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D E W A T E R H U I S H O U D I N G V A N I N S E C T E N 

door 

Prof. Dr. D.J. Kuenen 

Voor een goed begrip van het volgende is het nodig enige toelichting 
te geven op de t i te l . 

Waterhuishouding kan men bestuderen als onderdeel van de fysiologie 
van dieren. Men beschouwt dan het dier als organisme op zichzelf en be
studeert de opname en afgif te van water als een van de fenomenen van 
een levend organisme. Maar men kan het ook meer oecologisch beschou
wen en het organisme meer zien in relatie met z i jn omgeving. Deze be
naderingswijze is die welke voor deze voordracht is gekozen. De keuze 
van insecten hangt samen met de eigenschappen van die groep, waardoor 
dit onderwerp aan die dieren zo fraai kan worden gedemonstreerd. 

Om nu duidel i jk te maken waarom water zo een belangrijke r o l i n het 
leven van de dieren speelt moet ik u , i n gedachten, een tweeduizend
mil joen jaren terug laten gaan to t omstreeks de t i j d waarop datgene wat 
wij nu leven noemen, op aarde is begonnen. Het zal u niet verbazen dat 
het vaststehen van dat t i jdst ip wat vaag is, en het zal u vermoedelijk 
wemig interesseren o f die termijn een paar mil joen jaren f o u t is. I n die 
t i j d was de aarde al tenminste even lang een planeet o m de zon en al 
zover afgekoeld dat er een harde korst was ontstaan en dat er vloeibaar 
water aanwezig was, waarin alle mogelijke s toffen waren opgelost. Dat 
waren anorganische maar ook organische s tof fen die door simpele fys i 
sche processen waren ontstaan. Die eenvoudige moleculen groepeerden 
zich steeds meer t o t grotere eenheden die op de een of andere wijze 
- die nog volkomen onzeker is - to t leven z i jn gekomen. Het hele pro
bleem van het ontstaan van het leven op aarde is op zichzelf reeds een 
hele lezingencyclus waard en ik moet het dus bij deze kleine indicatie 
laten. I k noem het slechts om uw aandacht er op te vestigen dat hetgeen 
wi j leven noemen i n ieder geval in het water is ontstaan. 

Er is één m i n o f meer concurrerende theorie, die zich voorstelt dat 
het leven niet i n die oerzee is ontstaan, waar die grote massa's opgeloste 
s toffen aanwezig waren, maar dat op kleine plekjes op de vaste wal door 
gelijksoortige processen associaties van moleculen z i jn gekomen, maar 
dan toch a l t i jd , ook in deze m i n o f meer concurrerende theorie, i n nauw 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde „Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 9 oktober 1967. 
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contact met water, zodat dat aspect, dat voor de rest van m i j n betoog 
van belang is, bi j deze beide opvattingen toch heel duidehjk parahei 
loopt. Blijkbaar is die binding van het levende organisme aan water zo 
hecht dat wi j ook nu nog steeds zien dat het leven zeer nauw met de 
aanwezigheid van water geassocieerd is. 

Toen dat leven zeer geruime t i j d gaande was geweest i n dat water, is 
geleidelijk aan differentiat ie gaan optreden. Op allerlei verschillende 
wijzen z i jn de moleculen bij elkaar gekomen, hebben zij op elkaar inge
werkt, en z i jn verschillende soorten organismen ontstaan. Er is op een 
gegeven moment een heel duideli jke splitsing in twee groepen organis
men gekomen, n l . van planten en dieren. De planten waren in staat zon
hcht te gebruiken als energiebron, t e rwi j l de dieren van de planten ge
bruik maakten om daaraan hun organisch materiaal te ontlenen en hun 
eigen levenscyclus op te bouwen. A l spoedig zuhen er dieren gekomen 
zi jn die van die plantenetende dieren leefden. Zo krijgen w i j de cyclus 
van ahe mogelijke s toffen in de plant, naar de planteneters, naar de roof
dieren, en tenslotte weer terug als afval naar het anorganische leven. 
Daarbij trad een steeds verdergaande differentiat ie op in verschillende 
planten en dieren, die het totaal van de mogehjkheden hoe langer hoe 
meer gingen exploiteren. O f het nu in de diepzee was o f in het estua
r ium, het brakke o f het zoete water, overal kwam het leven en ging het 
gebruik maken van de mogehjkheden die gegeven waren door de fysi 
sche omstandigheden. 

In dat proces is op een goed ogenblik een heel belangrijke stap geno
men toen de organismen niet langer in het water bleven maar i n de lucht 
als mil ieu gingen leven, een proces waarbij zeker eerst de planten voorop 
z i jn gegaan. Deze hadden het gemakkelijk omdat zij met hun wortels i n 
het water konden blijven t e rwi j l zij i n de lucht groeiden, waarbij zij het 
voordeel hadden van een veel ruimere ontplooi ing die de lucht mogeli jk 
maakt, t e r w i j l zij aan de andere kant het voordeel hadden dat zij het zo 
onmisbare water met hun wortels u i t de bodem konden aanvoeren en 
gebruiken voor alle processen waarvoor dat nodig is. Nadat de planten 
begonnen waren dat landmiheu te exploiteren hebben ook de dieren di t 
gedaan en hebben zi j bezit genomen van de vaste wal met de lucht daar 
boven. 

N u kan men zich de vraag stehen: Waarom is dat eigenlijk gebeurd? 
Het antwoord kan z i jn dat door u i t het water naar het land te gaan, er 
een hele gamma van nieuwe mogelijkheden van exploitatie van de m i m -
te beschikbaar kwam. Er waren grote gebieden waar geen andere dieren 
leefden en waar geen concurrentie was, doch waar na tuur l i jk wel een 
volledige aanpassing aan dat leven heeft plaatsgevonden. Het voordeel 
van het leven op het land is heel duideli jk. In de ahereerste plaats is er 
veel meer zuurstof en zuurstof is een volkomen onmisbaar element voor 
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het leven van het organisme. In de lucht is nü — toen zal het misschien 
wel iets anders geweest z i jn - 21% zuurstof, zodat in een hter lucht 
210 cm^ zuurstof is, t e rwi j l er in het water maar tussen de 5 en 9 cm^ is. 
De hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is per volume-eenheid is daar 
dus aanzienlijk minder en bovendien is de diffusie in water veel trager, 
zodat aanvoer veel langzamer verloopt. 

Een tweede voordeel van het landleven is ongetwijfeld de veel grotere 
mogelijkheden om zich snel te kunnen bewegen. Er was echter de grote 
moei l i jkheid te overwinnen dat het water schaars is op het land. Elk 
landdier is eigenlijk voortdurend blootgesteld aan het gevaar van ui tdro
ging. Het moet dus voor de eerste dieren die van het water u i t het land 
op z i jn gegaan een zeer grote barr ière geweest zi jn voor ze hun nieuwe 
domein binnen konden gaan. 

N u kunnen wi j ons wel enigszins voorstehen hoe di t geleidelijk is ge
gaan. Er zi jn es tuar iën waar het afwisselend droog en nat is. Men kan 
ook, zodra de vegetatie erg dicht is, grote gebieden vinden met zeer hoge 
luchtvochtigheid, waar de verdamping als schadelijke factor ook beperkt 
is. Mogelijkheden voor geleidelijke aanpassing waren er dus wel. Er is een 
geleidelijke overgang van het water- naar het landleven. Maar als w i j zien 
welke miheu's op het ogenblik door de dieren gebruikt worden om te 
leven dan zult u begrijpen, dat i n die zeer uitgebreide reeks mogelijk
heden van het landleven dat gevaar van het verliezen van water voor het 
merendeel van de soorten een zeer ernstige moei l i jkheid is. 

N u z i jn er verschihende diersoorten die met meer o f mmder succes 
zich aan dat leven op het land hebben aangepast en degenen die daarin 
eigenlijk het verst gekomen z i jn , z i jn de insecten. Maar insecten z i jn ver
geleken met bijvoorbeeld reptielen, vogels en zoogdieren erg klein. Een 
klein dier heeft ten opzichte van z i jn volume een veel groter oppervlak 
dan een groot dier: Het volume neemt bij grote dieren relatief veel ster
ker toe dan het oppei-vlak, zodat het verhes aan water aan hun opper
vlak naar verhouding aanzienlijk kleiner is. Grotere dieren hebben het 
veel gemakkelijker op het land dan kleinere. 

Om te begrijpen wat de specifieke kenmerken z i jn van insecten en 
door welke oorzaken zij aan het landleven zo mooi z i jn aangepast, 
moeten w i j i n de eerste plaats bezien welke nu eigenlijk de functies z i jn 
van dat water. De funct ie van het water is heel kor t samen te vatten:^ 
alle processen die zich in de cehen van de dieren afspelen, hebben water 
als miheu nodig. A l die processen houden i n : beweging van moleculen 
en van atomen. Er moet dus een mogeli jkheid z i jn om te bewegen. Die 
mogelijkheid wordt gegeven door de aanwezigheid van water. 

Een tweede belangrijke ro l die het water bi j het landdier speelt is de 

temperatuurregulatie. I n het water z i jn de schommelingen van de tem

peratuur beperkt. Als de zon erop schijnt duurt het lang voordat het op

gewarmd is; anderzijds gaat ook de afkoeling veel langzamer dan van 
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lucht. Het water oefent dus een bufferwerking ui t . Niet zo te land waar 
de lucht bijzonder snel kan worden opgewarmd en bijzonder snel kan 
afkoelen. Grotere dieren kunnen die wel enigszins bijregelen door iso
latie en door spierwerkingen. Het rihen van de kou is een voorbeeld van 
dergelijke spierwerking. Bi j de meeste insecten echter is isolatie te ver
waarlozen en kan niet met spierbewegingen de temperatuur langdurig 
hoog gehouden worden. 

Tegen hoge temperaturen moeten zij echter beschermd z i jn , omdat bij 
hoge temperaturen het organisme onherroepelijk dood gaat. Het hele 
complexe proces van de omzetting van s toffen, dat zich in het lichaam 
afspeelt, is sterk van temperatuur afhankeli jk, zoals ahe chemische pro
cessen dat z i jn . Met de toename van de temperatuur neemt het proces 
in snelheid toe, doch hier k o m t een einde aan: boven een zekere tem
peratuur lopen de processen vast omdat er een aantal z.g. thermolabiele 
s toffen z i jn . Daarom is het voor veel dieren nut t ig een hoge temperatuur 
te hebben omdat alle processen dan snel verlopen, maar er is een gevaar
l i jk punt , waarboven men niet mag komen. 

Het dier kan ernaar streven die grens niet te overschrijden door een 
afkoelingsproces, dat plaatsvindt door verdamping van water. U zuh 
weten dat door verdamping van water een grote energiehoeveelheid ver
bru ik t wordt , die wordt ont t rokken aan het oppervlak waarop het water 
verdampt. Vandaar dat i n een aardewerk pot, die niet geglazuurd is, 
zodat het water erdoor lekt en verdampt, het water vele graden lager 
kan z i jn dan de omgevende luchttemperatuur. Dat systeem word t door 
zeer veel dieren toegepast voor temperatuurregulatie. Bi j insecten ge
beurt dat door de ademhalingsorganen te openen zodat daaruit het wa
ter kan verdampen. 

N u is er i n elke balans - in di t geval dus de waterbalans - sprake van 
teveel en te weinig. We kunnen dus over twee aspecten spreken: hoe 
komen ze aan water en hoe zorgen ze dat ze het zo min mogel i jk k w i j t 
raken. De opname van water is niet spectaculair. Water kan door drinken 
worden verkregen. Dat k o m t bi j veel dieren voor, ook bi j dieren waarbij 
men het niet verwachten zou. Bi j veel insecten is het zo dat de verdam
ping overdag groot is. Een dier kan uitgedroogd raken en gebruikt 's 
nachts de dauwdruppels om het water aan te vuhen. 

Een ander belangrijk aspect is het voedsel zelf, dat bi j een groot aantal 
dieren aanzienlijke hoeveelheden water bevat. En zelfs graankevers, die 
van droog gi-aan leven, voeden zich al tyd nog met voedsel dat 12% a 13% 
water bevat. Een niet onbelangrijke bron van water is die waarbij water 
door chemische processen in de dieren zelf word t geproduceerd. U weet 
dat ademhaling een oxidatieproces is, en wel oxidatie van waterstof. 
Waterstof dat i n ahe organische verbindingen aanwezig is, kan geoxi
deerd worden en levert water, H2O, op. D i t wordt dus voortdurend bi j 
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alle metabolische processen in het dier geproduceerd. Nu wordt er wel 
eens gedacht dat er dieren zi jn die speciaal dat metabohsche water vast
houden. Dat is eigenlijk een misleidende voorstelhng van zaken, want 
ahe dieren produceren water en dat gaat i n alle processen i n het hchaam 
mee. Het onderscheid tussen di t soort water en alle andere soorten wa
ter is onjuist. 

We moeten dus vaststehen dat het water i n het dier tenminste deze 
drie bronnen heeft: drinken, voedsel en met metabolisch water. En dan 
is er nog een vierde bron, die een beetje geheimzinnig is, omdat de 
fysisch-chemici nog niet precies kunnen uitleggen hoe dat gaat: dat is nl . 
water u i t de atmosfeer. Onder bepaalde omstandigheden is di t proces 
wel begrijpelijk, namelijk in die gevallen waarin het vochtgehalte van de 
lucht zo hoog is dat de osmotische waarde van de hchaamsvloeistof op
name van water door de huid mogeli jk maakt. Maar daarvoor moet de 
atmosferische vochtigheid zeer hoog zi jn . Het verbazende is echter dat 
bij experimenten telkens weer b l i j k t dat, ook als de dampdruk in de 
lucht veel lager is, dieren toch water u i t de atmosferische waterdamp 
ui t de omgeving kunnen opnemen en kunnen doen passeren naar hun 
bloed. Er moet dus energie verbruikt worden om die moleculen dichter 
bij elkaar te brengen, opdat zi j i n dat dier binnendringen. Het b l i j f t een 
probleem waarvoor de oplossing nog niet is gevonden. 

N u ri jst de vraag: Wat z i jn nu de aanpassingen aan het landleven van 
de insecten, waarover i k in het begin heb gesproken? Het b h j k t dat deze 
gezocht moet worden i n de zeer uiteenlopende aspecten van de bouw en 
daarmee in de zeer uiteenlopende aspecten van de functies. 

Zoogdieren hebben longen en vissen hebben kieuwen, een beperkt 
ademhahngsoppei-vlak waar bloed langs stroomt zodat zuurstof door 
het bloed opgenomen kan worden en met dat bloed naar ahe delen van 
het hchaam wordt vei-voerd. Maar insecten hebben een t racheeënste lse l , 
een buizensysteem, dat door het hele dier loopt zodat to t i n ahe uithoe
ken van het hchaam de lucht met zuurstof gelegenheid kr i jg t te d i f f u n 
deren. Het is een veel directer en simpeler systeem; aan de zi jkant van 
het hchaam van het dier z i jn openingen die enerzijds in verbinding staan 
met de buitenlucht en anderzijds met het t r a c h e e ë n s y s t e e m . D a t systeem 
heeft enkele hoofdbanen en vertakt zich verder door het hele lichaam 
van het dier. Bi j een sprinkhaan bijvoorbeeld is dat een heel lange weg. 
Bi j het borststuk zi t de opening en vandaar moet een baan lopen door 
het hchaam en door de poten. D h brengt mee, dat de eenvoudigste ma
nier om een sprinkhaan te vangen is hem v i j f o f zes keer te laten sprin
gen. De zuurstofvoorraad hi de spier is dan uitgeput en h i j kan als gevolg 
daarvan met meer springen zodat men hem gemakkelijk vangen kan. 

De vraag zal bij u opkomen waarom ik nu over de ademhaling spreek 
te rwi j l w i j het over de waterhuishouding zouden hebben. Het antwoord 
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is zeer simpel: omdat dieren moeten ademhalen kunnen zij zich niet vol
ledig afsluiten van de buitenwereld. Ze moeten openingen hebben om 
zuurstof binnen te laten, maar het onherroepelijk gevolg is, dat daar een 
ontsnappingsmogelijkheid voor water is. U begrijpt dat, als de openingen 
open staan om zuurstof binnen te laten, er ook een gelegenheid is voor 
waterdamp om te ontsnappen. Het b l i j k t nu, dat di t t r acheeënsys t eem 
eigenlijk de enige plaats van het dier is waar dat water ontsnappen kan, 
omdat de rest van het lichaam zeer zorgvuldig waterdicht is gemaakt. 

De huid van insecten is een eencellige laag die een dikke laag dode 
stof produceert: het z i jn eiwit ten, een beetje vetten, en een kwar t daar
van is chitine, die wi j als karakteristiek voor de huid van insecten kun
nen omschrijven. Het bh jk t nu dat de cuticula zelf niet zo 'n bijzondere 
bescherming geeft tegen uitdroging. Het water kan daar nameli jk nog 
betrekkeli jk gemakkelijk doorheen. Er is echter een zeer dun vetlaagje 
dat het hele dier bedekt en de di f fus ie van water u i t het dier beperkt. 
Zorgvuldige studie van deze hele situatie heeft geleerd dat dat vet, opge
lost i n octaan, uitgescheiden wordt , waarna er een heel dunne molecu
laire laag overb l i j f t die de huid volledig afsluit. Dat de oppervlaktelaag 
daarbij zo 'n belangrijke ro l speelt b l i j k t o.a. u i t het fe i t dat bepaalde 
poeders die niet vergif t ig z i jn , toch goede insecticiden zi jn . Het was een 
empirisch gegeven dat, indien men insecten in aanraking brengt met 
aluminiumvijlsel o f andere harde s toffen waar ze doorheen kruipen, de 
dieren snel dood gaan, doch niemand wist de reden hiervan. D i t bleek 
echter te komen doordat door de overigens niet werkzame, doch harde 
scherpe poederdeeltjes de cuticula afgekrast word t en er water u i t de 
dieren snel kan verdampen. De dieren drogen dus na deze behandeling 
u h . 

Ook bij de vei-velling b l i j k t de betekenis van de cuticula voor water
behoud. De culticula is hard en er kan geen groei i n plaatsvinden. Daar
om moeten insecten voor hun groei vervellen. Op het moment dat de 
cuticula er af moet en door een nieuwe vervangen moet worden zou het 
dier fe i te l i jk in gevaarlijke omstandigheden verkeren wat betref t het uit
drogen. De nieuwe cuticula wordt aangelegd op een dusdanige wijze dat 
hij al in funct ie is voordat de oude is verdwenen. Onderaan word t eerst 
een veilige laag gemaakt door een cel, t e rwi j l intussen door de vervel-
hngsvloeistof de oude cuticula van onder af opgelost wordt , en naarmate 
de oude wordt opgelost wordt de nieuwe aangelegd. Aangezien deze een 
groter dier moet omvatten — er moet immers groei mogelijk z i jn — is de 
nieuwe cuticula geplooid. De nieuwe cuticula wordt dus veilig opge
bouwd, t e rwi j l de oude nog als een beschermende laag fungeert. Pas als 
het proces van de opbouw geheel gereed is kan de oude openscheuren 
en kan het dier eruit te voorschijn komen en vindt een korte periode van 
sterke groei plaats. De nieuwe cuticula wordt dan opgerekt en het dier 
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kan een periode van liormale activiteit doormaken totdat di t proces zich 
gaat herhalen. 

U i t proeven b l i j k t hoe belangrijk het dicht houden van de adem-
openingen is. Als het dier zich niet inspant kan het met weinig zuurstof 
rondkomen. De zuurstof moet „ d o o r een k ie r t j e " binnen komen, het 
dier verhest dan wel iets water, vandaar dat di t binnenlaten van de zuur
stof zo ko r t mogeli jk moet duren. Het belangrijkste is nu dat de mate 
waarin die ademopeningen o f stigmata geopend z i jn niet afhankel i jk is 
van het zuurstof tekort , maar van de koolzuurovermaat. Want de zuur
stof word t gebruikt in het hchaam, en daar wordt o.a. koolzuur van ge
maakt. Deze koolzuur is de belangrijkste factor die de ademhalingsinten
siteit regelt. Normaal is bij de insecten, als de stigmata dicht z i jn , opeen
hoping van koolzuur te constateren. Als ze opengezet worden ontsnapt 
koolzuur en k o m t zuurstof binnen. Het openzetten van de spiracula kan 
men regelen door in de buurt koolzuur aan te brengen. 

Het verlies van water is betrekkel i jk constant, behalve als er bijvoor
beeld 5% koolzuur in de omgeving gebracht wordt . Op dat moment is 
het verhes van water het zesvoudige. Blijkbaar wordt dus door het dicht
houden van de ademopeningen niet alleen de zuurstoftoevoer en de 
koolzuurafvoer geremd, doch tevens het watei-verhes. 

I k heb u zo ju i s t gesproken over het betrekkeli jk dunne laagje vet van 
geordende moleculen dat op het dier aanwezig is. Een van de wijzen om 
dit aan te tonen is het doen van een temperatuurproef. Hierbi j b l i j k t dat, 
mdien men de temperatuur voorzichtig gaat verhogen, de snelheid van 
de verdamping van het water betrekkeli jk langzaam toeneemt, doch dat 
bij elke soort - b i j Periplaneta, een kakkerlak, is di t b i j omstreeks 32 a 
33° - b i j een karakteristiek punt een kn ik i n de kromme van de relatie 
tussen temperatuur en snelheid van verdamping b l i j k t te komen, die aan
toont dat er op dat punt iets anders aan de hand is. Dat nu is de destruc
tie van de monomoleculahe laag: de moleculen staan niet meer netjes 
naast elkaar geordend, doch door de hoge temperatuur en de daarmee 
samenhangende vergrote beweging is die structuur verbroken en is de 
beschermende werking van die laag vernietigd. Dan ontsnapt het water 
met grote snelheid door de cuticula. Di t zou zich nooi t kunnen voor
doen als die verdamping bepaald werd door de cuticula zelf. 

N u is er nog een ander belangrijk aspect, namehjk het vasthouden van 
water dat op andere manieren ontsnappen kan, en wel door de defecatie, 
dus het verwijderen van de resten van het voedsel en de excretie. Het 
darmkanaal van insecten bestaat u i t voordarm, maag en einddarm. Op 
de grens van maag en einddarm komen de excretie-organen u i t , de z.g. 
Buizen van Malpighi. Z i j liggen in de lichaamsholte en het bloed chcu-
leert er omheen, waardoor de stikstof-afvalprodukten verwijderd kunnen 
worden. Het voedsel wordt opgenomen, passeert de slokdarm en word t 
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i n de middendarm verteerd. Voedingsstoffen die l i ierui t geresorbeerd 
worden komen in liet bloed en circuleren door het hchaam. Wat niet 
verbruikt kan worden passeert door de darm naar de anale opening en 
kan verwijderd worden, doch daar wordt het produkt van de excretie
organen doorheen gemengd. 

Het urinezuur wordt als K-zout door de buizen opgenomen, dan in 
urinezuur omgezet, waarbij het K opgenomen wordt om weer gebiuikt 
te worden en het onopgeloste urinezuur door de excretiebuizen in de 
einddarm wordt afgescheiden. Niet alleen in de buizen van Malpighi 
doch ook bi j de darminhoud zelf wordt zuinig met water omgespron
gen. Bij een aantal soorten vindt men, vlak voor de anus, een structuur 
die door de oude entomologen genoemd werd een „ana le kher", omdat 
zij dachten dat die verdikking een funct ie had. Het bh jk t geen kher te 
zi jn , maar integendeel een orgaan dat water opneemt. Daarmee wordt 
namelijk het water dat nodig is voor het passeren van de voedselresten 
en dat gebruikt is voor het transport van het urinezuur, teruggehaald u i t 
de faeces. D i t orgaan werkt bij sommige dieren zo goed dat de f aecahën 
poederdroog zi jn . Deze dieren z i jn zeer zuinig met hun water. 

I k zou thans nog één bijzondere groep dieren whlen bespreken, die 
niet te weinig maar te veel water heeft, n l . de bladluizen. Wh t r e f fen 
deze dieren op ahe mogehjke planten aan. Een gehefd terrein voor deze 
dieren bevindt zich o.a. op onze kamerplanten, doch daarbuiten vindt 
men ze ook op landbouwgewassen, hetgeen de reden is geweest dat op 
di t terrein nogal veel onderzoeldngen z i jn verricht. Hierbi j z i jn een paar 
zeer merkwaardige dingen gebleken. Een van de bijzonderheden is dat 
bladluizen zuigen in die delen van de plant waar het water van de blade
ren naar beneden stroomt en waarin zich de suiker bevindt die in dat 
blad gevormd is. De dieren steken daar hun zuigsnuit in en kunnen daar 
eigenlijk ongehmiteerde hoeveelheden water met suiker u i t halen. Voor 
de energiewinning is suiker een heel bruikbare voedselbron, maar voor 
de opbouw van het lichaam onvoldoende omdat daarvoor i n de aher
eerste plaats eiwit ten en vetten nodig z i jn . Nu zi jn er wel chemische pro
cessen in het hchaam waardoor suiker wordt omgezet i n vet, doch langs 
die weg kan het dier geen eiwit ten krijgen. De noodzakelijke aminozuren 
moeten alle dieren aan planten ontlenen. Deze z i jn in het voedsel van 
bladluizen heel schaars. Z i j moeten dus heel veel zuigen om voldoende 
aminozuren te krijgen en hebben dus een overvloed van water en suiker. 
Nu b l i j k t dat zij een darmstructuur hebben die er speciaal op gericht is 
om de overmaat water met suiker zo spoedig mogelijk k w i j t te raken. 
Het darmstelsel is zodanig ingericht dat er tweemaal een grote lus i n de 
einddarm zit , t e rwi j l daartussen een grote ruimte i n de darm is. Er is, om 
niet het hele darmstelsel te belasten met het vei-voer van al het water 
met suiker, i n het midden bij de eerste neergang van de darm een kort -
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sluiting, en daar passeert het overtollige water met suiker naar de eind
darm, waar het uitgescheiden kan worden. De andere en voor het dier 
heel kostbare voedingsstoffen worden door het hele darmsysteem ge
voerd met een kleine hoeveelheid water om het transport mogeli jk te 
maken, en deze stoffen worden daar opgenomen in het hchaam. De 
faeces van deze dieren zijn dus waterr i jk en suikerrijk. 

Volmaakt werkt ook di t systeem niet. Het b l i j k t namelijk dat er zich 
in die faeces toch nog een aanzienhjke hoeveelheid aminozuren bevindt, 
die er eigenlijk niet in had mogen zit ten. Er is dus geen sprake van dat 
di t een bijzonder fraai systeem is. Maar het laat zien dat ook voor het 
ui tzonderl i jke geval waarin een dier te veel water heeft, ook dan aanpas
singen te vinden z i jn die een e f f ic iën t gebruik van voedsel mogeli jk ma
ken. 

Gaan w i j de relatie tussen voedsel en insect na, dan zien we nog het 
volgende. Rupsen die over het algemeen van vers blad leven, welk blad 
een watergehalte van 90% o f meer heeft, z i jn zelf ook zeer waterryk. 
Hetzelfde geldt voor veel andere insecten die waterr i jk voedsel eten. 
Kevers, die in droge ri jst en m graan leven, waarbij het voedsel tussen de 
10% en 20% watergehalte heeft, hebben zelf nog een watergehalte van 
45% a 50%. Er is dus geen sprake van dat de dieren en hun voedsel het
zelfde watergehalte hebben, maar er is wel een relatie tussen. 

I k hoop dat het u u h d h betoog duidel i jk is geworden dat insecten op 
vele manieren aangepast z i jn aan de bijzondere omstandigheden van het 
landleven. I k heb ze uitgekozen omdat zi j zoveel bijzondere eigenschap
pen vertonen, doch tevens omdat zij een object van uitvoerige studie 
uitmaken, omdat het u i t economische overwegingen zulke belangrijke 
dieren z i jn vanwege de enorme schade die zij kunnen aanrichten. I k heb 
er ook al op gewezen dat er eveneens andere „ e c h t e " landdieren z i jn , 
zoals de zoogdieren, vogels en reptielen, die het relatief wel veel gemak
keli jker hebben omdat ze relatief een geringer oppervlak hebben. Er z i jn 
ook andere dieren die het landleven hebben nagestreefd, doch in het ab 
gemeen is het geen enkele groep zo goed gelukt als de msecten om de 
moehijkheden die zich daarbij voordoen, te overwinnen. Die moeil i jk
heden ontstaan vooral doordat de vochtigheid van de lucht zoveel lager 
is dan het miheu waar het leven oorspronkelijk i n ontstaan is en omdat, 
als het dier er niet op een o f andere manier voor zorgt het water vast te 
houden, het leven nu eenmaal onmogelijk is. 





H E R S E N S P O E L I N G 

door 

Prof. Dr. J.H. Plokker 

Het woord "hersenspoeling" is nog maar betrekkeli jk ko r t in onze 
taal bekend. Het wordt eerst gebruikt sedert 1952, overgenomen van het 
Amerikaanse "brain-washing", een letterl i jke vertaling van het Chinese 
"hsi nao", dat inderdaad wassen van de hersenen betekent. Het was de 
Amerikaanse journalist E. Hunter, die het woord als eerste in de Engeb 
se taal bekend maakte, toen h i j z i jn boek publiceerde: "Brainwashing 
in Red China". Het woord heeft sinds dien een grote bekendheid en 
verbreiding gekregen, met als onvermijdeli jk gevolg het vertroebelen 
van de oorspronkelijke betekenis als terminus technicus. Thans wordt 
het door velen ge ïn te rp re tee rd als terreur-methoden in het algemeen, 
maar eigenlijk is de zin ei-van veel beperkter en veel meer oml i jnd . Het 
deed z i jn intree in het Westen gelijk met de repat r ië r ing der eerste 
Amerikaanse krijgsgevangenen u h de kampen van Noord-Korea en China, 
na de Koreaanse oorlog van 1950-1952 . Van deze krijgsgevangenen was 
bekend geworden, dat zi j op aherlei wijzen met de Chinezen hadden 
gecollaboreerd, voor de Chinese radio propaganda-speeches hadden ge
houden voor het Communisme (één Amerikaanse of f ic ie r hield 48 uur 
na z i jn gevangename reeds een dergelijke toespraak!), propagandistische 
pamflet ten hadden geschreven, zich in hun brieven naar huis pro-Chinees 
hadden uitgelaten, enz., tegen medegevangenen vaak op uitermate ruwe 
en harteloze wijze waren opgetreden, geen enkele ontsnappingspoging 
ui t de kampen hadden gedaan en verder, dat zij de Chinezen uitvoerige 
mededelingen hadden verstrekt over een bacter ië le oorlogvoering door 
de Amerikaanse contingenten van het V.N.-leger tegen de Chinese en 
Koreaanse troepen, hoewel van een dergelijke wijze van oorlogvoering 
geen sprake was geweest. Het bleek verder dat een groot aantal van de 
gerepa t r iëe rde soldaten sterke communistische s y m p a t h i e ë n had ont
wikke ld ; 21 van hen verzochten zelfs naar China te mogen terugkeren, 
t e rwi j l er zich onder hen een aantal (men schat 75) goed getrainde 
communistische agitatoren bevond. Velen bleken ook b i j hun repa-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 23 oktober 1967. 
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tr iëring rotsvast overtuigd te z i jn van de juistheid der beweringen van de 
Chinezen omtrent het genoemde gebruik van bacter ië le wapenen. Met 
andere woorden: een niet onaanzienlijk aantal jonge Amerikanen bleek 
een vohedige ommekeer te hebben ondergaan wat hun overtuigingen 
en gedragspatronen betreft . 

Deze voor de Amerikaanse legerautoriteiten verontrustende en aan
vankelijk onbegrijpelijke reacties hebben aanleiding gegeven to t uitvoe
rige juridische debatten, uitgebreide discussies onder mil i ta iren, psychi
atrische en psychologische onderzoekingen e.d., waai-van de ui tkomsten 
in diverse off ic ië le rapporten zi jn vastgelegd. Zo zegt het off ic ië le 
"Uni ted States Report on Brainwashing" (gepubhceerd op 18 augustus 
1955) dat "vir tuahy ah American prisoners o f war cohaborated at one 
time or another, in one degree or another, lost theh ident i ty as Ameri
cans . . . thousands lost their whl to l ive" (Deze laatste opmerking slaat 
op het fei t , dat 2730 van de 7190 krijgsgevangenen, d.w.z. 38 %, in de 
Chinese kampen stierf, een aanzienlijk hoger percentage dan in welke 
oorlog ook). Het Engelse rapport (27 februari 1955) gaf vele statis
tische bijzonderheden en kwam to t de conclusie, dat minstens één derde 
van de gerepa t r iëe rden als sympathiserend met het Communisme moest 
worden beschouwd (De Amerikaanse schatting lag dus aanzienlijk ho
ger!). Het Engelse rapport gaf verder mededelingen omtrent fysieke 
folteringen die de soldaten hadden ondergaan. Later bleek echter dat 
ook zonder zulke mishandelingen "bekeringen" to t stand kunnen ko
men. Segal wees daarop in een art ikel: " I n i t i a l psychiatrie findings on 
recently repatriated prisoners of war" (The American Journal o f Psy
chiatry, 1954). L . E. Hinkle en H . G. Wol f f , psychologen werkend voor 
het War Department, die vele oud-krijgsgevangenen onderzochten kwa
men to t de zelfde conclusie en toonden aan, dat lichamelijke folteringen 
eerder aanleiding geven to t een houding van woede en wrok , die de 
suggestibhiteit doet afnemen. I n een artikel "Communistic interrogation 
and indoctr inat ion o f enemies of the state" (Ai'chives of Neurology and 
Psychiatry, 1956), schrijven z i j : "De Communisten z i jn geschoold in 
het verkrijgen van inlichtingen van gevangenen en hen te laten doen wat 
verlangd wordt . Het is gebleken, dat zij mensen kunnen dwingen to t 
het bekennen van misdaden, die zij nooit begaan hebben en hen vervol
gens aan de waarheid van deze bekentenissen kunnen doen geloven, en 
hen zelfs genegenheid en dankbaarheid laten u i tdrukken jegens hen, die 
hen gevangen hebben genomen". — Hoewel gebleken is dat de soldaten 
— op die van de luchtmacht na — geen werkelijke hersenspoeling, doch 
slechts een "intense indoct r ina t ion" hadden ondergaan, b l i j k t hieruit 
reeds het karakteristieke van de "brainwashing". Het gaat niet in de 
eerste plaats om het afpersen van bekentenissen en andere mededelingen 
d.m.v. geweld, dat de gevangene er tenslotte toe brengt — om zich ver-
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dere martelingen te besparen - toe te geven en "door te gaan slaan"; 
de bedoeling reikt veel verder dan alleen terroriseren! De hersenspoe
ling wi l de gevangene ertoe brengen z i jn eigen onjuiste verklaringen te 
geloven, z i jn misdr i j f te betreuren, zi jn vroegere standpunt geheel op te 
geven om tenslotte "met vohe overtuiging" dat van z i jn beulen en onder
vragers aan te nemen. Z i j beoogt een werkelijke "bekering". Z i j w h een 
werkeli jk eerlijk bedoelde schuldbekentenis van een nieuwe levensinsteh 
hng u h bewerkstelligen, een "ander mens" van de gevangene maken. Z i j 
wh het oude vohedig wegspoelen en door geheel nieuwe inhouden, me
ningen, overtuigingen en strevingen vervangen. De oude identi tei t moet 
door een andere worden uitgewist. 

De diverse onderzoekingen hebben vele bijzonderheden over de tech
niek van de hersenspoeling aan het l icht gebracht. Vaak bleek daarbij 
dat juis t de soldaten die algemeen als dapper en stoutmoedig bekend 
stonden, het eerst door de kn ieën waren gegaan, biet onderzoek der ge
repa t r iëe rden dat steeds al begon zodra zij aan boord gingen, heeft zeer 
zorgvuldig plaats gehad en heeft verscheidene jaren in beslag genomen. 
Tenslotte z i jn slechts enige van hen veroordeeld. Na herhaalde schift ing 
kwamen er slechts 49 voor de Krijgsraad, waarvan er 11 werden ver
oordeeld (3 off icieren en 8 manschappen). Z i j hoorden alle to t de Land
macht; van de Luchtmacht, de Marine en de mariniers werd niemand 
veroordeeld. Merkwaardig bij deze processen was de houding van het 
publiek in de Verenigde Staten, dat geheel de zijde der beklaagden koos 
en niet zelden vijandig en dreigend tegen de rechters optrad. I n z i jn 
boek: "Why they cohaborated" geeft E. Kinkhead een gedetahleerde 
beschrijving van de opstelling der dagvaardingen en het verloop van de 
verschillende processen (1959). 

Maar ook van civiele personen, die een t i jdlang door de Chinezen 
gevangen waren gehouden kwam het bericht dat zi j een hersenspoeling 
hadden ondergaan. In Amerika kregen de processen tegen het leraren-
echtpaar Ricketts en tegen de Lutherse zendeling P. J. Mackensen Jun. 
een grote publicheit . Ook deze mensen waren van overtuigde tegenstan
ders van het Communisme, ondanks de ehende die zij ervan hadden 
ondergaan, als fehe voorstanders in hun vaderland teruggekeerd. Op de 
hersenspoeling van civiele personen - die inderdaad vaak een echte her
senspoeling en niet alleen een " indoc t r ina t ion" was - komen wi j nog 
uitvoerig terug, daar de toegepaste methoden hierbij van grote betekenis 
z i jn voor een beter begrip van het optreden van persoonlijkheids ver
anderingen. 

De eerste gedetahleerde en wetenschappelijk goed gefundeerde studie 
over de techniek van de Chinese hsi nao is afkomstig van R. L . Walker, 
hoogleraar in de geschiedenis aan de Yale-University, die met een groot 
aantal medewerkers gedurende 6 jaar i n Hongkong gegevens verzamelde 
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van talloze vluchtelingen, Chinezen en niet-Chinezen u i t ahe lagen dei-
bevolking. Doordat zich enige goede sinologen in z i jn staf bevonden was 
Walker in staat zich ook te verdiepen in communistische publikaties, 
couranten, off ic ië le oekasen enz. H i j vatte z i jn onderzoeksresultaten 
samen in een werk: "China under Communism" (1956). Sedert dien is 
de hteratuur over dit onderwerp al vr i j uitgebreid geworden. Hoewel het 
woord "brainwashing" er niet in voorkomt vindt men in de roman van 
George Orweh "Nineteenhundred-eightyfour", die reeds in 1949 ver
scheen een psychologisch geheel juiste beschrijving van de techniek ervan 
en van de desastreuze resultaten. Ook de roman van A . Koestier: "Dark
ness at noon" geeft vele bijzonderheden. 

Verder kunnen genoemd worden als meer populaire werken: " L a 
r ééduca t ion des prisonniers en Chine communiste" van L . Trivière 
(1951) ; "La machine a laver les cerveaux" van Lajos R u f f . (1958); 
"The invisible w r i t i n g " van A . Koestier (1954); " Inv i ta t ion to Moscow" 
van Z. Stypulkowski (1951); "Conspiracy o f shence" van A . Weissberg 
(1952) ; "Russian purge and extraction o f confessions" van F. Beck & 
W. Gordon (1951) en vele andere. Een goed ge ïn fo rmeerd art ikel over 
deze zaken verscheen in het nummer van " T i m e " van 5 maart 1956. Het 
aantal wetenschappelijke psychologische en psychiatrische artikelen is 
zeer groot. 

Walker wijst erop, dat het woord Hsi Nao, hersenspoehng, door de 
Chinezen zelf i n vier betekenissen wordt gebruikt en wel als: kader
training, als bekering van tegenstanders, als controle van de massa's 
en als het afpersen van bekentenissen. De eerste was aanvankelijk verre
weg de belangrijkste en psychologisch gezien ook zeer boeiend. Z i j 
word t op - naar Westerse smaak - volkomen cynische wijze nauwkeu
rig beschreven in het nummer van "People's China" van 16 aprh 1950, 
een i n het Engels verschijnend Chinees propagandablad voor het Com
munisme. Toen in 1949 het vasteland van China geheel door de Chine
zen was veroverd, na de verdrijving van de troepen van de Kwomintang , 
en de opbouw van de nieuwe staat moest beginnen, was het ontbreken 
van een groot en betrouwbaar ambtenarencorps een der moeil i jkste 
dingen. Ahe aandacht moest wel gericht worden op het vormen van 
kader, waarbij men wel gebruik moest maken van de oude bourgeois 
elementen. "The government has adopted the principle of making the 
greatest possible use o f students, government-personnel and other intel
lectuals of the old society. But the minds o f such people are th ick ly 
encrusted w i t h the ideology o f the feudal gentry and the bourgeoisie. 
A n d as long as these people retain the viewpoint of the former rul ing 
classes, they cannot adequately carry out the program of the govern
ment, which is based on the interests of the laboring classes. This prob
lem was met by setting up people's revolutionary colleges in ah newly 
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liberated sectors o f the country. These educational centres specialize 
exclusively in transforming old-type students and intellectuals in to the 
new type of cadre, wi l l ing to place ah o f hs talents and energy at the 
sei-vices o f the people". 

Voor deze training werden zo veel mogeli jk jonge heden - van 18 to t 
24 jaar oud - gekozen. Z i j duurde 9 to t 12 maanden, soms iets langer. 
Een opleiding vergelijkbaar met die van onze middelbare school werd 
gewaardeerd. Bi j de organisatie vallen terstond enige merkwaardige maat
regelen op: 

a. De opleiding had plaats i n kampen, die niet mochten worden verla
ten dan onder leiding voor z.g. "Fieldtr ips" . De banden met het oude 
mhieu werden daardoor gemakkelijker verbroken; 

b. Aan de candidaten werden zeer zware fysieke eisen gesteld zonder 
gelegenheid van ontspanning; veel theoretische kennis moest worden 
ingeprent; de nieuwe terminologie moest snel worden opgenomen; 

c. Een gespannen, nerveuze sfeer werd gehandhaafd, de taak opzetteli jk 
te zwaar gesteld; langdurige, discussies werkten zeer vermoeiend; 
dwaalde de aandacht af dan volgden onaangename consequenties; 

d. Er bestond een voortdurende onzekerheid, vriendschappen konden 
niet worden gesloten. Groepen van 10 to t maximaal 12 personen 
werden gevormd die elkaar niet eerder kenden. Tussen hen bevond 
zich steeds één spion. Figuren die om de een o f andere reden onge
schikt leken voor de opleiding verdwenen opeens en geruchten over 
hun lo t werden rondgefluisterd; 

e. Er werd voortdurend grove, denigrerende taal gebruikt tegen de can
didaten; hun vroeger leven, hun bourgeois-afkomst werd voortdurend 
als zo laag en verachtelijk mogeli jk voorgesteld, haat werd systema
tisch aangekweekt; 

f. Tenslotte werd een dodelijke ernst aangekweekt, gelachen werd er 
nimmer. Humor ontbrak geheel. 
Zeer belangrijk z i jn i n di t kader de discussies binnen de kleine groe

pen, waarbij sterk de nadruk werd gelegd op kr i t iek en zelf-kri t iek. Hier
bi j hoor t het schrijven van een gedetaiheerde auto-biografie, die to t i n 
de kleinste kleinigheden in de groep besproken en bekritiseerd werd. 
Objectieve weergave van blote feiten was onvoldoende. Waarom men 
dit o f dat deed - b.v. sigaretten roken, waar toch jaarlijks duizenden 
in China van honger stierven - werd t o t in finesses uitgerafeld. Hier
door "becomes the soul public proper ty" . Iedere vorm van "pr ivacy" 
werd onmogeli jk gemaakt. Deze auto-biografie moest telkens opnieuw 
en telkens "eerl i jker" herschreven worden en telkens opnieuw bespro
ken. 

Deze techniek van "kritiek en zelfkritiek" is b i j de Communisten 
al traditioneel. I n een brief aan Maxim Gork i wees Stalin reeds op het 
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belang ei-van en h i j heeft dit meermalen herhaald. In de concept-tekst 
van het nieuwe statuut van de Communistische Partij i n Rusland, die in 
1952 werd gepubliceerd bepaalde sectie 3 (g), dat "leden van de part i j 
kr i t iek en zelf-kri t iek van het begin af aan moeten ontwikkelen" . I n de 
beruchte zuiveringsjaren 1936—1938 met hun monsterprocessen luister
de de gehele wereld met de grootste verbazing naar de zelfbeschuldiging
envan landverraad, sabotage, heulen met het Westen, enz. van vele voor
aanstaande communisten, vaak oude strijdmakkers van Lenin, waarbij 
zij smeekten om vergeving vaak op de meest abjecte wijze, hun rechters 
dankend voor hun goede bedoelingen en oprechte pogingen hen weer in 
het rechte spoor te kri jgen en hen op hun fouten opmerkzaam te whlen 
maken. O. J. Rogge, een Amerikaans joi - a l i s t zegt i n z i jn boek: "Why 
men confess", waarbij h i j zeer uitvoerig ue diverse processen beschrijft , 
hele delen woordel i jk aanhalend: "Het achtste Partij-Congres van de 
Chinese Communistische Partij gaf zo veel zelf-kri t iek in publiek te ho
ren, die met zo veel overtuiging werd uitgesproken, dat het congres van 
t i j d to t t i j d meer leek op een bijeenkomst van de Oxford-beweging!" 

Naast de kleine discussiegroepen behoorden bi j de Chinese kader
training ook grote groepsbijeenkomsten, waar voordrachten en lezingen 
werden gehouden over allerlei onderwerpen, b.v. over de onbelangrijk
heid van het individuele par t i j l id tegenover de macht van de Part i j ; de 
organisatie en kracht van de Part i j ; de tegenstelling tussen oude en 
nieuwe orde; klassebewustzijn en klassestrijd; zelfopvoeding in de zin 
van harden en opoffer ing van de eigen persoon ten dienste van de Part i j ; 
het gevaar van het leggen van persoonlijke affectieve banden, daar di t 
de t rouw aan de Partij benadeelt (de hefde is verboden!); enz. enz. 
Ieder moest aan de discussie deelnemen en verder letten op z i jn cohe-
ga's o f deze wel met voldoende aandacht luisterden en met voldoende 
vuur aan de discussies deelnamen om hen door hun kr i t iek zo nodig 
weer snel i n het goede spoor te trekken. 

De grote vermoeidheid die dit ahes tengevolge had werd vaak nog 
versterkt door het z.g. "volunteering". De ene groep daagde de andere 
ui t b.v. door v r i jw i l l i g één uur extra per dag te gaan studeren. "Soon 
everybody in the camp is studying this extra hour in order not te be 
backward or ungrateful to chairman Mao f o r the oppor tuni ty to study 
his great works". 

Walker deelt de kader-training in in drie fasen. De eerste noemt h i j 
die "of physical control". Z i j duurt 2 maanden en houdt grotendeels 
zware lichamelijke arbeid in , meest van laag allooi " to show the trainee 
the meaning and the tasks o f proletariat and peasants at f i rs t hand". 
Verder wordt hard gestudeerd. De werkdag duurt van 5.00 v.m. to t 
11.30 n.m. Hierbinnen vallen de genoemde kleine en grote discussie
groepen. Voeding, ligging en huisvesting z i jn in deze fase opzetteli jk zeer 
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slecht om de jongelui bekend te maken met de ehende van de bezitsloze 
klasse en " i n order to understand the necessary violence o f the class-
struggle". Het spionnen-systeem, dat maakt dat niemand z i jn naaste kan 
vertrouwen, legt verder op iedereen een grote druk. 

De tweede fase is die van "intense indoctrination". De fysieke arbeid 
wordt nu sterk verminderd, maar de discussiegroepen komen nu meer 
op de voorgrond, de ervoor ui tgetrokken t i j d word t verdubbeld, zi j wor
den 3 to t 4 maal per dag bijeengeroepen. Voeding en ligging z i jn nu 
beter. Nu worden de au to-b iograf ieën uitvoerig besproken. Veel theo
retische kennis wordt ingestampt. De nachtrust wordt nog korter dan 
zij al was. Field-trips onder leiding worden georganiseerd. De stemming 
in het kamp wordt nu steeds slechter, ieder wordt toenemend prikkeb 
baar, kan z i jn emoties steeds minder goed beheersen, de discussies k r i j 
gen daardoor een steeds scherper karakter, de competitie neemt gigan
tische vormen aan. I n deze moehijke fase worden niet geschikte lieden 
's nachts heimeli jk weggevoerd, wat de onrust nog vergroot. (N.B. Zeker 
worden niet alle ongeschikte trainees "geliquideerd". Walker's inlich
tingen z i jn grotendeels afkomstig van deze mislukte ambtenaren, die 
naar Hongkong wisten te ontkomen.) 

V r i j plotseling treedt na ongeveer 6 maanden training, een emotionele 
crisis op, meestal beginnend met de huhbui in het publiek van een der 
leden, die de andere — die ook reeds op de rand van een emotionele 
"break-down" staan ~ induceert. Deze crisis is te vergelijken met een 
religieuze bekering, zoals die onder pressie van grote "revivalists" kan 
optreden, vele mensen tegelijk meeslepend. Meestal volgt nu een alge
mene biecht als oude, nog niet opgeloste schuldgevoelens doorbreken 
en aan de "Bekenntniszwang" wordt toegegeven. Deze schuldbelijdenis 
in het openbaar heeft een sterk kathartisch effect. G. Godwin schreef 
al over de bekering "the experience o f conversion gives always rise 
to a curiously exaggerated sense o f sin and the desire to escape f r o m 
sin" ("The great revivalists"). 

Hoe deze emotionele crisis wordt opgevangen is niet a l t i jd duideli jk. 
Zeker is dat na deze break-down de candidaat bevrijd is van ahe t w i j f e l 
en onzekerheid, en nu een fanatiek volgeling van Mao is geworden. L i u 
Shaw Tong noemt in z i jn boek: "Out o f Red China" di t gebeuren " tah 
cut t ing" , de oude banden worden nu def in i t ie f doorgesneden. H i j geeft 
een dramatische beschrijving van het nu verder volkomen toegewijd z i jn 
aan de par t i j , waarbij ieder spoor van "de oude sentimentaliteit" opzij 
gezet wordt . Zo kan de bekeerhng z i jn vader o f moeder gaan aangeven 
wegens subversieve activiteiten, het verbergen van geld o f voedsel e.d., 
voor een Chinees bi j wie de eerbied voor de ouders eeuwenlang als hoog
ste deugd gold, een zeer ver gaande stap en inderdaad het bewijs van een 
geheel nieuwe instelling! 
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In de laatste fase, die van de "final convincing" wordt het leven veel 
aangenamer. De spanningen z i jn grotendeels verdwenen, de t w i j f e l tot 
zwijgen gebracht. Er is nu nog maar één doel en één streven: dienst aan 
de Partij. De van buiten geleerde kennis omtrent de theorie van het 
Communisme wordt nu levend bezit. Naast verdere theoretische training 
wordt nu ook veel praktisch werk ter opleiding voor de latere taak inge
last. 

Na 3 a 4 maanden volgt dan eindelijk een aanstelling als ambtenaar, 
propagandist, activist, adviseur, groepsleider enz., waarbij gedurende de 
eerste maanden nog strenge supei-visie plaats heeft. Dat ook later de 
Staatspolitie streng toezicht b l i j f t houden ligt voor de hand. 

Men schat dat 20 to t 25% van de candidaten tijdens de opleiding af
valt o f wordt geliquideerd. 

I n z i jn belangrijke boek: "Thought Reform. A Psychiatrie Study o f 
Brainwashing in China" (1961) geeft R. J. L i f t o n zeer belangrijke infor
matie over de hersenspoehng bij 25 Europeanen en 15 Chinese intellec
tuelen. Bi j de Europeanen had deze plaats i n een gevangenis. Z i j waren 
vr i jwel steeds gearresteerd op aanklacht van spionnage o f van subver
sieve activiteiten. Na soms een vr i j lange periode van eenzame opsluiting 
werden zij als enige Europeaan geplaatst i n een kleine cel tesamen met 
acht o f t ien Chinese gevangenen, die voortdurend hun best deden de 
betrokkene te overtuigen van z i jn schuldig zi jn . Immers het Gouverne
ment maakt nooit fouten en men moet dus iets ernstigs misdaan heb
ben als men wordt gearresteerd. Deze onafgebroken "bewerking" door 
de mede-gevangenen, "struggle" ( toü cheng) genoemd, gevoegd b i j einde
loze, afmattende verhoren met dreigementen, het stichten van verwar
ring, aherlei vormen van persuasie e.d. soms met mishandelingen had op 
den duur steeds to t gevolg een toename van de b i j ieder mens aanwezige 
exis tent ië le schuldgevoelens. (Ook andere schrijvers wijzen steeds op di t 
aankweken van schuldgevoelens, die tenslotte de "Bekenntniszwang" 
activeren en de mens van alles doen bekennen.) Was de gevangene te 
"conservatief" dan werden maatregelen genomen: zo werden b.v. de 
handen op de rug geboeid en ook aan de voeten kettingen bevestigd, 
waardoor h i j niet alleen moehi jk kon liggen en zit ten maar ook volko
men afhankeli jk werd van z i jn celgenoten, die hem met de maal t i jd 
moesten voeren, hem als een k ind moesten helpen bi j het doen van z i jn 
natuurl i jke behoeften enz. wat niet alleen beschamend was, maar ook 
de infanthisering die iedere gevangenisstraf met zich brengt, nog ver
sterkte. De eindeloze verhoren leidden steeds to t denunciaties van be
kenden, cohega's en andere Europeanen. Aanvankelijk zag de gevangene 
in een geringe mate van zelf-verraad en aarzelend toegeven van onbe
langrijke overtredingen, een weg ter ontkoming, maar h i j raakte a l t i jd 
meer en meer geïnvolveerd en de weg terag werd steeds moehijker. De 
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denunciaties voerden to t zelfverwij ten, schaamte over eigen lafheid en 
versterkten daarmee de opgewekte schuldgevoelens, men begon zich nu 
echt schuldig te voelen en di t gevoel breidde zich meer en meer u i t , 
vooral ook omdat steeds het standpunt van "the Chinese people" naar 
voren werd gebracht, gehamerd werd op de vloek van het imperialisme, 
enz. Volkomen afgesneden van ieder positief affect ief contact, vereen
zaamd, met snel afnemend zelfrespect en steeds aangroeiend zelfbeklag 
en zelfverachting, zonder ui tz icht op verbetering van de toestand i n de 
toekoinst als men zich niet onderwierp aan de pressie van z i jn beulen, 
kreeg de angst voor totale hchamelijke en geestelijke vernietiging, de 
echte "basic fear" afschuwelijke afmetingen. Een identiteits-diffusie 
dreigde en daarmee een totale break-down. Juist nu veranderde opeens de 
houding der Chinese ondervragers, van ruw en dreigend werd zij plotse-
hng vriendelijk en tegemoetkomend, begrijpend en welwhlend. Niet 
zelden werd nu een andere ondervrager ge ïn t roduceerd , een "goede" in 
tegenstehing to t de "boze" u i t de vroegere periode, die z i jn excuses 
aanbood voor de noodzakelijke strengheid en ruwheid der to t nu toe 
genomen maatregelen. Met de totale identiteits-diffusie voor ogen greep 
de gevangene meestal deze mogeli jkheid om eindelijk weer tot een men
selijk contact te komen gretig aan. Nu volgden "werke l i jke" bekente
nissen en schuldbelijdenis. Er was weer een toekomst, de mogeli jkheid 
van een nieuwe identiteit . En de gevangene werd nu een dankbaar mede
werker in z i jn eigen her-opvoeding (hsüeh hsi). Men moet hierbi j i n het 
oog houden, dat L i f t on ' s gevallen 2,5 to t 3 jaar lang aan "brainwashing" 
waren blootgesteld geweest, vóór zij werden vrijgelaten. 

Daar w i j het thans alleen over hersenspoeling in engere z in whlen 
hebben is het niet nodig de terreur-methoden die dienen om de grote 
massa's i n toom te houden en to t gewhlige werktuigen van het regime 
te maken te bespreken. Die z i jn ons trouwens van nabij bekend gewor
den. Wel liggen de verhoudingen in China blijkbaar veel scherper dan in 
Italië onder Mussolini, in Duitsland onder Hit ier en zelfs dan i n het 
Stalin Rusland. De fascistische regimes hebben trouwens nooi t werke
l i jke hersenspoeling toegepast, zi j vernietigden hun tegenstanders en 
deden geen pogingen hen te bekeren. Als men geen acties tegen het 
regime ondernam was men overigens vr i j vehig. I n Rusland is zeker her
senspoeling toegepast, w i j memoreerden reeds de beruchte zuiverings
jaren. D i t is echter beperkt gebleven to t enige tientallen individuele 
gevahen. I n de concentratie- en strafkampen vond geen brainwashing 
plaats. Dat i n China tegenstanders ook vernietigd werden is echter even 
zeker. Wij herinneren ons nog de massa-executies in de telkens terug
kerende "years of violence", volgend op Mao's afkondiging van de 
"regulations fo r the punishment o f counter-revolutionaries" in 1951. 
Het rapport van de "Free Trade Union Committee o f the American 
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Federation o f Labor" schat dat i n de t i j d van 5 jaar 14.000.000 mensen 
ter dood werden gebracht, meest door de beruchte "Volks Tr ibunalen" 
en dat China in 1951 24.000.000 dwangarbeiders telde. Het in Amerika 
bekend geworden "Wang Report", gebaseerd op gegevens verstrekt door 
de Chinese krijgsgevangene Wang Tsun Ming, geeft vele details over de 
terrorisering der massa's, waarbij ook belangrijke psychologische gege
vens ter sprake komen. 

Het is wel duideli jk, dat - al is het woord "hersenspoeling" vr i j nieuw, 
de techniek ei-van reeds lang bestaat. Verschihende methoden inder t i jd 
door de Inquisitie gebruikt kan men zeker als zodanig kwalificeren. Ook 
de Inquisitie wenste de afvallige te bekeren en was niet tevreden met 
alleen een mondelinge verklaring van afzwering van ketteri jen, maar 
eiste een "nieuw en zuiver hart". De Chinezen met een eeuwenlange 
traditie van gevoel van intermenselijke verhoudingen hebben van het 
Westen eigenlijk niet veel hoeven leren om to t een vervolmaking van 
hun "hsi nao" te komen. Psychologische ontdekkingen u i t Europa en 
Amerika hebben hun welhcht bepaalde manipulatiemethoden duidelij
ker gemaakt, welke zi j to t verf i jning hebben gebracht. Immers is het 
duideli jk, dat hersenspoeling een zuiver psychologische benadering van 
de mens is; het gebruik van geweld of van psycho-farmaca e.d. is daarbij 
in ' t geheel niet nodig. 

Tracht men nu na te gaan, wat er i n de mens die aan hersenspoeling 
wordt blootgesteld plaats gr i jpt , zo dat z i jn ident i teh wordt afgebroken 
en door een andere vervangen, dan doen zich twee mogelijkheden van 
verklaring voor: een fysiologische en een psychologische. 

Beschouwt men de mens met de Behaviouristen als een gecompliceerd 
samenstel van voorwaardelijke reflexen, als een typisch gewoonten-we
zen dan maken de vondsten van Pawlow inderdaad veel dingen omtrent 
de hersenspoeling begrijpelijk. Pawlow bestudeerde niet aheen het to t 
stand komen van de geconditioneerde reflexen, maar ook hoe deze ver
stoord kunnen worden en wat de gevolgen van zo'n verstoring zi jn . Deze 
kunnen reiken to t een "rupture in higher nervous activity" en een vol
ledige break-down. Zu lk een verstoring van het oude patroon kan opge
wekt worden door de pr ikkel waaraan de reflex gebonden is kwantita
t ief te versterken; door de t i j d tussen het toebrengen van de pr ikke l 
en het habituele gebeuren sterk te verlengen ("abnormal prolongation 
of waiting under stress"); door anomal ieën in de pr ikkel aan te brengen 
zoals het afwisselen van negatieve en positieve prikkels; en tenslotte door 
de fysieke toestand van het proefdier ongunstig te be ïnvloeden . Een 
combinatie van deze vier vormen van verstoring is natuur l i jk ook moge
l i j k om een breakdown op te roepen. 

Het bleek, dat als men nu een hond op deze wijze aan al te sterke 
stress bloot stelt, m.a.w. als men hem "transmarginahy" pr ikkel t , het 
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dier een steeds meer a fwi jkend gedrag gaat vertonen. Pawlow onder
scheidde in dit veranderd gedragspatroon drie fasen: i n de eerste - equi
valente fase - krijgen sterke en zwakke prikkels langzamerhand de zelf
de waarde, het dier gaat op ahe prikkels geli jkeli jk reageren, schijnt ver
schihen niet meer te perc ipiëren. I n de tweede - paradoxale fase -
roepen zwakke prikkels een sterker effect op dan sterke prikkels, deze 
laatste hebben tenslotte in ' t geheel geen effect meer. Tenslotte treedt 
in de derde - ultra-paradoxale fase - een totale ommekeer van het ge
dragspatroon op: de oorspronkelijke positieve 'responses' worden door 
negatieve veiTangen en omgekeerd. Een valse hond verandert in een 
kruiperig en onderworpen dier, een vriendelijk beest wordt bij terig en 
gevaarlijk. In vele gevahen bleken deze teweeggebrachte gedragsveran
deringen irreversibel te z i jn : de hond was in een ander wezen veranderd, 
ook al trachtte men na een periode van rust het dier opnieuw de oude 
reactiewijzen en geconditioneerde reflexen bi j te brengen. 

Wat de geconditioneerde reflexen aangaat bestaat er een grote over
eenkomst tussen mens en dier. De laatste wereld-oorlog maakte dat nog 
eens extra duidel i jk door de studie van het gedrag van soldaten onder 
"battle stress". Een uitgebreide hteratuur hierover is verschenen. Wan
neer de soldaat te lang actief aan gevechten moet deelnemen ziet men 
verschijnselen van "battle exhaustion" optreden. H i j kan niet meer on
derscheiden tussen de verschhlende geluiden van de slag, kan b.v. niet 
meer eigen van vijandelijke artiherie onderscheiden, de aard van de ge
bruikte projectielen, de r ichting van herkomst niet meer locahseren 
("equivalente fase") enz. Vervolgens ontstaat een grote prikkelbaarheid 
voor kleine prikkels, t e rwi j l grove geen invloed meer schijnen te heb
ben: de soldaat b l i j f t onbewogen b i j de inslag van een granaat op korte 
afstand, kan in woede uitbarsten als een van z i jn kameraden niest! ("pa
radoxale fase"). Tenslotte volgt totale "emotional exhaustion": de man 
wordt apathisch to t stuporeus toe o f wel geraakt opeens in wilde op
winding, waarbij h i j gevaarlijk agressief kan worden. Z i j n habituele ge
drag is volkomen veranderd en het kan zeer lange t i j d duren t o t h i j weer 
-naar het achterland verplaatst- z i jn oude zelf is. Z i j n ego-identiteit 
is gestoord ( ident i ty d i f fus ion) "They do not know any more who they 
are". 

Ook de gevolgen van hersenspoeling tracht men op deze wijze te ver
klaren. Immers ook daarbij worden zeer sterke prikkels gedurende lange 
t i j d toegediend, angst wordt systematisch opgewekt, oude schuldgevoe
lens worden gereactiveerd en kunstmatig versterkt, in snel tempo volgen 
positieve en negatieve prikkels elkander op: geruststellingen en bedrei
gingen, beloften van in vrijheidstelling en aankondigingen van levens
lange gevangenhouding o f doodstraf, vriendelijke woorden en vloeken 
en schelden, enz. Iemand wordt b.v. opeens van z i jn werk geroepen en 
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door de poli t ie ondei-vraagd om weer spoedig naar huis te kunnen terug
keren, echter met het strenge verbod met wie dan ook te spreken over 
het verhoor. Het slachtoffer wordt hierdoor meteen geïsoleerd en ver
stoken van contacten. Na enige dagen volgt een nieuwe oproep en een 
nieuw verhoor, langer o f korter, wat zich zo enige malen herhaald. Hier
door ontstaat een toestand van onzekerheid en groeiende angst. Opeens 
heeft dan de aixestatie plaats, liefst 's nachts, maar nu volgt —wat de 
verwarring slechts kan vergroten— dagen of zelfs weken lang geen enkel 
gesprek met de autoriteiten ("abnormal prolongation o f wait ing under 
stress"). Dan volgt opeens een urenlang durend, uitermate inspannend 
verhoor, soms na een uur opnieuw begonnen, hitussen bevindt de ge
arresteerde zich i n eenzame cellulaire afzondering. De aard van de ver
horen wisselt, zoals reeds werd opgemerkt, voortdurend. Mao zelf gaf 
het advies: "Firs t give the patient a power fu l stimulus, yel l at hhn 
" y o u are sick", so that he whl have a f r ight and break out in an over
all sweat; then the man can be carefuhy treated". Gebrek aan slaap, een 
te beperkt diëet , eventueel fysieke folteringen ondermijnen verder het 
hchamelijk weerstandsvermogen. A l de door Pawlow aangegeven voor
waarden voor het doen optreden van een break-down met als uiteinde
l i j k resultaat een omkering van het oude gedragspatroon, zi jn zo gegeven. 

De gevolgen kennen w i j . Wij memoreerden reeds de monsteiproces-
sen in Rusland. Wij bespraken de resultaten in China. Wij herinneren 
ons nog verschhlende processen tegen vooraanstaande figuren in Boelga-
ri je , R o e m e n i ë , Tschecho-Slowakije en Hongarije. Wij kennen alle de 
naam van Kardinaal Mindszenty. In z i jn auto-biografie " I was Stalin's 
prisoner" (1952) vertelt R. A. Vogeler hoe bi j z i jn proces in Boedapest 
een van z i jn ondervragers hem toeschreeuwde: "Als Mindszenty mi j ver
teld heeft wat ik verlangde, dan zult U dat ook doen, vergist U zich 
daarin niet! Ja, zelfs als Jezus Christus daar in U w stoel zou zi t ten zou 
H i j m i j nog alles vertellen, wat ik van hem zou verlangen!". 

Het is niet nodig nog meer voorbeelden te geven, dat zou eentonig 
worden. Trachten wi j nu —naast de gegeven fysiologische ve rk l a r ing -
een psychologische visie te geven van de toegepaste techniek —hier een 
juist woord! — b i j de hersenspoeling (waarbij de ene verklaring de andere 
geenszins u i t s lu i t ! ) , dan valt het eerst op, dat beoogd word t een ver
zwakking van het Ik. Een "assault upon identity" staat centraal. Fysieke 
folteringen z i jn hiertoe lang niet a l t i jd i n staat, kunnen zelfs averechts 
werken. Worden zij toegepast, dan is het meer als afschrikwekkend voor
beeld voor anderen bedoeld, die eventueel i n verzet zouden kunnen ko
men. Als media gelden hier: intimiderende bedreigingen en suggesties, 
dramatische wijzen van persuasie, eindeloos afmattende verhoren, het 
stichten van verwarring, isolatie en eenzame opsluiting (wi j kennen thans 
vr i j goed de gevolgen van "sensory deprivat ion"!) , slechte voeding, ge-
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brek aan slaap, het i n onzekerheid houden, het opwekken van zelf
medelijden en vooral het ondermijnen van het zelf-gevoel. De mens op 
wie deze techniek wordt toegepast voelt zich langzamerhand amorf wor
den, de identiteits-diffusie doet zich gelden. H i j begint te twi j fe len aan 
wie en wat h i j is en hoe z i jn relatie to t z i jn medemensen - d i e hem in 
deze situatie geheel verwerpen— is. Volkomen beroofd van z i jn macht 
en vri jheid van beweging, voortdurend vernederd en behandeld als een 
onwaardige, dreigt z i jn autonomie geheel in het niet te verdwijnen. In 
z i jn boek: "Les hommes contre l ' humain" wydt Gabriel Marcel een aan
grijpend hoofdstuk aan deze toestand, dat h i j noemt: "Les techniques 
de ravill isement". Met deze u i td rukking bedoelt h i j : "L'ensemble des 
p rocédés dé l ibé rément mis en oeuvre pour attaquer et dé t ru i r e chez les 
individus appartenants a une catégorie dé t e rminée le respect qu'hs 
peuvent avoir d ' eux -mêmes , et les transformer peu a peu a un déchet 
qui s ' appréhende lu i -méme comme tel, et ne peut en f i n de compte que 
désespérer , non pas simplement intellectuelleinent, mais vitalement, de 
lu i -même" . Deze techniek vierde ook in de concentratie-kampen hoogti j 
en had psychisch en moreel de meest desastreuze gevolgen. De hchame
l i jke vervuiling speelt hierbi j eveneens een belangrijke ro l . 

Merkwaardig is steeds de eis van een bekentenis en schuldbelijdenis 
bij de hersenspoeling. Men heeft di t wel uitgelegd als een poging het ont
staan van martelaren te voorkomen: bekent immers iemand zi jn misdaad, 
dan kan h i j geen morele held voor anderen zi jn . Hoewel di t - p o l i t i e k 
gezien- wehicht geen onbelangrijk element is, z i jn meer dan alleen prag
matische overwegingen in het spel. Wij zagen reeds, dat de Communisten 
in China hun overtuiging als een hehsboodschap beschouwen, en hun 
pogingen tegenstanders werkeli jk te "bekeren" behoort bij hun religieus 
te noemen fanatisme. Iedere niet-Communist is schuldig. Maar niet on
mogelijk speelt ook het begrip "macht" hierbij een ro l , een begrip van 
geheel ander karakter dan het enige eeuwen geleden had. I n een werke
l i j k totahtaire staat re ikt het verder dan alleen maar middel to t een doel, 
zij is er voor zichzelf. Ieder moet er met hchaam en ziel aan onderwor
pen zi jn . Op di t belangrijke thema kunnen we thans niet verder ingaan. 
Slechts moge ik een aanhaling weergeven ui t het boek, dat ik U reeds 
noemde: "Nineteenhundred-eightyfour" van G. Orweh, waar de onder
vrager O'Brien to t zi jn slachtoffer Winston Smith zegt: " Z o lang de 
ketter zich tegen ons verzet vernietigen we hem niet. Wij branden alle 
kwaad en iedere hlusie u i t hem weg; wi j halen hem naar onze kant, niet 
in schijn maar werkeli jk met hart en ziel. Wij maken hem to t een van 
ons voor w i j hem doden". Hier ziet men "brainwashing" wel heel dui
deli jk getypeerd als een werkelijke "menticide", zoals J .A .M. Meerloo 
het noemde. ("The rape o f the m i n d " , 1956.) 

V r i j w e l alle onderzoekers zi jn het erover eens, dat indien de aanvallen 
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Op het Ik maar lang genoeg en systematisch worden volgehouden, ieder 
mens zich tenslotte laat gaan. "Every dog has its breaking-point" zei 
Pawlow reeds. Ook de z.g. "apparent resisters" die L i f t o n beschreef, die 
schijnbaar t r iomfante l i jk u i t de beproeving tevoorschijn komen (hun 
aantal is zeer k le in! ) tonen duideli jke tekenen van identiteitsdiffusie. 
Psychologisch kan men di t loslaten van de oude en het aannemen van 
een nieuwe identi tei t opvatten als een vorm van zelf-verdediging in de 
vorm van een identificatie met de vijand. Anna Freud heeft d i t psychis-
me in haar klassiek geworden werk: "Das Ich und die Abwehrmecha-
nismen" uitvoerig beschreven. Onder identif icatie verstaan wi j niet 
slechts een imitat ie, een doen net als die ander, waarmee men zich iden
tificeert. Identif icat ie betekent —psychologisch— de ander in zich op
nemen, de ander "introjecteren", zich de ander met z i jn eigenschappen, 
meningen en overtuigingen, gewoonten en gedragingen eigen maken, 
"net zo worden" als die ander. Voortaan huist die vijand nu in hem. 
Di t kan —als de totale vernietiging geestelijk en lichamelijk dreigt, dus 
als de "basic fear" op t reed t - vr i j acuut gebeuren, zodat de i n d i i i k wordt 
gewekt van een plotselinge bekering. De eigen oorspronkelijke meningen 
en overtuigingen worden nu als fou t i e f verworpen en als crimineel be
schouwd en vervangen door "the people's standpoint". Een oprecht 
gemeende schuldbelijdenis kan eerst nu afgelegd worden. Niet zo zeer 
wat men heeft gedaan wordt nu als verwerpelijk gezien, doch wat men 
is geweest. Men zou kunnen spreken van het ontstaan van een "negative 
identity", een identi tei t volkomen tegengesteld aan die, welke men eerst 
had. Die vroegere identi tei t l i j k t nu schandelijk en verachtelijk. Deze 
laatste schuldbelijdenis verschht dan ook principiëel van de eerder ge
dane bekentenissen, waar de gevangene' niet werkeli jk als persoonlijk
heid achter stond. Eerst nu kan de werkelijke heropvoeding to t Com
munist plaats hebben, die overigens nog een lange en inspannende weg 
is, maar waarbij gerekend kan worden op de welwhlende hulp van de 
ondervragers en beulen. 

Deze identificatie wordt nog vergemakkelijkt doordat, gelijk met de 
verzwakking van het Ik , een infantilisering optreedt, d.w.z. een regressie 
in geestelijke ontwikkel ing, een terugval op meer kinderl i jke stadia van 
de persoonlijkheidsontwikkeling. De beul neemt meer en meer het ka
rakter van een vader-figuur aan, waarmee dan de identif icat ie plaats 
heeft. 

Hoewel dus op den duur waarschijnlijk wel iedereen zal bezwijken 
onder het proces van de hersenspoeling, is het wel duidel i jk dat de ene 
mens er eerder een slachtoffer van zal worden dan de ander. Personen 
met een zwakke identiteit, een zwak I k zuhen weinig weerstand bieden. 
Dat viel reeds op bi j de indoctrinatie van de krijgsgevangenen in Korea. 
De jonge recruten werden het gemakkelijkst ge ïn t imideerd en gaven 



H E R S E N S P O E L I N G 25 

spoedig toe; immers pas gedurende de t i j d van de puberteit is de ego
identi tei t nog wanlcel; oudere geestelijlc meer volwassenen hielden het 
langer u i t of bleven zelfs als persoonlijkheid geheel intact (men schat 
hun aantal op 13% van de krijgsgevangenen). Wij zagen echter, dat i n 
de Koreaanse oorlog geen volledige hersenspoeling werd toegepast op 
enkele gevahen na (de leden van de luchtmacht) . Herhaalde malen is 
erop gewezen dat schuldgevoelens ondermijnend werken op het zelf
gevoel. De eis van het schrijven van een auto-biografie bi j de kader
training, een eis die ook gesteld werd bi j de gevallen die L i f t o n be
schreef, heeft o.m. to t doel bewuste en onbewuste schuldgevoelens van 
de betrokkene te leren kennen, waarop dan wordt doorgeborduurd, en 
die kunstmatig vergroot worden door eindeloze beschuldigingen, insinu
aties, suggesties enz. De hiermee samenhangende " S t r a f b e d ü r f n i s " voert 
dan gemakkelijk tot een "Bekenntnis" (Th. Reik). - V a n zeer groot 
belang bi j di t alles is de isolering van het slachtoffer, het doen wegvallen 
van ieder positief "emotional response" van de omgeving. De behoefte 
aan een positief contact behoort to t de "pr imary needs" van de mens, 
wordt er niet aan voldaan, wordt de mens geheel op zichzelf terug ge
worpen, dan treedt een emotionele ontwortel ing op, een volkomen 
vereenzaming die -daar zi j geen hoop meer toe laa t - een basic fear doet 
ontstaan. Tot iedere prijs word t een nieuw contact gezocht, al is het met 
de beulen! De beschreven regressie speelt hierbij mede een ro l . Hinkle 
en W o l f f vonden onder de door hen onderzochte krijgsgevangenen een 
groot aantal, dat in de jeugd ernstig had geleden onder een tekort aan 
hefde van de zijde van de moeder, dat zich verraden had gevoeld door 
ontrouwe ouders. - O o k haat tegen een der ouders o f tegen beide kan 
een predispositie z i jn voor een snehe keuze vóór de vijand. Met ontrouw 
antwoordt men op ontrouw. Haatgevoelens tegen vader o f moeder wor
den overgedragen op vader- en moederland. Door een bekentenis hoopt 
het slachtoffer verlost te worden van zi jn kwellende eenzaamheid, hoopt 
h i j opgenomen te worden in een menselijk verband, emotioneel contact 
to t stand te kunnen brengen, hefde en genegenheid te vinden. De hoop 
ermee tevens een gevreesde straf o f wraakoefening te ontlopen speelt 
u i t de aard der zaak mede een ro l . 

Van vele kanten - v o o r a l i n A m e r i k a - is erop gewezen, dat de mens 
die geen sterk ideaal i n het leven heeft, waarop hi j z i jn bestaan r icht 
zwak staat tegenover een vastberaden vijand, die leeft u i t een sterke 
overtuiging. Een gebrek aan zo'n ideaal is inderdaad vele jeugdige Ame
rikaanse soldaten toen zij met het Communisme werden geconfronteerd 
noodlot t ig geworden. Gebrek aan vertrouwen in de eigen cul tuurkring, 
in de eigen tradhies en waarden, gebrek aan een politieke ideologie o f 
religieuze overtuiging die zin geven aan het leven en houvast bieden, 
maken een mens zwak tegenover fanatieke tegenstanders, die hun over-
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tuiging als een heilsleer aan de wereld verkondigen. Zonder positief ver
weer wordt men gemakkelijk het slachtoffer van zulke profeten. Op 
dit punt z i jn vele intellectuelen en academici meer vulnerabel dan een-
voudigen van geest. Voor intellectuelen is het moeil i jker een vaste over
tuiging te koesteren. Z i j zien te goed dat iedere zaak vele facetten heeft, 
zij wihen niet i n zwart-wit tegenstehingen denken. Z i j kennen noch het 
absoluut goede, noch het absoluut kwade. Voor hen is het maken van 
een definitieve keuze zwaar, zij wil len geen "dupe" z i jn van de emoties 
van zichzelf en anderen. Shakespeare wist di t reeds toen h i j schreef: 
"Consciousness makes cowards of us ah". 

Dat tenslotte ook andere personen spoedig zuhen bezwijken is dui
deli jk: neurotische persoonlijkheden, lieden met een lage tolerantie
drempel voor frustraties; met een zwak integratie-vermogen o f met 
zwakke realiteitszin, psychopathische figuren (voor zo ver deze niet 
drangmatig zich juis t tegen iedere inmenging van buiten verzetten), enz. 
enz. 

Deze overwegingen maken het tevens duidel i jk wie well icht staande 
zal kunnen blijven in de beproeving: krachtige Ik-structuren, geestelijk 
werkeli jk volwassenen, heden met een krachtig integratie- en regulatie
vermogen en een goede posodynie moeten het eerst genoemd worden. 
De weerstand kan verder aanzienlijk versterkt worden door een gevoel 
van bestemming, een sterke polhieke overtuiging o f een krachtig en 
levend religieus geloof. Di t voorkomt vooral voor een groot deel het ge
voel van vereenzaming dat, als het lang aanhoudt zulke noodlott ige 
gevolgen kan hebben: de gelovige heeft a l t i jd zi jn gemeenschap met God, 
de gemeenschap der hehigen; de overtuigde politieke idealist heeft z i jn 
gemeenschap met z i jn ideaal en met z i jn partijgenoten, die —al is h i j 
gevangen en machteloos- de str i jd zuhen voortzetten. En tenslotte is 
er behalve een moordende, onvmchtbare eenzaamheid, ook nog een 
vruchtbare eenzaamheid waaraan men niet te gronde gaat. I n het boek
je "The woman who could not die" van Julie de Beausobre, dat de 
Russische processen u i t de zuiverhigsperiode beschrijft , v indt men daar
van een aangrijpend voorbeeld. Rüssell had er z i jn werk: "Das Lob der 
wahren Einsamkeit" aan kunnen opdragen. 

Ook in de li teratuur over de concentratiekampen wordt er telkens 
de nadruk opgelegd, dat het van grote betekenis is als men het gevoel 
heeft met iets o f iemand innig verbonden te zi jn . Zodra de gevangene 
zich kon aansluhen bij een groepje voelde h i j zich rustiger en zelfs veil i
ger, al bracht d h bij de kampleiding niet zelden groter strengheid mee. 
D i t viel vooral op bij de polit ieke gevangenen en bij de Jehova-Getuigen. 
Maar ook al het weten voor een ander "nod ig" te zi jn versterkt de mo
raal; de niet tastbare geestelijke gemeenschap met een geliefde, met het 
gezin. Het schromelijke gebrek aan gemeenschapszin, aan team-geest 



H E R S E N S P O E L I N G 27 

onder de Amerikaanse krijgsgevangenen in Korea wordt door allen die 
zich met hun problematiek hebben beziggehouden, als een der voor
naamste oorzaken gezien van hun slappe en lafliartige houding, en hun 
snel capituleren voor de Chinese ideologie. Scherp stak daartegen af de 
houding der Turkse soldaten, hoewel die vr i jwel alle gewond waren bij 
hun gevangenname. Deze vormden een hechte, sterk gedisciplineerde 
groep met hoog moreel. Geen van hen stierf tijdens hun krijgsgevangen
schap, zi j bleven volkomen immuun voor alle Communistische beïnvloe
ding, zodat zij al v r i j spoedig als zijnde onverbeterlijk met rust werden 
gelaten en gevrijwaard voor pogingen van ideologische beinfluencering. 

Hoewel fysieke kracht en intellectuele ontwikkehng geenszins garan
ties zi jn voor een hogere tolerantie-drempel voor frustraties, is kennis 
van de methoden van benadering door de vijand, van zi jn poli t ieke 
bedoelingen e.d. toch van belang. I n de off ic ië le "Uni ted Code f o r resist
ing Brainwashing", die in 1955 werd gepubliceerd wordt hierop sterk 
de nadruk gelegd. Voor l ich t ing aan de soldaat betreffende wat hem te 
wachten staat als h i j i n krijgsgevangenschap geraakt, uiteenzetting van 
de door de vijand gebruikte methodieken e.d. moeten hem een gedrags
l i j n geven, een "frame o f reference". De code geeft zes artikelen, be
schrijvend waaraan de soldaat zich stipt moet houden, w h h i j niet mee
gesleurd worden door de vijandelijke intimidatie- en indoctrinatieme
thoden. I n het commentaar op di t geschrift wordt ook gesproken over 
de " s k i h f u l l training o f the soldier and the citizen in the basic beliefs 
and responsibhities in our culture, the mental mobhizat ion f o r the 
fu ture clash o f ideas and whls . . . I t is the strength o f convict ion that 
gives moral power". Training van soldaten door hen fysieke en psychi
sche folteringen te doen ondergaan -een methode gedurende korte t i j d 
door de Amerikaanse marine toegepast- heeft weinig zin. De werkelijke 
situatie van hersenspoeling is niet te imiteren. Meer voor de hand ligt 
een opvoeding —in de meest ruime betekenis— van ieder burger van een 
democratisch land t o t een bewust democratisch denkend mens. 

Een enkele opmerking over het lo t van hen die gebrainwashed werden 
in China na hun terugkeer naar het Westen. Na een periode van enige 
maanden van geestelijke verwarring en onzekerheid, keerden v r i jwe l ahe 
terug to t hun oorspronkelijke identi tei t , al lieten de jaren van geestelijke 
marteling u i t de aard der zaak hun sporen na. L i f t o n volgde z i jn gevallen 
gedurende bijna 5 jaar. Slechts twee van hen bleken pro-communistisch 
gebleven te z i jn : een pater-jezuiet en de dochter van een Canadees zen
deling. H i j verklaart d i t u i t hun oorspronkelijke persoonlijkheidsstruc
tuur ("autoritaire karakters" in de zin van Fromm) . Ahe anderen bleken 
sterker anti-communistisch dan te voren. Het zelfde bleek bi j de terug
gekeerde Amerikaanse krijgsgevangenen. Overigens maakten alle een 
nieuwe, vaak zeer p i jn l i jke identiteits-crisis door, die i n enkele gevallen 



28 J.H. P L O K K E R 

bijna to t een psychose leidde. Maar ook de Chinese ambtenaren die in 
de "Revolutionary Colleges" waren gebrainwashed bleken niet zo sterk 
veranderd te z i jn als de autoriteiten meenden, althans de wat ouderen 
niet. Toen Mao een periode van " d o o i " afkondigde onder de poë t i sche 
slogan: "Le t the hundred flowers bloom, let the hundred schools o f 
thought contend" (1956) barstte er zo 'n fehe kr i t i ek van alle kanten 
los, dat het duideli jk was dat achter de fagade van de "bekeerhng" 
sterke gevoelens van t w i j f e l en wrok schuh gingen, zodat de censuur 
terstond weer, scherper dan tevoren, werd ingesteld. 

I k k o m aan het eind van m i j n betoog. Het is wel duideli jk, dat de 
fysiologische verklaring van de hersenspoeling, hoe belangrijk ook niet 
het laatste antwoord is op de vele vragen, die di t probleem ons stelt. 
Zeker, wat de mens is, is h i j op bodem van materialiteit, h i j is inderdaad 
een stuk factici tei t , object van z i jn omgeving, z i jn aanleg, de aarde en 
alles wat daarmee samenhangt. Maar h i j is terzelfder t i j d ook een sub
ject, een vr i j wezen, een existentialiteit, die niet maar met de dingen 
meegaat en meegesleurd wordt door het gebeuren om hem heen. 
"L 'homme est un object, un d o n n é , que dépassent des transcendances 
et h est un sujet, une transcendance qui se jet te vers l 'avenir" schri j f t 
Simone de Beauvoh ("Pyrrhus et Cinéas" ) . 
Maar ook de psychologische verklaring laat nog vele vragen onbeant
woord. 

Maar hier komen wi j aan de grens van de f i losofie , die ik thans niet 
w i l overschrijden. Maar wèl moet de nadruk gelegd worden op het fe i t , 
dat w i j er met het constateren van zoiets als hersenspoeling niet z i jn , 
noch met het geven van fysiologische en psychologische beschouwingen. 
De situatie waarin de ene mens de ander volledig object maakt, ja to t 
een " d é c h e t " , een vod, een stuk vuh, om met Marcel te spreken; uit
sluitend in een "instrumentale relatie" to t hem treedt, om het sociolo
gisch u i t te drukken; alleen een "regard hai'ssant" op hem werpt, zoals 
Sartre het u i td ruk t ; z i jn vr i jheid miskent en z i jn subjectiviteit doodt, 
vraagt een veel dieper gaande bezinning. Het is wel tragisch dat de volge
lingen van de man, die zich in de vorige eeuw zo hartstochteli jk keerde 
tegen de "Verdinghchung des Menschen" (Kar l Marx) t o t de meest radi
cale reductie van de mens to t een " d i n g " gekomen zi jn . Hier ligt een 
ethisch probleem van de eerste orde. Daarnaast r i jzen vele filosofische 
vragen. Met name kan een existentieebfenomenologische doordenking 
niet gemist worden, wh men iets verder komen dan het ui ts lui tend 
constateren van een walgelijk en afschuwelijk fe i t ! 
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Voorstel l ingen over on t s taan op en buiten de aarde 

door 

Prof. Dr. H . Veldstra 

,,Soo een roerlyck Schepsel uyt 
onwerlycke Sloffe voortquam, dat 
soude een Mirakel zyn". 

Antoni van Leeuwenhoek 
Brief van 6 augustus 1687 aan de 
Royal Society in Londen. 

Het stellingnemende citaat u i t de 17®-eeuwse brief van de vermaarde 
speurder u i t D e l f t is één van de treffende getuigenissen dat de mens reeds 
lang geleden heeft getracht zich over het ontstaan van levende wezens op 
aarde voorstellingen te vormen. 

De kenneli jk door Van Leeuwenhoek reeds kri t isch beschouwde ziens
wijze, dat spontane vorming van leven u i t dood materiaal hierbij een be
langrijke r o l speelde, werd met toenemend inzicht op het terrein van de 
natuurwetenschappen meer en meer beperkt to t wezens van kleinere af
metingen, to t Pasteur de onhoudbaarheid ervan ook voor micro-organis
men aantoonde. Het is nu een algemeen aanvaarde stelhng dat i n het 
heden leven slechts u i t leven ontstaat. 

De vraag o f een ontstaan van leven ui t dode stof mogeli jk geacht kan 
worden was daarmede echter niet afgedaan, doch in feite verschoven naar 
het ,,begin", dwz. vóór er leven op aarde was. Van dat „ in f e i t e " is men 
zich, behoudens enkele voorlopers, overigens pas tameli jk recent zodanig 
bewust geworden, dat het to t experimenteren kwam. Bi j deze weten
schappelijke benadering wordt nagegaan hoe in het pre-biotische t i j d 
vak, van ontstaan van de aarde to t het verschijnen van de eerste levens
vormen, een ontwikkel ing u i t dode materie naar levende cel zou kunnen 
zi jn verlopen. 

Men heeft m.a.w. de mogelijkheid van een evolutie op moleculair ni
veau, naar het leven, i n z i jn denken opgenomen. Dat di t een eigentijds 
gebeuren is hangt samen met het fe i t dat pas in de laatste decennia het 
biochemisch inzicht in de levende cel (micro-organismen) en hogere or-

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 6 november 1967. 
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ganismen, ten aanzien van de belangrijkste at tr ibuten als stofwisseling, 
groei, reproduktie en informatie , zover is gevorderd dat men voor di t 
denken een reële achtergrond heeft en daardoor een patroon voor expe
rimenten. D i t is essentieel, daar men b i j de analyse van di t probleem 
geen conclusies kan baseren op een scala van „molecu la i r e fossielen". 
Deze eventuele tussenstadia z i jn na het verschijnen van de levende cel 
omgezet en men mist daardoor basale gegevens, zoals die bi j de studie 
van de evolutie van het leven de leidraad vormden. 

Het onderzoek over een moleculaire evolutie ziet zich daardoor be
perkt to t het aantonen van een mogelijkheid to t vorming onder pre-bio
tische omstandigheden van voor cebopbouw en functioneren essentiële 
verbindingen en assemblage tot , en omsluiting van steeds complexere 
organellen, hetgeen ui te indel i jk to t een cel-structuur zou kunnen voeren. 

Voorafgaande aan een overzicht van deze boeiende exploratie schet
sen wi j de hiervóór aangeduide biochemische achtergrond, om te doen 
inzien wat in de experimenten over moleculaire evolutie „ w a a r g e m a a k t " 
moet worden. 

Het moderne biochemisch onderzoek naar bouw en organisatie van de 
cel (als „ l evenseenhe id" ) heeft zich vooral bediend van gekoelde hoog-
toerige centrifuges voor een reproduceerbare scheiding van cebbestand-
delen, en verder van het elektronenmicroscoop voor een analyse, met 
sterkst verkrijgbaar oplossend vermogen, van de ordening i n de verkre
gen fracties. Op grond hiervan kan de cel schematisch (generahserend) 
als i n f ig . 1 worden weergegeven. 

De voor de verschillende fracties karakteristieke cel-componenten wer
den op hun samenstelhng en funct ie onderzocht (Tabel I , p. 32). Zo
doende konden u i t eerder plaatsgevonden chemische analyse van de ceb 
inhoud verkregen gegevens worden ingepast i n bouwsels met specifieke 
functies en werd in hoofd l i jnen een beeld gevormd van de cel-huishou
ding. 

Voor ons doel is het belangrijk te accentueren dat bli jkbaar bepaalde 
typen macro-moleculen (eiwit ten en nuc l e ïnezu ren ) dragers z i jn van de 
belangrijkste functies en dat deze een vri j omschreven lokahsatie verto
nen: D N A in de kern, R N A in de ribosomen en enzymatisch actieve 
eiwit ten i n m i t o c h o n d r i e ë n en chloroplasten. 

De nuc le ïnezu ren z i jn lange ketens van fos forzure -d iës te r s van deoxy-
ribose ( in D N A ) , resp. ribose ( in R N A ) , waaraan glucosidisch heterocy-

/ N / \ / \ / \ / ^ / 
s s s s s 
I I I I I 

A T G G C-
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Fig. 1 Cel model De stippen langs het endoplasmatisch reticulum steUen de riboso

men voor. Voor functies van de cel-bestanddelen zie men tabel 1. 

(volgens Brachet, 1) 

clische purine- en pyrimidine-basen z i jn gebonden (adenosine: A ; gua
nine: G; thymine: T; cytosine: C in D N A . in R N A is thymine vervangen 
door urach: U ) . De volgorde van deze basen is, behalve van die in enkele 
t -RNA's , i n het algemeen nog onbekend. 
Een twin t ig ta l aminozuren vormen de bouwstenen van eiwit ten (enzy
men), waarbij i n een aantal gevahen de complete volgorde bekend is. De 
daartoe beschikbare technieken maken nu in principe een dergelijke 
analyse van ieder eiwit mogelijk. 

I n de in onze t i j d vastgestelde en naar z i jn aard 'opgehelderde betrek
king tussen de bouwstenenvolgorde van nucleihezuren en eiwit ten hgt 
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Tabel I 

cel-bestanddelen 
(fracties) 

1. kernen 

2. mitochondriën 

3. chloroplasten 
(in plantencel) 

4. lysosomen 

5. endoplasmatisch 
reticulum 
(met ribosomen) 

6. bovenstaande 
vloeistof 
(supernatant) 

localisatie van 

deoxyribonucleinezuur (DNA) 
(in chromosomen) 

multi-enzymsysteem van de ci
troenzuurcyclus, met daaraan 
gekoppelde ademhalingsketens 

chlorophyl (groene bladkleur
stof) 
multi-enzymsysteem voor 
CO 2-fixatie 

hydrolytische enzymen 

ribonucleihezuur (RNA) 
(macro-moleculair) 

ribonucleinezuur (t-RNA) 
(laag moleculair) 

functie 

codering erfelijke 
eigenschappen (genoom) 

energie-voorziening 
(via ademhaling) 
ATP-produktie 

photosynthese 

eventueel bij cel-afbraak 

eiwit(enzym)-synthese 
T 

aminozuur-activering 

het gehele cel-gebeuren verankerd, zoals w i j nog nader zuhen aangeven. 
M i t o c h o n d r i ë n en chloroplasten vertonen in type bouw-elementen 

(eiwit ten en l ipiden) en ordening daarvan (opstelling in dubbelmem-
braansystemen) veel overeenkomsten (vgl. f ig . 2 en f ig . 3). Een zelfde 
bouwprincipe vindt men eveneens in andere membraan-structuren (bv. 
bij de selectief-permeabele plasmamembraan) van de cel terug. Er z i jn 
wel opvattingen waarbij de cel als een in oorsprong en func t ie samen
hangend membranen-systeem wordt gezien. 

Met deze gegevens is het bouwpatroon van de cel i n grote t rekken wel 
omlijst . Voo r een inzicht in het funct ioneren van di t geheel z i jn echter 
nog vragen omtrent communicatie en regeling te beantwoorden. Voor 
ons doel zullen wi j ons hier beperken to t het aangeven van het principe 
dat aan inter- en intracellulaire communicatie ten grondslag ligt . 

D i t werd in eerste instantie onthuld met Watson en Crick's (3, vgl. 4) 
voorstelhng van het, als genetisch materiaal (genoom) ge ïden t i f i cee rde , 
D N A als een dubbel-helix, to t stand komend door specifieke reversibele 
A-T en G-C bindingen (via waterstofbruggen) tussen twee complemen
taire DNA-ketens. Daardoor kon men zich een idee vormen van het re-
phcatie-mechanisme, dat bij de celdeling (reproduktie) zorgt voor een 
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Fig. 2 Elelïtronenmiscropische opname van mitochondriën in tabaksblad. 
Vergroting 30.000 
Orig. Biochem. Lab. Leiden. 

Fig. 3 Elektronenmicroscopische opname van chloroplast in tabaksblad, 
Vergroting 30.000 
Orig. Biochem. Lab. Leiden. 
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verdeling van identieke informat ie over de dochter-cellen (vgl. schema 
van f ig . 4). 

Fig. 4 Schematische voorstelling van DNA rephcatie. 
Volgens het zgn. Y-mechanisme verlopen ontwinding van oorspronke
lijke dubbelhelix en rephcatie simultaan. 

Een herkenningstechniek als via A-T en G-C hgt ten grondslag aan alle 
doorgeefmechanismen, welke een ro l spelen bij het uitvoeren van het 
cel-programma. 

Met A - U , T-A, G-G en C-G-interacties (en omgekeerd) verzorgen be
paalde enzymen (van D N A afhankeli jke RNA-polymerasen) de tran
scriptie van DNA-gegevens op zgn. boodschapper (messenger = m)-RNA 
moleculen. Op een boodschapper correspondeert een nucleotiden-triplet 
(codon) met een bepaald aminozuur. Van het m-RNA, i n associatie met 
de ribosomen, kan dan de instructie to t synthese van bepaalde poly-
peptiden (eiwit)ketens worden afgelezen door middel van een transport-
R N A ( t - R N A ) , waaraan een aminozuur is gekoppeld en dat het voor het 
betreffende aminozuur-codon complementaire anti-codon bevat (vgl. 
schema van f ig . 5 en l i t . 5, 6). Deze laatste fase kan men zien als een 
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„ver ta l ing" van h e ï 4-let'ter alfabet der nucle'otiden (basen) in een 20-
letter alfabet der aminozuren. 

— G — C - A — 6 — A — T — A — A - G — 

- C - G - T - C — T - A — T — T - C -

^ - G - C - A - G - A — T - A - A - G -

. - C — G — T - C - T — A — T — T - C -

— G - C - A - G - A — T - A — A — 6 ¬

— C - 6 - T - C - T — A — T — T — C -

genoom 

replicatie 

RNA 
bouwstenen 

— G - C - A - G - A - U - A - A — G -

I mRNA 

transcriptie 

vertaling 

( eiwit synthese ) 

— A z 3 — A z 8 — A z i g -

Fig. 5 Schema van communicatie mechanismen (informatie-overdracht) m de ceL Ter ver
eenvoudiging SteUen in dit schema de voor de basen gebruikelijke aanduidingen A 
(adenine), G (guanine), C (cytosine), T (thymine), U (uracil) in feite de basen be
vattende nucleotiden voor.Met A Z 3 , Azg, A z i gzijn een drietal aminozuren aange
geven uit de reeks van 20 aminozuren, welke algemeen de eiwitten opbouwen. 

De aldus ontstane, genetisch vastgelegde, volgorde van de aminozuren 
in het beschouwde eiwi t (primaire structuur) bepaalt verder de mate van 
a-helix vorming (secundaire structuur) en unieke vouwing to t een ruim
teli jke vo rm (tertiahe structuur), waaraan een ,specifieke enzym-acti
vi te i t eigen is. 

Het geheel van een op deze wijze ontstaan enzym-patroon en daar-̂  
voor karakteristieke produkten levert het totaal van een speciale cel op, 
o f m.a.w.: aldus vindt u i td rukking van in het genoom opgeslagen cel
programma i n een bepaald fenotype plaats. 
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Het is tegen deze aclitergrond van ce]=bouw en dynamielc dat bescliou= 
wingen over ontstaan van een prototype u i t levenloos materiaal moeten 
worden geplaatst. Te rwi j l Spencer (7) reeds in 1898 gedachten in deze 
richting had uitgesproken, waren Oparin (8, 9) en Haldane (10) in de 
twintiger jaren van onze eeuw de eerste onderzoekers, die zich met een 
dergelijke, toen zeker door velen „ b r u t a a l " geachte, probleemstelling be
zighielden, waarbij in 1947 Bernal zich aansloot. 

Wat de voor een moleculaire evolutie beschikbare t i j d betref t gaan wi j 
u i t van een ouderdom van de aarde van 4500 mil joen jaar en van redelijk 
zekere datering van oudste één- en meercellige micro-fossielen (ui t pre-
cambrische gesteenten) op ongeveer 2000 mil joen jaar geleden (12, 13, 
14, v g l 15). 

Het optreden van allereerste levenstekenen tracht men ook af te lei
den ui t i n deze oude gesteenten voorkomende verbindingen, welke ge
acht worden produkten te z i jn van levens-processen, als bv. porphyrine-
resten en het van de phytobzi jketen van het chlorophyl-molecule afge
leide phytaan, resp. pristaan (16). I n hoeverre deze laatste, wel als che
mische fossielen betitelde, gereduceerde isopreen-polymeren inderdaad 
als levens-rehcten op moleculair niveau kunnen worden gezien, zal nader 
moeten worden onderzocht, daar een abiogene vorming nog niet uitge
sloten is (17). 

De gegevens voor wat betref t het „ in den beginne" beschikbare mate
riaal worden ontleend aan de geochemie (vgl. loc.cit. 12) en fysische 
chemie van een afkoelende aardbol en voorts aan vooral spectroscopi
sche bestudering van andere hemelhchamen, eventueel i n ontwikkel ing 
verkerende planeten-systemen (vgl. 18), i n verschillende stadia van af-
koehng en atmosferische toestand, welke naar alle waarschijnlijkheid 
ook de aarde heeft doorlopen. 

Men vormt zich zo een plausibel beeld van toestand en reactiemoge
l i jkheden op het oer-aardoppei-vlak. 

Er b l i jken dan velerlei argumenten aangevoerd te kunnen worden 
voor de opvatting dat d h primitieve aardoppervlak, in tegenstelling to t 
tegenwoordig, was omgeven door een reducerende atmosfeer. De over
maat waterstof word t ontstaan gedacht u i t ontleding van water door 
kortgolvig ultraviolet l icht van de zonnestralen, dat toen nog ongehin
derd het aardoppervlak kon bereiken. Men stelt zich voor dat de vrijge
komen zuurstof aanvankehjk werd verbruikt i n reacties met ferro-ver-
bindingen en i n omzettingen met koolwaterstoffen, welker aanwezig
heid bv. u h voorkomen in meteorieten is afgeleid. Het bi j de oxydatie 
van koolwaters toffen gevormde CO2 heeft waarschijnlijk i n eerste m-
stantie aanleiding gegeven to t de vorming van carbonaten. 

Een langzame verschuivhig naar minder reducerende en tenslotte naar 
een oxyderende atmosfeer denkt men veroorzaakt te z i jn door het ont-



K I J K OP H E T L E V E N 37 

snappen van de lichte waterstof aan het zwaartekrachtveld van de aarde. 
De toenemende overmaat zuurstof leidde door ultraviolet-bestrahng 

in de buitenste atmosfeer-lagen de vorming van een ozonlaag in , waar
door aan het kortgolvig deel meer en meer een hindernis in de weg werd 
gelegd om het aardoppervlak te bereiken. Daarmede werden de primahe 
voorwaarden geschapen voor ontstaan van leven, daar geen enkele ons 
bekende levensvorm zich onder kortgolvig-ultraviolet kan handhaven. 

D i t geldt ook voor structuren als van m i t o c h o n d r i ë n en chloroplasten, 
zodat wi j moeten aannemen dat opbouw daarvan slechts kan hebben 
plaatsgevonden na het ontstaan van een beschermende ozonlaag. I n de 
chloroplasten zou daarbij de eerst los van structuren opererende fo to -
lyse van water „gevangen" zi jn onder vorming van het fotosynthetische 
apparaat dat nu de fotolyse verzorgt en continue toevoer van reductie
middel voor de biosynthese van suikers en van zuurstof voor de cebpro-
cessen waarborgt. Tevens wordt met die zuurstof-produktie de bescher
ming tegen het gevaarhjke ultraviolet gebied gehandhaafd. 

I n de aanloop naar deze, ongeveer 2000 mi l joen jaar geleden plaatsge
vonden, overgang van anoxygene naar oxygene periode zal daarom even
tuele vorming van m i n o f meer gestructureerde bouwstenen voor de 
primitieve cel zich slechts i n tameli jk diep water, waarin kortgolvig 
ultraviolet niet doordringt, kunnen hebben afgespeeld. I n de meeste be
schouwingen over een moleculahe evolutie van het leven word t daarom 
in een dergelijke „ o e r - s o e p " het aanvangsmiheu gezien. 

Wat de samenstelling van de oer-atmosfeer aangaat kan men volgens 
Urey (19) voornameli jk rekenen met methaan, ammoniak, water en wa
terstof. Deze methaan-ammonia hypothese wordt niet algemeen gedeeld 
(vgl. bv. Abelson, 20) en als aUernatief steh men wel koolmonoxyde, 
stikstof en waterstof, waaruh H C N zou kunnen worden gevormd. Ons 
betoog wordt hierdoor echter niet wezenlijk beihvloed. 

Met de gesteente-oppervlakten hggen in de aangeduide verbindingen 
de uitgangsprodukten, waarmede een opbouw van voor het leven essen
tiële meer ingewikkelde organische moleculen zou moeten z i jn aange
vangen. Hierbi j moet aan een mogelijke betekenis van adsorptie aan op
pervlakken als „ k a t a l y t i s c h " werkend mechanisme worden gedacht, 
waarbij een eventueel asymmetrische structuur (bv. kwarts) aanleiding 
zou kunnen hebben gegeven t o t ontstaan van optisch actieve verbindin
gen, zoals wi j die nu als karakteristiek resultaat van enzymatische pro
cessen in de levende cel kennen (voor betekenis van asymmetrische syn
these voor het leven vgl. 21). 

De benodigde energie-bronnen kunnen gelegen hebben i n de h iervóór 
reeds vermelde ultraviolette strahng, in elektrische ontladingen, kosmi
sche strahng en zij kunnen ook van thermische aard geweest z i jn (vulka-



38 H. V E L D S T R A 

nische erupties, heetwaterbronnen). Bundehng van deze gegevens voerde 
tot de in eerste instantie nogal opzienbarende proeven van Mil ler (22, 
23), waarbij in een gesloten gesterihseerd apparaat ( f ig . 6) een ,,oer-
mengsel" circuleerde en werd blootgesteld aan elektrische ontladingen. 

Fig. 6 Apparatuur van Miller (22) voor de proeven met methaan, ammoniak, 
water en waterstof, resp. voor vonk-ontlading (links 2) of donkere ladmg 
(rechts 2). 
Het water wordt in 1 gekookt; door inschakeling van koeler 3 ontstaat 
chculatie. 

Bij opwerking onder steriele voorwaarden kon met behulp van papier-
chromatografie de vorming van geringe hoeveelheden van een aantal 
aminozuren, eenvoudige vetzuren en organische zuren (waaronder dl-
melkzuur) worden vastgesteld. 

De verrassende ui tkomst was dus dat voor het eerst een mogehjkheid 
to t vorming van eiwit-bouwstenen onder prebiotische omstandigheden 
werd aangetoond. D i t heeft weinig minder dan een lawine van aldus ge
richte proeven to t gevolg gehad (24, 25, 26), waarbij enerzijds v r i jwe l 
ahe aminozuren tevoorschijn kwamen, waaronder recentelijk ook de 
zwavelhoudende (27) , anderzijds de synthese van (poly)pept iden o f ver
wante structuren werd gerealiseerd. 

Aan het ontstaan van peptide-ketens (primitieve eiwitten) worden ver
schihende polymerisatie-reacties ten grondslag gelegd. Fox (28, vgl. 29) 
staat daarbij een thermische polymerisatie van aminozuren to t zgn. pro-
teinoiden i n niet-waterig miheu voor, t e rwi j l andere beschouwingen uit
gaan van veelal door condensatie van HCN-moleculen ontstaan te denken 
verbindingen, welker polymerisatie-produkten door reactie met water o f 
aminozuren peptiden-ketens opleveren (30, 3 1 , 32, 33). 
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Een boeiend aspect i n deze onderzoekingen is dat aanwijzingen wer
den verkregen dat de volgorde der aminozuren in de verkregen produk
ten niet volledig willekeurig is (34), doch bv. mede afhankehjk van aard 
van , , inkomend" aminozuur (o f voorloper) en reeds gevormd deel van 
de keten. D i t heeft interessante consequenties voor beschouwingen over 
een pre-biotische start van de nu geldende en reeds eerder aangegeven 
nucleotide -> aminozuur informat ie overdracht (35). 

Van de proeven gericht op synthese van nucleihezuurbouwstenen 
onder pré-b io t i sche omstandigheden hebben die van Oró en mw. (36, 37) 
bijzondere aandacht getrokken. Verrassend was daarbij namelijk dat een 
HCN-polymerisatie i n waterige ammonia b i j relatief lage temperaturen 
to t adenme kan voeren, waarbij ook tussenprodukten werden geïsoleerd 
(vgl. schema van f ig . 7). D i t proces heeft inmiddels door verdere bestu-

® [H] + [N = C] + C* - ' 'N" 

H 
^ N = C-C=N-H 

H 

(2) [H] + [ N - C ] ~-r N - C - C - N ° - H -

H 

NHi 
N - C - C - C - N 

H 

® 2 H - C ^ N +- 2 NH^ >• 2 H N - C NH 
H 
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OVERALL REACTION: 5 HCN ADENINE 

Fig. 7 Schema van adenine synthese door HCN-polymerisatie (volgens Oió, 37). 
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dering en optimalisering van reactie-omstandigheden reeds indust r ië le 
toepassing gevonden voor de synthese van di t belangrijke purine. U i t 
Oró.'s schema zi jn door verschihende reacties van tussenprodukten plau
sibele wegen voor de opbouw van andere purines en van pyrimidines af 
te leiden (38, v g l ook 39, 40). 

Hoewel het onderzoek over de vorming van suikers to t nu toe relatief 
beperkt is gebleven, z i jn er wel aanwijzingen voor bepaalde wegen, n l . 
ontstaan van ribose u i t formalde-condensatie reacties ( 4 1 , 42) en van 
deoxyribose u i t een triose en aceetaldehyde (43). 

Schramm en mw. (44) konden met behulp van polyfosforzure-esters 
als katalysator suiker en base to t nucleoside, resp. direct to t nucleotide 
koppelen en voorts met behulp van dezelfde katalysator polymerisatie 
van nucleosiden o f nucleotiden to t polynucleotiden (nucleihezuren) to t 
stand brengen. Hierbi j moet overigens wel met het optreden van andere 
bindingstypen dan normaal i n de nuc lë inezuren voorkomen rekening 
worden gehouden (45). Polymerisatie van aminozuren to t polypeptiden 
en van sphcers to t polysacchariden werd hiermede eveneens verwezenlijkt. 

Daar polyfosfaten-vorming aan het oer-aardoppervlak zeer wel voor
stelbaar is, l igt ook in deze r icht ing een aannemelijke suggestie voor een 
start van de opbouw van deze voor de cel essentiële polymeren-typen. 

Voorui t lopend op een belangrijk punt, dat eigenlijk verderop in het 
verhaal thuishoort, zij gewezen op de wel zeer interessante vondst i n 
deze onderzoekingen dat koppeling van ur idylzuur to t polyur idylzuur 
(poly-U, met duidelijke messenger-activiteit i n een in vi t ro eiwit-synthe
se systeem) ongeveer tienvoudig wordt versneld in tegenwoordigheid 
van het complementahe polyadenylzuur (poly-A), waarmede po ly -U een 
dubbel-helix structuur kan vormen, t e rwi j l poly-U di t effect mist. Het is 
begrijpehjk dat aan deze waarnemingen beschouwingen z i jn verbonden 
over het ontstaan van systemen met capaciteh to t vermeerdering: uit
gangsketen bevordert ontstaan van een complementaire vorm en deze 
weer die van de oorspronkelijke etc. 

I n de gegeven selectie u i t synthetische activiteiten, waarbij mogelijk
heden voor een niet-enzymatische produkt ie van bouw-elementen voor 
de primitieve cel worden nagegaan, beperkten wi j ons in hoofdzaak to t 
e iwit ten en nucleihezuren. Daarnaast z i jn i n de l i teratuur echter nog tal 
van andere van deze wel genoemde experimentele organische kosmoche-
mie beschreven en velerlei details betreffende de waarschijnlijkheid van 
het gefunctioneerd hebben ener bepaalde reactie in een moleculaire evo
lutie i n discussie betrokken (vgl. 46, 47). Bewijsvoeringen ontbreken 
echter, daar geen moleculaire sporen van de oer-reacties op aarde z i jn 
achtergebleven. Er is in di t verband gewezen op het belang van sterihse
ren van raket-apparatuur, opdat bi j het raken van andere hemelhchamen 
geen micro-organismen worden overgebracht en men daar eventueel nog 
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aanwezige tussenstadia ooi t zal kunnen bestuderen (48, 49). Bij een ge
brek aan bewijs kan men overigens wel stellen dat de experimenten 
plausibele mogelijkheden aanduiden en er ahe reden is op di t stramien 
voort te borduren. 

Deze synthetische „ s o n d e r i n g " van een ongekend verleden zal bij 
voortzett ing ongetwijfeld nog andere waardevolle b i jprodukten dan de 
vermelde adenine-synthese u i t H C N kunnen opleveren, welke ook u h 
algemeen organisch chemisch gezichtspunt interessant z i jn . 

De vragen welke hierna aan de orde komen betreffen de fasen welke 
verder doorlopen moeten worden om een cel-niveau te bereiken. Het 
schema waarin men daarbij denkt is grotendeels ontleend aan onze hui
dige kennis van bouw en funct ie van de cel en wordt a.h.w. met voort
schrijdend biochemisch inzicht ook verder opgevuld. 

De evolutie naar een cellulaire organisatie wordt gezien als een in toe
nemende mate complexer worden van de systemen waarbij in eerste in
stantie door variatie en selectie i n structuur en interacties pre-cellulaire 
moleculahe associaties z i jn gevormd, welke in groeiende onderhnge rela
tie een zekere mate van stabihteit ten opzichte van het miheu bereikten. 
Hierbi j moet de ontwikkel ing van katalysatoren ook wel een belangrijke 
r o l hebben gespeeld, daar de snelste reactie met betrekking t o t het be
nut ten van milieubestanddelen het zal winnen van en in toenemende 
mate zal prevaleren boven langzamere processen, welke u i t dezelfde 
bron putten. 

Een katalytische versnelhng van reacties kan ontstaan z i jn door ad
sorptie van de uitgangscomponenten aan oppei-vlakken, en men kan zich 
ook voorstehen, naar onze nu bekende enzymatisch actieve eiwhten toe
denkend, dat een katalysator op zichzelf een ontwikkel ing doorlopen 
heeft, waarbij elke volgende modif icat ie het van de voorgaande i n capa
citeit won. Een i l lustrat ief denk-model i n deze zin is voor katalase door 
Calvin (50) gegeven (vg l f ig . 8, p. 42). 

I n samenhang ook met d i t voorbeeld is het interessant dat i n een re
cent onderzoek vorming van verbindingen met het porphyrine-skelet 
(als i n het haem aanwezig) is geconstateerd, na inwerking van: elektri
sche ontladingen op een methaan-ammoniak-water mengsel (51). Sug
gestief i n d i t verband is verder dat enkele volgens Fox ( loc.ch 28) door 
thermische polymerisatie van aminozuren verkregen protetnoiden ver
snellend werken op bv. een biochemisch belangrijke reactie als de de-
carboxylermg van pyrodruivezuur, met een Michaehs-Menten kinetiek 
(52). Het relatief nog zwakke effect begint zodoende op dat van een 
enzym te l i jken en men zou hierin de opzet voor een p r imi t i e f enzym 
kunnen zien, al moet daarvoor de mate van specificiteh zeker nader 
worden geanalyseerd. (Bi j d i t soort proeven dient men overigens wel to t 
het uiterste op bacter ië le contaminaties verdacht te z i jn . ) 
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Fig. 8 De ontleding van waterstofperoxyde (2H2O2 2H2O+ O2 wordt 
door ferri-ionen bevorderd. Deze op zichzelf nog zeer zwakke wer
king wordt sterk opgevoerd door inbouw van Fe in het porphyrine-
skelet, zoals in het haem. In combinatie met een specifiek eiwit vormt 
haem het enzym katalase, dat „er voor gebouwd" is waterstofper
oxyde te ontleden met een enorm verhoogde snelheid. 

Wat de genese van enzymatisch actieve eiwit ten betreft is het van be
lang te bedenken dat enzymen doorgaans i n tegenwoordigheid van sub
straat stabieler z i jn dan op zichzelf, m.a.w. i n het algemeen producerend 
grotere „over lev ingskansen" bezitten dan in rust. D i t principe is i n de 
levende cel, waar w i j nu naar toe experimenteren, op allerlei wijzen gel
dend, bv. ook ten aanzien van gestructureerde elementen als mitochon
driën. Het een ordening inhoudend bouwsel b l i j f t funct ionerend intact, 
doch degenereert zodra het i n z i jn funct ie op enigerlei wijze wordt ge
remd. 

A l deze overwegingen whlen de aandacht vestigen op een plausibel te 
achten gerichtheid in de aangegeven ontwikkelingsmogelijkheden, door
dat elke situatie, welke op enigerlei wijze winst ten opzichte van de ge
middelde miheu-toestand betekent, selectief op de voorgrond treedt en 
zich langer handhaaft. De aangeduide associatie van moleculen, waarbij 
ook aan micel-vorming in oplossing kan worden gedacht (vgl. 53), is te 
zien als een begin van organisatie, welke zich op verschhlende wijze i n 
een toenemende ordening moet voortzetten. D i t zou o.a. kunnen inhou
den dat bepaalde molecule-systemen een zekere omsluiting ontwikke
len, d.w.z. dat voorlopers van biologische membranen gaan optreden en 
het geheel in wisselwerking met het miheu een zekere mate van selecti
vi te i t gaat bezitten. 

Ons verbeeldingspatroon, met daaruit voortvloeiende experimenten, 
vertoont hier nog grote lacunes, doch in het momenteel i n sterke ont-
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wikkel ing verkerende onderzoek van cel-membraan-systemen ( l ipid-
eiwit complexen) z i jn wel enkele belangrijke aanknopingspunten te vin
den. De studie van membraan-modellen heeft namelijk duidel i jk ge
maakt dat bv. samenbrengen van verbindingen, welke bestanddelen van 
cebmembranen zi jn o f daarmee qua type nauw verwant, aanleiding geeft 
tot reproduceerbare vorming van geordende systemen (54, vgl. 55), wel
ke in bepaalde gevallen (56, 57) een sterke gelijkenis vertonen met mem
braan-structuren in de cel ( f ig . 9, vgl. met f ig . 2 en 3). 

Hier is sprake van gerichte opstelling van onderdelen to t een onder de 
proefomstandigheden stabiele ordening, berustend op de fysisch-chemi
sche eigenschappen van de deelnemende moleculen, met name ook wat 
betreft hun interactie met water. Hierin hgt een drijvende kracht beslo
ten, welke ook in het pre-biotische t i jdvak geldigheid bezat en in princi
pe dus to t een analoge ordening kan hebben geleid. 

Deze drang to t zelf-assemblage onder geschikte omstandigheden ken
nen wi j ook van verschillende typen sub-eenheden, welke in de cel func
tionerende systemen (multi-enzym-complexen, bepaalde membraan
structuren) o f bv. een infectieus virus opbouwen. Na dissociatie in de 
samenstehende bouwstenen is soms re-associatie to t een actief geheel 
mogelijk. I n deze nieuwste membraan-onderzoekingen kan men o.i. even
eens fraaie modellen vinden voor een mechanisme dat to t m i n o f meer 
gesepareerde systemen voert, welke aan het ontstaan van de levende 
cel moeten z i jn voorafgegeaan. 

De geordende systemen welke, als aangegeven, met l ipiden i n water 
kunnen ontstaan gaan n l . b i j heftige beweging en nog vlot ter i n tegen
woordigheid van eiwit ten in bepaalde gevallen over i n vesiculaire (zakjes) 
vormen (58). Deze en ook de lamellahe lipid-systemen vertonen permea-
bihteitseigenschappen (59), bv. een zekere mate van different iat ie tussen 
verschihende ionen, welke sterk aan die van biologische membranen 
doen denken. Overigens heeft men to t nu toe deze gesloten vormen by 
beschouwingen over cel-modehen nog niet i n overweging genomen, doch 
is reeds veel vroeger uitgegaan van Bungenberg de Jong's (60) beeld van 
de cel als een multicomplex-coacervaat, hetwelk door Oparin (8, 9) werd 
overgenomen en die het zeer waarschijnlijk acht dat aan het ontstaan 
van de cel, met name van het cytoplasma, coacervatie ten grondslag hgt 
(vgl. figuren 10 en 11, p. 46 en 47). Het aantrekkelijke van deze onder
stelling is dat complex-coacervaten als afgescheiden systemen een selec
tieve opname van bestanddelen u h het miheu kunnen vertonen, m.a.w. 
dan een zeker concentrerings-vermogen bezhten, waarmee een bepaalde 
mate van individuahteit naar voren k o m t (vgl. ook 61). 
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Fig. 9a Geordende structuren gevormd uit lecithine en cholesterol (1 : 1) 
in water, na behandeling met een gelijk volume 0,2 proc. saponine. 
Elektronenmicroscopische opname, „negative staining" met fosfo-
wolfraamzuur kalium (volgens 54). 
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Fig, 9b Lamellaire bouwsels ontstaan uit cholesterol en lecithine. 
Elektronenmicroscopische opname; „negative staining". 
Vergroting 427.000 (volgens 56). 



46 H. V E L D S T R A 

Fig. 10 Coacervaat eel-model (Bungenberg de Jong, Oparin) 
(Op grond van waarnemingen aan coacervaten) 
1. Individuele coacervaten 2. Vacuoles 
3. Vetdruppeltjes 4. Insluitsels 

Fox (loc.cit . 28) is bij de experimenten met proteihoiden getroffen 
door de tameli jk vlot te wijze waarop deze onder verschillende omstan
digheden in contact met water vri j stabiele bolletjes van microscopische 
afmetingen ( „ m i c r o s p h e r e s " ) kunnen vormen, waarvan het mede van de 
p H van het miheu afhankelijke gedrag (dubbelvormen, draadvormige as
sociatie, vgl. f ig . 12) aan dat van cehen doet denken. 

Naar ieders instelling zullen dergelijke primitieve visuele analogieën 
meer o f minder serieus worden genomen, maar in ieder geval zal men 
met dergelijke „oms lu i t i ngs" - expe r imen ten moeten voortgaan om de 
mogelijkheden to t ontstaan van dergehjke pre-cellulahe vormen af te 
tasten (vergelijk voor min imum afmeting van een cel, 62). 

Oparin wees er op dat, wanneer het statisch stabiele coacervaat het 
open systeem van de levende cel ( in uitwissehng met miheu, slechts i n 
funct ie stabiel) meer zal benaderen, de opgenomen s toffen omzettingen 
zullen dienen te ondergaan. Een complexer wordend reactie-net, waarbij 
dan ook katalysatoren „ ingevangen" moeten z i jn , zou dan het begin vor
men van wat w i j nu onder cel-metabohsme verstaan. I n de huidige mo
delexperimenten maakt Oparin (9) ook gebruik van i n coacervaten inge
sloten enzymen en analyseert dan de omzettings-snelheden i n vergelij-
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Fig. 11 Coacervaat druppels 
Boven: uit gelatine en arabisehe gom; 
Beneden: gevormd gedurende synthese van polyadenylzuur in tegen
woordigheid van histon 
(polyadenylzuur + histon = model voor nueleoproteihe uit celkern, vol
gens 9). 

Fig. 12 „Microspheres" ontstaan uit thermisch gevormde proteihoiden in con
tact met water. Dubbelvormen en draadvormige associaties (volgens 28). 
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king met die i n oplossingen, t e rwi j l Fox voor eenzelfde doel metaal
ionen, bv. zink in de proteihoide bolletjes opneemt. 

Met die enzym-toevoeging wordt een element in de proeven geintro-
duceerd, hetgeen de verder i n moleculahe evolutie-experimenten te ver
wachten moeili jkheden goed illustreert. Men gaat dan n l . van pogingen 
to t ,,synthese" van het leven meer en meer over naar , ,reconstitutie" u i t 
levens-elementen, welke men aan de levende cel ontleent. Ook di t type 
onderzoek kan waardevolle gegevens opleveren en men kan daarbij den
ken aan voortgaand inlassen van de nieuwste resultaten van biochemisch 
onderzoek als bv. de in vi t ro geslaagde rephcatie van R N A (63) resp. 
D N A van vhussen (64). Het werpt echter tevens de boeiende vraag op in 
hoeverre men zich aan een dergehjke vervlechting van pre-biotische en 
levens-experimenten zal kunnen ontworstelen, m.a.w. o f een echte her-
hahng van het oer-gebeuren wel mogeli jk zal zi jn . Men denke hierbij ook 
aan nog in te voegen processen voor energie-produktie en overdracht, 
regelsystemen, codering (vgl. 65) enz. 

D i t behoeft echter de groeiende overtuiging van vele onderzoekers dat 
een moleculaire evolutie heeft plaatsgevonden niet aan te tasten, daar 
ook o.i . de to t nu toe verkregen gegevens daarvoor voldoende grondslag 
bieden. 

Leven elders 
Als men van dergehjke opvattingen uitgaat, dringt zich de vraag op o f 

onze situatie i n het heelal dan wel uniek is, d.w.z. o f alleen op aarde 
een dergelijke ontwikkehng naar leven heeft plaatsgevonden. U i t sterre-
kundige waarnemingen valt af te leiden dat alleen reeds binnen ons 
melkwegstelsel (vgl. voor overeenkomst i n vorm met andere sterrestel-
sels f ig . 13) zeker een mi l ja rd met ons planetenstelsel vergelijkbare syste
men zuhen bestaan. Ook wanneer hiervan slechts een zeer gering per
centage mogelijkheden to t ontwikkel ing van leven, als wi j ons nu voor
stellen, zal hebben geboden, en temeer wanneer w i j dergelijke overwe
gingen dan voor het gehele heelal laten gelden, dan is het duidel i jk dat 
er geen enkele zinnige aanleiding is de gestélde vraag bevestigend te be
antwoorden. Wij moeten dan aannemen dat ook elders leven is ontstaan, 
met de mogelijkheid dat een super-beschaving ver op ons voorl igt o f een 
andere pas aan het begin staat (67-72, vgl. 73, 74). Hierover valt voor
lopig alleen maar naar eigen instelling te fi losoferen, maar een dergehjke 
erkenning houdt van biochemisch gezichtspunt u i t o.i . de meest intrige
rende vraag i n , welke in di t gehele verband kan worden gesteld, n l . : 
,,Hoe ziet dat leven er dan u i t ? " 

Met als uitgangspunt dat overal in het heelal met dezelfde elementen 
is „ g e w e r k t " en dat er dezelfde natuurwetten gelden, waarop alle be
schikbare gegevens wijzen, z i jn er goede argumenten voor de conclusie 
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Fig. 13 Boven: Schematische doorsnede van ons diseusvormig mellcwegstelseL 
Beneden:Afbeelding van een vele miljoenen hchtjaren van ons verwij
derd sterrenstelsel (NOC 4564, in het sterrenbeeld Hoofdhaar van Bere
nice) van terzijde gezien. 
Opname Mount Palomar Sterrenwacht, CaUfornië (ontleend aan 66). 

dat het leven op cellulair niveau niet v/ezenlijk van het onze zal verschil
len. Een evolutie van het leven kan elders, door uiteraard niet identieke 
omstandigheden, wel to t voor ons ongekende vormen o f gehandhaafde 
tussenvormen hebben geleid, doch dat is hier geen principieel punt. Met 
name Wald (75) heeft op fraaie wijze beredeneerd waarom voor een al
gemeen gebaseerd z i jn van levende systemen op koolstof, waterstof, 
stikstof en zuurstof geen redehjke alternatieven z i jn voor te stellen. 

Op grond van bindingseigenschappen en van stabihteit i n keten-mole
culen ten opzichte van zuurstof, ammoniak en water valt si l icium als 
plaatsvervanger van kools tof u i t en ook tegen vloeibare ammoniak als 
substituut voor water z i jn overwegende bezwaren aan te voeren. Even
zeer hebben stikstof, fos for en zwavel unieke eigenschappen, de laatste 
twee bv. ten aanzien van energie- en groepen-overdracht, waarvoor i n 
hun functies in de cel geen equivalente andere „op los s ing" valt te be
denken. De zuurstof is overal onontbeerl i jk, al was het alleen al om de 
ozonlaag in de buitenste atmosfeer te leveren, welke het voor ahe leven 
funeste kortgolvige ultra-violet moet uitsluiten. 

Ook op moleculair niveau is een selecterende tendens met betrekking 
to t ui te indel i jk optimaal functionerende verbindingen kenbaar. Wald ib 
lustreert d i t bijzonder indringend aan drie zich zeer onafhankehjk van 
elkaar on twikke ld hebbende dier-stammen op aarde. De evolutie voerde 
hierbij t o t geheel verschhlende oog-types, doch in alle gevahen mondde 
de biochemie van het zien u i t in de hiervoor essentiële overgang van het 
instabiele 11-cis vitamine A aldehyde (retineen) in de stabiele trans-vorm. 
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Voor vitamines en hormonen, vi'ehce in zeer lage concentraties i n de 
cel functioneren als co-factoren van enzymen o f als regulatoren, is be
kend dat slechts zeer geringe wijzigingen in hun structum- sterke afbreuk 
doen aan hun werking. Wanneer men deze situatie vergelijkt met die bij 
farmacologisch uitermate actieve verbindingen (bv. curare-giften) dan 
valt het op dat veelal de activiteit i n structureel vereenvoudigde naboot
singen behouden b l i j f t en soms zelfs word t overtroffen. 

Het maakt de indruk alsof i n het eerste geval de manifest actieve mo
leculen al functionerend scherp geslepen z i jn , t e rwi j l de latente activiteit 
in het tweede geval, alleen in onze proefopstellingen to t u i td rukking 
komend, veel meer moleculair is ingekleed. Dergelijke aanwijzingen voor 
een „ t r e c h t e r - w e r k i n g " naar optimale vormen t r e f t men aan op verschib 
lende niveau's. 

Op grond van al deze indicaties kan het plausibel worden geacht dat 
een moleculahe evolutie elders niet een principieel ander verloop heeft 
gehad, en waarbij dan ook de ui te indel i jk werkzame orde is ontstaan na 
mutaties en aanpassing aan het miheu. (Wald: „We are the products of 
editmg rather than o f authorship".) 

Als men een dergelijke instelhng op deze problemen kan aanvaarden 
dan is de volgende vraag uiteraard: „ K o m e n wi j er ooit iets van te we
ten?"; d.w.z. zal op enigerlei wijze communicatie, hetzij luisterend, het
zij uitzendend, mogeli jk zijn? Wat het eerste betref t z i jn wel luister
objecten opgezet, met name in Amerika en ook in Rusland, doch men 
heeft t o t nu toe in de ruis u i t het heelal geen signalen „ m e t een bedoe-
hng" kunnen ontdekken (vgl. 76). Ook de i n dag- en weekbladen in 
proza- en poëzie-vorm doorgedrongen opwindende onderstelhngen in 
de r icht ing van een contact zoekende buitenaardse beschaving naar aan
leiding van de recente ontdekking van een snel en uitermate regelmatig 
pulserende radio-bron (77), is alweer te ruggeëbd naar de rustiger bedding 
van de betreffende publikaties, welker gegevens wijzen in de r icht ing 
van een neutronen-ster als bron van de signalen (78). 

Behoudens in het Amerikaanse OZMA-project (vgl. 76) waarbij met 
ritmische signalen op de bekende 21-cm-golf werd gewerkt, heeft men 
zich, wat uhzenden betreft , t o t nu toe v r i jwe l beperkt to t overwegingen 
omtrent de meest geschikte techniek voor communicatie (vgl. 66, p. 323 
ev.) en de vorm waarin de boodschap, met mogehjkheid to t an twoord 
moet z i jn vervat. Het beste middel wordt gezocht i n elektromagnetische 
straling (micro-golventechniek), t e r w i j l ook het gebruik van laser-stralen 
als mogeli jkheid wordt gezien. 

Professor Freudenthal van de Utrechtse Universiteit heeft een wis
kundig gefundeerde taal ( „ L i n c o s " ) ontworpen, waarmee i n principe 
uitwisseling van informat ie zou kunnen plaatsvinden. Wanneer men ech
ter beseft welke enorme afstanden moeten worden overbrugd en hoe 
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lang men op antwoord zal moeten wachten, dan is het duidel i jk dat er 
ten aanzien van de realiseerbaarheid van een contact een aanzienlijke 
dosis optimisme moet worden opgebracht. Statistische beschouwingen 
voeren namelijk to t een schatting van de afstand to t meest nabije mede
deelzame wezens op 1000 lichtjaren! 

De weergegeven zienswijze met betrekking to t een start van leven, 
zoals wi j dat nu kennen, i n de vroegste t i jden op aarde en buitenaardse 
verkenningen, met het idee dat w i j niet alleen z i jn in het heelal, zullen 
ongetwijfeld in velerlei opzichten ons doen en denken be ïnv loeden en 
daarin verschuivingen teweegbrengen. 

Voor wie deze dynamiek echter wezenlijk meebeleeft zullen ontzag 
en verwondering ten aanzien van wat leven is slechts aan intensiteit 
winnen. 
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door 

Drs. K . van der Veen en Ir . J.A. Wisse 

De Belgisch-Nederlandse Antarctische Expedhies hebben in 1964, 
1965 en 1966 overwinterd op de Koning Boudewijn Basis ( 7 0 ° 2 6 ' Z .B . ' 
24° 19' O.L.) aan de Prinses Ragnhhd Kust, Queen Maud Land. Res
pectievelijk veertien, zestien en achttien mannen werden door het Deen
se schip "Magga Dan" (1.950 ton) i n de Antarctische zomer gebracht 
en opgehaald. Z i j hebben daar gedurende een jaar i n een comfortabel 
higerichte basis gewoond en waarnemingen verricht. De enig mogelijke 
communicatie met de buhenwereld was radiotelegrafie en soms -tele
fonie. 

Naast de eigenlijke expedities z i jn enkele zomercampagnes gehouden, 
waarin oceanografisch, geodetisch en geologisch werk verricht werd. 

Toen de Magga Dan in januari 1964 de i jsbarrière, die de kust van het 
Queen Maud Land vormt , naderde waren niet aheen grove kaarten ter 
beschikking die u h verkenningen van Noorse vliegers i n 1937 waren 
samengesteld, maar was nauwkeurig bekend in welke inham van de ice-
shelf een geschikte plaats gevonden kon worden om de 400 ton mate
riaal op de 30 meter hoge ice-shelf te kunnen brengen. Voor de Belgen 
was deze onderneming namelijk de v i j fde Antarctische expeditie. I n de
cember 1957 ontscheepte hier een Belgische expeditie ter gelegenheid 
van het Internationaal Geophysisch Jaar ( IGY) onder bevel van Gaston 
de Gerlache de Gomery. Z i j hebben de omgeving verkend en een plaats 
uitgezocht waar de Koning Boudewijn Basis gebouwd is. Deze is to t 
1960 door de Belgen bezet. I n 1964 lag de oude basis onbruikbaar onder 
ettelijke meters sneeuw bedolven. 

De vader van baron de Gerlache de Gomery was ini t iat iefnemer en 
leider van de expeditie naar het Zuidpoolgebied in 1898. Aan boord 
waren Amundsen, de man, die later als eerste de Zuidpool zou bereiken 
en dokter Cook, die later zou beweren vóór Peary de Noordpool be
reikt te hebben. H u n schip, de Belgica, is maart 1898 op 7 1 ° 3 2 ' Z.B. 
en 85° 16' W.L. in het pakijs ingesloten. Zo z i jn z i j ongewhd de eerste 
overwinteraars geworden m het Zuidpoolgebied. Het is een bar verb l i j f 
geweest op het schip, dat pas in maart 1899 loskwam. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia" 
te s-Gravenhage op 11 december 1967. 
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De Belgisch-Nederlandse expedities hebben dus kunnen profi teren 
van een grote schat aan ei-varing, zo waardevol bi j een dergelijke onder
neming. 

Antarctica is het hoogste continent ter wereld met een gemiddelde 
hoogte van 2300 meter. Het ligt v r i jwel geheel binnen de zuidpoolcirkel 
(6672° Z.B.) en vormt vr i jwel een cirkel rond de pool van relatieve 
ontoegankelijkheid. (83° Z.B. , 75° O.L.) 

Het is geheel omgeven door de Zuidel i jke o f Antarctische Oceaan 
welke de Atlantische, de Stihe en de Indische Oceaan in het Zuiden 
met elkaar verbindt. 

Antarctica is bedekt met een ijslaag die op sommige plaatsen meer 
dan 3000 meter dik is. De oppervlakte is ru im 14 mil joen k m ^ , inclu
sief het i n zee drijvende gedeelte van deze ijslaag, de zogenaamde ice-
shelf. (Ter vergelijking: oppervlakte Europa is bijna 10 mi l joen k m ^ . ) 

I n de winter bevriest de omringende oceaan to t ongeveer de 60® 
breedtegraad, zodat het met ijs bedekte gedeelte van het Zuide l i jk half
rond dan 22 mil joen km^ bedraagt. 

Voor de beschrijving van het weer en het klimaat wordt Antarctica 
verdeeld i n : 

a. Het hoge, vr i j vlakke plateau van Oost-Antarctica met een gemid
delde hoogte van meer dan 3000 meter en een oppervlakte van 10 
mi l joen k m ^ , welke dus 3/4 van die van heel Antarctica is. Aan de 
rand van Oost-Antarctica steken de toppen van bergketens, en de zo
genaamde nunataks, (geïsoleerde bergtoppen) boven het ijsoppervlak 
uh . 

b. Het bergachtige, maar lagere gebied van West-Antarctica met berg
toppen to t 6000 meter en een oppervlakte van 2.5 mi l joen k m ^ . De 
grens tussen Oost- en West-Antarctica loopt ongeveer lahgs de meridi
anen van 30° W.L. en 150° O.L. 

c. Het kustgebied, dat de hellingen van het hoge binnenland naar de 
kust en de ice-shelfs omvat. 

De kust is van Cape Norvegia (12° W.L. ) to t Cape Adare (168° O.L.) 
ruwweg (a fwi jk ing niet meer dan 4° van 68° Z.B.) chcumpolair. Het 
kustgebied vormt hier een rand van enkele honderden khometers om 
Oost-Antarctica. 

De Koning Boudewijn Basis (70° Z.B. , 24° O.L.) ligt in d h gebied 
op de ice-shelf, 12 k m van de kust verwijderd. Op de plaats van de basis 
bevindt zich onder de 200 meter dikke ijslaag nog steeds oceaanwater. 
Enkele kilometers meer naar het Zuiden rust het ijs evenwel reeds op 
vaste bodem. 

De overgang van de vaste naar de drijvende ijslaag, het zg. "scharnier
p u n t " u i t zich morfologisch door een kleine depressie ten zuiden van de 
basis i n een zone met vele spleten, crevassen, i n het ijs. 
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De eerste nunatak (Romnaesfjellet) is op 130 k m ten zuiden van de 
basis, t e rwi j l zich op 200 k m ten zuiden van de basis een bergketen van 
250 k m lengte parahei aan de kust, het S^ï Rondane gebergte, bevindt. 
Verder naar het zuiden strekt zich het plateau van Oost-Antarctica ui t . 

De Romnaesfjehet steekt 500 meter boven het ijsoppervlak ui t , dat 
zich ter plaatse zelf 1000 meter boven zeeniveau bevindt. 

Door het S(ór Rondane gebergte, met toppen to t 3500 meter boven 
zeeniveau, voeren gletsjers het ijs van het poolplateau noordwaarts. De 
noogte van het ijsoppervlak is ca. 2000 meter ten noorden van het ge
bergte en 3000 meter aan de zijde van het poolplateau. 

Het is de aanwezigheid van de geografische en magnetische polen, die 
Antarctica zo interessant maken voor geofysisch onderzoek. 

Zoals bekend, kan het aardmagneetveld vergeleken worden met een 
enorme staafmagneet, die niet precies in het centrum van de aardbol 
ligt en een hoek van ongeveer 11° maakt met de rotatie-as. Aan het 
oppervlak is het dipoolveld sterk verstoord door de magnetische mine
ralen in de aardkorst. Op zeer grote hoogten kan het aardmagneetveld 
echter goed benaderd worden door het dipoolveld, waarvan de as Het 
aardoppervlak snijdt in de zogenaamde geomagnetische polen. Zo ligt 
de Russische basis Vostok vlak bi j de geomagnetische Zuidpool . Gela
den deeltjes afkomstig van de zon kunnen de krachthjnen moehi jk 
loodrecht passeren; spiraalsgewijze bewegen zi j zich om de krachtl i jnen. 
Daar de inclinatie van de krachtl i jnen naar de polen toeneemt, heeft di t 
to t resultaat dat de "upper-atmosphere" boven de poolstreken een le
vendige en interessante plaats is om de interactie van de stroom van 
geladen deeltjes van de zon met de atmosfeer en het aardmagneetveld 
te bestuderen. 

Als de situatie volledig symmetrisch was, zouden ahe verschijnselen 
tegeli jkert i jd aan beide polen gemeten moeten kunnen worden. Er is nu 
genoeg materiaal verzameld dat zeer sterk suggereert, dat de meeste 
grote gebeurtenissen i n de bovenste luchtlagen op het zuidelijke half
rond hun spiegelbeeld hebben in het noorden. D i t is gebleken u i t me
tingen op zogenaamde geconjugeerde punten: de plaatsen waar dezelfde 
kracht l i jn het oppei-vlak van het noordeli jke en zuidelijke ha l f rond snijdt. 
Zo z i j n de stations Byrd en Great Whale River (Quebec), Ehsworth en 
St. Lawrence Vahey geconjugeerde punten. 

De meest spectaculahe gebeurtenis is wel het poohicht o f aurora, 
waarbij een zachte geel-groene boog aan de hemel staat (rustige aurora) 
of waarbij rood, groen o f blauw gekleurde gordijnen zich mysterieus in 
de soms volmaakt stihe poolnacht geruisloos door de lucht bewegen (de 
actieve aurora). Z i j hebben honderd procent kans gezien te worden in 
de zogenaamde poohicht gordels, ringen om de geomagnetische polen, 
met een straal van ongeveer 2 3 ° . De Koning Boudewijn Basis ligt juist 
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in de gordel op het zuidel i jk hal f rond. Een actieve aurora gaat gepaard 
met een magnetische storm, waarbij het aardmagneetveld hevig ver
stoord is. 

Gebeurtenissen als aurora's, magnetische stormen en veranderingen 
in de ionosfeer z i jn afhankeli jk van de activiteit van de zon, die varieert 
in een elfjaarlijkse cyclus. 

De fascinerende verschijnselen in de hogere luchtlagen bl i jven onbe
sproken, ofschoon het meetprogramma van de expedities voor een groot 
deel gewijd is aan studies van het poohicht, het aardmagneetveld en de 
ionosfeer. Meer aandacht wordt gegeven aan de meteorologische aspec
ten van het poolonderzoek. 

Vergeli jkt men de hoeveelheid warmte die het aardoppervlak i n de 
vorm van zonnestraling bereikt met de warmte die de aarde door stra
ling in het infrarode deel van het spectrum verliest, dan b l i j k t dat 
gemiddeld boven de 40ste breedtegraad de aarde meer warmte uitstraalt 
dan ze ontvangt. De chculatie in de atmosfeer — en voor een kleiner 
deel de stroming in de oceanen — zorgt ervoor dat de temperatuur op 
noordelijke breedten niet van jaar to t jaar daalt en in de tropen stijgt. 
Door di t transport van warmte is er op middelbare breedten nog een 
leefbaar klimaat. De poolstreken z i jn opgenomen in deze algemene cir
culatie en hieronder wordt aan de hand van de meetresultaten toege
licht ho t het resulterende klimaat in Antarctica, dat voor zover aantoon
baar, van jaar to t jaar hetzelfde is, to t stand komt . 

U i t bovenstaande b l i j k t dat poolonderzoek niet alleen zinvol is door 
de verschijnselen die ter plaatse optreden, maar dat het vooral ook gaat 
om processen — en di t geldt uiteraard voor v r i jwe l ahe geofysisch on
derzoek — die de hele aarde betreffen. De Koning Boudewijn Basis is 
dan ook niet meer dan een station in een netwerk van observatoria dat 
de gehele wereld omspant en dat alleen opgebouwd en onderhouden 
kan worden door internationale samenwerking. Alleen doordat op ahe 
punten van het netwerk synoptische - gelijkti jdige, vergelijkbare -
waarnemingen worden verricht kunnen op succesvolle wijze het chcu-
latieproces, de variaties in het aardmagneetveld, de ionosfeer etc. bestu
deerd worden. Het waarnemingsprogramma is dan ook het resultaat 
van overleg; de gegevens worden in de eerste plaats gestuurd naar ver-
werkings- en distributiecentra. Wetenschappelijke werkers in ahe landen 
kunnen op deze wijze zo snel mogeli jk gebruik maken van de resub 
taten. Zo worden de waarnemingen aan het atmosferisch ozon in To
ronto, de gegevens over de zonnestraling in Leningrad en de synoptische 
meteorologische gegevens in Melbourne verzameld en gedistribueerd. 

Het inzicht dat alleen door middel van internationale samenwerking 
in de geofysica een goed meetprogramma kan worden uitgevoerd is niet 
van de laatste decennia. Van 1836 to t 1841 z i jn op in i t ia t ie f van Gauss 
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en Weber reeds geomagnetische jaren georganiseerd waarbij in vieren
veertig landen synoptische metingen werden verricht. 

De belangstelling voor de variaties van het aardmagneetveld en voor 
het noorderlicht o f aurora borealis was in de loop van de vorige eeuw, 
mede door deze activiteit, groeiende. Men wist dat deze verschijnselen 
in het noorden veel heviger z i jn . Bovendien whde men meer weten over 
de meteorologische verschijnselen in de poolstreken, die van belang 
zouden kunnen z i jn voor de meer bewoonde gebieden. Deze belang
stelling heeft geleid to t de organisatie van het eerste pooljaar (1882¬
1883). 

De meteorologen hadden in die t i j d al de Internationale Meteorolo
gische Commissie opgericht, waarin ook Buys Bahot z i t t ing had. Deze 
commissie heeft het eerste pooljaar georganiseerd, waaraan elf landen 
deelnamen, die een station in het Arctische gebied vestigden. Ook Ne
derland heeft een expeditie uitgerust. 

Onder leiding van de K.N.M.I . - funct ionaris Snellen vertrokken tien 
man met de Varna naar de afgesproken plaats Port Dickson. Helaas is 
echter, nu ten oosten van Nova-Zembla, hun schip in het pakijs vast
gelopen en in de loop van de winter onder het ijs gedrukt. I n enkele 
hut ten hebben z i j , zo goed en zo kwaad als het ging, op het ijs hun 
programma uitgevoerd. Na een barre tocht van vier weken over het ijs 
z i jn de expeditieleden in het voorjaar door een Noors schip gered. 

De uitvoering van een meetprogramma in die dagen moet men niet 
onderschatten. Er was nog geen registratie-apparatuur, behalve de roet-
plaat. Al le meters moesten van uur to t uur worden afgelezen. Men 
dacht i n die dagen dat het poolhcht zich op wolkhoogte afspeelde. 
De meetopdracht was dan ook dat twee man op 5 khometer afstand 
van elkaar gel i jk t i jd ig , door middel van lichtsignalen, het poohicht moes
ten waarnemen om de hoogte te bepalen. Een opdracht in een pool-
klimaat! 

Het eerste pooljaar heeft een schat aan gegevens opgeleverd. Een van 
de bekendste resultaten is wel het verband tussen het optreden van het 
noorderlicht en de aardmagnetische stormen. Helaas was alle aandacht 
gevestigd op Arct ica; alleen Duitsland heeft op Zuid-Georgia een station 
gebouwd. 

Het tweede pooljaar ( 1 9 3 2 - 1 9 3 3 ) is ondanks de economische de
pressie een groot succes geweest; vierenveertig landen namen er aan 
deel. Er was als uitgangspunt gesteld, dat de metingen wereldomvat
tend moesten z i jn , pas dan zouden de meteorologische en geomagne
tische waarnemmgen to t hun recht komen. Helaas lagen toch de meeste 
speciaal ingerichte stations boven de 60ste breedtegraad: er waren geen 
bases m Antarctica. Niet aheen de toegenomen kennis maar vooral ook 
de grotere technische mogelijkheden vormden de aanleiding voor deze 
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internationale onderneming. De fotografie, de fotografische registre
ring! , de radiosonde, de ionosfeerpeher en het vliegtuig waren hulp
middelen die nieuwe methoden toestonden. 

De oogst is dan ook zeer groot geweest. Het was duidel i jk geworden 
dat de variaties in het aardmagneetveld samenhangen' met elektrische 
stroomsystemen in de ionosfeer, waarvan men veel meer bijzonderheden 
als de sporadische E-laag, de polar cap absorption en de polar black-out 
leerde kennen. Ook de poolhchtgordels werden ontdekt. Een belangrijk 
resultaat voor de meteorologen was dat weerkaarten niet alleen voor 
het grondvlak, maar nu ook voor de hogere luchtlagen konden worden 
getekend en wel over het gehele noordel i jk half rond. 

De Nederlandse bijdrage aan het tweede pooljaar was tweeledig. Vier 
studenten hebben een jaar i n Angmagssalik, een eskimodorpje in Oost-
Groenland, gewoond. Z i j hebben daar metingen gedaan aan het aard
magneetveld, aan de ionosfeer met de pulszender en loodsbahonnen 
opgelaten. Z i j hebben een groot aantal zeer fraaie poohicht fo to ' s ge
maakt, wat nog steeds een kunst is onder de barre omstandigheden van 
de poolnacht. Bij Reykjavik op IJsland werden door Nederlandse vlie
gers 330 vluchten gemaakt en loodsbahonnen opgelaten. Professor Blee-
ker heeft aan de activiteiten op IJsland een werkzaam aandeel gehad. 
Van Ahen en Berkner hebben in 1950 voorgesteld aan de Mixed Com
mission on the Ionosphere, een Hchaam ingesteld door de International 
Counch of Scientific Unions (ICSU) om een derde pooljaar te houden 
in 1957 en 1958. De vorige internationale jaren hadden geen geli jkti jdige 
metingen aan het aardmagneetveld, ionosfeer en het pool l icht opgele
verd in het Noord- en Zuidpoolgebied en het is juist zo interessant om 
te meten op magnetisch geconjugeerde punten. Het verwachte maxi
mum aan zonneactiviteit was de reden om het derde pooljaar i n 1957— 
1958 te houden. 

De ICSU nodigde de World Meteorological Organization, de gouver
nementele opvolger van de Internationale Meteorologische Commissie, 
u i t om in deze activiteiten te participeren. Deze uitnodiging werd gaarne 
aanvaard. Er was namelijk onder de meteorologen de behoefte ontstaan 
om het synoptische netwerk, dat zich vr i jwel beperkte to t de dichtbe
woonde streken op het noordel i jk hal f rond, zodanig u i t te breiden dat 
u i t de waarnemingen de algemene luchtcirculatie, de warmtehuishou-
ding van de atmosfeer, geanalyseerd zou kunnen worden. I n de dage
lijkse meteorologische p rak t i jk was de aandacht t o t nog toe aheen 
gevestigd op de onderste 10 kilometer van de atmosfeer; nu werd on
derstreept dat het netwerk van aerologische stations, uitgebreid met de 
voor het I G Y speciaal gevestigde observatoria, ook de nu ontwikkelde 
ballonnen zouden gebruiken om de lagere stratosfeer te onderzoeken. 

I n Nederland werd het bovengeschetste programma uitgevoerd door 
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het K . N . M . I . en de P.T.T.; in Suriname en Nieuw-Guinea werd het 
aardmagneetveld gemeten en de ionosfeer gepeild. In het kader van het 
programma voor geodesie hebben twee geodeten een jaar lang op Cura-
9ao de schommehngen van de plaatselijke lengte en breedte geregistreerd. 

De ontplooi ing van de geofysica in het I G Y is zo e n o m geweest, dat 
het onderzoek is voortgezet en op verschihende wijzen georganiseerd 
is gebleven. Vele observatoria bleven in bedrijf . I n Antarctica werden 
de meeste bases gehandhaafd onder de coö rdh i e r ende leiding van het 
Scientific Committee f o r Antarct ic Research (SCAR). In 1959 werd 
het Antarctische Verdrag gesloten, dat door 15 landen - waaronder 
sinds enige t i j d ook Nederland - is ondertekend. De voornaamste pun
ten z i jn de opschorting van aanspraken op Antarctisch gebied, demili-
tarisatie, vrije con t ró l e van de demilitarisatie, v r i j wetenschappelijk 
onderzoek, verbod van nucleaire ontp lof f ingen , zelfs als hun doel vrede
lievend is. 

I n 1964—1965 z i jn de internationale jaren van de rustige zon ( IQSY) 
georganiseerd. Men wilde weer gecoörd inee rde metingen tijdens de pe
riode van minimale zonneactiviteit verzamelen. De meteorologen whden 
hier gaarne aan deelnamen met, naast de doelstelling als in het I G Y , 
een speciaal accent op metingen to t 30 khometer hoogte met bahon-
nen en zelfs hoger met meteorologische raketten. Extra nadruk werd 
gelegd op metingen aan het atmosferisch ozon en aan de radioactiviteit 
in de lucht, de "tracers" die behulpzaam kunnen z i jn bi j het bestuderen 
van de bewegingen in de atmosfeer. Met deze hulpmiddelen zou de 
overgang van winter naar zomer in de stratosfeer boven de poolstreken, 
een nog niet geheel begrepen proces onder de naam "stratospheric 
warming", nader bestudeerd kunnen worden. 

I n het kader van het IQSY zi jn de Belgisch-Nederlandse expedities 
georganiseerd. Nederland heeft tydens het IQSY tevens raketexperi
menten in Suriname uitgevoerd met het oogmerk winden i n de iono
sfeer te meten. 

Het meetprogramma van de expedities, dat de aanbevelingen van het 
IQSY-Comi té en van SCAR volgt, omvatte de volgende waarnemingen: 

Geomagnetisme 

De declinatie, de horizontale en verticale component van het aard
magneetveld werden eens per week absoluut gemeten en continu werden 
normale, snelle en zeer snehe variaties geregistreerd. 

Ionosfeer 

Ieder kwartier werd de ionosfeer gepehd met een pulszender van 10 
kW, in frequentie var iërend van 1 to t 25 MHz. De relatieve ionosferische 
absorptie werd gemeten door een continue registrering van de kosmische 
ruis met een frequentie van 20 en 30 MHz. 
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Poollicht 

Het pool l icht werd visueel waargenomen en zo mogeli jk gefotogra
feerd met behulp van een ah-sky camera. 

Meteorologie 

De temperatuur, luchtdruk, wind en vochtigheid werden continu ge
registreerd en tevens evenals het zicht, de bewolking en de driftsneeuw 
om de drie uur waargenomen. Dagelijks werd minstens 1 meteorolo
gische radiosonde opgelaten. In het voorjaar gebeurde d h tweemaal per 
dag om de verwarming van de stratosfeer to t op 30 khometer hoogte 
te kunnen volgen. Di t werk waarbij steeds een waarnemer geruime t i j d 
buiten moest z i jn vraagt veel van menselijke disciphne en doorzettings
vermogen. Deze synoptische waarnemingen werden viermaal per dag 
naar de basis Mawson getelegrafeerd, waar deze voor dhecte verwerking 
naar Melbourne werden doorgezonden. Optische verschijnselen als halo's 
en de frequent voorkomende luchtspiegelingen werden geobserveerd. 
Metingen werden gedaan om de warmte-balans aan het aardoppervlak 
te kunnen opmaken. De intensiteit van de zonnestraling, de hemel-
straling en de warmtestroom in de sneeuw werden gemeten. Bovendien 
werd het temperatuur- en windprof ie l in de grenslaag geregistreerd. 

De totale hoeveelheid ozon in een verticale ko lom boven de waar
nemer werd u i t de absorptie van het zon- o f maanlicht bepaald. Boven
dien werd de verticale verdeling van het ozon met behulp van sondes 
gepehd. Ook de concentratie aan het aardoppervlak werd geregistreerd. 

Luch t werd continu gefhterd om een dagelijks gemiddelde te kunnen 
bepalen van de radioactiviteit i n de lucht. 

Glaciologie 

Een driehoeksnetwerk werd uitgelegd om de bewegingen in de ice-
shelf te kunnen volgen. 

Atmosferische elektriciteit 

De po ten t i aa lg rad iën t aan de grond werd continu geregistreerd. Re
gelmatig werden sondes opgelaten om ook de gradiënt i n de hogere 
luchtlagen te kunnen meten. 

Het spreekt welhaast vanzelf dat de aangegeven ontwikkel ing van het 
internationaal georganiseerde onderzoek niet is geëindigd. In 1968— 
1969 houden de geomagnetici weer een jaar ter gelegenheid van het 
verwachte maximum in de zonneactiviteit. De meteorologen z i jn bezig 
aan een reorganisatie van het synoptische netwerk en de verwerking 
van de waarnemingen in het kader van de World Weather Watch (WWW). 
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Het weer en het klimaat van Antarctica 

Het weer en het khmaat van Antarctica worden bepaald door de 
hoeveelheid invahende zonnestraling, de verdeling van land en water op 
de hogere breedtegraden op het zuidel i jk ha l f rond, de hoogte en de 
eigenschappen van het oppervlak van het continent. 

De hoeveelheid zonnestraling, die aan de rand van de atmosfeer op 
een horizontaal vlak invalt, wordt bepaald door de geografische ligging 
van Antarctica rondom de Zuidpool en de positie van de aarde i n z i jn 
baan rondom de zon. Met andere woorden: door de zonnestand. 

De jaarlijkse variatie van de hoeveelheid zonnestraling invallend op 
het Antarctische plateau is zeer groot. Van de rand op ongeveer 70° 
Z.B. naar de Zuidpool , waar de Amerikaanse basis Amundsen-Scott 
gevestigd is, neemt de duur van de poolnacht respectievelijk de pool-
dag toe van zes weken to t zes maanden. 

De hoeveelheid zonnestrahng die het oppervlak bereikt wordt be
paald door: 

1. De doorlaatbaarheid van de atmosfeer, welke voornameli jk afhangt 
van het stofgehalte en het gehalte aan waterdamp. Daar de Antarc
tische atmosfeer vr i jwel s tofvr i j en bovendien zeer koud is, zodat ze 
weinig waterdamp kan bevatten (chca 1/10 van het gehalte op ge
matigde breedten) is de doorlaatbaarheid zeer groot. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is het fe i t , dat de S0r Rondane 
bergen op ru im 200 k m van de Koning Boudewijn Basis, regelmatig 
waargenomen werden. 
De eerste Zuidpoolreizigers hebben zich juist door deze grote door
laatbaarheid van de atmosfeer dikwij ls schromelijk vergist i n het 
schatten van de afstand. 

2. De gemiddelde grote hoogte van het Antarctische plateau. Het zon
l icht behoeft nu 30% minder luchtmassa te passeren. 

3. De gemiddelde geringe bewolkingsgraad. De gemiddelde dalende be
weging in de atmosfeer, waarover later, gaat wolkenvorming tegen. 

Bovengenoemde drie factoren en de grote zonneschijnduur van maxi
maal 24 uur gedurende de pooldag maken dat de grootste hoeveelheid 
zonnestraling die in een maand op het aardoppervlak gemeten wordt 
niet bv. aan de evenaar is, maar, i n een gordel langs ongeveer de 80ste 
breedtegraad in Antarctica in de zomermaand december. I n genoemde 
gordel word t i n december een zonnestraling van totaal circa 30 kcal/ 
cm^ gemeten t e rwi j l deze in Nederland in de vergelijkbare zomermaand 
j u n i chca 15 kcal/cm^ bedraagt. Toch is de gemiddelde temperatuur 
van het sneeuwoppervlak in genoemde gordel i n december circa -30° C. 
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De oorzaak hiervan is, dat een sneeuwoppervlak de eigenschap heeft 
80 tot 90% van het zonlicht terug te kaatsen. Deze grote hoeveelheid 
gaat dus geheel verloren voor de opwarming van het sneeuwoppervlak. 
De lucht zelf is wegens het geringe waterdampgehalte nog minder dan 
op gematigde breedten in staat zonlicht te absorberen en daardoor 
warmer te worden. De lucht wordt verwarmd o f afgekoeld via het 
sneeuwoppervlak en wel voornameli jk via de infraroodstralingsuhwisse-
hng tussen de lucht en het sneeuwoppervlak en daarnaast via mecha
nische uitwisselingsprocessen van warmte. 

De stralingsbalans van het Antarctisch oppervlak bestaat dus u h de 
balans van invahende en temggekaatste zonnestraling en de infrarood-
stralingsbalans tussen sneeuwoppervlak en atmosfeer. Behoudens een 
korte periode in de zomer verliest het Antarctische sneeuwoppervlak 
voortdurend energie ten gevolge van de negatieve stralmgsbalans. De 
jaarlijkse gemiddelden van de temperaturen van het sneeuwoppervlak 
vertonen echter weinig variatie zodat het sneeuwoppervlak dus op an
dere wijze dan via straling energie moet ontvangen. Deze energie k o m t 
niet u h de diepere sneeuwlagen want beneden 14 meter diepte is er 
geen t e m p e r a t u u r g r a d i ë n t i n de sneeuwlaag aanwezig. I n de bovenste 
14 meter vertoont de temperatuur een jaarlijkse variatie die echter i n 
amplitude naar beneden toe afneemt. I n de zomer wordt er in de boven
ste laag warmte opgeslagen, die in de wmter weer aan het oppervlak 
wordt afgestaan. 

Door de sterke infrarood-uitstraling van het sneeuwoppervlak koelt 
dat oppervlak sterk af en zo ook de luchtlaag onmiddehi jk boven het 
sneeuwoppervlak. Hierdoor ontstaat na een zekere t i j d een koude lucht
laag boven het zeer koude sneeuwoppervlak waarin de luchttemperatuur 
met de hoogte toeneemt, een zg. grondinversie. (De normale tempera
tuurg rad iën t i n de atmosfeer is een afname naar boven van ongeveer 
0.7" C per 100 meter.) De grondinversielaag op het plateau is 's winters 
500 to t 1000 meter d ik met een temperatuurverval over de laag van 
circa 25° C en 's zomers 200 to t 600 meter dik met 3° C temperatuur
verval. De grondinversie b l i j f t v r i jwel gedurende het gehele jaar gehand
haafd. De koude luchtlaag is zeer stabiel en verhindert grotendeels ver
ticale luchtbewegingen, zodat typische convectieve bewolking zoals 
stapelbewolking i n Antarctica, behoudens 's zomers langs de kust waar 
de oceaan zi jn invloed doet gelden, niet voorkomt . 

De Amerikaan Wexler heeft aan het mechanisme van de infrarood-
stralingsbalans van het sneeuwoppervlak met de atmosfeer gerekend. 
H i j kwam to t de conlcusie dat de lucht boven een sneeuwoppervlak (en 
dus ook het sneeuwoppervlak zelf ) langzaam b l i j f t afkoelen t e r w i j l de 
grondinversielaag steeds dikker wordt . Een dergelijke situatie zou in 
Antarctica gevonden kunnen worden als de zon def in i t ie f onder is ge-
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gaan. a a n h e t b e g i n v a n d e p o o l n a c h t e n er zich een zuivere s t r a l i n g s 

balans zou instehen. De afkoeling van het s n e e u w o p p e i T l a k en de dahng 
van de luchttemperatuur aan het oppervlak zou dan voortduren totdat 
de zon weer boven de horizon v e r s c h e e n . Op het Russische station Vos-
tok, dat centraal op het hoge plateau van Oost-Antarctica gelegen is, z i jn 
de volgende jaarlijkse minimale temperaturen gemeten: 

25 augustus 1958 -87.4° C 
23/24 augustus 1959 -85.7° C 
24 augustus 1960 -88.3° C 

De temperatuur van -88.3° C is de laagste temperatuur ooi t aan het 
aardoppervlak gemeten. 

Het is opmerkel i jk dat de minimale jaarlijkse temperatuur telkens 
enkele dagen valt nadat de zon weer voor de eerste maal na de poob 
winter boven de horizon verschijnt (22/23 augustus). 

Hetzelfde temperatuurverloop, echter i n een veel korter tydsbestek, 
treedt op tijdens de zogenaamde stralingsnachten b i j onbewolkte hemel 
in Nederland. De luchttemperatuur neemt geleidelijk af en bereikt z i jn 
minhnale waarde kor t na zonsopkomst. 

U i t bovenstaande valt te concluderen dat de poolnacht op het station 
Vostok een "stralingspoolnacht" is. 

Op Amundsen-Scott (Zuidpool , op de grens tussen Oost- en West-
Antarctica), waar de zon 6 maanden boven en 6 maanden onder de 
horizon is, treedt een snelle daling van de luchttemperatuur na zons
ondergang op en gedurende de winter b l i j f t de temperatuur schommelen 
rondom een bepaalde waarde, zonder dat er een verdere afkoeling op
treedt. D i t is het verschijnsel van de kernloze winter welke op vr i jwel 
alle Antarctische stations, word t waargenomen. Hierop komen w i j later 
terug. 

De oppervlakte-wind van Antarctica wordt voor een belangrijk deel 
bepaald door de reeds genoemde grondinversielaag in combinatie met de 
plaatselijke topografie en niet zoals bv. i n Nederland het geval is door 
de heersende luchtdrukverdeling. De koude lucht van de grondinversie
laag bovenop het plateau vloeit als het ware door z i jn relatief grote 
dichtheid langs de randen naar beneden. Doordat de windr icht ing be
paald word t door de topografie van het oppervlak, is deze zeer constant. 
Deze constante windricht ing signeert als het ware het sneeuwoppervlak 
en vormt langgerekte sneeuwduintjes, sastrugi genaamd, t o t circa 50 cm 
hoogte, welke met hun lengteas de overheersende windricht ing aangeven. 

A f h a n k e l i j k van de toestand van het sneeuwoppervlak kunnen b i j 
bepaalde windsnelheden sneeuwdeeltjes van het oppervlak loslaten en 
meegenomen worden in de vorm van driftsneeuw. D i t is een zeer veel 
voorkomend verschijnsel. (Op Koning Boudewijn Basis is ongeveer 80% 
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van de t i j d driftsneeuw waargenomen.) Door middel van windmetingen 
op stations en sastrugiwaarnemingen gedurende tochten en u i t vlieg
tuigen, is de gemiddelde richting van de winden over het Antarctisch 
sneeuwoppei-vlak nu redelijk bekend. 

Aan de rand van het Antarctisch plateau, waar de sterkste helhng-
gradiënten voorkomen, beheersen deze zogenaamde valwinden o f kata-
batische winden het klhnaat. Cape Denison, dat aan de voet van een 
stehe helhng gelegen is, heeft dan ook zeer grote windsnelheden gere
gistreerd. 

Cape Denison (67° Z.B. , 143° O.L. ) : 
gemiddelde windsnelheid 1912/1913 
idem j u h 1913 

Koning Boudewijn Basis 
gemiddelde windsnelheid 1965 
idem aprh 1965 

Nederland 
gemiddelde windsnelheid 

38 knopen stormachtig 
48 knopen zware storm 

19 knopen vr i j krachtig 
26 knopen krachtig 

9 knopen matig 

De wind op de Koning Boudewijn Basis is ook zeer constant van 
richting ( Z Z O ) en vertoont een zeer duidel i jk katabatisch karakter, 
wat tot u i t ing komt in de dagelijkse variatie van de windsnelheid in de 
maanden september to t april. De maximale windsnelheid word t dan 
gemeten om 6 uur 's morgens en het min imum wordt i n de middag 
bereikt. D i t word t veroorzaakt door de verwarming van het sneeuwop
pervlak en dus door de verandering van de sterkte van de grondinversie. 
Opvahend is echter dat winden met orkaankracht steeds u h het oosten 
waaien hetgeen erop wijs t dat de sterkste winden, op de Koning Boude
w i j n Basis althans, niet van katabatische oorsprong z i jn . Ook di t word t 
later verklaard. 

Tot nog toe is het verband van de circulatie van de Antarctische at
mosfeer met de algemene luchtcirculatie niet ter sprake gekomen. Het 
is wel duidel i jk dat de atmosfeer warmte naar Antarctica moet voeren 
en wel in de vorm van voelbare warmte, d.i . kinetische energie der 
luchtmoleculen, en van latente warmte, d.i. i n de vorm van waterdamp 
dat als het condenseert z i jn condensatiewarmte aan de atmosfeer ten 
goede doet komen. 

U i t de bovenlucht-waarnemingen van de temperatuur is de tempera
tuurverdeling met de hoogte in de Antarctische atmosfeer gedurende 
het gehele jaar bekend. 

De Antarctische troposfeer is het gehele jaar door kouder dan die op 
gematigde breedten en tevens is het temperatuursverschh van circa 10° C 
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tussen zomer en winter in de troposfeer bijzonder gering vergelelcen met 
die aan het sneeuwoppervlak van circa 45° C en i n de stratosfeer van 
chca 50° C op ongeveer 30 k m hoogte. 

De algemene luchtdrukverdeling boven Antarctica is zodanig dat ge
middeld in de onderste drie k m . van de atmosfeer de luchtdruK hoog is 
t.o.v. van die op vergelijkbaar niveau rondom Antarctica. I n de hogere 
niveaus van de atmosfeer is boven het Antarctisch plateau de luchtdruk 
laag t.o.v. die op een vergehjkbaar niveau op lagere breedten. Deze alge
mene luchtdrukverdeling is direct u i t het gemiddelde temperatuurver
loop met de hoogte en met de breedtegraad te verklaren. De gemiddelde 
hoge druk op het Antarctisch plateau wordt veroorzaakt door de relatief 
koude, dus soorteli jk zware lucht boven het plateau. 

I n deze koude lucht neemt de luchtdruk naar boven sneher af dan in 
de warmere lucht rondom Antarctica. Op den duur gaat dus de relatief 
hoge druk boven het Antarctisch plateau op een bepaald niveau t.o.v. 
de omgeving over in een relatief lage druk, omdat de Antarctische tro
posfeer kouder b l i j f t dan die van de omgeving. 

Door de voortdurende afkoelende invloed van het Antarctisch plateau 
krhnpt de lucht daarboven als het ware in elkaar en er ontstaat een 
voortdurende neergaande verticale luchtbeweging, subsidentie genaamd, 
welke nog wordt versterkt door het wegvloeien van de zeer koude lucht 
u i t de grondinversielaag op het plateau. 

De bovengeschetste luchtdrukverdeling heeft een sterke zonale (oost
west i n de lagere en west-oost i n de hogere niveaus) luchtcirculatie 
rondom Antarctica t o t gevolg (Buys Bahot). U i t de bovenluchtwaar
nemingen van de wind is verder duidel i jk , dat i n het gemiddelde in de 
troposfeer een meridionale (noord-zuid) uitwisseling van lucht plaats
vindt , die als een storing op de normale zonale luchtbeweging op te 
vatten is. 

Aanvankeli jk werd o.a. door Wexler de aanvoer van warmte toege-^ 
schreven aan uitvahen van koude luchtmassa's u i t Antarctica, die hoe
wel zeldzaam, to t i n Austra l ië waargenomen z i jn en invallen van warme 
lucht, gekoppeld aan trekkende depressies in Antarctica. Deze depres
sies gaan gepaard met stormachtige winden en veel sneeuwval. De de
pressies z i jn het actiefst gedurende de herfst, als het Antarctische conti
nent afkoel t en de oceaan nog niet bevroren is, zodat het meridionale 
verloop van de temperatuur maximaal wordt . Hierdoor komen veelvuldig 
invahen van warme lucht voor, hetgeen de langzame afname van de 
gemiddelde temperatuur en de gemiddeld hoge windsnelheden veroor
zaakt aan de kust. Naarmate de oceaan verder dichtvriest word t het 
meridionale temperatuurverloop minder en daarmee dus de depressie
activiteit en de daaraan gekoppelde invahen van warme lucht , zodat de 
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koudste wintermaanden na de maand met de gemiddeld laagste zonne
stand ü u n i ) vallen, althans in de gebieden waar de depressies regelmatig 
kunnen doordringen. (Op de IConing Boudewijn Basis waren de koudste 
wintermaanden in 1965 j u h en september.) 

Wexler verklaarde het verschijnsel van de kernloze winter door de 
invloed van de trekkende depressies op het temperatuuiTcrloop. Waar 
deze depressies regelmatig doordringen (aan de Antarctische kust en in 
West-Antarctica) wordt door mechanische uitwisseling warmte aan het 
sneeuwoppeiYlak toegevoerd zodat de gemiddelde luchttemperatuur niet 
zeer laag kan worden. 

Daar de trekkende depressies vry wel niet het hoge plateau van Oost-
Antarctica binnendringen, is het duidel i jk waarom het temperatuurver
loop op het station Vostok z i jn oorzaak vr i jwel uitsluitend in het 
warmteverlies door straling vindt. 

Volgens de tegenwoordige inzichten is het aandeel van de trekkende 
depressies in de aanvoer van warmte naar Antarctica slechts ongeveer 
30% van de totale aanvoer. Meridionale luchtverplaatsingen, veroorzaakt 
door uitlopers van het hogedrukgebied boven Oost-Antarctica en lang
zaam bewegende o f stationaire depressiesin de kustzone van Antarctica, 
zorgen voor het belangrijkste deel van de totale warmteaanvoer over de 
periferie van Antarctica. 

Naast de verklaring van Wexler voor het verschijnsel van de kernloze 
winter, die voor de kuststations goed opgaat, is voor de stations die 
meer buiten het bereik van de trekkende depressies liggen een geheel 
andere verklaring belangrijk, namelijk: de voortdurende neergaande ver
ticale luchtbeweging boven Antarctica waardoor de atmosfeer b i j bena
dering droogadiabatisch opwarmt, heeft een matigende invloed op de 
luchttemperatuur aan het Antarctisch oppeiTlak. Daar de subsidentie 
in de wintermaanden het sterkts is heeft deze versterkte subsidentie 
een matigende invloed op het temperatuui-verloop aan het sneeuwopper
vlak gedurende de winter. Zonder subsidentie zou bijv. de luchttempe
ratuur op het station Vostok nog lager z i jn . De subsidentie verstoort 
dus niet de stralingsbalans, maar zorgt door de verwarming van de 
atmosfeer voor een sterkere inf rarood straling naar het sneeuwopper
vlak, zodat di t opgewarmd word t to t een zodanige temperatuur dat de 
inf rarood uitstraling van het sneeuwoppervlak gelijk is geworden aan 
de inf rarood straling van de atmosfeer. 

Door de symmetrische ligging van Antarctica rond de geografische 
Zu idpoo l en z i jn omringing door oceanen, is het mogelijk de boven
staande kwahtatieve beschouwing over de aanvoer van warmte door de 
atmosfeer kwant i ta t ief te toetsen met behulp van de radiosonde-waarne
mingen van stations aan de rand van Antarctica. De hoeveelheid ver
plaatste lucht, de temperatuur en de vochtigheid van die lucht, die zich 
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over de rand van Antarctica beweegt, is berelcend (tussen de stations 
ge ïn te rpo leerd) . Jaarlijks b l i j k t de atmosfeer 11.5 X 1 0 ' " kca lor ieën 
aan voelbare warmte in de Antarctische troposfeer aan te voeren (dat 
is 7000 X de wereldproduktie aan elektriciteit) . U i t schattingen b l i j k t 
dat de atmosfeer 1 a 1.8 X 10"* kcalor ieën aan latente warmte aan
voert. Deze schattingen z i jn gemaakt aan de hand van twee onafhanke
l i jke methoden namelijk: 

a. De glaciologische methode. Deze neemt aan dat de sneeuwval i n ba
lans is met de hoeveelheid ijs die van het continent verloren gaat 
door afkalven van ijsbergen. Jaarlijks wordt 1.5 X 10 '^ kg aan ijs
bergen gevormd. Voor de verliezen door driftsneeuw, afsmelten en 
verdampen moet een correctie toegepast worden, die de jaarlijkse 
sneeuwval op 1.5 a 2.2 X 1 0 ' ' kg brengt. Deze hoeveelheid neerslag 
maakt door z i jn condensatie 1.0 a 1 0 ' " kcalor ieën aan latente warm
te v r i j , welke ten goede k o m t aan de Antarctische atmosfeer. 

b. De methode, die de jaarlijkse ophoging meet door directe meting 
met meetstokken in de sneeuw en meting van de dikte van de jaar
ringen in de sneeuwlaag. Deze jaarringen ontstaan doordat de kristab 
lisatie van het sneeuwoppervlak bij verschihende temperaturen, dus 
in verschihende jaargetijden anders is. Daardoor ontstaat een duide
l i j k herkenbare gelaagdheid in de sneeuwmassa. Deze methode k o m t 
to t een latente warmte van 1.8 X 10 '^ kcalor ieën latente warmte 
per jaar. 

Totaal wordt er dus door de atmosfeer over de periferie van Antarc t i 
ca 12.5 a 13.3 X 1 0 " ' kca lor ieën per jaar aan voelbare en latente warmte 
aangevoerd. Deze jaarlijkse aanvoer van warmte zorgt er voor, dat het 
Antarctisch continent en de atmosfeer daarboven gemiddeld niet kouder 
worden in de loop der t i jden, voorzover nu bekend is. 

Zeer recent is met een T.I.R.O.S. (Television and In f ra Red Obser
vation Satellite) Weersatelliet de hoeveelheid energie gemeten, die aan 
de rand van de Antarctische atmosfeer, door infrarooduitstral ing aan 
de wereldruimte wordt afgestaan. Over het gehele oppervlak van de 
Antarctische atmosfeer genomen is genoemde hoeveelheid energie ch
ca 12.6 X 10 '^ kcalor ieën per jaar. D i t getal is in goede overeenstem
ming met de u i t radiosondewaarnemingen berekende hoeveelheid door 
de atmosfeer aangevoerde warmte, de onzekerheden in de metingen in 
aanmerking genomen. 

Samenvatting 

Door de gemiddeld negatieve stralmgsbalans van het sneeuwoppervlak 
verliest Antarctica voortdurend warmte door uitstraling naar de wereld-
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ruimte. Di t verlies wordt gecompenseerd, doordat de atmosfeer voelbare 
en latente warmte aanvoert door middel van meridionale luchtverplaat
singen die als storingen op de normale zonale luchtbewegingen gesuper-
poneerd z i jn . 

De aanvoer van warmte en vochtigheid geschiedt voornameli jk in de 
hogere troposfeer t e rwi j l er in de onderste lagen een uhstroming van de 
koude lucht, die op het plateau gevormd is, plaats vindt. 

Deze aanvoer in de hogere en afvoer i n de lagere lagen van de tropo
sfeer gaat gepaard met een dalende verticale luchtbeweging boven het 
Antarctisch continent, welke de Antarctische atmosfeer verwarmt en 
daardoor een matigende invloed heeft op het temperatuurverloop van 
het Antarctisch sneeuwoppervlak. 

Het verschijnsel van de kernloze winter is te verklaren door de invloed 
van depressieactiviteh (Wexler) en voor de stations in het Antarctisch 
binnenland is ook de invloed van de subsidentie in de Antarctische at
mosfeer belangrijk. 

Het zeer stormachtige Antarctische kustklimaat heeft tweeër le i oor
zaken, namelijk 1) krachtige koude valwinden van het hoge plateau, 
waai-van de sterkte afhankeli jk is van de helling en dus van plaats to t 
plaats zeer verschihend is, en 2) de aan trekkende depressies gekoppeb 
de stormen. 

De laagste temperaturen aan het aardoppervlak worden juis t op het 
hoge continentale plateau van Oost-Antarctica gemeten doordat daar 
een vr i jwel ongestoorde, afgezien van subsidentie effecten, stralingsaf-
koeling van het sneeuwoppervlak plaats kan vinden, daar trekkende 
depressies door de grote hoogte en uitgestrektheid van het plateau v r i j 
wel niet to t het binnenste gebied kunnen doordringen. 
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E L E K T R I S C H P A T R O O N E N F U N C T I E 

door 

Prof. Dr. L . H . van der Tweel 

In de ontwikkel ing van het dierenrijk mag men als een van de belang
rijkste gebeurtenissen aanwijzen de introductie van de zenuw. Deze 
maakt het nameli jk mogelijk over wihekeurige afstanden - t o t wel 30 
meter bi j walvis en brontosaurus - boodschappen over te brengen, wel
iswaar niet op de snelste wijze zoals populair wordt gedacht: „ Z o snel 
als de gedachte", maar toch wel met een snelheid van 5 - 100 m/sec. 

De werking van de zenuw is sinds haar ontstaan en verbreiding door 
het hele dierenrijk eigenlijk min of meer onveranderd gebleven. Tussen 
de binnen- en buitenkant van de zenuwcel bestaat een potentiaal ver
schh van 70 mi l l ivo l t ; d i t l i j k t weinig, maar het is veel vergeleken met 
toevallig aanwezige potentialen in het lichaam. Het hchaam beschikt 
over een aantal „ve r s t e rke r s " die er aan toegevoerde energie, zoals van 
hcht o f geluid, zodanig versterken dat de ermee verbonden zenuw geac
tiveerd word t : „a fgaa t " . En dan is de ontstane impuls niet meer tegen te 
houden. Omgekeerd kunnen in de hersenen b i j voorbeeld zenuwen to t 
ontlading worden gebracht die een spier doen contraheren, een kher iets 
doen uitscheiden enz. 

Het f e i t van de voortplanting van een zenuwimpuls door de zenuw 
(een elektrochemische stoot) zegt niets meer over de wijze waarop h i j 
is opgewekt. K o n men in plaats van het netvhes een pijnreceptor met de 
oogzenuw verbinden dan zouden we p i j n „ z i e n " . Al l e zenuwimpulsen 
van een bepaalde zenuw z i jn gelijk en slechts hun aantal telt . Figuur 1 
geeft een beeld van één zulk een impuls. Met een heel f i j n caphlair bin
nen i n de zenuw is het potentiaalverloop geregistreerd. Slechts één m i l l i 
seconde duurt het hele verschijnsel: de zenuw moet immers onmiddel l i jk 
weer klaar staan voor de volgende boodschap. De funct ie is duidel i jk 
het elektrisch beeld ook. 

Beschouwen we nu een meer samengesteld systeem, bi j voorbeeld een 
spier. Vele zenuwvezels verbinden de spier met onze „ b e d o e l i n g e n " en 
iedere zenuwvezel staat weer in verbinding met onderdelen van de spier. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Dihgentia" 
te s-Oravenhage op 27 november 1967. 
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Figuur 1 

Een normale spier moet heel f i jne bewegingen kunnen maken, een hand 
kan bewust minder dan 1/100 m m bewogen worden. Toch gebeurt dat 
soms onder aanwending van vr i j grote krachten. Is het dan niet begrijpe
l i j k dat d i t gebeurt door een „va-et -vient" van zenuwimpulsen die de 
spiervezels zo gespreid mogelijk activeren? N u eens zal de ene vezel 
samentrekken, dan weer een andere. De souplesse van beweging wordt 
mogeli jk gemaakt doordat er zoveel elementen deelnemen. Het elektro-
myogram, de elektrische weergave van deze activatie, toont di t op dui
delijke wijze ( f ig . 2c). 

D i t beeld verandert sterk bi j kinderverlamming. Een aantal zenuwen 
is nu uitgevahen en bij het herstel gaat elk van de overgeblevene een gro
ter gebied van de spieren activeren. D i t resulteert in een minder grote 
verf i jn ing van de beweging, die als het ware meer in stapjes geschiedt. 
Het elektrische patroon is daaraan equivalent: De elektrische potentialen 
— de zogenaamde actiepotentialen — zijn veel groter geworden en min
der i n aantal ( f ig . 2a, b). 

Thans wil len we het orgaan bespreken dat zulk een centrale positie 
inneemt in al onze lichaamsprocessen: namelijk het hart. Bezien we 
eerst eens de funct ie : Er moet bloed door het hchaam gepompt worden 
teneinde di t van zuurstof te voorzien en de in de vele organen gefabri
ceerde afvalstoffen af te voeren. Het l i j k t wel duidel i jk dat het hchaam 
niet door een natuurkundige is geconstrueerd, want die zou een chcula-
t iepomp gekozen hebben die cont inu werkt. Denk maar aan de radiator 
van een auto en de waterpomp. Deze is energetisch voordeliger dan de 
thans gekozen oplossing: het discontinu kloppende hart. 

Overigens past de natuurkundige wel bescheidenheid, want de natuur 
is vr i j zeker niet voor niets van een oorspronkelijk meer continue voort
stuwing to t di t nieuwe systeem overgegaan; wi j kennen ook niet precies 
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Figuur 2 

de criteria waarnaar het hchaam heeft geoptimaliseerd. I n ieder geval is 
het hart een betrekkelijk-rigide pomp; 75 maal per minuut pompt het 
60 cc bloed i n de aorta bi j een volwassene. Als er een grote inspanning 
verricht wordt , kan dit oplopen to t 150 maal per minuut ; ook die 60 cc 
kan dan nog groter worden. Doch het b l i j f t een eenvormig bedri jf . 

Op de wand van de rechterboezem (f ig . 3) zit de oorsprong van het 
hele gebeuren, de z.g. sinusknoop. Hier is een aantal cehen gegroepeerd 
en evenals de behandelde zenuw bezitten deze een elektrische spanning 
tussen de binnen- en buitenwand. En evenzo ,,gaan ze af" als deze span
ning beneden een bepaalde waarde is gekomen. Maar nu k o m t het grote 
verschil: t e rwi j l de aan zichzelf overgelaten zenuw vr i jwel n immer to t 
ontlading komt , lekt de lading van de sinusknoopcehen weg to t een 
grensspanning bereikt is, waarna de cel zich plotseling volledig ontlaadt 
om vei-volgens weer aan een nieuwe cyclus te beginnen. De,,pacemaker", 
de gangmaker, is geboren. Volgens een vast patroon worden dan de boe
zems en, via de zogenaamde bundel van Hls, de beide kamers geactiveerd. 
En daarna loopt de golf van elektrische activatie, die aan de contractie 
voorafgaat en deze hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt, dood op een bind-
weefsellaag. 
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Figuur 3 

Een belangrijke beveiliging tegen cirkelbewegingen in het hart is de 
zogenaamde refractaire periode, dat w i l zeggen de t i j d dat het hart-spier-
weefsel niet of slecht prikkelbaar is. Deze is onnoemelijk veel langer dan 
bij de zenuw, hoewel de snelle fase nauwelijks verschilt. De funct ionele 
eigenschappen vinden hun weerspiegeling in de elektrische zoals u i t f i 
guur 1 kan bl i jken. De actiepotentiaal van een hartspiervezel duurt veel 
langer dan die van een zenuw, en de cel is pas weer prikkelbaar na het 
herstel van de oorspronkelijke membraanpotentiaal. D i t is door een p i j l 
aangegeven. Let op de tijdschaal! 

Ook het macro-elektrocardiogram (f iguur 4a toont enige z.g. stan
daardafleidingen) toont de eenvormigheid van de hartactie op voortref
fe l i jke manier. Al le complexen z i jn geli jk: boezem, kamer, boezem, ka
mer enz. Het verwondert dan ook niet bij de stand van de moderne elek
tronica, dat bij het uitvallen van de har t funct ie op eenvoudige manier 
althans een deel daarvan kan worden hersteld. Na tuurh jk beschikt het 
hart over mogelijkheden zich aan te passen aan behoeften van het h-
chaam. Aan het patroon verandert d i t echter weinig o f niets. 

Hoe nauwkeurig een eens vastgestelde weg afgelegd wordt , iedere keer 
weer opnieuw, kan gezien worden u i t een opname die Durrer en ik reeds 
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Figuur 4 

jaren geleden maakten (f iguur 4b)., Deze f iguur toon t twee complexen 
tussen twee kleine i n de hartwand geplaatste elektroden opgenomen, 
doch ca. 2 | uur na elkaar geregistreerd! 

Moest b i j de spier, en zoals verder nog sterker zal b l i jken bi j de herse
nen, een mogelijkheid van keuze van groot belang worden geacht, het
geen men kan afleiden u i t het elektrische patroon, b i j het hart daaren
tegen werkt zulks funest. Zelfs de keuze u i t twee wegen voor de activa-
tiegolf kan to t catastrofes voeren. Een recent onderzoek van Durrer en 
z i jn medewerkers bracht verder hcht i n een reeds lang bekende abnor
male werkingstoestand van het hart, het zogenaamde Wolff-Parkinson-
White syndroom. Door middel van een nauwkeurig prikkeltoestel door 
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de medische fysica gebouwd, Iconden zij vaststellen dat er een aberrante 
geleiding in het hart bestaat en dat de zoeven genoemde refractaire pe
riode in dat geval geen beveiliging meer biedt tegen narigheden. Het hart 
heeft een keuzemogelijkheid gekregen en bi j betrekkeli jk kleine storin
gen w i j k t het af van het rechte pad. Soms is di t zelfs voor de leek zicht
baar i n het elektrische beeld, soms slechts voor de vakman. 

Beschouwen we nu eens de hersenen, een ander centrum van ons be
staan. De eisen aan di t orgaan gesteld z i jn vohedig anders dan die aan 
het hart. Denkt u maar eens aan wat er allemaal om ons heen gebeurt. U 
hoort een gesprek, maar tegelijkerti jd herkent u een vriend, k n i k t hem 
toe en denkt u ook nog: wat is het warm. Vele soorten informat ie be
reiken gel i jk t i jd ig het brein en er b l i j k t een keuze te worden gedaan u h 
datgene waaraan attentie wordt geschonken en datgene wat u althans 
t i jde l i jk denkt te moeten ignoreren. 

Sinds de dertiger jaren is het mogelijk bij de mens een indruk te k r i j 
gen over de elektrische activiteit van de hersenen door elektroden op de 
schedel aan te brengen, en ook door het hardste hoofd heen ziet men 
elektrische potentialen zich wijzigen als funct ie van de t i j d . Het elektro-
encefalogram (EEG) is thans een algemeen ingevoerd diagnostisch hulp
middel geworden en het beeld van de registratie door gevoehge verster
kers op een strook papier vastgelegd is vele k l i n i c i ver trouwd. Zu lk een 
EEG toon t onder bepaalde condities bij normale personen een zeer 
wisselend beeld, waarin echter wel vaak enige regelmaat valt te ontdek
ken. Figuur 5 toont hoe bij een bepaald proefpersoon van ons labora
to r ium het zogenaamde alfa-ritme optreedt, periodieke wissehngen van 
potentiaal met een aantal van ongeveer 10 per seconde, hoe d i t beeld 
f luctueert en hoe weinig het reageert op een duideli jke wisseling van 
situatie: ogen gesloten of rondki jkend in de wijde wereld. Bij een andere 
proefpersoon is d i t geheel verschillend. Het patroon is lang niet zo re
gelmatig en bovendien reageert het i n di t geval duidel i jk wel op verande
ringen in z i jn situatie. 

Toch is er geen duidel i jk verband tussen deze EEG's en - althans voor 
ons — constateerbare eigenschappen van de proefpersonen. Nog interes
santer wordt di t verschijnsel zoals zich di t voordoet i n f iguur 6. 

Wij hebben reeds lang geleden het geluk gehad te mogen meten in de 
kl in iek van Sem Jacobsen in Oslo. Om psyclhatrische redenen wilde 
deze een indruk krijgen over de eigenschappen van het hersenweefsel 
van een patient, maar nu niet bezien van een globaal standpunt u i t zoals 
met elektroden op het hoofd , maar door het inbrengen van f i j n e draad
jes. Wij zien nu inderdaad dat de hersenen ook bij een mens zelfs op 
dicht bi j elkaar gelegen plekken (opeenvolgende curven) een geheel ver
schihende activiteit vertonen. Wel moeten wij weer goed bedenken, dat 
wij nog weinig aanwijzingen hebben over wat die activiteit precies re-
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Figuur 5 

Figuur 6 
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presenteert; slechts sporadisch is het mogehjk er een direkte funct ie 
mee te verninden. 

Hoewel de natuurkundigen bereid en in staat z i jn vele mathematische 
methoden van analyse op deze krommen toe te passen en ze op deze 
wijze meer kwant i ta t ief te beschrijven, b l i j f t het i n het midden o f deze 
krommen een op zichzelf vertaalbare boodschap bevatten, of dat zij 
slechts een toevalhg bijverschijnsel z i jn van de processen die in werke-
hjkheid de ingewikkelde rekenmachine die in onze schedel huist, bedie
nen. Er z i jn echter heel recente aanwijzingen dat met toepassing van de 
modernste computer-technieken het EEG zelf uitsluitsel kan geven, hoe 
het op zinnige wijze kan worden geanalyseerd. 

Wij hebben nu slechts naar het spontane EEG gekeken, zoals wi j ook 
het spontane elektrocadiogram hebben gezien. Wij herinneren ons daar
bij even dat wi j het hart op z i jn eigen wijze konden laten functioneren 
door uitwendige pr ikkel ing met elektrische stromen. 

Het is al enige t i j d bekend - Grey Waher behoorde to t de eerste en 
meest uitgesproken protagonisten van zulk onderzoek - dat l icht f l i t sen 
een duideli jke elektrische reactie ook in het menselijke EEG konden op
wekken. Door de geringe variatiemogelijkheid van deze hchtf l i tsen, kon 
welhcht de indruk ontstaan dat de reactie erop toch wel zou kunnen 
hjken op een m i n o f meer onverstoorbaar verloop van een funct ioneel 
proces, zoals ook bij het hart wordt gevonden. Aangezien wi j echter het 
gevoel hadden dat d i t een onjuiste conclusie zou kunnen zi jn — in fei te 
is deze conclusie nooi t zo exphciet door iemand getrokken, omdat de 
hersenfysiologen wel beter wisten - leek het interessant om na te gaan 
o f bij een andere wijze van beïnvloeding van het netvhes, nameli jk door, 
zoals toch ook in het dagelijks leven gebeurt, kleinere en langzamere 
variaties i n de behchting aan te brengen, de elektrische antwoorden van 
de hersenen hierop een meer gegradeerde vorm zou aannemen. 

De resuhaten over t roffen al onze verwachtingen. Hoewel de precieze 
achtergronden niet bekend zi jn , b l i j k t de vorm van de elektrische reac
ties, met de meest verf i jnde moderne apparatuur tussen ahe spontane 
activiteiten als het ware uitgesorteerd, bijzonder goed gecorreleerd te 
z i jn met de vorm van de verandering in de hchtintensiteit die aan het 
oog geboden wordt . Als grootste verrassing wellicht kwam er u h de bus 
dat, ook als de proefpersoon geen enkele variatie meer i n het hcht ziet, 
de elektrische reacties op de schedel gemeten nog a l t i jd een duideli jke 
waarde hebben. Bhjkbaar zi jn onze hersenen dan niet meer in staat om 
de informat ie die er binnen k o m t op adequate wijze te verwerken en is 
het slechts aan de moderne techniek gegeven di t te doen. D h houdt niet 
in dat onze fysiologische mogelijkheden onvoldoende z i jn o f dat de na
tuur i n deze gevallen niet optimaal zou functioneren. Het l igt er maar 
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aan wat er geëist wordt . Een mens o f een dier w i l weten of er op een ge
geven ogenblik een variatie i n de omgeving optreedt; hi j w h deze variatie 
snel en doeltreffend kunnen waarderen; o f het bi j voorbeeld vandaag 
hchter is dan gisteren is niet iets van grote biologische betekenis. Moder
ne toestellen nu maken het mogeli jk de informat ie in de hersenen over 
zulk een lange t i j d te vervolgen dat daarbij to t een ongehoorde gevoelig
heid en nauwkeurigheid gekomen kan worden, een nauwkeurigheid die 
ons meer to t last dan to t genoegen zou strekken als de hersenen ze zelf 
zouden opleveren. 

Interessant is ook dat de elektrische activiteit , opgewekt door de hcht-
prikkelingen, als het ware een afzonderl i jk bestaan kan leiden naast de 
reeds bestaande spontane activiteit. Zoiets zou bij het hart bij voorbeeld 
niet goed mogeli jk z i jn . 

Wij komen to t de conclusie dat het soepele en elastische bedr i j f dat 
van de hersenen geëist wordt , ook in het elektrische patroon to t u i t ing 
komt , zowel wat de spontane actie betreft als in het geval dat moedwib 
lig de gang van zaken i n het hoofd beïnvloed wordt . 

De dictatoriale organisatie van het hart heeft onze bewondering afge
dwongen, evenals de democratie van de hersenen. Hoe minder de onder
danen van het eerste te vertellen hebben, hoe beter het is. De cardioloog 
k i j k t al even nadenkend als hi j een wat minder glad ECG v ind t en een 
Amerikaanse onderzoeker Langner het voor het eerst zien dat ook in de 
khniek een (overigens per slag constant) op en neer gaand verloop van 
het ECG indicatie van een gestoorde func t ie is. Maar nog a l t i jd reageert 
het hart als een hart. 

Hoe anders wordt d i t plotsehng als de conditie van het hart zo slecht 
wordt dat alle organisatie wegvalt, zoals i n di t geval van een te grote er 
door gevoerde elektrische stroom. Ieder gebiedje van het hart gaat dan 
z i jn eigen v iool spelen en de dirigent heeft er niets meer over te zeggen. 
Georganiseerde contracties vinden niet meer plaats en hoewel er tegen
woordig reddingbrengende ingrepen mogehjk z i jn , is er periculum in 
mora. 

Het ECG vertoont nu plotseling een heel ander beeld ( f ig . 7), ahe 
r igidi tei t is er u i t verdwenen en t o t onze verbazing zien we iets ontstaan 
dat gehjkt op het EEG zoals u d i t i n vorige figuren heeft gezien. D i t mag 
natuur l i jk allerminst suggereren dat deze ui terhjke gelijkenis op een an
dere innerl i jke overeenkomst berust dan één van statistische aard. Toch 
w h i k u de figuur niet onthouden van een opname gemaakt tijdens 
een operatie, waarbij het hart fibrilleerde en het EEG opgenomen werd 
( f ig . 8). Zelfs een EEG-speciahst en een cardioloog moeten even k i jken 
om te zien welke van de vier k rommen b i j het niet goed functionerende 
hart en niet bi j de wel functionerende (doch onder narcose zijnde) her
senen moet behoren. Om de lezer maar te helpen: het is de bovenste! 
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Figuur 7 

Keren wi j nu weer terug naar de hersenen en denken we aan het va
r ië rende beeld van het EEG. Hoe anders wordt di t wanneer ziekelijke 
toestanden gaan optreden en wel speciaal bij bepaalde vormen van epi
lepsie. De patient raakt buiten bewustzijn en er kunnen ritmische trek-
kmgen optreden. Het l i j k t wel alsof de hersenen hun normale soepele 
bedri jf , waarbij iedere spierop afzonderli jke wijze z i jn bevelen kr i jg t , heb
ben opgegeven. K i j k e n w i j nu weer eens naar de elektrische activiteh, 
zoals die zich toonde in het EEG (f ig . 9, p. 88), dan verschilt deze totaal 
van het beeld waarmee u nu enigszins vertrouwd bent geworden en eigen
l i j k is met name de zevende curve in het geheel niet zo ver verwij derd van 
het ECG zoals dat i n f iguur 4 a is te zien. De hersenen hebben hun elas
t ic i te i t verloren, ze zi jn gaan werken als een stug systeem; in hun uher-
l i jke optreden z i jn zij gaan gehjken op het hart. 

De conclusie kan z i jn dat, wat de spontane activiteit betref t i n het 
groot beschouwd, zowel als bij onderzoek aan enkele elementen, maar 
ook indien uitwendig de gang van zaken beihvloed wordt , de funct ie en 
de elektrische activiteit een logisch verband hebben. I n pathologische 
gevahen veranderen funct ie en elektrisch beeld en het is merkwaardig 
dat daarbij speciaal hart en hersenen als het ware stuivertje kunnen wis
selen. 
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Figuur 9 

fig. 4 en 8 uit art. Per Bendz: "Electromyographic Diagnosis of Acute Spmal PohomyeUtis 

in Preparahtic Stage and Different Degrees of Manifest Injuri" pp. 390-395 in "PohomyeUtis" 

fig. 9 uit de Atlas van Gibbs. 



M I C R O - E L E K T R O N I C A 

door 

Ir. A.J . Leenhouts 

1. I N L E I D I N G 

Ofschoon het pubhek gebruik van ruhntevaartuigen op z i jn minst nog 
in het verre verschiet l igt is het wel interessant om zich eens af te vragen 
wat de kosten daarvan zouden zi jn . Zonder enige pretentie van nauw
keurigheid mag het tarief voor het brengen van betalende lading in een 
baan om de aarde thans op ongeveer 150 gulden per gram gesteld wor
den. Afgezien van alle verdere overwegingen kunnen we daaruit de con
clusie trekken dat de grootst mogelijke reductie van gewicht - en ook 
van volume ~ een dringende noodzaak is voor het gehele instrumenta
r ium aan boord van een ruhntevaartuig. Daaronder valt ook de omvang-
l i j k e elektronische uitrusting, en het is begrijpelijk dat de drang to t 
miniaturisatie van di t toepassingsgebied u h een sterke impuls gekregen 
heeft, die tenslotte leidde to t het onderwerp van di t artikel: de micro-
elektronica. 

Het streven naar kleine afmetingen is op zichzelf geen nieuw ver
schijnsel, ook niet i n de elektronica. Reeds vele jaren kennen we minia
tuuruitvoeringen van elektronische apparaten. Als voorbeeld kunnen we 
hierbij denken aan het boorapparaat voor hardhorenden. Het was in de 
vi j f t iger jaren echter duidel i jk geworden dat langs deze weg slechts i n 
beperkte mate miniaturisatie mogeli jk zou zi jn . De drang to t verder
gaande reductie van afmetingen was tegen 1960 zó groot geworden dat 
tot een radicaal andere aanpak moest worden overgegaan. Vermindering 
van gewicht en volume van de elektronische apparatuur was voor de 
ruimtevaart een eerste eis. Met energie diende ook spaarzaam omgegaan 
te worden. Bovenal gold echter de eis van betrouwbaarheid. Immers, 
een defect in de elektronische apparatuur kan de communicatie met de 
aarde o f de bestuurbaarheid en de verrichtingen van het ruimtevaartuig 
belemmeren en daarmee de totale investering to t een kolossale verhes-
post maken, om nog niet te spreken van de mensenlevens die b i j een 
bemande vlucht i n gevaar kunnen komen. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Diheentia" 
te s-Gravenhage op 21 januari 1968. 
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Wat vóór 1960 op het gebied van de micro-elektronica gebem-de 
droeg een zuiver experimenteel karakter. Toen het bewijs van de prak
tische bruikbaarheid geleverd was kwamen omstreeks 1962 de eerste 
toepassingen. Als zodanig is het Amerikaanse bahistische projectiel 
"minuteman" algemeen bekend geworden. I n die beginperiode waren 
er nog vr i jwel geen micro-eenheden in de handel. Ze waren trouwens 
ook bijna onbetaalbaar. Sedertdien heeft zich deze techniek in een 
stormachtig tempo ontwikkeld . Het is een gelukkige omstandigheid dat 
de micro-elektronica de gewenste eigenschappen van betrouwbaarheid, 
gering volume en gewicht en bovendien lage kostprijs vr i j volledig in 
zich verenigt. De hoge betrouwbaarheid word t niet verkregen door het 
gebruik van componenten van bijzonder goede kwali tei t , doch door de 
geheel andere conceptie van de apparatuur. I n een conventioneel uit
gevoerd elektronisch apparaat met soms vele duizenden componenten 
zoals transistors, weerstanden, enzovoorts is een groot aantal soldeer-
punten nodig voor de benodigde onderhnge verbindingen. Deze soldeer-
punten vormen een gerenommeerde bron van storingen. Onder andere 
om deze reden is gezocht i n de r icht ing van verdergaande samenvoeging 
van elementaire componenten to t een eenheid van hogere orde, waaruit 
de discrete componenten niet meer afgezonderd kunnen worden. In 
plaats van "micro-elektronica" zou ons onderwerp daarom ook "ge ïn te 
greerde schakelingen" genoemd kunnen worden. Onder ge ïn tegreerde 
schakeling wordt hierbij verstaan een samenstel van enige tientallen 
actieve en passieve elektronische componenten, dat functioneel een 
eenheid vormt. Gezien de geheel eigen aard van deze techniek wordt 
wel van een nieuwe generatie elektronica gesproken, namelijk de derde. 

2. HISTORISCHE O N T W I K K E L I N G V A N DE E L E K T R O N I C A 

Bi j het gebruik van het woord generatie ligt het voor de hand ook 
enige aandacht te besteden aan de voorgaande generaties. 

T o t omstreeks 1900 kende men voor het ladingtransport door middel 
van elektronen geen ander praktisch beginsel dan de directe evenredig
heid tussen de stroom dooreen geleider en daarop aangesloten spanning, 
zoals volgt u i t de wet van Ohm. De elektronica verschafte de mogelijk
heid om de stroomdoorgang door een daartoe geschikte component 
(actief element) op andere wijze te be ïnv loeden dan door variatie van 
de aangelegde voedingsspanning. Hierdoor werd het begrip "versterking" 
realiseerbaar. De actieve elementen, waarover de elektronica gedurende 
z i jn ca. 60-jarig bestaan de beschikking had, z i jn i n de loop van de t i j d 
radicaal veranderd. Vandaar de typering door generaties, waarbij we 
kunnen stellen: 
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eerste generatie : elektronenbuizen 
tweede generatie : transistors 
derde generatie : micro-elektronica 

Hierbi j moet meteen opgemerkt worden dat in de micro-elektronica de 
transistor als actief element gehandhaafd is. 

Het was in 1883 dat Edison bi j de ontwikkel ing van de gloehamp een 
ontdekking deed die voor het ontstaan van de elektronica van princi
piële betekenis was. H i j bemerkte dat er stroomdoorgang optrad tussen 
de gloeidraad van z i jn lamp en een metalen aansluiting in de lamp wan
neer tussen beide een elektrisch spanningsver schh van de juiste polari tei t 
aanwezig was. Fleming werkte deze ontdekking in 1905 u h t o t de va-
c u ü m d i o d e . I n 1907 werd door De Forest een buis geconstrueerd waar
in tussen de gloeikathode en de anode een zogenaamd stuurrooster 
aangebracht was. Door variatie van het (negatief) spanningsver schh tus
sen rooster en kathode wordt bereikt dat de anodestroom op gelijkvor
mige wijze varieert. Op di t principe z i jn ahe verdere ontwikkehngen van 
de elektronenbuis gebaseerd. 

Aanvankelijk was de toepassing van de elektronenbuis beperkt, en 
viel de elektronica vr i jwel samen met de radiotechniek. In latere jaren, 
vooral na 1930, heeft de toepassmg zich geleidelijk uitgebreid to t ande
re terreinen, zoals wetenschappelijke meetapparatuur, medische appa
ratuur, en dergelijke. 

De betrouwbaarheid van een elektronisch apparaat, uitgevoerd met 
elektronenbuizen, wordt vr i jwel vohedig bepaald door de buizen. De 
gemiddelde uitvalskans van de passieve componenten is namelijk veel 
kleiner. In de radiotechniek voldoet de elektronenbuis qua levensduur 
uitstekend. Een ontvangtoestel kan immers v i j f a tien jaar regelmatig 
in gebruik z i jn voordat een elektronenbuis defect raakt. Dat is heel ac
ceptabel. Werkelijk grote problemen ontstonden pas toen na 1945 de 
elektronische apparatuur een geweldige uitbreiding onderging. Een spre
kend voorbeeld hiervan is de eerste digitale rekenautomaat o f "com
puter", de ENIAC, die i n 1945 vohooid werd. D i t apparaat bevatte i n 
totaal 19000 elektronenbuizen; het benodigde elektrische vermogen, 
in hoofdzaak voor de kathodeverhitting van de buizen, bedroeg tien
tahen khowatts. Bij een uitvalskans van 0,5% per 1000 uur voor een zeer 
goede kwahteit elektronenbuizen volgt hieruit dat zich toch gemiddeld 
om de ca. 10 uur een defect voordoet! 

De digitale rekenautomaat kwam desondanks to t stand en veroverde 
z i jn plaats, maar het was voor z i jn verdere ontwikkel ing, en voor de ont
wikkel ing van de gehele professionele elektronica-sector, van groot be
lang dat intussen de transistor z i jn intrede deed. 

I n 1948 werd door Bardeen, Brattain en Shockley de transistor ge
concipieerd, daarbij steunend op voorbereidend werk van anderen. De 
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eerste versie, de puntcontact-transistor, verdween wegens versclieidene 
telcortlcomingen weer van liet toneel, plaats makend voor de in 1950 
uitgevonden " junc t ion" - of lagentransistor. De grote voordelen van de 
transistor boven de elektronenbuis z i j n : 

— grotere betrouwbaarheid (uitvalskans omstreeks 0,01% per 1000 uur) 
^ gering opgenomen vermogen (geen gloeispanning nodig; veel lagere 

voedingsspanningen. Het opgenomen ver
mogen bedraagt gemiddeld ongeveer 30 
mW tegenover 3 W bi j de elektronenbuis) 

— veel minder verouderingsverschijnselen 
— geringer volume en gewicht. 

Omdat de eigenschappen van halfgeleiders (transistors en kristaldio
den) van veel belang z i jn voor de micro-elektronica zal hierop eerst nader 
ingegaan worden. 

3. DE H A L F G E L E I D E R S 

Als uitgangsmateriaal voor de vervaardiging van een transistor of kris
taldiode wordt germanium o f sihcium gebruikt. De atoomstructuur van 
beide elementen wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vier elek
tronen in de onvolledig bezette buitenste schil. Aangezien in de moderne 
ontwikkelingen shicium sterk op de voorgrond gekomen is zuhen we 
ons kortheidshalve to t di t materiaal beperken. Het sihciumatoom bevat 
in de K-, L - en M-schh achtereenvolgens 2, 8 en 4 elektronen. Een sche
matisch, twee-dimensionaal model van de atoom structuur van zuiver 
silicium is te zien in f iguur 1. 

^•¥¥¥^ 

O = elektron 

Q=/mn plus K-

(Fig. 1. Schematische voorstelling van een Si-kristalrooster) 

We zien een goed gesloten rooster, waarin de elektronen v r i j sterk ge-
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bonden zi jn . Slechts weinig elektronen zullen door de warmtebeweging 
voldoende vrijmakingsenergie kunnen krijgen om zich u i t het rooster 
los te maken. Dus: weinig vrije elektronen en daardoor vr i j slechte elek
trische geleiding. Vandaar de naam halfgeleider. 

De geleiding kan verbeterd worden door het vervangen van een aantal 
Si- atomen door atomen van een ander element met 3 elektronen in de 
buitenste schh (bor ium, aluminium, indium) o f 5 elektronen (arseen, 
fosfor, antimoon). Bevindt zich een atoom van de eerstgenoemde groep, 
met 3 elektronen in de buitenste schh, i n het patroon van figuur 1, dan 
betekent d i t dat de afwezigheid van het vierde elektron als het ware een 
gat vormt in de structuur. Een dergelijk gat word t gemakkelijk bezet 
door een elektron van een naburig Si- atoom. Met andere woorden: het 
gat verplaatst zich. De afwezigheid van een elektron, dus van een drager 
van negatieve lading, kan voor de beschouwing van transistors en dioden 
opgevat worden als de aanwezigheid van positieve lading. Verplaatsing 
van een gat betekent dus: transport van positieve lading, en dus: stroom. 
We spreken in di t geval van "verontreiniging" met een acceptor, en we 
ki i jgen daardoor silicium van het p- type ( in hoofdzaak positieve lading
dragers). Het zal zonder meer duidel i jk z i jn dat, b i j toevoeging van 
atomen met 5 elektronen in de buitenste schh, hiervan gemakkelijk een 
elektron afgestaan wordt dat als vr i j elektron door het materiaal bewe
gen kan. We spreken dan van "verontreiniging" met een donor, waardoor 
n- type sihcium ontstaat. 

I n f iguur 2 is een deel van een shiciumkristal afgebeeld, waarvan het 
bovenste deel met acceptors verontreinigd is, en het onderste deel met 
donors. I n de twee gebieden z i jn enige positieve en negatieve (meerder
heids-) ladingdragers symbohsch aangegeven. 

(Fig. 2. Lagen-diode) 

Door de temperatuurbeweging d i f fundeer t een aantal positieve lading
dragers over de grenslaag heen. A l spoedig recombineren deze gaten met 
vrije elektronen. Intussen b l i j f t een toename van positieve lading i n het 
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n- gebied over. Op overeenleomstige wijze d i f funderen negatieve lading
dragers het p- gebied binnen. Zodoende ontstaat een potentiaalsprong 
bij de grenslaag. Door deze po ten t i aa lba r r i è re wordt verdere diffusie 
belet, voor zover deze niet gecompenseerd wordt door de beweging van 
een klein aantal minderheidsladingdragers (elektronen u i t het p- gebied 
en gaten u i t het n- gebied). Wordt tussen p- en n- gebied een elektrisch 
spanningsverschil aangebracht volgens f iguur 2B, dan wordt de poten
t iaalbarr ière verlaagd en er kunnen meer meerderheidsladingdragers de 
grenslaag passeren. Met andere woorden: er gaat een stroom lopen. 
Aansluiting van een spanning met omgekeerde polariteit verhoogt de 
po ten t iaa lbar r i è re , en er loopt slechts een zeer geringe, u i t minderheids
ladingdragers bestaande, lekstroom. Het blokje silicium b l i j k t dus als 
diode te fungeren. 

I n f iguur 3 is het shiciumkristal uitgebreid met een tweede n- gebied, 
en we hebben nu een transistor. Een kleine elektrische spanning V^^g, 
aangesloten tussen emitter en basis, levert een bepaalde stroomdoorgang 
door de basis/emitter- grenslaag. Aangezien de emitter veel sterker ver
ontreinigd is dan de basis bestaat het overgrote deel van het totale aantal 
ladingdragers u i t elektronen, afkomstig u i t de emitter. Tussen emitter 
en cohector is ook een elektrische spanning aanwezig, aanzienlijk 
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(Fig. 3. t)e transistor) 

groter dan V^^g. Als diode gezien bevindt de basis/collector- grenslaag 
zich i n niet- geleidende toestand. De elektronen, komende u i t de emit
ter, worden versneld in het elektrische veld b i j de basis/cohector- grens
laag en gaan het collectorgebied binnen. D i t te meer daar het basisgebied 
zeer dun is, hetgeen een korte loop t i jd van de elektronen in het basis
gebied to t gevolg heeft en dus ook een kleine recombinatiekans. Het 
aantal elektronen dat in de basis recombineert bedraagt dan ook bijvoor
beeld slechts 1% van ahe u i t de emitter komende elektronen. De toena
me van negatieve lading in de basis, die het gevolg is van de recombine-



M I C R O - E L E K T R O N I C A 95 

rende elektronen, wordt gecompenseerd door de (kleine) basisstroom 
I ^ . Is I5 = 0,01 Ig dan is Ig = 0,99 Ig. 
Bi j de toepassing van de transistor vormt Vj^g, o f liever I j ^ , het sturende 
signaal. De gestuurde grootheid, de cohectorstroom, is dus veel groter 
dan het sturende signaal. Hiermee is i n principe de werking van de tran
sistor als versterker getypeerd. De eenvoud van de transistor, in verge
l i jk ing met de elektronenbuis, is evident. De structuur leent zich er toe 
dat de vereiste p- en n- gebieden van het oppervlak u i t aangebracht 
worden. Deze zogenaamde planaire techniek is ook van groot belang 
voor de micro-elektronica. 

4. DE FOTO-ETSTECHNIEK 

Bij de overgang naar het eigenlijke terrein van de micro-elektronica 
moet eerst nog even sth gestaan worden bi j een werkwijze, die vóór de 
opkomst van de micro-elektronica ook al toegepast werd voor de ver
vaardiging van zogenaamde gedrukte bedrading. Dat deze naam fe i te l i jk 
onjuist is b l i j k t u i t het volgende. 

Wanneer een aantal geleidende verbindingen tussen elektronische 
componenten in een plat vlak ondergebracht kan worden, dan kan men 
hiervoor, i n plaats van een aantal losse stukjes montagedraad, ook een 
montageplaat gebruiken, waarop het gewenste totale geleiderpatroon als 
"gedrukte bedrading" is aangebracht. Het uitgangsmateriaal bestaat u i t 
een plaat van elektrisch isolerend materiaal ter dikte van bijvoorbeeld 
0,8 m m , waarop aan één of twee zijden een dunne koperlaag is aange
bracht. Het gewenste geleiderpatroon word t veelal eerst getekend en 
vervolgens fotografisch op f i l m overgebracht. Het geleiderpatroon is op 
het negatief zichtbaar als een aantal transparante hjnen; de rest is zwart. 
Het koperoppervlak wordt bestreken met een lichtgevoelige laklaag. 
Zie f iguur 4. 

(Fig. 4. Het foto-etsproces) 
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Het negatief v/ordt op de met lak bestrelcen plaat gelegd en gedurende 
enkele minuten met een sterke l ichtbron belicht. Onder de transparante 
gedeelten van het negatief vindt een omzetting in de laklaag plaats, 
waardoor de lak op die plaatsen b l i j f t staan in het nu volgende ontwik-
kelbad. Van de niet-belichte delen van de plaat wordt de laklaag door 
het ontwikkelbad verwijderd. Volledigheidshalve zij opgemerkt dat er 
ook laksoorten gebruikt worden waarbij juist de belichte delen in het 
ontwikkelbad oplossen. De aldus voorbereide plaat wordt in een etsbad 
gebracht, waarin de niet-beschermde kopergedeelten tot op het dra
germateriaal weggeëtst worden. Het beschermde geleiderpatroon b l i j f t 
onaangetast, en k o m t na een laatste bad, waarin de beschermende lak
laag op de geleiders weggenomen wordt , te voorschijn. 

De beschreven v/erkwijze, met enige varianten daarop, vormt een van 
de grondslagen voor de realisatie van micro-elektronica. 

5. I N D E L I N G G E Ï N T E G R E E R D E S C H A K E L I N G E N 

I n de micro-elektronica t ref fen we twee soorten geïntegreerde scha
kelingen aan, die naar hun uitvoeringsvorm worden onderscheiden in : 
a dunne-fihn schakelingen 
b monolithische schakelingen 

I n de dunne-fi lm techniek gaat men ui t van een vlak plaatje (sub
straat) met afmetingen van bijvoorbeeld 30 X 20 m m , waarop de con
densatoren, weerstanden en geleidende verbindingen in de vorm van 
een vlak geometrisch patroon aangebracht worden. De benodigde tran
sistors en dioden worden, althans to t dusver, als discrete losse compo
nenten op het substraat geplaatst en door lassen o f solderen met de rest 
van de schakeling verbonden. 

De monolithische geïntegreerde schakeling bestaat u i t een blokje half
geleidermateriaal (vr i jwel a l t i jd shicium) van omstreeks 1 X 1 X 0,3 m m , 
waarin plaatselijk p- en n- gebieden aangebracht z i jn die transistors en 
dioden, maar ook weerstanden en condensatoren vormen. Bi j de mono
lithische schakeling z i jn de elementaire componenten honderd procent 
geïntegreerd to t een ondeelbaar geheel. 

De spoel, in de conventionele techniek een gangbare component, is 
in de micro-elektronica taboe, omdat h i j in dunne-fi lm uitvoering heel 
moei l i jk en in de monolithische techniek in het geheel niet te maken is. 
I n veel gevahen is het gebruik echter te vermijden. 

De beide grondvormen komen soms gemengd voor. Men spreekt dan 
van hybride schakelingen. 
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6. D U N N E - F I L M T E C H N I E K 

Als werkwijze voor het aanbrengen van de passieve componenten op 
het substraat wordt meestal een opdampproces toegepast. D i t gebeurt 
in hoogvacuüm (10"'' a IO"* m m kwikd ruk ) . Zie f iguur 5. 

Voor het opdampen van een weerstand op het substraat word t het 
weerstandsmateriaal, bijvoorbeeld nikkebchroom, verhit door middel 
van een gloeidraad om een enigszins redelijke dampspanning te verkr i j 
gen (bijvoorbeeld 10"^ m m k w i k d r u k ) . Het substraat wordt afgedekt 
door een masker, dat voorzien is van uitsparingen in de vorm van het 
gewenste weerstandspatroon. De gasstroom slaat neer op de niet-afge-
dekte delen van het substraat. Een gangbare dikte is 50 A t o t 500 A. 
Het is gebruikelijk om bi j opgedampte weerstanden van vierkantweer
stand te spreken. D i t is namelijk voor een bepaald soort weerstands
materiaal met specifieke weerstand een maat voor de laagdikte. Voor 
een vierkant vlakje weerstandsmateriaal geldt immers: R = l / ld p = p / d. 
Hierin is / de zijde van het vierkant en d de dikte van het vlakje. In de 
prak t i jk isR= 100 a 1000 ohm. 

Voor het opdampen van geleiders gebruikt men een zuiver metaal, 
bijvoorbeeld n ikkel o f aluminium. 

De fabricage van een condensator i n dunne-fi lm uitvoering is wat 
meer problematisch. Een redelijke capaciteitswaarde bi j kleine afme
tingen vereist een d ië lek t r icum met grote Sj.. Geringe verliezen en een 
goede doorslagvastheid z i jn eveneens gewenst. D i t leidt to t een com
promis. Meestal wordt SiO als d ië lek t r icum gebmikt , dat een capaciteit 
van ca. 50 pF per mm^ kan opleveren. De condensator word t op het 
substraat aangebracht door achtereenvolgens een metallisch oppervlak 
op te dampen dat één van de beide condensator-elektroden vormt . Ver
volgens wordt een iets groter oppervlak bedekt met d ië lek t r icum, waar-

'dhttQgma 

•opdampmatefiaai 
giosl^raad 

iubstrml 

(Fig. 5. Opdampinrichting) 
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na weer een metaallaag als tweede elektrode opgedampt wordt . De 
praktisch voorkomende waarden voor opgedampte condensatoren lig
gen voor SiO in het gebied van 20 to t 5000 pF. 

Men is er geleidelijk toe overgegaan om, in plaats van maskers, ook 
hier de foto-etstechniek te gebruiken. Voor het aanbrengen van een 
weerstand wordt dan eerst het gehele substraatoppervlak met een laagje 
weerstandsmateriaal bedekt, waarna de overtollige gedeelten worden 
weggeëtst . 

Zoals reeds eerder is opgemerkt worden de benodigde transistors en 
dioden als losse componenten aan het geheel toegevoegd. I n f iguur 6 is 
een dunne-film circuit afgebeeld. Op een substraat van bijvoorbeeld 
30 X 20 m m kan op deze wijze een complete 3-traps versterker aange
bracht worden. 

Er z i jn onderzoekingen gaande naar de mogelijkheid om ook de tran
sistors en dioden in dunne-fi lm techniek te realiseren. Deze ontwikkel ing 
bevindt zich nog in een experimenteel stadium. Een variant op de ge
bruikeli jke transistor, namelijk de zogenaamde veld-effect transistor, 
schijnt hier goede perspectieven te bieden. 

(Fig. 6. Dunne-film circuit) 

7. DE M O N O L I T H I S C H E G E Ï N T E G R E E R D E S C H A K E L I N G 

De monohthische geïntegreerde schakeling wordt op overeenkomstige 
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wijze vervaardigd als de enkelvoudige transistor. Het uitgangsmateriaal 
is monokris ta l l i jn silicium in de vorm van een ronde staaf met een dia
meter van 2 a 3 cm. Hiervan wordt een schijf je met een dikte van enkele 
tiende mhlimeters afgezaagd, waaruit vele honderden, soms zelfs meer 
dan duizend transistors of vele tientallen geïntegreerde schakelingen 
tegelijk gemaakt kunnen worden. Di t geschiedt door van het oppervlak 
ui t herhaald plaatselijke diffusies i n het shicium u i t te voeren. Zie figuur 
7. De gewenste geometrie wordt verkregen door het sihcium i n eerste 

SILICIUM (ÉÉN- FOTOGEVOELIGE FOTOMASHER BELICHTE LAK 
KRISTALLIJN) LAKLAAG AANGEBRACHT WEGGESPOELD 
DEDEKT h€T LAM MNGEBRACHT BELICHTEN 
SILICIUMDIOXYDE 

SIO, WEGGEËTST REST VAN LAK- DIFFUSIE OPNIEUW 

LAKLAAG LAAG PROCES AFDEKKEN 
FUNGEERT ALS WEGGEHAALD METSiOitAAG 
ETS-RESIST 

(Fig. 7. Diffusie techniek voor monohthische schakelingen) 

instantie door oxydatie te bedekken met een laagje SiOa van ongeveer 
1 mic ron dikte. D i t dient ter bescherming van het oppervlak en tevens 
voor het vormen van een masker. Het oppervlak wordt dan met lichtge
voelige lak bedekt en op de reeds beschreven wijze worden in de laklaag 
uitsparingen van de gewenste vorm verkregen. Aansluitend wordt het 
schijfje sihcium in een etsbad gebracht, waardoor ter plaatse van de ui t 
sparingen gaten in het SiOj ontstaan to t op het shiciumoppervlak. Dan 
wordt de nog aanwezige fo to lak i n een ander bad verwijderd, en het 
schijf je is nu gereed voor diffusie. Deze vindt plaats door verhi t t ing van 
het shicium in een atmosfeer van donor- o f acceptor-atomen, naar ge
lang men n- o f p- type gebieden wenst aan te brengen. De indringdiepte 
kan men bepalen door de ti jdsduur gedurende welke de diffusie plaats 
vindt. 

Voor de vervaardiging van een n-p-n- tran«i<;tnr gaat men u i t van een 
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schijfje n- type silicium. Het uitgangsmateriaal vormt dan de collector 
van de transistor. Op de zojuist beschreven wijze wordt hierin dan een 
basisgebied van het p- type gediffundeerd. Het proces wordt nogmaals 
herhaald, maar nu met donors als diffusiemateriaal, zodat binnen het 
p- gebied weer een kleiner en minder diep n- gebied ontstaat, de emitter. 
De overblijvende dikte van de basis bedraagt slechts enige microns. Daar
na wordt het gehele sihcium oppervlak weer afgedekt met SiO^. Tenslot
te worden de aansluitingen aangebracht. Daartoe worden m de SiOj -laag 
weer gaatjes geëtst , die u i tkomen in de emitter-, basis- en cohectorge-
bieden van de transistors. Op het gehele oppervlak wordt vervolgens een 
geleidend materiaal opgedampt, meestal aluminium. Di t wordt vervol
gens weer weggeëtst , met uitzondering van de gewenste geleiders. 

Bi j de transistorfabricage wordt de schijf silicium dan in honderden 
stukjes gesneden, die elk één transistor bevatten. Denkende in termen 
van geïntegreerde schakelingen ligt het voor de hand om groepen van 
meer transistors en dioden, en zo mogeli jk ook weerstanden en conden
satoren, in één blokje silicium onder te brengen. Hierbi j komen drie 
vragen naar voren: 

a. hoe worden de geïn tegreerde componenten elektrisch van elkaar 
gescheiden? 

b. hoe vormt men passieve componenten in het silicium, die deel 
moeten ui tmaken van de samengestelde eenheden? 

c. hoe komen de wél gewenste verbindingen to t stand? 
Deze vragen zullen we achtereenvolgens nagaan. 

8. I S O L A T I E B I N N E N DE G E Ï N T E G R E E R D E S C H A K E L I N G 

De transistors die i n éénze l fde ge ïn tegreerde schakeling voorkomen 
zuhen elektrisch van elkaar gescheiden moeten worden. Men gaat b i j de 
fabricage daarom u i t van een schijf je p- silicium. Daarop wordt dan over 
het gehele oppervlak een laag n- shicium gevormd. Zie f iguur 8. Van het 
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(Fig. 8. Isolatie-diffusie) 
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oppervlak u i t word t een diepe p- isolatiediffusie uitgevoerd, die to t in 
het onderste p- gebied reikt . Op deze wijze wordt i n het shicium een 
aantal "ehanden" van n-materiaal gevormd. We zagen bij de diode dat 
de p/n= grenslaag als isolatie fungeert wanneer i n de schakeling het p-
gebied op een lagere potentiaal gehouden wordt dan het n- gebied. Door 
toepassing hiervan kunnen de "n- ehanden" als elektrisch van elkaar 
gescheiden beschouwd worden. 

9. PASSIEVE COMPONENTEN I N M O N O L I T H I S C H E G E Ï N T E 
GREERDE S C H A K E L I N G E N 

De weerstand i n de monolithische schakeling k o m t i n zeker opzicht 
overeen met de dunne-fhm weerstand. H i j bestaat u i t een smal en zeer 
ondiep gebied met een bepaalde verontreiniging, onmiddehijk onder het 
shiciumoppervlak. Zie f iguur 9. De weerstandswaarde wordt bepaald 
door de afmetingen en door de mate van verontreiniging. Aangezien 
diepte en breedte praktisch aan minimumgrenzen van enige, respectie
vel i jk enige tientallen microns gebonden z i jn moet voor grotere weer
standswaarden een relatief groot oppervlak gereserveerd worden. De 
praktisch voorkomende waarden liggen tussen ca. 10^ en lO'' ohm. 
Een bijkomende moehijkheid is de isolatie. Die berehct men ook hier 
door de isolerende werking van een p/n- grenslaag. Daartoe word t i n een 
omgeving van p- shicium de weerstand met donor-verontreiniging ge
maakt, en omgekeerd. Ten behoeve van de isolatie van de weerstand 
ten opzichte van z i jn omgeving moet over de p/n- grenslaag een span-
ningsverschh van de juiste polariteit staan. Hierop moet bij het ontwerp 
van de schakeling nauwkeurig gelet worden. De toleranties i n de weer
standswaarden kunnen 20% o f meer bedragen. De t e m p e r a t u u r c o ë f f i -
ciënt is vr i j hoog. Bovendien vormt de p/n- isolatiegrenslaag een para-
shaire capaciteh. De diffusie van de weerstandsgebieden vindt meestal 
tegelijk met de basis plaats. 

(Fig. 9. Weerstand in monolithische schakelingen) 
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Als condensator kan een nietgeleidende p/n- grenslaag gebmikt wor
den. De op deze grenslaag aanwezige capaciteit is afhankeli jk van de 
spanning over de grenslaag. De bereikbare capacitehswaarde is 100 a 
1000 pF per m m ^ ; de toleranties kunnen 20% o f meer bedragen. Aan
gezien het beschikbare oppervlak in een ge ïn tegreerde schakeling zeer 
klein is zal de condensator, vooral voor grotere waarden, een "duur" 
element z i jn . De eis dat de p/n- grenslaag in nietgeleidende toestand 
moet verkeren legt ook hier restricties op aan het ontwerp. 

10. DE A F W E R K I N G V A N DE M O N O L I T H I S C H E G E Ï N T E G R E E R . 
DE S C H A K E L I N G 

Wanneer in een aantal diffusiestappen transistors, dioden, weerstan
den en condensatoren op de beschreven wijze gevormd zi jn worden de 
onderlinge verbindingen aangebracht door opdampen van aluminium. 

De shiciumschijf word t nu in kleine stukjes gesneden die elk een com
plete geïntegreerde schakeling bevatten op een oppervlak van omstreeks 
1 m m ^ . De schakeling wordt i n een metalen o f plastic huisje geplaatst 
en van een aantal aansluitpunten af op het geleiderspatroon worden 
(Joor middel van zeer dunne gouddraadjes verbindingen gemaakt met 
de uitgaande aansluitdraden; meestal 10 a 14 stuks. Figuur 10 toont 
een afbeelding van een dergelijk gemonteerd geheel. 

• I 
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(Fig. 10. Monolithische geïntegreerde schakeling) 
(9 maal vergroot) 
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11. NABESCHOUWING 

Het zojuist besproken fabricageproces overziende komen we to t de 
conclusie dat de produktievoorbereiding aanzienlijk is. Het maken van 
de benodigde maskers, de talr i jke stappen in de totale produktiecyclus 
en de nauwkeurigbeid waarmee di t alles uitgevoerd moet worden z i jn 
kostbare produktiefactoren. Om die reden zal, voor kleine aantallen, 
integratie volgens de dunne-fi lm methode eerder in aanmerking komen. 
Bij de vervaardiging van een groot aantal identieke schakelingen vallen 
deze aanloopkosten weg tegenover de omvangrijke produktie-opbrengst, 
die u i t één schijf je shicium verkregen wordt . Om die reden z i jn digitale 
geïntegreerde schakehngen, die i n grote aantahen in digitale rekenauto
maten toegepast worden, thans reeds goedkoper dan de conventioneel 
gebouwde. Frappant is de vergelijking in componentbezetting, die in on
derstaande tabel als voorbeeld voor de bekende ,,fhp-flop"-schakeling is 
vermeld. 

uitvoeringsvorm 

elelctronenbuizen transistors monolithische 
geihtegreerde 
schakeling 

trioden/transistors 2 2 27 

dioden 6 8 

weerstanden 9 13 21 

condensatoren 2 6 -

totaal 13 27 56 

De betrouwbaarheid, vooral van monolithische schakehngen, is ui t 
stekend. De uitvalskans mag ongeveer gelijk gesteld worden aan die van 
de discrete transistor. Aangezien de ge ïn tegreerde schakeling echter het 
equivalent vormt van vele discrete transistors en andere componenten, 
inclusief de bedrading, mag de betrouwbaarheid van de complete scha
keling in de monolithische techniek zeker een orde van grootte beter 
geacht worden. 

Het opgenomen vermogen zal i n het algemeen iets kleiner z i jn dan bij 
een gelijkwaardige schakehng in conventionele uitvoeringsvorm. Deze 
reductie is echter verhoudingsgewijs veel kleiner dan die van het volume. 
Dat beperkt de mogelijkheid om grote aantahen geihtegreerde schake-
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lingen compact te monteren, omdat dan de temparatuiir to t ontoelaat
baar hoge waarden zou oplopen. 

12. TEGENWOORDIGE E N TOEKOMS TIGE TOEPASSINGEN 

Zoals i n het begin reeds is gezegd is de toepassing van geihtegreerde 
schakehngen in lucht- en ruimtevaart evident. De geringe afmetingen 
zi jn ook voor sommige medische toepassingen van groot belang. De 
boorapparaat-versterker kan binnen één enkele monolithische geïnte
greerde schakeling ondergebracht worden. Indien een passend omhulsel 
gebmikt wordt zou di t zonder moehe in de gehoorgang zelf onderge
bracht kunnen worden. D h heeft natuur l i jk aheen zin wanneer minia
turisatie van de oortelefoon hiermee gelijke tred houdt. 

Een geheel nieuwe mogelijkheid is de insertie van geihtegreerde scha
kelingen, i n speciaal gevormde inkapseling, in het menselijk lichaam 
voor registratie van interne lichaamsfuncties o f voor het gebruik als sti
mulator. 

Ook voor het administratief en industrieel gebied is de micro-elektro
nica een belangrijke ontwikkel ing. Hierbi j moet vooral gedacht worden 
aan de dighale rekenautomaten. Om redenen van hoge betrouwbaarheid 
en lage prijs mag verwacht worden dat voor deze categorie van toepas
singen de overgang naar geihtegreerde schakehngen na 1970 vohedig 
zal z i jn . 

Is met de geschetste ontwikkehng een eindpunt bereikt? Waarschijn
l i j k niet. Op bepaalde gebieden kondigt zich namelijk alweer duidel i jk 
een nieuwe ontwikkel ing aan die we de vierde generatie elektronica 
zouden kunnen noemen. Gedacht wordt hierbij aan de sihciumschijf, 
waarop volgens de beschreven methode een groot aantal geihtegreerde 
schakelingen aangebracht is. I n plaats van verdehng van deze schijf i n 
kleine stukjes, die elk één geihtegreerde schakeling omvatten, kunnen 
deze schakelingen op de schijf zelf weer verder met elkaar doorverbon
den worden to t een eenheid van de tweede orde. Op die wijze zouden 
tientahen, o f zelfs honderden digitale schakelingen in één enkele sih
ciumschijf ondergebracht kunnen worden. Zo 'n schijf omvat dan b i j 
voorbeeld het complete rekenorgaan van een digitale rekenautomaat. 
Enige van deze schijven, elk ter grootte van omstreeks een gulden, vor
men dan tezamen een complete rekenmachine. Of de grote problemen, 
die zich bi j deze fantasie nog voordoen, overwonnen kunnen worden 
zal de - wehicht nabije - toekomst leren. 
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H O N G E R E N V E R Z A D I G I N G B I J Z O O G D I E R E N E N M E N S 

door 

Prof. Dr. L . de Ruiter 

II faut manger pour vivre, 
mais il ne faut vivre pour manger. 

I . D E CALORISCHE R E G U L A T I E 
Het voedsel, dat dier en mens opnemen, vervult twee functies: 

1. het levert de bouwstenen voor opbouw en onderhoud van het lichaam; 
2. het dient als brandstof waaraan de energie voor de verrichtingen van 

het individu wordt ontleend. 

Voor het eerste doel z i jn b.v. voedselbestanddelen als eiwit ten en vita
minen onmisbaar. Voor het tweede komen in de eerste plaats de kool
hydraten (zetmeel, suikers) en vetten u i t het diëet i n aanmerking. Toch 
z i jn deze twee functies niet scherp te scheiden. Bouwstoffen kunnen 
worden verbrand ten bate van energiewinning en brandstofbestanddelen 
kunnen betrokken raken in de bouwstof wisseling. I n deze voordracht 
beperk ik mi j echter to t het brandstofaspect. De te behandelen gegevens 
z i jn grotendeels ontleend aan onderzoek aan zoogdieren. De conclusies 
z i jn echter zonder t w i j f e l in hoofd l i jnen van toepassing op de mens. 

Is een dier gedwongen te vasten, dan neemt z i jn hchaamsgewicht 
gaandeweg af. De in het hchaam aanwezige voedselvoorraden (voorna
mel i jk vet) worden opgebruikt en zonodig wordt ook ingeteerd op de 
bouwstenen van de cellen zelf, om het noodzakelijk m i n i m u m van le
vensprocessen gaande te houden. Heeft het individu daarentegen v r i j 
de beschikking over voedsel, dan b l i j f t z i jn hchaamsgewicht over lange 
perioden verrassend constant, ook al wisselt z i jn activiteit en dus de 
vereiste hoeveehieid brandstof van dag to t dag. D i t moet betekenen, 
dat het individu globaal gesproken evenveel brandstof opneemt als het 
verbruikt . Wel kan gedurende een kor te periode, b.v. één o f enkele 
dagen, de opname klemer o f groter z i jn dan het verbruik i n die t i j d , 
maar d h wordt dan m de volgende dagen goed gemaakt. De processen,' 
die zorg dragen dat brandstofopname en verbruik met elkaar i n even-
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wicht worden gehouden, worden wel aangeduid als de calorische regu
latie. Deze vormt het onderwerp van deze voordracht. 

I I . DE R O L V A N DE H Y P O T H A L A M U S 
Reeds sedert omstreeks honderd jaar is bekend ui t klinische gegevens 

betreffende de mens, dat beschadiging van de hersenbasis (b.v. door 
tumoren) storing van de calorische regulatie kan veroorzaken. Het be
t rokken individu neemt meer voedsel op dan het verbruikt , en word t 
daardoor uitermate vetzuchtig. I n deze gevallen is zowel een hersenge-
bied, de hypothalamus, beschadigd als ook de daarmee verbonden hypo
fyse, een endocriene klier die tal van belangrijke hormonen produceert. 
Lange t i j d is het een omstreden punt geweest, o f de storing van de 
calorische regulatie te wi j ten was aan het uitvallen van de hypofyse, 
danwel aan functieverhes van de hypothalamus. In de laatste dertig jaar 
is echter duidel i jk geworden, dat de oorzaak in de eerste plaats is te 
zoeken in de hypothalamus. Wegnemen van de hypofyse bi j proefdieren 
veroorzaakt i n het algemeen geen vetzucht; sommige nader te bespreken 
ingrepen in de hypothalamus daarentegen kunnen enorme vetzucht ver
oorzaken. 

De vorderingen van het onderzoek naar de hersenfuncties z i jn in hoge 
mate bepaald doOr technische ontwikkelingen, die nieuwe methoden 
van onderzoek mogelijk maakten. Eén zo'n methode is de elektrolyt i -
sche laesie-techniek. Een f i jne metalen naald (elektrode) kan in de 
hersenen worden gestoken zonder noemenswaarde schade te doen. De 
naald is elektrisch geïsoleerd, behalve aan de punt. Stuurt men nu een 
elektrische stroom door de naald, dan wordt een klein groepje zenuw
cellen, dat vlak om de punt ligt, gedood. B l i j k t het proefdier na het aan
brengen van de laesie niet meer in staat to t een bepaalde verrichting, dan 
kan men concluderen dat de gedode cellen voor deze verrichting nood
zakelijk waren. Het b l i j k t nu dat proefdieren waarbij de zg. ventro-
mediale kernen (een kern is een groep bijeengelegen zenuwcellen) van 
de hypothalamus z i jn verwoest, zeer vetzuchtig worden. Deze obesitas 
b l i j k t voort te vloeien u i t overmatige voedselopname van deze proef
dieren. K o r t na de operatie bedraagt deze b.v. het drievoud van de nor
male consumptie. Het brandstofverbruik is echter niet noemenswaard 
veranderd. De dieren nemen dus veel overtollig voedsel op, dat word t 
gedeponeerd in hun vetweefsels to t het hchaamsgewicht soms meer dan 
het dubbele van de normale waarde bereikt. Dan daalt de voedselop
name gaandeweg to t hi j weer m evenwicht is met het verbruik, zodat 
het dier een nieuwe stabiele toestand bereikt, waarbij het lichaamsge
wicht echter blijvend abnormaal hoog is. 

Totaal anders is het effect van laesies in het naast de ventromediale 
kernen gelegen laterale gebied van de hypothalamus. Na deze ingreep 
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is het proefdier ogenschijnhjlc normaal, maar het weigert beshst voedsel 
op te nemen. Wordt het niet door kunstmatige voeding in leven gehou
den, dan sterft het temidden van overvloed de hongerdood. Eerst weken 
na de operatie kan het dier weer een ogenschijnlijk tameli jk normaal 
zelfstandig eetgedrag gaan vertonen (zie echter p. x x ) . 

Een tweede uiterst belangrijke techniek voor het ophelderen van de 
hersenfuncties is kunstmatige elektrische prikkelhig. De taak van de 
hersencellen is het doorgeven van mformat ie . Z i j maken hiervoor ge
bruik van elektrische pulsjes, die van cel to t cel worden voortgeleid. Met 
behulp van een elektrode en een geschikte elektrische spanningsbron 
kan men dan ook kleine stukjes hersenweefsel kunstmatig aanzetten to t 
het verrichten van hun normale activiteit. Door te onderzoeken, welke 
handeling het proefdier dan venicht als reactie op dergelijke pr ikkel ing, 
kan men uitvinden wat de funct ie is van het geprückelde deel van de her
senen. Prikkelt men de laterale hypothalamus gedurende tenminste enige 
seconden met een voldoende sterke stroom, dan b l i j k t dat het proefdier 
zich in alle opzichten gaat gedragen alsof het grote honger heeft. D i t is 
zelfs het geval wanneer het zich vlak voor de prikkehng volkomen heeft 
verzadigd. Zodra de prikkel ing begint gaat het op zoek naar voedsel en 
verricht alle handelingen die vereist z i jn om voedsel te bemachtigen en 
op te nemen. Wordt de prikkehng gestaakt, dan verdwijnt dit gedrag op 
slag. Men kan door deze prikkehng dieren dwingen to t overmatige voed
selopname en vetzucht. Prikkelt men daarentegen de ventromediale ker
nen, dan b l i j k t het eetgedrag te worden onderdrukt, ook al is het proef
dier hongerig. 

Een plausibele interpretatie van deze resultaten is samengevat i n f ig . 1. 
Voedsel wordt waargenomen door zintuigen (1) *, zoals het oog. Deze 
mformat ie kan door de hersenen (H) worden omgezet to t een comman
do aan de spieren (2) van poten en bek, die aansprakelijk zi jn voor de 
opnamehandelingen. Blijkbaar is de laterale hypothalamus (3) een nood-
zakehjke schakel tussen de zmtuigl i jke waarneming en de „ r e f l exmecha 
nismen" (4) , die rechtstreeks aansprakelijk zi jn voor de eethandehngen. 
De ventromediale hypothalamus (5) daarentegen kan op de laterale hy
pothalamus een remmende invloed uitoefenen. Het ligt nu voor de hand 
te denken dat deze rem zal worden aangezet zodra voldoende voedsel in 
het hchaam aanwezig is, zodat verder eetgedrag onnodig is. De vraag ri jst 
dan dhect, welke gegevens de ventromediale kernen toegevoerd krijgen 
over de voedingstoestand van het hchaam. 

* cijfers en letters tussen haakjes verwijzen naar fig. 1 (p. x4 - x5). 
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Fig. 1. Schema van de samenwerking van enkele der voornaamste orga
nen betrokken i n de calorische regulatie. 
B: bloedsomloop; D : maagdarmkanaal; H : hersenen; L : lever; 
M : mondkeelholte; F: pancreas; R: reserve-(vet)-weefsels; T : me
chanismen voor temperatuurregulatie; W: mechanismen voor 
waterhuishouding. 

: activerende invloeden 
: remmende mvloeden 

^ i ^ ^ g ^ : brandstof (het schema maakt geen onderscheid tussen koob 
hydraten en vetten) 

1. zintuigen voor waarneming van de buitenwereld, 
2. spieren (voor het uitvoeren van eethandehngen), 
3. laterale hypothalamus (en andere delen van het netwerk voor eetge

drag), 
4. „ r e f l e x " mechanismen voor eethandehngen, 
5. ventromediale hypothalamus (en andere delen van het netwerk voor 

verzadiging), 
6. verzadigingssignalen u i t vetweefsels, 
7. afgif te van brandstof (glucose en vetzuren) aan de organen, 
8. absorptie van voedingsstoffen u i t de darm, 
9. afgif te van glucose aan het bloed door de lever, 

10. afgif te van glucose en vetten aan vetweefsels, 
11. mobihsatie van reservevet, 
12. insuline, 
13. invloed van msuline op de lever, 
14. opname van glucose door de lever, 
15. invloed van insuline op de vetweefsels, 
16. invloed van insuline op verbruik van glucose door de organen, 
17. invloed van bloedsuiker op insuline-afgifte door pancreas, 
18. invloed van beschikbaarheid bloedsuiker op verzadiging, 
19. rechtstreekse invloed van beschikbaarheid bloedsuiker op voedseb 

opname, 
20. verzadigingssignalen u i t mondholte , 
21 . signalen over maagvulling, 
22. chemische signalen u i t spijsverteringskanaal, 
23. opwekking van eetlust door smaakprikkels. 
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I I I . A N D E R E D E L E N V A N DE HERSENEN 
V ó ó r wi j op deze laatste vraag ingaan dient te worden opgemerkt, dat 

het niet juis t zou zi jn u i t het voorgaande de conclusie te trekken, dat de 
hypothalamus het enige gedeelte van de hersenen is, dat betrokken is i n 
de verzorging van eetgedrag. Het b l i j k t , dat eetgedrag kan worden opge
roepen (respectievelijk geremd) door prikkel ing op zeer uiteenlopende 
plaatsen in de hersenen. Kennel i jk is deze funct ie toevertrouwd aan een 
geweldig netwerk van hersencellen, dat zich uitstrekt van de grote herse
nen to t achter i n de hersenstam. De hypothalamus is slechts één scha
kelstation in d i t grote circuit ; van z i jn functionele samenhang met de 
andere onderdelen is nog maar heel weinig bekend. Ook andere functies 
van de hersenen, zoals de verzorging van de waterhuishouding in het l i 
chaam o f van agressief o f sexueel gedrag, zi jn aan dergelijke omvangrijke 
netten opgedragen. Daar k o m t nog b i j , dat de netwerken voor verschib 
lende functies v r i jwe l onontwarbaar dooreengevlochten liggen. Daardoor 
is het nagenoeg onmogeli jk een experimentele ingreep ui t te voeren, die 
slechts één funct ie raakt en de andere ongemoeid laat. D i t bemoei l i jk t 
het onderzoek naar de hersenfuncties i n hoge mate. 

I V . DE O O R Z A K E N V A N V E R Z A D I G I N G 
1. Signalen uit de vetreserves 

Als w i j nu nader wil len analyseren, welke signalen over de voedings
toestand van het lichaam de verzadigingsmcchanismen in de ventromedi
ale hypothalamus ontvangen, moeten wi j verschillende mogelijkheden in 
aanmerking nemen. Ten eerste kan het z i jn dat de voorraden reservevet, 
die z i jn opgeslagen in de vetweefsels van het hchaam, langs deze weg hun 
invloed doen gelden, zodat de voedselopname wordt afgeremd zodra de
ze voorraden groot genoeg zi jn . De volgende waarneming pleit voor deze 
zienswijze. Dwingt men een dier, door kunstmatige voeding o f door 
prikkeling van het hongercentrum in de laterale hypothalamus, t o t over
matige voedselopname, dan slaat het na tuur l i jk excessieve hoeveelheden 
vet op. Staakt men vervolgens deze gedwongen opname, en laat het dier 
vr i j om naar wihekeur te eten, dan eet het aanvankelijk v r i jwe l niet. Het 
overtollige vet word t opgebruikt. Eerst naarmate het lichaamsgewicht 
weer terugkeert t o t de normale waarde, bereikt ook de vr i jwi l l ige voed
selopname gaandeweg weer het oorspronkehjke niveau. Omgekeerd ver
toont een dier na een periode van gedwongen vasten enige t i j d een ver
hoogde vri jwihige opname, ook weer t o t de vetvoorraden van het l i 
chaam to t op het normale peil z i jn aangevuld. Deze waarnemingen z i jn 
slechts begrijpeli jk door aan te nemen, dat op enigerlei wijze word t 
waargenomen en aan de verzadigmgscentra medegedeeld, hoeveel vet i n 
het hchaam aanwezig is (6) . Welke zintuigen di t doen en hoe zij met de 
hersenen zi jn verbonden is onbekend. 
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2. Signalen uit de bloedbaan 
Minstens evenzeer ligt voor de hand te denken aan de mogelijkheid, 

dat sommige verzadigingssignalen afkomstig z i jn u i t de bloedbaan. Het 
bloed moet immers de benodigde grondstoffen toevoeren aan alle orga
nen (7) . Het is dus van vitaal belang, dat de brandstof'concentratie hier 
op de juiste waarde wordt gehandhaafd. Als brandstoffen komen vooral 
in aanmerking glucose en vrije vetzuren. Glucose (,,bloedsuiker") word t 
in belangrijke hoeveelheden i n het bloed opgenomen (8) u i t de darm 
(D) waar het o.a. ontstaat als verteringsproduct van zetmeel. Daarnaast 
wordt door de lever ( L ) glucose gemaakt u i t andere voedingsstoffen en 
aan het bloed afgegeven (9). Voor het centrale zenuwstelsel is glucose de 
enig mogelijke brandstof. Ook voor de andere organen is het een be
langrijke energiebron, maar deze kunnen (vooral wanneer onvoldoende 
glucose beschikbaar is) ook energie ontlenen aan de verbranding van 
vrije vetzuren. Deze ontstaan bi j , ,mobilisatie" van het i n de vetweefsels 
opgeslagen vet (dat is gesynthetiseerd u i t de vetbestanddelen van het di
eet, en ook ui t overtollige glucose, die door de vetweefsels aan het bloed 
worden ont t rokken (10). De vrije vetzuren worden door de vetweefsels 
aan het bloed afgegeven (11) en daaraan naar behoefte on t t rokken door 
de andee organen. 

Z i j n er nu aanwijzingen, dat de concentratie van dergelijke brandstof
fen in het bloed invloed op de mechanismen van honger en verzadiging 
heeft? Een recente waarneming van Davis wijst in deze richting. Deze 
gaf een rat dagelijks slechts gedurende één uur voedsel. Wanneer het dier 
aan di t régime was gewend, was nauwkeurig te voorspellen hoeveel het 
in dat uur zou eten. Vlak voor de dagelijkse maalt i jd was het uiteraard 
erg hongerig. Daarnaast had Davis de beschikking over een geheel verza
digd proefdier. Beide ratten waren voorzien van een hartcatheter. D i t 
maakte het mogeli jk met behulp van een pompje het bloed van het hon
gerige dier vlak v ó ó r de maal t i jd vohedig te mengen met dat van het ver
zadigde dier. I n de dan volgende maal t i jd eet het hongerige dier precies 
de he l f t van wat het zonder deze bloedmenging zou hebben gegeten. D i t 
effect treedt niet op, wanneer het bloed van de hongerige rat is gemengd 
met dat van een eveneens hongerige donor; het is dus niet aan de men-
gingsingreep toe te schrijven. D i t wijs t erop dat verzadigingssignalen 
ook in de bloedbaan ontstaan, maar vertelt ons natuur l i jk niet welke 
componenten van het bloed hiervoor aansprakelijk z i jn . 

Deze laatste vraag is nog steeds niet met zekerheid te beantwoorden, 

hoewel hierover aan vele laboratoria onderzoek wordt gedaan. Als voor

beeld hiervan kan dienen het onderzoek van drs. A.B.Steffens aan ons 

laboratorium. Deze werkt met ratten die van een hartcatheter z i jn voor

zien, zodat op ieder willekeurig moment een klein monster (enkele tien-



114 L . D E R U I T E R 

de delen van een cm^) van hun bloed kan worden genomen voor chemi-i 
sche analyse, zonder dat het dier hier iets van bemerkt. De dieren heb
ben vr i j de beschikking over voedsel. Nauwkeurig wordt geregistreerd op 
welke t i jdstippen zij een maalt i jd t o t zich nemen. De concentratie van 
verschillende componenten in het bloed wordt bepaald op het moment 
dat zij gaan eten, en op verschillende t i jdstippen tijdens en na de maab 
t i j d . Alleen enige gegevens over bloedsuiker worden hier nader bespro
ken. 

a. B l o e d s u i k e r 
De bloedsuikerspiegel wordt normaal bij zoogdieren en mens tamelijk 

constant gehouden op ongeveer 100 mg per 100 cc bloed ( „ 1 0 0 mg % " ) . 
Vaak is geopperd dat een individu honger zou gevoelen, zodra de voor
raad glucose in het hchaam te Idein wordt om deze concentratie te 
handhaven. Inderdaad daalt b i j een vastende rat de bloedsuikerspiegel 
to t ongeveer 80 mg %. Ondanks pogingen van vele onderzoekers bleek 
een overtuigend bewijs, dat het eetgedrag mede door de bloedsuikerspie
gel wordt bestuurd, moei l i jk te leveren. Ook in de proeven van Steffens 
z i jn er geen duidehjke aanwijzingen, dat een dahng van het bloedsuiker
gehalte voorafgaat aan het begin van een maalt i jd. Wanneer een maalt i jd 
plaatsvindt loopt het bloedsuikergehalte uiteraard t i jde l i jk op als gevolg 
van absorptie u h de darm. Een merkwaardige verandering in de bloed
suikerspiegel treedt echter op, wanneer op het moment dat de rat w h 
gaan eten het voedsel wordt weggenomen. H i j daalt dan langzaam maar 
gestadig totdat na enige uren het niveau van een hongerig dier wordt be
reikt. D i t oppert de mogeli jkheid, dat de rat de neiging kr i jg t o m te gaan 
eten, zodra het hem moei l i jk gaat vallen z i jn bloedsuiker op de normale 
waarde te handhaven. 

N u is reeds veel bekend over de mechanismen van de handhaving van 
de normale bloedsuikerspiegel. Hierbi j spelen aherlei hormonen een ro l , 
o.a. afkomstig u i t pancreas, bijnier en hypofyse. Hier wordt alleen het 
bekende pancreashormoon insuline (12) nader besproken. D i t draagt 
langs verschihende wegen zorg voor verwijdering van overtollige glucose 
u i t het bloed: het zet de lever aan (13) to t opslaan (14) van bloedgluco
se in de vorm van glycogeen („d ie r l i j k" zetmeel); het bevordert (15) de 
verwerking van glucose to t vet i n de vetweefsels; het stimuleert (16) ge
bruik van glucose als brandstof door de organen. Het tempo, waarin de 
pancreas insuline afgeeft aan het bloed, is afhankeli jk van de bloedsui-
kerconcentratie (17). Bovengenoemde waarneming van Steffens zou dus 
kunnen betekenen dat z i jn proefdieren gaan eten wanneer de glucose-
toevoer naar het bloed zo laag is geworden, dat ondanks sterk verlaagde 
insuhneproduktie de bloedsuikerspiegel niet kan worden gehandhaafd. 
Mogen w i j dan eenvoudigweg aannemen, dat het eetgedrag word t be-



HONGER E N V E R Z A D I G I N G HIJ Z O O G D I E R E N E N MENS 11 5 

stuurd door de insulinespiegel in Iret bloed? Deze gedachte is te simpel. 
Steffens heeft namelijk ook proeven gedaan waarin door infusie de insu-
lineconcentratie van z i jn ratten voortdurend op een hoog niveau werd 
gehouden. Di t geeft na tuur l i jk een sterke daling van de bloedsuikerspie
gel. De rat gaat dan eten zodra de glucoseconcentratie een bepaalde lage 
waarde (ca. 50 mg %) bereikt. De maalt i jd leidt to t een kortstondige ver
hoging, gevolgd door nieuwe daling, die resulteert in een volgende maal
t i j d zodra het kr i t iek niveau (50 mg %) weer wordt bereikt. Zo wordt 
het dier gedwongen to t opnemen van excessieve hoeveelheden voedsel. 
Di t wet t igt het vermoeden, dat ook glucose zelf van invloed is op het 
eetgedrag. 

Tesamen genomen geven deze waarnemingen een aanwijzing, dat het 
eetgedrag misschien wordt bestuurd door de mate waarin glucose be
schikbaar is voor de organen. Deze gedachte is al eerder naar voren ge
bracht door verscheidene onderzoekers, met name door J. Mayer, en 
veel onderzoek over de juistheid ervan is door hem en anderen gedaan, 
zonder dat een stellige conclusie werd bereikt. De beschikbaarheid van 
glucose is afhankeli jk van versclhllende factoren. I n de eerste plaats 
moet glucose in het bloed aanwezig z i jn . I n de tweede plaats is de aan
wezigheid vereist van hormonen, zoals insuhne, die de cellen in staat 
stellen glucose op te nemen en te verwerken. Met deze korte aanduiding 
van de mogelij ke ro l van glucose in het mechanisme van de verzadiging 
moet hier worden volstaan. Veel vragen bli jven nog open, o.a. hoe de be
schikbaarheid van glucose wordt gemeten. Op overigens niet erg over¬
tuigende gronden is d ikwij ls geopperd, dat speciale zm tuigen hiervoor, 
zg. glucoreceptoren, ingebouwd zi jn i n de ventromediale hypothalamus 
zelf. Daarnaast wijzen recente gegevens op het bestaan van glucorecep
toren i n de lever. 

Evenmin kan met stelligheid worden gezegd, waar in de hersenen 
eventuele signalen over glucosebeschikbaarheid worden verwerkt. Ener
zijds is gerapporteerd, dat de activiteit der zenuwcellen in de ventrome
diale hypothalamus toeneemt, naarmate meer glucose in het bloed be
schikbaar is. Om dit te constateren steekt men een f i jne elektrode in di t 
gebied en verbindt deze met gevoelige meetapparatuur, die de elektri
sche pulsjes der actieve zenuwcellen kan registreren. I n de laterale hypo
thalamus treedt d i t ef fect niet op. Glucosesignalen zouden dus in de 
ventromediale hypothalamus aangrijpen volgens deze waarneming (18). 
Anderzijds reageert een proefdier na destructie van de ventromediale 
hypothalamus nog steeds met verhoogde voedselopname op injecties 
van insuline. D i t effect b l i j f t echter u i t b i j dieren waarbij het eetgedrag 
is hersteld na laesie i n de laterale hypothalamus (zie p. x x ) . D i t pleit 
ervoor dat signalen, die met de beschikbaarheid van glucose verband 
houden, deels ook rechtstreeks op laatstgenoemd gebied aangrijpen (19). 
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b. v r i j e v e t z u r e n 
Er zi jn oolc enkele gegevens, die erop duiden dat de vrije vetzuren in 

het bloed dhect of indhect i n de verschijnselen van honger en verzadi
ging zi jn betrokken. Ook hier moeten vi'ij weer rekening houden met de 
invloed van hormonen. Zo scheidt de hypofyse het gi-oeihormoon af, 
dat z i jn naam dankt aan het fe i t dat gebrek aan di t hormoon bij jonge 
dieren resulteert in dwerggroei, maar dat ook bi j volwassen individuen 
ingiijpende effecten op de stofwisseling heeft. Onder andere bevordert 
het de mobilisatie van vet u i t de reserveweefsels en het verbruik van 
vrije vetzuren door de cellen van allerlei organen. K o r t na een maaltyd 
k o m t het groeihormoon bi j de mens niet in aantoonbare hoeveelheden 
in het bloed voor. Enkele uren later, wanneer de darm geen koolhydra
ten meer aan het bloed afgeeft en vetzuren weer meer op de voorgrond 
moeten komen als brandstof, gaat de groeihormoonspiegel omhoog. Of 
deze schommelingen een signaalfunctie hebben bi j honger en verzadi
ging en, zo ja, hoe zij worden waargenomen, is niet te zeggen. 

3. Signalen uit mond en maagdarmkanaal 
Beter z i jn w i j ingehcht over het bestaan van verzadigingssignalen van 

nog weer andere herkomst, n l . u i t mond en maagdarmkanaal. Voorziet 
men een proefdier van een slokdarmfistel, zodat het gegeten voedsel niet 
in de maag k o m t maar in de halsstreek weer naar buiten valt, dan b l i j k t 
het dier niet eindeloos door te eten, maar z i jn maalt i jd toch op een ge
geven moment te staken. D i t wijst erop dat prikkel ing van zintuigen in 
de mond (b.v. smaakzintuigen) door het voedsel een verzadigend effect 
heeft (20). Verscheidene andere gegevens leiden to t dezelfde conclusie. 

In normale gevallen, wanneer het voedsel wel i n de maag k o m t , word t 
deze tijdens het eten gaandeweg uitgerekt. I n de wand van de maag lig
gen rekzintuigjes, die hun bevindingen over de vulhngstoestand van het 
orgaan mededelen (21) aan de ventromediale hypothalamus, blijkens 
toegenomen activiteit van de hersencellen ter plaatse (en niet b.v. i n de 
laterale hypothalamus) bi j u i t rekking van de maag. Er is dus geen t w i j f e l 
dat ook langs deze weg eetgedrag to t verzadiging leidt. Daarnaast be
staan m het maagdarmkanaal ook „ smaakz in tu ig j e s " , die waarschijnli jk 
een soortgehjke funct ie hebben (22). 

Hiertegenover verdient vermelding, dat de vroeger algemeen gehuldig
de opvatting dat de zg. hongercontracties van de lege maag de stoot zou
den geven to t eetgedrag, geen experimentele bevestiging heeft gevonden. 
Wel gaan deze contracties bij de mens vaak gepaard met een subjectief 
gevoel van honger, maar onderbreking van de verbindingen van de maag
zintuigen met de hersenen, o f zelfs operatieve verwijdering van de hele 
maag, resuheert niet in een duidelijke vermindering van de hoeveelheid 
voedsel die het individu per dag t o t zich neemt, laat staan i n algeheel 
staken van de voedselopname. 
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4. Samenwerking der verzadigingssignalen 

Wij kunnen dus de tlians beschikbare gegevens over de mechanismen 
van verzadiging als volgt samenvatten. Aanwezigheid van voedingsstof
fen in maagdarmkanaal, bloedbaan en reserveweefsels veroorzaakt zin
tuigsignalen van deze verschihende gebieden ui t . Die signalen converge
ren op het verzadigingsmechanisme in de hersenen (waarvan de ventro
mediale hypothalamus een belangrijke component is) en verhogen z i jn 
activiteit. D i t verzadigingssysteem blokkeert, wanneer het voldoende ac
t ief is, de eetreacties van het individu op voedselprikkels u i t z i jn omge
ving, welke reacties worden bemiddeld door een netwerk waarin de late
rale hypothalamus is betrokken. 

V. V E R S T E R K I N G V A N EETLUST 
1. Waarnemingen over eetsnelheid 

Eén verdere comphcatie moeten wi j nog aan het schema toevoegen. 
Het is voor de mens een bekende subjectieve ervaring, dat de geur en de 
smaak van lekker voedsel de tevoren sluhnerende eetlust kunnen opwek
ken. Ook bij dieren kunnen wi j waarnemen, dat zi j aan het begin van 
een maal t i jd betrekkeli jk aarzelend eten maar gaandeweg gretiger gaan 
toetasten. Di t moet betekenen, dat de zintuigprikkels afkomstig van het 
zojuist gegeten voedsel de mechanismen voor eetgedrag verder activeren 
(23), zodat het individu met te meer graagte reageert op het voedsel dat 
het voor zich heeft. 

2. Intracraniale zelfprikkeling 

Een merkwaardige bevestiging van deze zienswijze is te vinden m 
proeven met zg. intracraniale zelfprikkeling. Hierbi j gebruikt men een 
door Olds ontdekte methode. Een prikkelelektrode wordt geïmplan
teerd in de hersenen van een proefdier. Deze elektrode is verbonden met 
een apparaat voor kunstmatige hersenprikkehng. In de koo i bevindt zich 
een schakelaar waarmee het proefdier zelf de stroom kan aanzetten, zo
dat h i j z i jn eigen hersenen kan prikkelen. De pr ikkelmg duurt telkens 
maar een fractie van een seconde zodat het dier, als het de pr ikke l 
„ w e n s t " , de schakelaar telkens opnieuw moet bedienen. Eventueel kan 
men de taak voor het dier verzwaren door de apparatuur zo in te rich
ten, dat het een aantal malen op de toets moet drukken om éénmaa l te 
worden geprikkeld. Of het dier d ü gedrag zal vertonen hangt daarvan af, 
waar i n de hersenen de elektrode is geplaatst. Voor vele plaatsen geldt, 
dat het dier honderden o f zelfs duizenden malen per uur de toets zal in
drukken om de pr ikkel ing te ontvangen (voor andere plaatsen geldt, dat 
het dier zichzelf daar nooi t pr ikkel t , en dat het zelfs hard w h werken 
om de stroom u i t te schakelen wanneer deze door de experimentator 
wordt aangezet). 
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Eén van de eerstgenoemde „ p o s i t i e v e " gebieden is de laterale hypo
thalamus. Zoals wi j reeds zagen (p. x x ) activeert langdurige prikkehng ab 
daar het eetgedrag. Men kan nu in een zelfprikkehngsproef, door de 
duur van de pr ikke l te verlengen to t enkele seconden, bereiken, dat het 
dier niet aheen zichzelf pr ikkel t , maar bovendien zichzelf daardoor t o t 
eten dwingt, zodat het steeds heen en weer loopt tussen de schakelaar 
en z i jn voerbakje (Hoebei, 1968). Kennehjk intensiveert de zelfprikke-
hng dan de eetlust. 

Het proefdier induceert op die manier grote vraatzucht bi j zichzelf en 
wordt tenslotte zeer vetzuchtig. Merkwaardig is nu, dat zelfpr ikkel ing in 
de laterale hypothalamus des te frequenter wordt uitgevoerd naarmate 
het proefdier hongeriger is (doordat men het van tevoren heeft laten 
vasten). Op het eerste gezicht is het paradoxaal, dat een hongerig indivi
du handelingen zou verrichten waardoor het z i jn honger vergroot. De 
meest plausibele verklaring hiervoor is, dat de kunstmatige elektrische 
pr ikke l de aangename smaakgewording nabootst, die normahter word t 
teweeggebracht door opnemen van voedsel i n de mond. Inderdaad heeft 
Fonberg in een recent onderzoek aangetoond, dat hongerige honden 
evenzeer bereid z i jn om te werken voor elektrische prikkeling in de late
rale hypothalamus als voor een voedselbeloning. Deze gegevens verster
ken dus de conclusie dat het uitvoeren van eetgedrag ook positieve, 
eetlust opwekkende effecten heeft. Op de langere duur moeten deze ef
fecten echter worden overstemd door de verzadigingssignalen; dan word t 
de maalt i jd beëindigd. 

V I . DE BESTURING V A N H E T E E T G E D R A G 
We kunnen de besturing van het eetgedrag dus als volgt samenvatten 

(f ig . 1). Zmtuigsignalen over de aanwezigheid van voedsel i n de omge
ving van het individu hebben een activerende invloed op de mechanis
men voor d i t gedrag. Of het echter werkel i jk wordt uitgevoerd hangt 
daarvan af, o f de verzadigingssignalen een zodanige intensiteit hebben 
dat zi j deze activerende invloed, die nog kan worden versterkt door de 
eetlust opwekkende werking van zojuist opgenomen voedsel, kunnen 
blokkeren. Het al o f niet optreden van eetgedrag is dus een kwestie van 
de balans tussen de activerende werking van de voedselprikkels (die af
hangt van de aantrekkelijkheid van het voedsel), en de mate van verzadi
ging. Een zeer belangrijke vraag wordt dan, welke factoren de aantrek
kel i jkheid van het voedsel bepalen. Hiervan zal immers afhangen, op 
welk niveau ui teindehjk het evenwicht word t ingesteld, waarom de voe
dingstoestand van het lichaam schommelt. Deze vraag moet hier onbe
sproken blijven, maar wel is het goed erop te wijzen dat de aantrekke-
hjkheid van het voedsel niet eens en voor al vastligt, maar onder andere 
wordt bepaald door leerprocessen. 
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V I I . WISSELWERKING M E T A N D E R E V I T A L E FUNCTIES 
To t dusver hebben wi j onze beschouwing beperkt to t eetgedrag alleen. 

Om in leven te bli jven moet het individu ook allerlei andere gedragingen 
verrichten, die i n dienst staan van andere vitale functies zoals waterhuis
houding, slaap, zelfbescherming doorvechten o f vluchten, en voortplan
ting. Elk van deze functies wordt verzorgd door een netwerk van hersen-
cehen, dat niet minder gecompliceerd is dan dat voor de voedselopname. 
Dat deze verschihende netwerken niet onderhng onafhankeli jk van eb 
kaar functioneren b l i j k t b.v. u i t het fe i t dat wijf jesrat ten tijdens de 
bronst minder eten en in lichaamsgewicht achteruit gaan. Wij moeten 
daarom to t slot ko r t stilstaan bi j enkele voorbeelden van zulke inter
acties tussen het regelsysteem voor de voedselopname en die voor andere 
functies. 

1. Honger en dorst 

Naast elektrische hersenprikkehng maakt men tegenwoordig meer en 
meer gebruik van chemische stimulatie. Zo heeft Grossman dunne injec
tienaalden permanent ingeplant in de laterale hypothalamus van ratten. 
D i t stelt hem in staat de hersencehen om de punt van de naald te beïn
vloeden met minieme hoeveelheden ( in de orde van 0,000001 gram) van 
verschillende farmaca. Gebruikt h i j hiervoor nor-adrenaline (een van 
nature in bepaalde zenuwcellen voorkomende s tof) o f kunstmatige far
maca met een overeenkomstige werking, dan wordt de honger van het 
proefdier geactiveerd. Het gaat eten, ook al was het vlak tevoren verza
digd. Brengt h i j door dezelfde naald op dezelfde plaats acetylcholine 
(een natuur l i jk bestanddeel van sommige andere zenuwcehen), o f een stof 
met vergelijkbare werking, dan wordt de dorst opgewekt en gaat het proef
dier drinken. Blijkbaar liggen ter plaatse dicht bijeen cellen behorend to t 
twee verschihende netwerken, die respectievelijk de voedseb en de water
huishouding (W) moeten regelen. Bovendien b l i j k t dat deze netwerken 
wederzijds een remmend effect op elkaar hebben. Wordt het eetgedrag 
door de chemische pr ikkel ing versterkt, dan dr ink t het proefdier mmder 
dan het normahter zou doen, en omgekeerd. Terloops kan worden op
gemerkt dat de methode van chemische prikkel ing veelbelovende per
spectieven biedt voor het ontwarren van hersenfuncties, die als gevolg 
van hun topografische verstrengehng niet met andere middelen z i jn te 
scheiden. 

2. Voedselopname en temperatuurregulatie 

Een tweede voorbeeld is de invloed van de temperatuurregulatie op 
het eetgedrag. De lichaamstemperatuur van zoogdier en mens is zeer 
constant. Een speciaal systeem in de hersenen (T) draagt hiervoor zorg. 
I n de hypothalamus liggen (op andere punten dan de boven besproken 
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mechanismen voor voedsehegulatie) zintuigjes, die de bloedtemperatuur 
meten. B l i j k t deze te hoog, dan worden liersenmechanismen geactiveerd 
die de warmteafgif te van het hchaam bevorderen (b.v. door herverdeling 
van de bloedstroom, zodat meer bloed door de huid stroomt, en zonodig 
door activatie van zweetkheren). Is daarentegen de bloedtemperatuur te 
laag, dan wordt warmteafgif te tegengegaan en zonodig meer warmte ge
produceerd (b.v. door r ihen). De Zweedse onderzoeker Andersson heeft 
een metalen radiatortje ge ïmplan tee rd in de hypothalamus van een geit, 
in het gebied waar de thermoreceptoren liggen. H i j kon de receptoren 
hiermede naar keuze afkoelen o f verwarmen, door koud o f warm water 
door het radiatortje te laten stromen. Deze ingrepen hadden de verwach
te invloed op de syetemen voor temperatuurregulatie. Daarnaast bleek 
echter, dat deze systemen ook invloed uitoefenden op dat voor de voed
selopname. Afkoe l ing van de thermoreceptoren deed de tevoren verza
digde geit onmiddel l i jk overgaan to t hernieuwd eten. Verwarming daar
entegen remt het eetgedrag van de hongerige geit. 

Functioneel z i jn deze effecten zinvol. Warmteproduktie moet plaats 
vinden door verbranding van voedingsstoffen en leidt dus to t interen op 
de in het hchaam aanwezige voorraden. Bovendien resulteert opnemen 
van voedsel in het hchaam in een verhoging van de hchaamstemperatuur 
met enkele tiende graden. D i t is een gevolg van het fe i t , dat de lever 
onmiddel l i jk aherlei biochemische bewerkingen uitvoert op de verteerde 
voedingsstoffen, die van de darm u i t in het bloed worden opgenomen. 
Deze biochemische processen gaan gepaard met een zekere warmtepro
duktie, die de temperatuurregulatie ten goede zal komen wanneer de 
hchaamstemperatuur aan de lage kant is. Anderzijds is voedselopname, 
gezien dit effect , ongewenst wanneer het lichaam reeds verkeert in een 
toestand van overmatige warmtebelasting. 

V I I I . S L O T O P M E R K I N G E N 
Het voorgaande overziende kunnen wi j dus vaststehen, dat de verzor

ging van de voedingstoestand van het lichaam is opgedragen aan een 
regelsysteem waarin de hersenen een voorname ro l spelen, maar waarin 
ook allerlei andere organen van het hchaam zi jn betrokken. In het b i j 
zonder spelen ook allerlei hormonen een uiterst belangrijke r o l , die hier 
maar ternauwernood is aangestipt. Wij beginnen ons enigszins een beeld 
te vormen van de ingewikkeldheid en subtihteit van di t regelsysteem, 
maar ons inzicht i n z i jn werkingswijze is nog ver van volledig. Het sy
steem voor de voedselopname is maar één van de tahi jke systemen, die 
elk de verzorging van een bepaald vitaal evenwicht to t taak hebben. 
Tussen al deze systemen bestaan wederkerige betrekkingen, zodanig dat 
telkens die funct ie die op een gegeven moment het meest urgent is, prio-
ri tei t ican krijgen. Leven is slechts mogelijk bi j de gratie van di t samenspel. 
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D E B O D E M K U N D E A L S Z E L F S T A N D I G E N A T U U R W E T E N S C H A P 

door 

Prof. Dr. L.J. Pons 

bodemkunde is de wetenschap, die zich bezighoudt met de studie van 
het buhenste gedeehe van de aardkorst, waarin planten wortelen en die
ren leven en waarin zich bodemvormende processen afspelen. Het object 
waarop deze wetenschap zich r icht is de bodem, ook wel aangeduid als 
grond en, enigszins ouderwets als aarde. Het noemen van deze drie na
men zal bij ieder van u allerlei gedachtenassociaties oproepen, want v r i j 
wel ieder mens, ó ó k de stadsbewoner, heeft wel eens te maken gehad 
met het begrip, al was het alleen maar in de woordsamenstelhng aard
appel, waarvan algemeen bekend is dat hi j i n de grond groeit. 

De bodemkunde is als zelfstandige wetenschap betrekkeli jk jong. Pas 
in de tweede he l f t van de vorige eeuw kreeg ze zeer aarzelend gestahe 
en ze heeft zich eigenlijk pas tussen en vooral na de wereldoorlogen 
stormachtig kunnen ontwikkelen. 

Het is eigenlijk vreemd, dat een object - dat zo algemeen aanwezig is 
en zo'n geweldig belangryke r o l speeh i n de menselijke samenleving: 
nameli jk het voortbrengen van voedsel en het dragen van het vegetatie
kleed van de aarde waarin en waarop zich het menselijke en een deel van 
het dierl i jke leven afspeelt en dat voor een weliswaar relatief afnemend, 
maar nog steeds zeer groot gedeelte van de mensheid h é t belangrijkste 
bestaansmiddel vormt - pas zo laat het onderwerp is geworden van we
tenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk is di t aan een complex van fac
toren te wi j ten , zoals het lange t i j d volgehouden, o f hever zich voortsle
pende tradhionele karakter van het landbouwbedrijf , de verwarring over 
een goede defini t ie van bodem en bodemkunde, die lang is bl i jven be
staan en voorts ook de toch zeer moeihjke toegankelijkheid van de bo
dem voor wetenschappelijk onderzoek. Wat d h laatste betreft moesten 
eerst de fundamentele wetenschappen als chemie, fysica en biologie zo 
ver on twikke ld worden, dat men ging begrijpen wat er zich in het uiter
mate ingewikkelde complex van de bodem fe i te l i jk afspeelde. 

Men kan de bodem het beste vergelijken met een miheu dat naar sa
menstelling en eigenschappen zeer sterk kan var iëren en waar temidden 
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van allerlei anorganische en organische s toffen, planten en dierenassocia-
ties met elkaar samenleven. En zoals de plantensociologie, die de samen
stelhng van de plantengemeenschappen bestudeert, zich (veel) later ont
wikkeld heeft dan de plantensystematiek, heeft ook de bodemkunde 
zich veel later on twikke ld dan de fundamentele wetenschappen die men 
bij het bestuderen nodig heeft. 

Kenmerkend voor deze ontwikkehng is de geschiedenis van de namen 
aarde, grond en bodem, die ik u reeds eerder noemde. 

De oudste naam is ongetwij fe ld aarde, langzamerhand bij ons in on
bruik geraakt, maar waaraan ook zelfs voor ons nu nog, enigszins een 
mystieke betekenis is verbonden. Voor de boer was het to t voor ko r t 
het vruchtbare bovengrondmateriaal van de akkers, waar h i j voortdurendi. 
mee bezig was, dat bij zo goed mogelijk moest bewerken, bemesten en 
verzorgen om hieraan z i jn gewassen te onttrekken. Geen wonder dat de 
boerenbevolking hier ook geestelijk mee bezig geweest is. Rehcten daar
van vinden we ook nu nog, zelfs in ons land terug, zoals de overdreven 
betekenis die aan de kwahtei t van produkten gehecht wordt die geteeld 
worden op gronden, die op ouderwetse manier worden behandeld en 
bemest. 

Met het jongere woord grond, waarschijnlijk om administratieve, po-
htieke en technische redenen ingevoerd sedert de 16e eeuw, komen we 
al enigszins meer op „vaste gi 'ond" te staan. Langzaam verdringt d i t het 
woord aarde, maar kr i jg t het tegelijk een wat wijdere betekenis. Men 
verstaat er niet alleen meer uitsluitend het vruchtbare materiaal onder, 
maar ook materiaal u i t de ondergrond, dat men uitgraaft en kan opslaan 
om het later te gebruiken voor grondverbetering. De grondmechanica, 
een tameli jk ver verwijderde tak van de bodemkunde, houdt zich bezig 
met het gedrag van de grond, soms over grote diepte, onder allerlei om
standigheden met betrekking to t het uitvoeren van civieltechnische wer
ken, zoals diepe funderingen, wegenaanleg, enz. 

Het woord bodem is het jongste woord en hangt ten nauwste samen 
met de ontwikkel ing van de wetenschap bodemkunde zelf en de vast
stelling en omgrenzing van het object bodem. Het woord is bij ons 
omstreeks 1850 voor ' t eerst i n de huidige betekenis gebruikt door 
W.C.H. Staring, een zoon van de 19e eeuwse dichter, die grote belang
stelling had voor de wetenschappelijke ontwikkel ing van de landbouw, 
en zich speciaal to t de bodemkunde voelde aangetrokken. H i j pubhceer
de resp. in 1856 en 1860 deel I en deel ll van ,,De bodem van Neder
land", waarin hi j ver ontwikkelde ideeën naar voren bracht en de bodem 
reeds definieerde als dat deel van de aardkorst, waarin de plantenwortels 
leven en waarin zich bodemvormende processen afspelen. Na hem is de 
bodemkunde in ons land lange t i j d verwaarloosd. Pas weer i n het begin 
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van deze eeuw met de noodzaak om droog te leggen land van tevoren 
bodemkundig te onderzoeken, is een nieuwe o n t w i k k e ü n g ingetreden. 
Voora l na de laatste oorlog, onder invloed van de behoeften van de we
deropbouw en de moderne ontwikkehng van de landbouw en tevens 
door buitenlandse invloeden, heeft de bodemkunde hier te lande een 
zeer belangrijke ontwikkel ing doorgemaakt. 

Om de bodem te onderzoeken is.het noodzakelijk een k u h te graven. 
Voor hetzelfde doel kan een weg-insnijding of een wand van een groeve 
gebruikt worden. Een schoongemaakte wand van zo'n kuh noemt men 
het bodemprofiel (f iguur 1). * Het geeft een verticale doorsnede van de 
bodem. De bodem heeft echter principieel drie ru imtel i jke dimensies en 
het zal u hieruit dhect duidel i jk z i jn , dat het buitengewoon moeih jk is 
de bodem i n z i jn natuurhjke ligging te onderzoeken, want tijdens het 
onderzoek vernielt men zijn ru imtel i jke opbouw, juis t de allerbelang
rijkste eigenschap van een bodem. Er z i jn allerlei hulpmiddelen om toch 
een zo goed mogelijk beeld van aherlei eigenschappen, zoals bijvoorbeeld 
de verdeling van de por iën van de grond te krijgen, maar daar zuhen we 
hier niet op ingaan. 

Wanneer we een bodemprofiel nader gaan bekijken t r e f t het ons in de 
eerste plaats dat de bewortehng to t een bepaalde diepte doordringt ( f i 
guur 2). Zoals reeds opgemerkt, is d i t een uiterst belangrijke grens, want 
beneden de bewortelde zone spreken we niet meer van .bodem maar van 
moeder materiaal, waaruit door bodemvormende processen de bodem 
ontstaat. De bewortelingsdiepte is uiterst variabel, zodat ook de dikte 
van de bodem uiterst variabel is. 

Wanneer de vaste rots ondiep aanwezig is, is de bodem vanzelfspre
kend ondiep (f iguur 3), maar ook, wanneer door een hoog grondwater-
peh de wortels geen gelegenheid hebben diep in de bodem door te drin
gen, moeten we van een ondiepe bodem spreken. Soms komt er op ge
ringe diepte een laag grof zand voor, waar geen wortel passeren kan; ook 
dan spreken we van een ondiepe bodem (figuur 4). Op plaatsen waar de 
omstandigheden voor de bewortehng in de ondergi'ond gunstig z i jn , kun
nen de wortels en ook de bodemdieren zeer diep in de grond dringen. 
Zo z i jn er plaatsen waar men van bodems van 6 m diepte en meer kan 
spreken, zoals in de tropen. 

Bij nadere inspectie van het bodemprofiel b l i j k t dat er verschhlende 

lagen in z i jn te onderscheiden, die m i n of meer evenwydig aan de opper

vlakte verlopen. Meestal z i jn deze lagen door de bodemvormingsproces

sen ontstaan en worden dan bodemhorizonten genoemd. Zo vindt men 

m de meeste gevallen een bovengrond, die donker gekleurd is en waar¬

* De figuren zijn aan het einde van deze voordracht geplaatst. 
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in zich organische s toffen bevinden, die afkomstig zi jn van de boven¬
grondse delen van planten en deels omgezet z i jn door de dieren in hu
mus. Beneden deze humeuze oppervlakte-horizont t r e f t men vaak ver
schijnselen aan, die erop wijzen dat er s toffen u i t de bovengrond naar 
diepere delen zi jn vervoerd en daar opgehoopt zi jn. D i t kan bijvoorbeeld 
met ijzer hydroxide gebeuren. De laag beneden de humeuze oppervlakte-, 
horizont vertoont dan een bleke kleur en staat bekend als de gebleekte 
horizont en daar beneden is het ijzer opgehoopt i n een opvallende rood-
brum gekleurde ijzerinspoehngshorizont. Behalve de hier genoemde kun
nen nog vele andere horizonten optreden. 

Bij nader bekijken van het bodemprofiel zal men ook letten op de 
samenstelling van het bodemmateriaal, zoals het kleigehalte, het gehalte 
aan grof zand, het kalkgehalte, het zoutgehalte, enz. Vele bestanddelen 
kan men na enige ervaring schattenderwijze met voldoende nauwkeurig
heid vaststellen, maar voor meer gedetailleerd onderzoek is het noodza
ke l i jk grondmonsters te verzamelen en deze in het laboratorium te on
derzoeken naar de samenstelling. 

Behalve de samenstelling van de grond is vooral de ru imtel i jke rang
schikking van de gronddeeltjes, die men bodemstructuur noemt, van be
lang. Aan de structuur van de grond moet een zeer grote betekenis wor
den toegekend in verband met de mogehjkheden voor de wortels om i n 
de grond door te dringen en zich daar te kunnen ontwikkelen. Wortels 
hebben voor een vohe ontplooi ing zuurstof nodig en voorts vocht en 
voedingsstoffen, die i n voldoende mate en i n gemakkelijk opneembare 
vo rm i n de bodem aanwezig moeten zi jn . D i t is slechts bij een goed ont
wikkelde structuur het geval. Bovendien moet de structuur voldoende 
stabiel z i jn , zodat ze niet door wateroverlast o f andere bijzondere om
standigheden in elkaar zakt. 

Men onderscheidt aherlei soorten structuur en tracht met behulp 
daarvan de bodem te beschrijven en te karakteriseren. Deze speciale tak 
van de bodemkunde wordt bodemmorfologie genoemd. 

U zul t u i t het voorafgaande wel begrepen hebben, dat er zeer veel ver
schhlende bodems op aarde voorkomen. Om hierin orde te scheppen z i jn 
er allerlei bodemclassificaties ontworpen. Geen daai^van is echter to t nu 
toe als dé internationaal bruikbare classificatie naar voren gekomen. D i t 
moet toegeschreven worden aan de jeugd van de wetenschap bodemkun
de, de onvolkomen kennis die men heeft en aan enige bijzondere moei
l i jkheden bi j het classifiseren van gronden. Anders dan in de genetische 
classificatie van de biologie, waar men over het algemeen te maken heeft 
met discontinue reeksen, waarbij de soorten als aparte eenheden voor de 
classificatie gebruhct kunnen worden, komen bij de genetische ontwik
keling van gronden vr i jwe l aheen continue reeksen voor. De indeling 
van de meeste bodemtypen b l i j f t hierdoor dan ook steeds arbitrah, zo-
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als dit ook in de biologie bij geleidelijk via allerlei var ië te i ten in elkaar 
overgaande soorten het geval is. 

Het nemen van grondmonsters van een bepaalde bodem en het onder
zoek daarvan in het laboratorium, de laboratoriumkunde, is eveneens 
een zeer sterk ontwikkelde specialisatie. De bodemschei- en natuurkun
de houdt zich bezig met fysische problemen, zoals de vraag op welke 
manier het water i n de grond wordt doorgelaten, vastgehouden en weer 
afgegeven en met chemische processen, die op velerlei wijzen i n de grond 
voor kunnen komen. De bodemmineralogie gaat het voorkomen van mi
neralen m de grond na en de veranderingen, die hiermee plaatsvinden 
tijdens de verwering van het gesteente en de bodemvorming. Tenslotte 
houdt de bodemmicrobiologie zich bezig met het microbenleven in de 
grond, een onderzoek dat eveneens in het laboratorium moet gebeuren. 
Zeer sterk op de landbouwkundige pract i jk gericht is de bemestingsleer, 
een bodemkundige specialisatie, die nagaat welke kunstmeststoffen aan 
bepaalde gronden moeten worden toegevoegd om een optimale groei 
van cultuurgewassen te verkrijgen. 

Nog twee belangrijke aspecten van de bodemkunde z i jn de geografi
sche verbreiding van de bodemtypen, die men door een bodemkartering 
tracht vast te leggen en de studie van de ontwikkel ing van de gronden, 
de bodemgenese. 

Men heeft op deze wijze reeds zeer veel kennis verkregen van de bo
dem en geleerd hoe, met behulp van moderne methoden, op vroeger 
onvruchtbare gronden toch landbouwgewassen te telen met hoge pro-
dukties en andere gronden zodanig te verbeteren, dat hun opbrengsten 
vaak verveelvoudigd zi jn . 

U i t het bovenstaande volgt dat een bodemtype evenmin als een plant-
of diersoort zomaar ineens geschapen is, maar meestal een lange ontwhc-
keling achter zich heeft. Bij het ontstaan van elk bodemtype, tijdens de 
bodemgenese, werkt een aantal zogenaamde bodemvormende factoren 
samen. Wij wihen nu de betekenis van deze bodemvormende factoren 
nader behandelen en aan de hand van een aantal voorbeelden toehchten. 

De eerste bodemvormende factor wordt gevormd door het moeder
materiaal. De aardkorst wordt gevormd door vast gesteente dat een zeer 
var ië rende samenstelling en een zeer verschhlende ouderdom heeft. De 
studie van di t gesteente, waartoe ook de losse sedimenten behoren, die 
door de rivieren, de wind o f de zee z i jn afgezet, is het domein van de 
geologie en de mineralogie, wetenschappen die beide zeer verwant z i jn 
met de bodemkunde. 

Aan de oppervlakte van de aardkorst, op het ontmoetingspunt tussen 
het gesteente (of de lithosfeer), de lucht ( o f atmosfeer), het water (de 
hydrosfeer) en het planten- en dierenleven (de biosfeer) ( f iguur 5) wer
ken aherlei krachten, die bodemkundige processen veroorzaken. Er ont-



128 L . J . PONS 

staat een zone, waar deze vier sferen samenwerken en die men met 
pedosfeer aanduidt. Door afwisselende warmte en koude, natheid en 
vochtigheid, verbrokkelt het gesteente zodat regenwater gelegenheid 
kr i jg t to t binnendringen en to t aantasting van gemakkelijk verweerbare 
mineralen i n het gesteente, waardoor tenslotte het hardste gesteente u i t 
elkaar valt. Als men bedenkt dat in elke soort gesteente op aarde, waar 
dit maar aan de oppervlakte ligt, bodems gevormd zi jn en dat de bodems 
op twee verschillende gesteentesoorten, bijvoorbeeld zandsteen en kalk
steen, steeds verschillend z i jn van elkaar, zal het duidehjk z i jn dat het 
aantal bodems alleen al door deze factor aanzienlijk is, 

De bodems in Nederland nemen op aarde een bijzondere plaats in , 
omdat ze voor meer dan 95% van de oppervlakte niet op autochtoon 
moedermateriaal zi jn gevormd, maar op ahochtone van elders aange
voerde sedimenten. I n andere landen is di t in veel mindere mate het ge
val. Daar z i jn dè bodems vaak wel gevormd ui t bet ter plaatse geëxpo
seerde gesteente. D i t betreft dan echter i n de meeste gevahen heuvelach
tig of bergachtig land waarin op de hellingen transport van los materiaal 
plaats vindt , dat deels halverwege b l i j f t hggen en deels op lagere plaatsen 
bijeenspoelt. Ook hier hebben we dus heel vaak niet te maken met echt 
autochtoon moedermateriaal. Op de lange duur raakt het aardoppervlak 
bedekt met los gesteentemateriaal dat deels ter plaatse is ontstaan en 
deels van elders is aangevoerd. D i t materiaal is voor de bodemkundige 
het moedermateriaal waaruit de bodem ontstaat. 

Afhanke l i jk van het klimaat gaan hier allerlei soorten planten groeien, 
die organische s toffen op en in de grond produceren, waarvan weer zeer 
vele diersoorten leven, eveneens op en in de grond. De activiteit van de 
planten en dieren in verband met de grond wordt als de bodemvormen
de factor biologie aangeduid en is zeer belangrijk voor de bodemvor
mende processen. Zo produceren de planten niet alleen organische stof
fen ten behoeve van de dieren, maar deze organische s toffen worden 
ook afgebroken en leveren organische zuren en kooldioxide, dat met 
doorsijpelend regenwater zwakke zuren vormt en daardoor het gesteen
te nog sneller en dieper kan aantasten. 

De dieren graven in de grond en vormen daardoor, evenals de wortels 
van planten, gangen waardoor zuurstof t o t diep in de bodem kan door
dringen. Z i j eten behalve organische s toffen ook aarde en produceren 
met hun uitwerpselen nieuwe, vaak stabiele s toffen, die bestaan u h innig 
met elkaar vermengde en aan elkaar geplakte minerale delen en humus. 

Een andere bodemvormende factor is het khmaat. Temperatuur, het 
verloop van de temperatuur, neerslag, luchtvochtigheid, al deze aspecten 
van het klimaat hebben een heel belangrijke invloed op de bodemvor
mende processen. De temperatuur is van zeer grote invloed op de sneb 
heid van chemische reacties. Met elke 10° C temperatuurverhoging ver-
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dubbelt zich in het algemeen de reactiesnelheid. Daar komen nog ver
sterkende effecten b i j , zoals grotere oplosbaarheid van zouten en klei
nere viscositeit van vloeistoffen, die de chemische reacties in de grond 
nog sneller doen verlopen. Op aarde zi jn grote temperatuurverschillen 
aanwezig tussen de poolstreken met gemiddelde temperaturen beneden 
0° C en permanent bevroren ondergronden, waar niets gebeurt en de 
tropen met gemiddelde bodemtemperaturen van 25° C en hoger. Van
daar dat de gronden van de tropen vooral z i jn gekenmerkt door chemi
sche afbraakprocessen en die van de koude luchtstreken door fysische 
processen als versphntering en dergelijke. 

Een andere belangrijke invloed heeft de temperatuur op de biologi
sche processen (figuur 6). Zo produceren planten bij een temperatuur 
van 25° C maximale hoeveelheden organische stof. De afbraak van de 
organische stof is evenwel een vooral microbiologisch proces, dat bi j een 
hogere temperatuur z i jn maximum bereikt, en ook bij een hogere tem
peratuur op gang komt , dan de produkt ie van organische stof. Het ge
volg is in koude en gematigde streken een gemakkelijke ophoping van 
organische stof en in tropische streken een volledige afbraak. 

Daarnaast is de hoeveelheid neerslag en de verdamping van buitenge
woon veel belang voor de bodemvormende processen. Bi j een overheer
sen van de regenval over de verdamping zal er een overmaat water i n de 
grond ontstaan, die door de grond naar beneden zakt. D i t heeft niet ab 
leen to t gevolg, dat de grond het grootste deel van het jaar vochtig is, 
zodat de processen zich in een vochtig milieu afspelen en gemakkelijk 
kunnen verlopen, maar dat ook planten- en dierenleven zich volop kun
nen ontplooien en niet onder vochtgebrek l i jden. 

Bovendien, en dit is wel het belangrijkste proces, voert de naar bene
den gerichte waterstroom bepaalde s toffen mee, die bij de verwering ui t 
het moedermateriaal zi jn vrijgekomen. D i t z i jn juis t de s toffen, die plan
ten en dieren bij hun groei nodig hebben, maar door deze uit loging gaat 
de chemische r i j k d o m van de grond achteruit. Moei l i jk oplosbare stof
fen, die voor de plantengroei ook waardeloos z i jn , zoals kwarts, bli jven 
achter en langzamerhand ontstaan de zeer onvruchtbare heidepodzob 
gronden waarmee een paar honderd jaar geleden en nog lang daarna het 
grootste gedeelte van de zandgebieden in Nederland bedekt was. Z i j 
boden destijds slechts schamele hoeveelheden voedsel aan de tahi jke 
schaapskudden waarmee men in het traditionele landbouwbedri j f van 
onze zandgronden mest voor het zeer beperkte areaal akkerland trachtte 
te winnen. Er was geen sprake van, dat men zonder kunstmest, dus zon
der kunstmatige aanvulling van de door uit loging verloren gegane stof
fen, deze gronden had kunnen ontginnen to t akkerland met enigszins 
redelijke opbrengsten. 

Wanneer echter i n een droog khmaat de verdamping de neerslag over-
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heerst, kunnen de vrijgekomen s toffen niet afgevoerd worden. Als het 
miheu niet al te droog is, kan zich een zeer r i j k planten- en dierenleven 
ontwikkelen waarbij de bovenvermelde s toffen voor een deel vastgelegd 
worden in humus, die een dikke humeuze uiterst vruchtbare grond doen 
ontstaan. D i t soort gronden is zeer verbreid als zwarte aarde i n Rusland 
en als prairiegronden i n Amerika. I n di t land konden de kolonisten door 
het ploegen van de prahie zonder bemesting grote hoeveelheden goed
kope tarwe produceren, waardoor bi j de invoer daarvan omstreeks 1880 
m Europa de grote landbouwcrisis is ontstaan. 

Wanneer het klimaat extreem droog is, is er onvoldoende vocht voor 
enige vorm van plantengroei en per defini t ie kan er dan ook i n een woe
stijn niet van een bodem gesproken worden *In het geval droogte ver
bonden is met het voorkomen van grondwater op enige diepte, dan zal 
dit grondwater indien het aanwezig is op minder dan 5 m diepte, capib 
lair gaan opstijgen. Aan de oppervlakte gekomen, verdampt het snel en 
het zout dat a l t i jd , zij het soms in geringe hoeveelheden, i n het grondwa
ter is opgelost, zal neerslaan aan de oppervlakte waardoor zoute gronden 
ontstaan. Hierdoor wordt niet alleen de plantengroei sterk belemmerd 
o f zelfs geheel onmogelijk, maar ook vinden onder invloed van fysische 
en chemische processen bi j deze hoge zoutconcentraties veranderingen 
in de grond plaats, waardoor deze gronden ook na ontzi l t ing vaak zeer 
slechte gronden bli jven. Verder heeft het klimaat ook een directe in
vloed op de soort vegetatie, en die weer op het dierenleven dat ter plaat
se op kan treden, en d i t is op z i jn beurt weer van grote invloed op de 
soort grond. Het is dan ook geen wonder dat er een sterke overeenkomst 
i n verbreiding is tussen de wereldkhmaten, de zones van de natuurl i jke 
vegetaties en de bodemtypen. 

Bi j de vorming van bodems speelt voorts de factor topografie een be
langrijke ro l . Al ler le i processen die met de topografie samenhangen, heb
ben grote invloed op de bodemvorming (zie ook figuur 7). Zo zal boven 
aan een helling en vooral ook halverwege de erosie belangrijk z i jn . Door 
deze erosie verdwijnt telkens een beetje grond. Het gevolg is, dat de 
bodems daar zuhen bli jven, men vindt het vaste gesteente reeds op 
geringe diepte. Aan de voet van z 'n helling zal het materiaal zich opho
pen, vandaar dat juis t hier dikke bodems ontstaan. 

Een ander gevolg van de topografie is, dat het water zich ophoopt op 
de lage plaatsen. Stagnerend water veroorzaakt allerlei kenmerken in de 
grond. De bovengrond wordt drassig en er gaat zich veen vormen. Zulke 
gronden z i jn niet meer geschikt voor akkerbouw en men gebruikt ze als 
grasland. Aan het bodemprofiel is di t te zien, doordat er zich roestver-
schijnselen gaan ontwikkelen. 

Een bodemvormende factor, die i n Nederland een bijzondere r o l 
speelt, is de t i j d . Bodemvorming is op min o f meer dezelfde manier als 



D E BODEMKUNDE A L S Z E L F S T A N D I G E NATUURWETENSCHAP 1 3 1 

de geologische processen een langzaam verlopend proces. Het gevoel dat 
de bodem een statisch gegeven is, wordt o.a. veroorzaakt doordat bin
nen één mensenleven eigenlijk niet van een merkbare verandering ge
sproken kan worden. 

N u z i jn er op aarde gebieden, die zeer „ o u d " z i jn , dat w h zeggen, dat 
ter plaatse reeds zeer lang de huidige bodems daar dezelfde oppervlakte 
vormen. I n zulke gebieden heeft de bodemvorming zeer lange t i j d zi jn 
invloed u i t kunnen oefenen. Wanneer deze oppervlakken dan ook nog 
i n vochtige en tegelijk warme klimaten voorkomen, zoals in de humiede 
tropen, waarbij de bodemvorming relatief snel verloopt, is het begrijpe
h j k dat zich daar tenslotte zeer oude, diepe en zeer sterk verweerde 
gronden gevormd hebben. Men vindt deze gronden in Brazilië, het Ama
zonebekken, India, Congo en sommige delen van Austra l ië . 

Tussen de zeer jonge gronden, zoals de onze op rivierklei en zeeklei 
en de boven omschreven zeer oude t r e f t men gronden aan van allerlei 
ouderdom. In Midden- en Noord-Europa z i jn de gi-onden betrekkel i jk 
jong. I n de laatste i j s t i jd was di t gebied bedekt met een dikke ijslaag, 
die ook allerlei vers materiaal meebracht. Pas toen het ijs afsmolt zo'n 
15.000 a 10.000 jaar geleden, k o n er bodemvorming i n d i t gebied op 
gaan treden (figuur 7). 

Doorsijpelende regen heeft i n oude gronden veel s toffen kunnen op
lossen. Z i j z i jn daardoor vaak zeer verarmd en onvruchtbaar geworden. 
Een kaartje van Europa, A f r i k a en Azië met de gronden die voor akker
bouw in gebruik z i jn laat zien, dat deze oude gronden niet voor akker
bouw in gebruik z i jn en slechts extensief voor landbouw-doeleinden 
worden benut. Naarmate een grond jonger is zal het proces van uit loging 
minder ver voortgeschreden z i jn en zal de grond nog een grotere vrucht
baarheid bezitten. Vandaar dat de grote landbouwgebieden op aarde 
voorkomen in gebieden met relatief jonge gronden. Het is vooral Mid 
den-Europa en Z.O.-Europa, evenals het midden van de Verenigde Staten, 
waar deze gronden voorkomen, allemaal gebieden die nog slechts kor t 
geleden door het ijs verlaten z i jn , o f waar tijdens de i j s t i jd sedimentatie 
plaats had van vers gesteentemateriaal (dus r i j k ) in de vorm van zand en 
vooral löss. 

Ook in Nederland is i n het oosten en zuiden een gebied aanwezig, 
waar de bodemvorming relatief tameli jk jong is. Hier is echter overal 
kwartszand aanwezig, waarin weinig verweerbaar materiaal aanwezig is 
en dat i n die betrekkeli jk korte t i j d geheel uitgeloogd kon worden, zo
dat hier overal f l i n k ontwikkelde zure podzolen voorkomen. We hebben 
zojuist gezien dat d i t gronden z i jn , die te arm waren o m daar akkerbouw 
of weideteelt op u i t te oefenen. Wanneer men met kunstmest de ontbre
kende stoffen weer aanvult, is ontginning en aanleg van grasland en ak-
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kers i n de meeste gevallen zeer goed mogelijk, vooral omdat het grond
water vaak voor een aanvulhng van het steeds dreigende vocht-tekort 
kan dienen. 

Een groot deel van de gronden in Nederland is gevormd op jonge zee
klei en jonge rivierklei (f iguur 8). Deze gronden z i jn relatief zeer jong en 
uitlogingsprocessen z i jn hierop nog niet merkbaar. Het aangebrachte 
materiaal is meest van r i jke samenstehing. Het merkwaardige fe i t doet 
zich voor, dat, hoewel we in het lage deel van Nederland bodemkundig 
gezien nog nauwelijks van echte gronden kunnen spreken, deze gronden 
wel behoren to t de allerbeste gronden, die er te vinden zijn. In het verle
den en op het ogenblik z i jn hierop in samenwerking met ons zeer gunsti
ge klimaat a l t i jd hoge opbrengsten van landbouwgewassen verkregen en 
nog steeds te verkrijgen. 
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Figuur 1 
Een bodemprofiel op zand. In het bodemprofiel (van boorknop tot 
boorknop: 50 cm), dat een podzol voorstelt, hebben zich een aantal 
bodemhorizonten (lagen) gevormd, die aangeduid zijn met de letters 
en cijfers Aq (strooisellaag) A j (humeuze bovengrond), (uitgeloog
de laag), B2 (laag met ingespoelde humus), B3 (laag met ingespeeld 
Ijzer, gevlekt door wortelsporen), (onveranderde ondergrond). 
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Figuur 2 
Een drietal zeer verschillende bodemprofielen (a, b en c) begroeid 
met fruit. De wortels zijn schematisch aangegeven: kringetjes zijn 
grotere wortels en puntjes fijnere wortels. 
De bewortelingsdiepte is in elke bodem verschihend in verband met 
de fysische hoedanigheid van de bodemhorizonten. In horizonten 
met grondwater of ln de nabijheid daarvan groeien geen wortels, 
(ontleend aan Bodemkunde, B-cursus 1959, Ministerie van Landbouw 
en Visserij, figuur 6, pag. 119). 
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Figuui 3 
Een drietal bodems ontwikkeld op kalksteen, van zeer 
ondiep, praktisch zonder bodemhorizonten, jong tot ma
tig diep met diverse ontwikkelde horizonten (oud). 

Figuur 4 
Bodemprofiel uit het rivierkleigebied, ca. 40 cm zandi 
ge klei op kleüg zand, op ca. '70 cm diepte rustend op 
grof gelaagd zand. 
Ondiepe bodem, daar de bewortehng en de bodem-
structuiu: slechts tot een diepte van ca. 60 cm reikt. 
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FIG. 5 

Figuur 5 
Op het ontmoetingsvlak van de atmosfeer (lucht), de lithosfeer (het 
gesteente of het moedermateriaal), de biosfeer (het planten- en die
renleven) en de hydrosfeer (de zone, waarin water in diverse vormen 
aanwezig is) bevindt zich de pedosfeer, waarin zich de pedogenese of 
bodemvorming afspeelt. 
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A: productie van organisclie stof 

B; afbraak van organische stof 

1 : met voldoende water 

2: onder water 
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Figuur 6 
De afliankelijkheid van de relatieve produktie en afbraak van organi
sche stof in verband met de gemiddelde bodemtemperatuur in goed 
(B j ) en slecht (B ) doorluchte miheus. ^ 
De maximale produktie van plantenmateriaal hgt bij ca. 25° C (tropi
sche vochtige gebieden). De afbraak van organische stof (bacterieel 
proces) komt pas bij een hogere gemiddelde temperatuur op gang dan 
de produktie en bereikt^zijn maxunum bij een hogere gemiddelde 
temperatuur (ca. 35 a 40 C) dan de plantenproduktie. 
Het gearceerde gedeelte geeft de geljieden aan, waar de produktie 
groter is dan de afbraak (koude en gematigde streken). In de tropen 
is het juist andersom. 
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veel Meivefplootsing geringe kleivetploalsing geen Itleivetplaatsing 

Figuur 7 
Schema van de samenhang tussen de topografie (hier de geomorfolo-
gische bouw van het landschap) en de bodemvotming. Ook andere 
factoren spelen een rol. Naarmate het rivierterras ouder is, is de bo
dem verder ontwikkeld, wat tot uitdrukking komt in een sterkere 
ontwikkeling van de structuur en van de bodemhorizonten en in een 
grotere kleiverplaatsing. 
(ontleend aan STIBOKA (1967): Bodemkartering. Een kwart eeuw 
onderzoek met boor en spade.) 
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Figuur 8 
Globaal bodemkaartje van Nederland met de jonge gronden (afge
leid van figuur II van STICHTING voor B O D E M K A R T E R I N G (1965) 
De bodem van Nederland). 
1. Zeekleigronden 
2. Rivierkleigronden. 
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Drs. C. J. van der Ham 

I N L E I D I N G 

Toen de mens er eind 1957 voor het eerst i n slaagde een kunstmatige 
satelliet i n een baan om de aarde te brengen, z i jn de meteorologen aan
stonds plannen gaan maken om deze nieuwe prestatie van de moderne 
techniek te gaan gebruiken voor meteorologische doeleinden. En daar
door kon het gebeuren dat reeds op 1 apri l 1960 in Amerika de eerste 
weersatelliet kon worden gelanceerd. Deze satelhet droeg de naam 
TIROS, naar de beginletters van de woorden Television In f ra Red Ob
servation Satelhte. I n deze woorden is de funct ie van deze satelhet aan
geduid, namelijk het verrichten van waarnemingen met televisiecamera's 
en het meten van infrarode straling. Sinds de gedenkwaardige datum 
van 1 aprh 1960 z i jn door de Verenigde Staten to t nu toe (1 maart 
1968) al 20 weersatellieten van verschillende typen i n een baan om de 
aarde gebracht. De Russen lanceerden op 25 j u n i 1966 hun eerste weer
satelliet (Kosmos 122), waarna in aprh 1967 een tweede volgde (Kos
mos 156). 

DE W E E R S A T E L L I E T E N V A N H E T TYPE TIROS 

De verschihende typen weersatelheten z i jn stuk voor stuk fraaie staab 
tjes van technisch kunnen. Beschouwen we in de eerste plaats de satelhet 
van het type TIROS, van welk type tussen 1960 en 1965 10 satellieten 
z i jn gelanceerd ( f ig . 1). 

De TIROS-satelliet ziet eruit als een grote, bij benadering cihndervor-
mige, hoedendoos met een diameter van 107 cm en een hoogte van 48 
cm. Van opzij en aan de bovenzijde is hi j geheel bedekt met foto-elek
trische cehen, ongeveer 9200 in totaal, die de stralingsenergie van de 
zon omzetten in elektrische energie, welke wordt opgeslagen i n een 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 4 maart 1968. 
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systeem van batterijen. Voor het maken van de wolkenfoto 's z i jn twee 
televisiecamera's aanwezig die evenwijdig aan de as van de satelhet z i jn 
opgesteld en die u i t de bodemplaat naar buiten steken. In Tiros I en I I 
werkte de ene camera met een groothoeklens met een openingshoek van 
104° , t e rwi j l de andere camera een openingshoek had van slechts 12° 
voor het maken van detailopnamen in het midden van het gebied dat 
door de groothoekcamera word t bestreken. I n de latere Thos-satehieten 
werden twee camera's met gelijke openingshoek aangebracht waarvan de 
een bedoeld was als reserve. Eerst werden nog groothoeklenzen van 
104° gebruikt, later van ongeveer 80° . I n de camera's was een geelfhter 
aangebracht om op de fo to ' s de wolken beter te doen ui tkomen. Over 
de stralingsmeters, die in de verschillende Tiros-satellieten werden opge
steld, zal straks uitvoerig worden verteld. Behalve een elektrische k lok , 
zend- en ontvang-apparatuur waren in de Tiros-satelheten ook twee 
bandrecorders opgesteld om de beelden op vast te leggen, die niet direct 
door de ontvangststations in Amerika konden worden opgevangen, om
dat de satelliet te ver van deze stations verwijderd was. 

De Tiros-satelheten werden in een vrywel cirkelvormige baan gebracht 
op 7 0 0 - 8 0 0 k m hoogte. De stabihsering van de satelhet geschiedt giro-
scopisch. Bij het loskomen van de draagraket kr i jg t hi j een draaibewe-
ging om de eigen as van ongeveer 120 omwentehngen per minuut . Een 
dergehjke snelle wenteling zou echter het nemen van scherpe foto ' s on
mogelijk maken. Daarom word t het aantal omwentelingen teruggebracht 
to t ongeveer 12 per minuut . Hiertoe worden - door een radiosignaal 
van het grondstation — een tweetal gewichten gevierd, die aan kabels 
om de kunstmaan waren gewonden. 

Het magnetische veld van de aarde zal in de voortsnehende, wentelen
de kunstmaan inductieverschijnselen teweeg brengen. De wentehng om 
de eigen as wordt hierdoor vertraagd. Zodra het aantal omwentehngen 
is gedaald to t 9 per minuut wordt de satelliet weer „ o p g e w o n d e n " het
geen gebeurt door het ontsteken van een tweetal kleine raketten, die 
diagonaal tegenover elkaar aan de grondplaat zi jn bevestigd. Het is van 
groot belang te weten hoe de camera's tijdens de opnamen ten opzichte 
van het aardoppervlak geor iën teerd z i jn . Hiertoe is een aantal hchtge-
voelige cellen aangebracht die de stand ten opzichte van de zon aanwij
zen; bovendien ven-aadt een infra-rood detector het t i jdst ip waarop de 
as van de kunstmaan de horizon van de aarde passeert. 

De as van de satelliet en dus ook die van de camera's is niet a l t i jd op 
het daghchtgedeelte van de aarde gericht, zodat lang niet a l t i jd televisie
beelden kunnen worden opgenomen. Bij de Thos-satehieten was di t 
slechts gedurende 20-30% van de t i j d mogelijk. 

De omloop t i jd van een satelliet op ongeveer 750 k m hoogte is onge
veer anderhalf uur. De baanprojectie op het aardoppei-vlak verschuift in 
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die t i j d door de draaiing van de aarde ongeveer 25 lengtegraden aan de 
equator. De eerste 4 Tiros-satellieten werden gelanceerd onder een hoek 
van 48° met de equator hetgeen betekent dat de uitersten van de baan
projectie op 48° N en Z lagen. De Noordzee lag daardoor v r i jwe l buiten 
het gezichtsveld van de camera's. Het tweede viertal van de Tiros-serie 
had een inchnatie van 58° met de equator, waardoor de Noordzee wel 
goed in het beeld kwam. Tiros I X was de eerste weersatelhet die i n een 
nagenoeg polaire baan werd gebracht, waardoor het mogehjk werd het 
wolkendek van de gehele aarde te fotograferen. Hiervoor was; echter nog 
een verbouwing van de oorspronkelijke Tiros-satelliet nodig geweest en 
wel i n die zin dat de camera's steeds op de aarde gericht zouden kunnen 
worden gehouden. Men heeft di t bereikt door in de dagen na de lance
ring de as van de satelliet loodrecht op het baanvlak te stehen en deze 
daarna in dezelfde stand te houden. De zijkant van de nog a l t i jd gyro-
scopisch gestabihseerde satelliet is dan steeds op de aarde gericht. De 
camera is nu in het zijvlak van de kunstmaan gemonteerd zodat hi j bi j 
elke omwenteling om de eigen as eenmaal de aarde in het vizier kr i jg t . 
Men zou dus 12 maal per minuut een opname kunnen maken, hetgeen 
echter niet gedaan wordt , omdat de opnamen elkaar dan grotendeels 
zouden overlappen. De aldus geconstrueerde en gerichteTiros-kunstmaan 
kreeg de naam ,,WheebThos" omdat hi j als een wiel door zi jn baan 
loopt. De eerste Wheel-Thos, Tiros I X , slaagde erin op 12 febr. 1965 
voor het eerst in de geschiedenis i n één etmaal het wolkendek van de 
gehele aarde te fotograferen. 

Om aan de;behoeften van de weersvoorspelling te voldoen waren ech
ter nog andere technische verbeteringen gewenst. De foto 's van de weer
satelheten die meestal bijzonder fraai waren, werden alleen gemaakt en 
uitgezonden op bevel van de twee volgstations die hiervoor aan de west
en oostkust van de Verenigde Staten waren ingericht. Ze konden ook 
daar ahéén worden opgevangen, eventueel na eerst in de satelliet op de 
band te zi jn vastgelegd. Op de twee ontvangststations werd van de ont
vangen beelden een analyse gemaakt welke vervolgens naar de meteoro
logische insti tuten op de gehele wereld werd uitgezonden. D i t gebejrrde 
o fwe l via radiografische beeldoverbrenging (facsimilé) o f w e l via de Te
lex, nadat de analyse in een cijfercode was omgezet. Als de analyse op 
de meteorologische insti tuten buiten Amerika werd ontvangen waren 
inmiddels 4 ^ 6 uren en soms 8 - 1 2 uren verlopen sinds de opname was 
gemaakt. D i t was te veel om de opname nog voor de weersverwachting 
te kunnen gebruiken. Voor di t doel was het gewenst dat de beelden 
overal ter wereld rechtstreeks van de satelhet zouden kunnen worden 
ontvangen, onmiddel l i jk nadat de opname was gemaakt. Hier in is nu 
voorzien door de ontwikkel ing van een nieuwe camera, die het beeld na 
de opname gedurende 200 seconden vasthoudt, in welke t i j d het lang-
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zaam l i j n voor l i j n wordt afgetast en uitgezonden (4 beeldlijnen per 
seconde, dus 800 per beeld). Een niet al te dure en niet al te ingewik
kelde grondapparatuur is voor de ontvangst van deze beelden voldoende. 
Er z i jn zelfs amateurs die een geschikte ontvangstapparatuur hebben 
geassembleerd. Het meest opvallende ervan is welhcht de helix-antenne, 
die een goed signaal garandeert. De eerste satelliet die met deze nieuwe 
camera werd uitgerust was Tiros V I I I (21-12-1963). De resultaten wa
ren goed. Het nieuwe systeem kreeg de naam Automat ic Picture Trans
mission System, o f kortweg APT-systeem. 

Met deze technische ontwückel ingen was de grondslag feelegd voor een 
operationeel weersatellietensysteem, dat i n februari 1966 van start ging 
met de lancering van de weersatelliet ESSA I . D i t was een satelliet van 
het type Wheel-Tiros. H i j had dus ook Tiros X I kunnen heten, maar nu 
de operationele fase was ingegaan gaf men de satellieten een nieuwe 
naam die staat voor „ E n v h o n m e n t a l Survey Satelhte" of tewel een sateb 
het die waarnemingen doet i n de (aardse) omgeving. Doel van het ope
rationele satellietensysteem is steeds een weersatelliet m è t en een weer
satelliet zonder APT -uitrusting in werking te hebben. ESSA I (zonder 
APT) werd gelanceerd op 3 februari 1966; ESSA I I (met APT) op 28 
februari 1966. Het operationele weersatelheten-systeem was toen een 
fe i t geworden. Het heeft to t op heden uitstekend gewerkt. De ESSA 
satellieten werden in een hogere baan gebracht dan hun voorgangers. 
Gekozen werd een hoogte van 1450 k m , zodat elk beeld een gebied om
vat van ongeveer 3200 k m in het vierkant. 

Intussen was men reeds kor t na de lancering van de eerste Thos-sateb 
liet begonnen aan de ontwikkehng van een belangrijk grotere weer
satelliet, die men de naam „ N i m b u s " had toebedacht ( f ig . 2). Deze 
satelhet, die in 1964 is klaargekomen, bestaat u i t twee aan elkaar gekop
pelde delen. Het bovenste gedeelte bevat de uitrusting voor de energie
voorziening en de s t and-con t ró le van de satelhet. Aan di t gedeelte is een 
tweetal enorme wieken bevestigd, die geheel bedekt z i jn met foto-elek
trische cellen. Deze wieken kunnen door middel van een bepaald me
chanisme al t i jd op de zon gericht worden gehouden en daardoor een 
maximale hoeveelheid elektrische energie produceren (ongeveer 15 maal 
zoveel als de eerste Thos-satehieten). Het onderste gedeelte van de 
Nimbus-satelhet biedt r u i m plaats aan velerlei apparatuur: TV-camera's 
m è t en zonder APT-systeem, infra-rode stralingsmeters, radar en wat 
men verder maar w i l opstellen. 

De Nimbus-satelliet draait niet om zi jn eigen as, maar word t op de 
aarde gericht gehouden door regelbare gasstralen loodrecht op de drie 
hoofdassen van de satelhet. Nimbus I werd gelanceerd op 29 augustus 
1964 en werkte uitstekend. Het mechanisme dat diende om de wieken 
van de satelhet op de zon gericht te houden werd hem echter noodlot t ig . 
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Figuur 2. Schets van de Nimbus-sateUiet net aanduiding van de voornaamste onderdelen. 

De wieken liepen vast en op 23 september viel de energievoorziening 
geheel u i t . De zeer kostbare satelliet had slechts r u i m 3 weken gewerkt. 
Beter verliep het met Nimbus I I die meer dan 11 jaar goed werkte na 
op 15 mei 1966 gelanceerd te z i jn . 

Alvorens to t een bespreking van de produkten der weersatehieten 
over te gaan, kan nog iets gezegd worden over hun levensduur. De t i j d , 
gedurende welke de Tiros-satelheten productief werkzaam zouden z i jn , 
werd aanvankelijk geschat op ongeveer drie maanden. Thos I voldeed 
praktisch exact aan deze prognose. Maar bij de volgende Tiros-satellieten 
werd de actieve levensduur geleidelijk langer en Tiros V I I overleefde 
eigenlijk zichzelf: na op 9 j u n i 1963 gelanceerd te z i jn , werkte hi j b i j de 
start van het operationele ESSA-satellietensysteem in 1966 nog steeds, 
maar het was niet meer nodig nog van z i jn diensten gebruik te maken. 
Bij het operationele systeem rekent men er overigens wel op dat iedere 
satelhet uher l i jk na een jaar door een volgende moet worden vervangen. 
Intussen draaien ahe to t nu toe gelanceerde weersatellieten, ook al wer
ken ze niet meer, nog ongestoord hun baantjes om de aarde en ze zuhen 
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dat voorlopig wel blijven doen: een satelliet op een hoogte van 750 k m 
ondei-vindt zo weinig wri jving van de atmosfeer, die op die hoogte zeer 
i j l is, dat hij aanvankelijk maar uiterst weinig zakt. Volgens berekenin
gen zou hi j pas na 75 jaar zover in de dichtere atmosferische lagen zi jn 
afgedaald, dat h i j , zoals de meteorieten, tengevolge van de wri jv ing de 
verbrandingsdood zou sterven. Voor satehieten op 1450 k m is een der
gelijk einde uiteraard i n de eerste paar eeuwen nog niet aan de orde. 

DE W O L K E N O P N A M E N 

Wanneer w i j thans de produkten der weersatellieten beschouwen, dan 
zi jn daar ahereerst de televisieopnamen van de bewolking, in het vervolg 
kortweg wolkenfoto 's genoemd. De weersatelheten stelden de meteoro
loog voor het eerst i n de geschiedenis i n de gelegenheid het wolkendek 
van grote hoogte te bekijken, waardoor voor het eerst een breed over
zicht werd verkregen. Z i j brachten voor het eerst de verrassende aanblik 
van het wolkenpanorama zoals het uitgespreid lag over een gebied van 
tienduizenden vierkante khometers. En wat direct opviel was, dat er 
meer ordening in de bewolking aanwezig bleek te z i jn , dan men zich bij 
de beschouwing van een klein gebied van onder af had kunnen voorsteb 
len. Men verwachtte na tuur l i jk de frontale wolkenbanden te zien, die 
men zich langs de f ron t l i j nen van de weerkaart had voorgesteld en die 
waren er ook, maar dat er in de stapelwolken zoveel ordening zou z i jn : 
wolkenstraten, celstructuren e.d. had men niet kunnen vermoeden. Een 
nieuw terrein lag hier braak niet alleen van waarneming, maar ook van 
onderzoek en verklaring. 

We laten nu enkele fenomenen, die op de satellietfoto's te zien z i jn , 
de revue passeren. 

1. De depressies met hun fronten. 

De depressies vertonen zich gewoonli jk duidel i jk als draaikolken in 
de atmosfeer waarvan de ontwikkel ing goed te volgen is. Op sommige 
foto 's ziet men duidel i jk een golfvormige ui tbocht ing in een frontale 
wolkenband als eerste aanzet voor de ontwikkehng van een nieuwe 
depressie. I n een later stadium ziet men een eigen gesloten circulatie 
ontstaan rond een kern. De bijbehorende f ron ten tekenen zich duide
hjk af: de warmtefronten met de uitwaaierende sluier van cirruswob 
ken aan hun voorzijde en de kouf ron ten met hun soms zeer scherpe 
begrenzing aan de achterzijde, waar dalende bewegingen en aanvoer 
van droge lucht een wolkenloos gebied creëren. En tussen warmte-
en k o u f r o n t een warme sector met zi jn vage, structuurloze wolken
part i jen, die bij het occlusieproces geleidelijk smaller wordt en ver-
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dwi jn t . De droge lucht achter het k o u f r o n t dringt geleidehjk de kern 
van het lagedrukgebied binnen. Op de foto 's ziet men een wolken
loze tong sphaalsgewijze naar de kern van de depressie doordringen. 
De depressie is nu over z i jn hoogtepunt heen. Er zi jn geen massieve 
wit te plekken meer op de foto 's te zien d.w.z. er zi jn geen grote re-
gengebieden meer overgebleven. 

% Stapelwolken en buien 

De stapelwolken, die ontstaan i n koude lucht door verwarming van 
de lucht bi j het aardoppervlak, vertonen zich als grote parti jen wit te 
vlokken. Ze z i jn soms fraai gerangschikt in wolkenstraten die vr i jwel 
evenwijdig aan de wind hggen (f ig . 3). Men kan de windricht ing i n de 
onderste lagen van de atmosfeer u i t de o r iën ta t i e van deze straten 
afleiden. Soms vormen de cumuluswolken cellen; de wolken zi jn dan 
in een kring gelegen rond een heldere plek. De doorsnede bedraagt 
30 - 50 km. 

Hebben de cumuluswolken nog scherpe randen dan hebben ze ge
woonl i jk het buienstadium nog niet bereikt. Z i j n de randen echter 
vaag geworden dan hebben we met buien te maken. Soms zi jn de va
ge pluimen naar één kant uitgerekt, ze geven dan een indicatie van 
de windricht ing op het niveau van de wolkentoppen. 

I n gevallen dat een koud zeeoppervlak grenst aan een warmer land
oppervlak kan men op de satelhetfoto's duidel i jk zien, dat de landge
bieden met stapelwolken z i jn bedekt, t e r w i j l de zeegebieden en de 
kuststreken met oplandige wind vr i j van wolken zi jn . Ook bergruggen 
zi jn vaak gekroond met reeksen stapelwolken. 

3. Golfpatronen 

Het rehef van het aardoppervlak kan ook golfpatronen i n de atmo
sfeer doen ontstaan. Zo 'n gol fpat roon v indt men in de bewolking 
duidehjk terug. De golfpatronen ontstaan vooral aan de hjzi jde van 
bergruggen. Soms vindt men tientallen golven achter elkaar met een 
golflengte van enkele tientallen khometers. 

4. Tropische cyclonen 

Hoewel vele interessante en nuttige fo to ' s van depressies op de ge
matigde breedten zi jn gemaakt, hebben de opnamen van tropische cy
clonen de meeste aandacht getrokken. Reeds kor t na de lancering fo 
tografeerde Thos I een tropische cycloon bij de Australische oostkust. 
Daarna heeft vooral Thos I I I zich onderscheiden als cyclonenjager. 
H i j fotografeerde in totaal 16 verschhlende tropische cyclonen, waar
onder de cycloon Esther, die door de satelliet werd ontdekt voordat 
men haar met de gewone waarnemingsmethoden had gesignaleerd. 
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Het aantal to t nu toe door weersatellieten gefotografeerde tropische 
cyclonen loopt al in de honderden. Ze zien er tijdens het hoogtepunt 
van hun ontwikkel ing u i t als grote fe lwi t t e vlekken (f ig. 4). met aan de 
buitenzijde wolkenbanden die sphaalsgewijze naar het centrum bub 
gen. In het midden van de wit te wolkenmassa is soms het oog van de 
tropische cycloon als een donker plekje waarneembaar. I n verband 
met het giilhge en soms verraderlijke karakter van de zeer gevaarlijke 
tropische cyclonen zi jnde satellietwaarnemingen van groot belang. Ze 
dragen bij tot een nauwkeurige plaats- en baanbepaling en ui t de 
vorm van het wolkenbeeld kan men vaak ook conclusies trekken over 
het ontwikkehngsstadium en over de hevigheid van de cycloon. D i t 
ahes heeft to t een belangrijke verbetering van het cycloonwaarschu
wingssysteem geleid. 

5. Straalstromen 
Met de naam straalstroom worden de geconcentreerde luchtstro

men op 8 a 10 k m hoogte aangeduid, waarin zeer grote windsnelheden 
(vaak 200—300 km/uur ) voorkomen. Een nauwkeurige plaatsbepahng 
ervan is uiteraard van groot belang voor de luchtvaart. Gewoonl i jk 
worden plaats en intensiteit bepaald met behulp van vhegtuig- en 
radiosondewaarnemingen. Herhaaldehjk gaven de satelhetfoto's ech
ter ook duideli jk de ligging van een straalstroom aan. De bewolking 
aan de rechterzijde van de as van zo'n straalstroom bevindt zich op 
veel grotere hoogte dan die aan de linkerzijde (beide genomen wan
neer men k i j k t in de r icht ing van de stroming). Bij een gunstige 
zonnestand werpt de hoge bewolking een schaduw op de lagere. Daar
door ziet men op de satelhetfoto's op de plaats van de straalstroom 
een lange smalle schaduwband. 

6. Sneeuw- en ijsvelden 
De weersatellieten, die ontworpen waren om wolkenpart i jen waar 

te nemen, bleken ook nog belangrijke gegevens te kunnen verschaffen 
over de omvang van sneeuwgebieden en ijsvelden, uiteraard aheen bi j 
onbewolkte hemel. Zo kon men b.v. u i t de detailfoto 's van Tiros I I 
nauwkeurig de ijstoestand i n de St. Laurensbaai bijhouden. Tijdens 
de strenge winter van 1962-1963 en ook i n latere winters was de 
ijsbedekking van de Oostzee eveneens uhstekend ui t de fo to ' s af te 
leiden. Ook de omvang van een sneeuwdek is goed te bepalen, hoewel 
het soms moei l i jk is bewolking en sneeuw van elkaar te onderschei
den. Heeft men echter fo to ' s van enkele dagen achtereen, dan kan 
men de sneeuwgebieden wel herkennen, omdat ze veel minder vorm
veranderingen vertonen dan de bewolking. Voora l i n berggebieden 
z i jn regelmatig beschikbare foto 's van sneeuw en ijs van groot belang 
voor het schatten van de watervoorraden. 
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DE S T R A L I N G S M E T I N G E N 

Van het begin af aan hebben de stralingsmetingen een essentieel on
derdeel gevormd van het weersatehietenprogramma. Vandaar dat reeds 
aan Thos I I strahngsmeters werden meegegeven. Een van de meest suc
cesvolle stralingsmeters is de zg. 5-kanalenstralingsmeter geweest. Daar
mee kan de mtensiteit van de strahng in 5 verschhlende golflengtebe-
reiken worden gemeten. De werking van deze stralingsmeter kan aan de 
hand van een schema duidel i jk worden gemaakt (f ig . 5). I n elk kanaal 

P R I S M A 

A N D E R E K A N A L E N 

B A N D R E C O R D E R Z E H O E R 

D R A A I E N D E S C I I D E 
I H A L F S P I E G E L E N D , H A L F Z W A R T 1 

Figuur 5 

kan door twee diametraal tegenover elkaar liggende openingen strahng 
binnentreden. Is de ene opening naar de aarde gericht, dan is de andere 
gericht naar de wereldruimte. Aangenomen wordt dat de u i t de ru imte 
mvallende straling n i h i l is, zodat de van de aarde binnenkomende stra
ling hiermee kan worden vergeleken. Na door een prisma te z i jn gere
flecteerd vah de straling op een draaiende schijf (40 omwentehngen per 
seconde), waarvan de ene he l f t reflecterend is gemaakt en de andere 
he l f t niet. Men kr i jg t daardoor een onderbroken signaal, dat verderop 
kan worden omgezet i n een wisselstroom. Via een f i l t e r , dat zodanig is 
gekozen dat aheen straling in het gewenste golflengtegebied wordt door
gelaten (en dat dus m elk der kanalen verschillend is) en via een lens 
valt de straling op een bolometer, waarin zeer kleine temperatuurver
anderingen worden veroorzaakt, die een elektrische spanning opleveren 
evenredig met de intensiteit van de straling. Het elektrische signaal dat 
hieruh wordt verkregen, wordt versterkt en op de band vastgelegd om 
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later te worden uitgezonden. U i t de sterkte van di t signaal kan men op 
het ontvangststation de stralingsintensiteit berekenen. 

Uiteraard is de keuze van het fh ter bepalend voor het golflengtege
bied waarin men w i l meten. Het belangrijkste doel was het meten van 
infra-rode strahng, maar toch werden ook twee kanalen gebruikt voor 
metingen van meer kortgolvige straling. We zullen deze eerst beschou
wen. Ze werden genummerd als kanaal 3 en 5. Via kanaal 3 werd stra
ling gemeten tussen ongeveer 0.2 en 6 micron. Deze straling vertegen
woordigt vr i jwel precies de totale hoeveelheid door de aarde gereflec
teerd zonhcht. Men meet met d i t kanaal dus de albedo - het terugkaat
send vermogen - van de aarde, hetgeen een zeer belangrijke factor is in 
het stralmgsbudget van onze atmosfeer. Het is nameli jk dat gedeelte van 
het toegestraalde zonhcht dat de atmosfeer weer verlaat. In eerste in
stantie leverden de metingen van de albedo niet erg bevredigende resub 
taten op. 

Het sterkst reflecterend z i jn uiteraard dichte, helderwhte wolken
partijen. Bi j metingen u h vhegtuigen had men voor de albedo van der
gelijke parti jen waarden gevonden van 68 to t 78%. Tot grote verbazing 
van de deskundigen leverden de satellietmetingen boven de zeer wi t te 
wolkenmassa's van de tropische cycloon Anna slechts een albedo van 
33%. Er moest dus iets mis z i jn . Ook de met deze gegevens uitgevoerde 
berekeningen van de strahngsbalans van het gebied tussen 55° N.B. en 
55° Z.B. leverden onmogehjke resultaten. Tenslotte kwam men erachter 
dat de responsie van de strahngsmeter sinds de lancering voortdurend 
was teruggelopen. Toen men hiermede rekening hield, kreeg men meer 
plausibele waarden voor de albedo. 

Over de metingen via kanaal 5 kunnen we ko r t z i jn . Ze omvatten de 
straling met golflengte tussen 0.5 en 0.8 micron, een groot deel van het 
zichtbare l icht dus en juis t het golflengtegebied waarin de T.V.-camera's 
gevoelig z i jn . De bedoeling van deze metingen is dan ook aheen een 
onderhnge vergelijking. De metingen en de T.V.-opnamen bl i jken zeer 
goed met elkaar te kloppen, zoals wel te verwachten was. 

D E I N F R A R O D E S T R A L I N G 

Metingen van de infrarode strahng zi jn zo belangrijk omdat we daar-
u h de temperaturen van het stralende oppervlak kunnen afleiden. I m 
mers: de wet van S te fan-Bohzmann zegt dat de intensheh van de door 
een hchaam uitgezonden strahng evenredig is met de vierde macht van 
de temperatuur van dat lichaam, aangenomen tenminste dat het een zg 
zwarte straler is, aan welke voorwaarde de meeste stralende oppervlak
ken niet geheel, maar toch wel bi j benadering voldoen. Verder moet men 
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bij metingen ui t sa teü ie ten natuur l i jk weten of men alle straling die van 
het hchaam uitgaat binnen het bewuste golflengtegebied wel ontvangt. 
De atmosfeer van de aarde heeft namelijk de eigenschap nogal wat infra
rode straling te absorberen, hetgeen vooral gebeurt door de waterdamp, 
het koolzuurgas en de ozon in onze dampkring. Met deze absorptie moet 
dus terdege rekening worden gehouden en dat heeft men ook gedaan bij 
de keuze van de golflengtebereiken waarin men ging meten ( f ig . 6). 

1.0 b 

GOLFLENGTE IN MICRONS 

Figuur 6 

Voor kanaal 1 koos men het golflengtegebied rond 6.3 micron, waar 
zich een absorptieband van waterdamp bevindt. Men ontvangt via di t 
kanaal aheen straling van de bovenzijde van de met waterdamp bezwan
gerde laag van de atmosfeer. Reikt deze laag maar to t geringe hoogte, 
dan is de ontvangen strahngsintensiteit nog vri j groot omdat de tempe
ratuur van het stralende oppervlak nog vr i j hoog is. D i t zal b.v. het geval 
z i jn i n hogedrukgebieden. Is de atmosfeer echter to t grote hoogte met 
waterdamp beladen, dan is de stralingsintensiteit vanwege de daar heer
sende lage temperaturen gering. D i t zal het geval z i jn i n depressies, 
tropische cyclonen en andere storingen. Men kan deze dus van de hoge
drukgebieden onderscheiden. Algemeen genomen kan men zeggen dat 
men u i t de metingen met kanaal 1 een indruk kan krijgen van de verde
hng van de waterdamp i n de atmosfeer. Voor kanaal 2 heeft men ju is t 
een golflengtegebied gekozen waarin de atmosfeer vr i jwel alle strahng 
doorlaat. In d i t gebied k o m t aheen de absorptielijn van ozon voor bi j 
9,6 micron, maar voor deze absorptie kan worden gecorrigeerd. 
Door de grote doorlaatbaarheid van de atmosfeer kan via kanaal 2 stra
ling ontvangen worden van wolkentoppen en in onbewolkte gebieden 
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rechtstreeks van het aardoppervlak. Ui t deze stralingsmetingen kan men 
de temperaturen van de wolkentoppen bepalen en daaruh kan men weer 
afleiden hoe hoog deze zich ongeveer bevinden. Verder kan men in on
bewolkte gebieden de temperaturen van het aardoppervlak berekenen. 
N u leverden ook deze berekeningen aanvankelijk geen goede resultaten 
op. Zo kwam men b.v. voor zeegebieden met watertemperaturen van 
meer dan 20° C op temperaturen dichtbi j het vriespunt. Voor de onbe
wolkte Sahara berekende men u h de strahngsmetingen temperaturen 
van ongeveer 37° C, welke goed overeenkwamen met de in de thermo
meterhut op de waarnemingsposten gemeten waarden. Wanneer men 
echter bedenkt dat het woestijnzand op deze zonnige dagen wel 20 gra
den warmer is dan de lucht op 2 meter hoogte, dan ziet men dat ook 
hier een veel te lage temperatuur u i t de stralingsmetingen te voorschijn 
kwam. Toepassing van een betere emiss iecoëff ic iënt van het woestyn-
zand (niet 1, maar 0,9) en van een betere t ransmiss iecoëf f ic iën t voor 
de atmosfeer bracht de berekende waarden al dichter bij de werkelijk
heid. Pas toen ook hier de teruglopende responsie van de stralingsmeter 
in rekening werd gebracht, werden de juiste temperaturen gevonden. 
Maar ook als men niet alle correcties precies toepast, is het toch moge
h jk met deze metingen bewolkte gebieden te onderscheiden van onbe
wolkte omdat de eerste meestal een veel lagere temperatuur hebben. 
Alleen zeer lage wolken kunnen moei l i jk worden onderscheiden omdat 
hun temperatuur weinig van die van het aardoppervlak verschilt. I n het 
algemeen kan men dus door metingen van de straling via kanaal 2 
's nachts de ligging van wolkenzones bepalen hetgeen van groot belang 
is, omdat d h dan immers niet door middel van televisieopnamen kan 
gebeuren. 

Rest ons nog kanaal 4, waarvoor een breed golflengtegebied werd 
gekozen liggend tussen ongeveer 7 en 30 micron. Hier in is v r i jwel de ge
hele door de aarde uitgezonden warmtestrahng begrepen. Deze meting 
is dus weer van groot belang voor de bepahng van de warmtebalans van 
de atmosfeer. 

Ahes bijeen kunnen we vaststehen dat de 5-kanalenstralingsmeter 
heel wat gegevens over onze atmosfeer verschaft. Men was hiermede 
echter nog niet tevreden en heeft de strahngsmetingen daarom nog op 
verschhlende punten verbeterd en uitgebreid en wel in de eerste plaats 
wat betref t de waarneming van wolken gedurende de nacht. Men wilde 
deze waarneming graag even perfect maken als overdag. D i t nu werd be
reikt door het in gebruik nemen van een geperfectioneerde strahngsme
ter. Men stapte hiervoor af van het golflengtegebied van 8 - 1 2 micron, 
en koos een smaller strahngsinterval, waarin de atmosfeer eveneens goed 
doorlaatbaar is ,nl . het interval tussen 3.4 en 4.0 micron. Het aardopper
vlak en z i jn eventuele bewolking worden afgetast met een draaiende 
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spiegel, waarna de straling een ongeveer gelijke weg volgt als i n de 5-ka
nalenstralingsmeter. De gemeten en naar het aardoppervlak uitgezonden 
stralingsintensiteiten worden op het grondstation samengesteld to t een 
zwart -wi t foto . D i t gebeurt aan de hand van een zwart-witschaal met 10 
t inten, waarin zwart correspondeert met een temperatuur van 310° K en 
w i t met 210° K . De koude parti jen die corresponderen met hoogreiken-
de bewolking z i jn op de fo to ' s dus helderwit. Op deze manier werd het 
mogelijk met behulp van infrarode straling nachtfoto 's te maken van 
aarde en wolkendek. De infra-roodcamera werd voor het eerst meegege
ven aan Nimbus I i n augustus 1964. H i j leverde verrassend fraaie nacht
foto ' s op, waarvan hierbij een van de mooiste is afgedrukt ( f ig . 7). 

De camera werd vervolgens ook ingericht voor automatische directe 
uitzending van de nachtopnamen. De primeur hiervan kreeg Nimbus I I . 
Deze satelliet zond overdag automatisch en direct T.V.-opnamen u i t en 
's nachts infra-roodopnamen. De resultaten waren uitstekend en men 
streeft ernaar deze infra-roodcamera i n het operationele weersatellieten
systeem te gaan gebruiken. Aan vele wensen van de meteorologen op de 
gehele aarde is dan tegemoet gekomen. 

Er werden echter ook nog andere experimenten op het gebied van de 
strahngsmetingen ondernomen. Daarbij viel de keuze op het golflengte
gebied rond 15 micron, waar zich een brede absorptieband van CO^ 
bevindt. De prettige eigenschap van di t gas is dat het overal in de atmo
sfeer in ongeveer dezelfde concentratie voorkomt. Berekeningen wezen 
ui t dat men, bij metingen over de volle breedte van de absorptieband, 
straling opvangt die in hoofdzaak k o m t u i t de lagen van de stratosfeer 
tussen 15 en 35 k m . U i t deze stralingsmetingen zou men dus een bena
derde gemiddelde temperatuur van di t gedeelte van de stratosfeer kun
nen afleiden. Metingen van deze straling werden voor het eerst uitgevoerd 
door Thos V I I i n 1963. Men gebruikte er een van de kanalen van de 
5-kanalenstralingsmeter voor. I n 12 uur t i jds werd het gehele gebied 
tussen 65° N.B. en 65° Z.B. eenmaal afgetast (afgezien van enkele klei
ne leemten). U i t deze dagelijkse metingen stelde men weekgemiddelden 
van de stratosfeertemperatuur samen, hetgeen t o t een grotere nauwkeu
righeid leidde. De hieruit samengestelde kaarten geven een goed beeld 
van de temperatuurveranderingen die in de loop van een jaar i n de stra
tosfeer plaats vinden. Een van de meest opvallende ontdekkingen hierbij 
was dat de afkoeling in de stratosfeer boven het Noordel i jk ha l f rond 
in het najaar niet u n i f o r m verloopt. De stratosfeer boven het Noorde l i jk 
deel van de Stille Oceaan koel t minder snel af dan die boven de rest van 
het Noordel i jk ha l f rond en b l i j f t gedurende vr i jwel de gehele winter 
warmer. Wat hiervan de oorzaak is, staat nog niet vast. I n januari 1964 
werd ook een plotsehnge verwarming waargenomen in de stratosfeer 
boven de omgeving van de Kaspische Zee. Deze winterse stratosferische 
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temperatuurstijgingen z i jn pas in 1952 voor het eerst ontdekt. Ze b l i j 
ken elke winter voor te komen, maar de plaats ervan is zeer verschihend. 
De satehieten kunnen helpen bij de waarneming ervan. 

Men zou echter nog een stapje verder whlen gaan. Naast een gemid
delde temperatuur van een gedeelte van de stratosfeer zou men graag 
het gehele verticale temperatuurprofiel van troposfeer en stratosfeer 
van satehieten u i t wihen meten. Ook daarvoor k o m t de absorptie van 
CO^ rond 15 micron in aanmerking. Het principe van de methode be-
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rust hierop, dat i n het centrum van de band vanwege de gi-ote absorptie 
aheen straling ontvangen wordt van de bovenste lagen van de stratosfeer. 
Diepere lagen doen meer en meer mee, naar gelang men meer naar de 
zijvleugels van de absorptieband gaat, omdat de absorptie daar kleiner 
is. Door nu metingen te verrichten van straling in een groot aantal zeer 
kleine golflengtegebieden van de CO^ absorptieband zou men de tempe
raturen van verschhlende lagen van de atmosfeer kunnen bepalen en 
daaruit een verticaal temperatuurprofiel kunnen samenstellen. Deze me
thode zal spoedig i n een satelhet beproefd worden. 

M O G E L I J K H E D E N E N TOEPASSINGEN 

Vat ten we nog eens samen wat met behulp van weersatellieten kan 
worden waargenomen, dan is dat: 
1. ligging, omvang en soort van wolkengebieden, zowel overdag als 

's nachts, 
2. temperaturen en hoogte van wolkentoppen, 
3. temperatuur van de stratosfeer en well icht ook verticaal tempera

tuurprof ie l van troposfeer en stratosfeer, 
4. de uitgaande kortgolvige (albedo) en langgolvige strahng. 
De eerste twee gegevens z i jn v r i jwe l uitsluitend van nut voor de weer-
voorspelhng op kor te te rmi jn . Ze verschaffen een betere kennis van de 
toestand van de atmosfeer k o r t voor het moment waarop een weersver
wachting moet worden gemaakt, hetgeen vooral van groot belang is voor 
gebieden waar weinig conventionele waarnemingen worden gedaan, zo
als zeegebieden met weinig scheepsverkeer. Voor Nederland kan hierbij 
vooral gedacht worden aan de Noordzee. 

De stralingsmetingen maken het mogelijk de warmtebalans van de 
atmosfeer, die men slechts onvohedig kende, beter te berekenen. Men 
kan dan ook bepalen hoeveel energie voor de atmosferische processen 
beschikbaar k o m t en welke fluctuaties daarin voorkomen. Wellicht kan 
di t een hulpmiddel z i jn voor de weersverwachting op langere te rmi jn , 
hetgeen overigens nog zal moeten bl i jken. 

V E R D E R E TECHNISCHE O N T W I K K E L I N G 

Intussen gaat de technische ontwikkehng op het gebied van de weer
satellieten in snel tempo voort. I n december 1966 werd een gecombi
neerde communicatie-weersatelhet gelanceerd, die aangeduid word t met 
ATS I (Apphcations Technology Satehite). Deze satehiet is boven de 
evenaar geplaatst op 35.600 k m hoogte, zodat h i j synchroon draait 
met de aarde. Aarde en satelliet hebben dezelfde omloop t i jd zodat de 



T E C H N I E K E N P R E S T A T I E S V A N W E E R S A T E L L I E T E N 159 

satelliet boven een bepaald punt van de aarde l i j k t stil te staan. De 
ATS I bevindt zich boven een punt op ongeveer 155° W.L. d.i. boven 
de Sthle Oceaan iets ten oosten van de Christmas-ehanden. Met een 
nieuw-ontworpen camera wordt elke 25 minuten een opname gemaakt 
van een gebied tussen 52.5° N.B. en 52.5° Z.B. dat r u i m een derde deel 
van het aardoppervlak beslaat. De satelhet houdt steeds hetzelfde ge
bied in het oog, waardoor men de ontwikkel ing van aherlei weersyste
men (buien, tropische cyclonen, depressies) van uur to t uur kan volgen. 
I n z i jn funct ie van communicatiesatelliet kan de satelhet gebruikt wor
den voor het radiografisch doorzenden van weerkaarten, wolkenanaly
ses e.d. De proeven hiermee z i jn uitstekend geslaagd. 
Na de mislukte lancering van ATS I I is ko r t geleden ATS I I I met succes 
boven de Atlantische oceaan geplaatst niet ver van de kust van Brazhië 
(op de evenaar). ATS I I I is de eerste weersatelhet die opnamen in kleu
ren maakt van de aarde en haar bewolking. 

I n de Verenigde Staten wordt hard gewerkt aan de ontwikkehng van een 
nieuwe satelliet die het „ w e r k p a a r d " van het begin van de jaren '70 
moet worden. Deze satehiet word t aangeduid met de naam Tiros M , web 
l icht de M van Major. Thos M zal groter z i jn dan z i jn voorgangers en 
dus meer apparatuur kunnen bevatten. Men hoopt daardoor met minder 
satellieten per jaar te kunnen volstaan en zo de kosten te drukken. H i j 
zal tweemaal zo zwaar z i jn als de tegenwoordige Tiros (Essa)-satelheten 
en evenals de Nimbus voorzien z i jn van wieken vol foto-elektrische ceb 
len. Een eerste proefexemplaar hoopt men i n 1969 te lanceren. Men 
heeft deze grote satelhet ook nieuwe taken toebedacht, waarvan een 
heel belangrijke is het verzamelen van gegevens als windricht ing, wind
snelheid, luchtdruk en luchttemperatuur. Het s tuh de satelhetdeskun-
digen tegen de borst dat met name de eerste drie elementen niet van 
een satelhet u h gemeten kunnen worden. Men w i l d h nu laten doen 
door over de gehele wereld verspreide automatische weerstations en 
weerboeien en op constante hoogten ronddrijvende ballonnen, waarna 
de waarnemingsgegevens door de weersatellieten zouden worden verza
meld en naar de meteorologische insti tuten doorgezonden. 
D i t alles zal waarschijnlijk niet door één weersatelhet kunnen worden 
gedaan. Men denkt aan een combinatie van in een baan over de polen 
ronddraaiende satehieten (zoals de ESSA) en enkele synchrone satehie
ten boven de evenaar (zoals de ATS) . 

Hoe de ontwikkel ing in de toekomst ook zal z i jn , zeker is dat de weer
satelheten een steeds belangrijker r o l zuhen gaan spelen in de meteoro
logische waarnemingen en berichtgeving. 





M O D E R N E W A S M I D D E L E N 

door 

Dr. K .G . van Senden 

De ontvi'ikkeling van de moderne wasmiddelen is in ons land pas 
na de Tweede Wereldoorlog goed op gang gekomen. De belangrijkste 
wijziging, die deze modernisering inhield, was het vervangen van zeep 
door een A^on Soapy Z>etergent (N.S.D.). I n het Wasmiddelenbesluit 
worden deze produkten aangeduid als „detergent" en gedefinieerd als: 

„alle organisch-synthetische capillair-actieve stof, anders dan zeep, 
met reinigend vermogen". 

Het tempo en de omgang van de omschakehng van zeep op detergent 
kan het beste worden gedemonstreerd met het i n f ig . 1 gereproduceerde 
diagram. Hierin is de m de Verenigde Staten van Amerika geproduceerde 
hoeveelheid zeep en N.S.D. uitgezet als funct ie van het jaar. * 
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Figuur 1 
Produktie van zeep en detergent in de Verenigde Staten 
van Amerika. 

Een soortgelijke ontwikkel ing heeft plaatsgehad (zij het dan ook op een 
ander t i jds t ip) in vr i jwel alle landen o f vol t rekt zich nog steeds. Opge-

* Omdat 1 kg zeep niet equivalent is met 1 kg N.S.D. zijn geen absolute waarden voor de hoe
veelheden vermeld. 

Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Dihgentia" 
te 's-Gravenhage op 18 maart 1968. 
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merkt moet worden, dat nog steeds een hoeveelheid zeep wordt gepro
duceerd, die in hoofdzaak in toiletzeep wordt verwerkt. 

Een van de voornaamste redenen waarom de detergenten in wasmid
delen beter voldoen dan zeep is een gevolg van het fe i t , dat i n de huis
houdingenvoor het wassen meestal hard water wordt gebruikt. De hierin 
aanwezige Caf"^-en Mgf'^ionen vormen met de zeepanionen een neerslag 
volgens de vergelijking 

2 RCOO" Ca^ ^ (RCOO) , Ca 
,,kalkzeep" 

2 RCOO'Mg^-^ (RCOO)2Mg 

Door water van 10- 15°DH, dat in ons land in de meeste huishou
dingen wordt gebruikt, word t de zeep ui t 25-30% van de toegevoegde 
hoeveelheid wasmiddel i n kalkzeep omgezet. De absolute hoeveelheid 
wasmiddel hangt hierbij uiteraard ook af van de i n de produkten aan
wezige hoeveelheid zeep, die bij zeepvlokken groter is dan bi j huishoud
zeep o f bij een zelfwerkend wasmiddel. Het percentage onwerkzaam ge
maakte zeep is echter afhankeli jk van de dosering van het produkt , die 
bi j zeepvlokken weer hoger is dan bij huishoudzeep of bij een zelfwer
kend wasmiddel. Bij het laatstgenoemde produkt bhjven dan echter nog 
andere componenten in het sop b e s c h i k l 3 a a r , die op zichzelf reeds een 
deel van het vuh kunnen verwijderen. 

Bij gewone zeep is het zeepverhes zelfs nog groter dan u i t deze cijfers 
zou volgen. Om di t te begrijpen moet eerst de moleculaire structuur van 
zeep nader worden beschouwd. Van chemisch standpunt u i t bestaat de 
gewone zeep u i t de natr iumzouten van vetzuren, die de i n f i g . 2 weer
gegeven moleculaire structuur hebben. Aan het einde van een lange koob 
waterstofketen bevindt zich een carboxylgroep met een natr iumatoom. 
De koolwaterstofketen, die bijv. 12—18 C-atomen kan bevatten, is op 
zichzelf niet oplosbaar i n water en vormt dus het hydrofobe deel van 
het molecule. De carboxylgroep is daarentegen hydrofiel en maakt daar
door het gehele molecule in water oplosbaar. I n f ig . 2 is tevens de sche
matische voorstelling van een zeepmolecule aangegeven, waarin de hy
drofobe keten door een streep en de hydrofiele kop door een negatief 
geladen bohetje wordt voorgesteld. 

De in het sop gevormde kalkzeep is een hydrofobe massa, die ontstaan 
is doordat de carboxylgi-oepen van de zeep zi jn geblokkeerd door Ca!"̂  
of Mg!* ionen. Deze massa trekt de hydrofobe koolwaterstofketens van 
de zeepanionen aan, zodat zi j i n een zeepsop snel met een monomolecu
lahe laag zeepanionen wordt bedekt. Het gehele complex k r i jg t hierdoor 
een negatieve elektrische lading, die to t onderhnge afstoting van de deeb 
tjes leidt en het coaguleren hiervan tegengaat. I n plaats van zeep kan 
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ANIONIC SURFACTANTS 
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Figuur 2 
Moleculaire structuur van zeep en anionactieve detergenten 

voor d i t doel ook een detergent dienen, dat i n de zeep is verwerkt. 
Ook het reeds op het wasgoed aanwezige vuh kan Caï* en Mgl* ionen 

bevatten, die i n evenwicht z i jn met de in het water aanwezige ionen. 
Wanneer men voldoende zeep toevoegt worden praktisch al deze ionen 
als kalkzeep gebonden. Het evenwicht wordt dus verbroken, hetgeen het 
verwijderen van het vuh bevordert. Anderzijds kan zich nu weer kalk
zeep op het weefsel afzetten wanneer de overmaat zeep niet groot ge
noeg is om alle kalkzeep te dispergeren. Plaatselijk kunnen dan tameli jk 
grote kalkzeep-conglomeraten ontstaan, die het weefsel na herhaald was
sen onder ongunstige condities zelfs m i n o f meer waterafstotend kun
nen maken. 

De genoemde bezwaren kunnen worden vermeden wanneer de carbo
xylgroep wordt vervangen door een sulfaat- o f sulfonaatgroep ( f ig . 2). 
Aanvankelijk werd hiertoe uitgegaan van de vetalcoholen, die na omzet
ten met zwavelzuur alkylsulfaten leveren, waarin de -OSO3 "-groep als 
hydrofiele groep optreedt. De calciumzouten hiervan zi jn ook bij lage 
temperatuur reeds veel beter oplosbaar dan de calciumzouten van de 
vetzuren, zodat onder normale condities geen moeili jkheden werden on
dervonden. Inmiddels waren in de Verenigde Staten van Amerika ook 
de sulfonaten on twikke ld , waarvan met name het alkylbenzeensulfonaat 
ook in hard water voor de wasmiddelen voor de „ g r o t e was" uitstekend 
bleek te voldoen. D h produkt , dat door sulfoneren van alkylbenzeen 
met geconcentreerd zwavelzuur o f zwaveltrioxyde wordt verkregen, 
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vormt ook thans nog de basis voor vele wasmiddelen voor huishoudehjk 
gebruik. 

De moleculahe structuur van deze drie groepen produkten — zeep, 
aUcylsulfaat en alkylbenzeensulfaat - k o m t i n zover overeen, dat naast 
de hydrofobe koolwaterstofketen een negatief geladen hydrofie le kop 
aanwezig is. Omdat i n een waterige oplossing het actieve deel van het 
molecule een anion is noemt men dergelijke s toffen A N I O N A C T I E V E 
PRODUKTEN. Men kan hiervoor hetzelfde symbool gebruiken, dat i n 
f ig . 2 is aangegeven. 

Van fysisch-chemisch standpunt gezien is het niet noodzakelijk, dat 
de hydrofiele kop een negatieve lading heeft. Er z i jn dan ook produkten 
ontwikkeld met een positief geladen hydrofie le kop, waarbij het actieve 
deel van het molecule na oplossen in water wordt gevormd door een 
kat ion. Dergelijke verbmdingen noemt men K A T I O N A C T I E V E PRO
D U K T E N . De moleculaire structuur van twee belangrijke vertegenwoor
digers hiervan is aangegeven in f ig . 3. 

CATIONIC SURFACTANTS 

H H H H \ ® fc:C 

HC-C— — - c - c - N -aOxCH 
H H H H / ^ g ^ ' ' 

QUATERNARY HCH " " 
AMMONIUM " ^ ^ 

H n 

H H H H ®,9^\ 
H C - C - — — C-C-NC X C H 
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Figuur 3 
Moleculaire structuur van kationactieve detergenten 

I n beide gevallen heeft het min o f meer centraal gelegen N-atoom een 
positieve elektrische lading, waartegenover in de oplossing meestal een 
halogeenion (CF o f Br") aanwezig is. Het waseffect van de kationactieve 
produkten is slecht, maar zij hebben dikwi j l s een germicide o f anti-stati
sche werking. Men verwerkt dergelijke verbindingen dan ook in produk
ten, die aan speciale eisen moeten voldoen. 

Naast de anion- en kationactieve s toffen z i jn ook NIET- IONOGENE 
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P R O D U K T E N ontwikkeld . Men ging hierbij u i t van een a lkylfenol , dat 
het hydrofobe deel van het molecule leverde, en liet d i t reageren met 
etheenoxide volgens: 

R < Ö > O H + H2C-CH2 ^ R < ( Ö > O C H 2 C H 2 0 H 

O 

Het reactieprodukt heeft weer een eindstandige OH-groep, zodat deze 
reactie zich kan herhalen en produkten met 5-50 etheenoxidegroepen 
kunnen worden gemaakt. Bij onderzoek van de moleculaire structuur 
hiervan, die in f ig . 4 is weergegeven, b l i j k t dat de reeks etheenoxidegi-oe-
pen het hydrofiele deel van het molecule levert, doordat hierin naast eb 
kaar positieve en negatieve elektrische ladingen voorkomen. Het sche
matische symbool is anders dan dat van de anionactieve en kationactieve 
produkten, omdat het hydrof ie le deel nu veel groter is. 

NON-IONIC SURFACTANTS 
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Figuur 4 
Moleculaire structuur van niet-ionogene detergenten 

Het gedrag van een oplossing van een detergent i n water kan nu met 
behulp van de structuur van de detergentmoleculen worden toegehcht. 
Wanneer een detergent i n water wordt opgelost zuhen de detergentmo
leculen worden geconcentreerd aan het oppervlak van de oplossing, dus 
aan het grensvlak vloeistof/ lucht . Hier kunnen n l . de moleculen zo wor
den gericht, dat de hydrofobe koolwaterstofketens u h de vloeistof ste
ken, t e rwi j l de hydrof ie le kop in de waterfase b l i j f t . D i t heeft ten gevob 
ge dat de grensvlakenergie daalt, o f m.a.w. de oppervlaktespanning 
wordt verlaagd. D i t proces gaat door, totdat het oppervlak geheel met 
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detergentmoleculen is bezet. Bij verdere toevoeging van detergent ont
staan dan de z.g. micellen. D i t zi jn conglomeraten van detergentmolecu
len, die zo z i jn geor iën teerd , dat de hydrofiele koppen zich aan de bub 
tenzij de van de micel bevinden. De detergentconcentratie, waarbij dit 
verschijnsel optreedt, noemt men de kritische micelconcentratie (c.m.c). 
Bij deze concentratie treedt een plotselinge verandering op van de in
vloed van de concentratie op een aantal eigenschappen, die i n f ig . 5 is 
aangegeven voor de oppeiwlaktespanning en het waseffect, maar die bijv. 
ook in de osmotische druk en de geleidbaarheid to t ui t ing komt . Hierui t 
volgt, dat de bij het wassen gebruikte concentratie ah i jd hoger moet z i jn 
dan de kritische micelconcentratie, die omgekeerd dus kan dienen om 
de minimale dosering te bepalen. 

C.M.C. 

J U— 
I I W A S H I N G E F F E C T 

Flguixi 5 
Invloed van de concentratie van een detergent op de op
pervlaktespanning van de oplossing en het waseffect 

Het uheindeli jke reinigingseffect is echter ook afhankeli jk van de aard 
van het vui l , dat moet worden verwijderd. D i t bestaat in hoofdzaak u i t 
de in tabel 1 genoemde componenten. 

Het i n water oplosbare vuh levert bij een normaal wasproces geen 
moehijkheden op, omdat d i t vuh in het sop oplost. 

Het vaste, i n water onoplosbare vu i l kan op verschhlende wi jzen aan 
het substraat hechten. Bi j zeer kleine deeltjes z i jn de London-Van der 
Waals-krachten van overwegende betekenis, hoewel zij slechts over korte 
afstand werken. Z i j z i jn dan echter zo groot, dat ju is t het fijne pigment-
vu i l zeer moehi jk kan worden verwijderd. Op grotere afstand werken de 
z.g. waterstofbruggen tussen de waterstof- en zuurstofatomen van vuh 
en weefsel. Deze waterstofbruggen worden zwakker i n alkalisch mil ieu 
en kunnen ten dele verklaren, waarom een alkalisch reagerend sop een 
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Tabel 1 

Componenten van vu i l dat door wassen moet worden verwijderd 

Type vu i l Voorbeeld Hoeveelheid 

1. i n water oplosbaar vu i l Zouten, suiker 10% 

2. vast vu i l Silicaten, 40% 

Carbonaten, 20% 

„ R o e t " 5% 

3. vettig vu i l Huidvet en 20% 
triglyceriden 

4. oxideerbaar vu i l ICleurstoffen < 5% 

goede waskracht heeft, die door toevoegen van soda o f dergehjke alka-
hën nog kan toenemen. Een derde belangrijke factor is de hechting via 
meerwaardige metaalionen (hier: Ca!* en Fef* ionen), die a.h.w. als een 
soort kitsubstantie kunnen werken. Men kan di t hechtmiddel verwijde
ren met behulp van stoffen, die hiermede complexe ionen vormen. Een 
van de meest belangrijke vertegenwoordigers hiervan is het z.g. tr ifos
faat Nas P3O1 0 dat vooral de Ca!* jonen complex bindt volgens de ver
gelijking 

(Pa O i o ) ' ° + Ca^*^ (CaPa O ,0) 

Hierbi j ontstaat geen neerslag, zodat het gebonden calcium door uitspoe
len kan worden verwijderd. Uiteraard worden tevens de in hard water 
aanwezige Ca^*- (en Mg^*-) ionen verwijderd, zodat het fosfaat ook het 
water zacht maakt. Men verwerkt het dan ook i n de meeste moderne 
synthetische wasmiddelen. 

Tenslotte bestaat de mogelijkheid dat vast vuh aan het substraat word t 
vastgeplakt door vettige substanties als huidvet. I n di t geval zal het vaste 
vuh van het vezelmateriaal losgemaakt worden wanneer dat vettige vu i l 
word t verwijderd. Het mechanisme hiervan is van groot praktisch belang, 
omdat het tevens aangeeft hoe vett ig vu i l word t verwijderd. D i t proces 
is reeds i n 1937 door N . K . Adam onderzocht door met vet bevuhde wob 
vezels i n een detergentoplossing te brengen en het effect langs microsco
pische weg te bestuderen. Het vet wordt dan opgerold, waarbij de was
middelmoleculen een belangrijke r o l spelen. Het losgemaakte vet adsor
beert dan nog detergentmoleculen en wordt daardoor in het sop gedis-
pergeerd t o t een stabiele emulsie. 

Bijzonder moei l i jk te verwijderen is het oxideerbare „ v u h " , dat o.a. 
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de door natuurl i jke kleurs toffen u i t vruchten e.d. teweeggebrachte vlek
ken veroorzaakt. Men verwijdert dergehjke vlekken met een bleekmid
del, waarvoor thans algemeen natriumperboraat wordt gebruikt. Men 
kan perboraat opvatten als een boraat, waarin em deel van het kristab 
water is vervangen door waterstofperoxide H2 O 2 , dat bi j oplossen in 
water v r i j komt en dan actieve zuurstof levert. Hierdoor worden één of 
meer van de geconjugeerde dubbele bindingen tussen de C-atomen van 
de kleurstofmoleculen geoxideerd, waardoor een kleurloze verbinding 
ontstaat. De temperatuur is hierbij van groot belang. Enerzijds verloopt 
de oxidatiereactie bij hogere temperatuur sneher, maar d i t geldt even
eens voor de ontleding van het bleekmiddeb Het totale bleekeffect ver
toont hierdoor een maximumwaarde, die voor perboraat bij een tameli jk 
hoge temperatuur ligt. Anderzijds biedt d ü het grote voordeel, dat het 
bleekeffect bi j lage temperatuur zo kle in is dat men de meeste gekleurde 
weefsels zonder bezwaar in een perboraathoudend sop kan wassen wan
neer de temperatuur hiervan hoogstens 40° C is. Het spreekt vanzelf, dat 
de kleurstof dan ook een goede wasechtheid moet hebben, daar zij an
ders kan doorlopen en ook door andere weefsels kan worden opgeno
men. 

Het invoeren van de detergenten heeft ook de samenstellingen van de 
wasmiddelen beihvloed. De gewone zeep, die nog steeds als huishoud
zeep wordt gebruikt, bestaat u i t 70% zeep en 30% water. Door drogen 
hiervan verkrijgt men vlokkenzeep en toiletzeep, die beide ca. 90% zeep 
en 10% water bevatten. Het moderniseren van de tohetzeep k w a m neer 
op het vervangen van ca. 20% zeep door een detergent, dat de kalkzeep 
effect ief dispergeert. I n al deze produkten kunnen desgewenst kleurstof, 
pa r fum o f andere ingred iën ten worden verwerkt. 

Bi j de wasmiddelen was de situatie minder eenvoudig. Het uitgangs
punt was hier het zelfwerkende wasmiddel, dat 44% zeep en ca. 20% 
soda bevatte. Wanneer de zeep hierin wordt vervangen door 30% deter
gent, mag het produkt geen soda meer bevatten, omdat deze in hard 
water onoplosbaar calciumcarbonaat vormt, dat het wasgoed stug en 
ruw maakt. Toevoegen van tr i fosfaat bleek hier de oplossing van het pro
bleem te z i jn , zodat de moderne synthetische wasmiddelen dan ook 
30% trifosfaat bevatten. Daarnaast word t r u i m 10% sulfaat toegevoegd 
om een goed hanteerbaar poeder te verkrijgen. Volgens het wasmiddel 
lenbesluh moeten zowel het zelfwerkende wasmiddel als het syntheti
sche wasmiddel ca. 1% actieve zuurstof bevatten, zodat hierin ook nog 
10% perboraat moet worden verwerkt. 

Reeds eerder was een wolwasmiddel i n poedervorm ontwikke ld , dat 
in plaats van vlokkenzeep kan worden gebruikt. Een dergelijk p rodukt 
kan worden samengesteld u h 25% detergent en r u i m 50% natriumsub 
faat, dat hier de waswerking van de detergent ondersteunt. Teneinde het 
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sop de juiste alkaliteit te geven werd orthofosfaat en een mengsel van 
soöa= + natriumcarbonaat toegevoegd. 

De vloeibare synthetische wasmiddelen bieden bij het vaatwassen en 
reinigen van ramen, deuren e.d. zo veel gemak, dat zij op grote schaal 
worden gebruikt. Het voornaamste bestanddeel is ca. 40% detergent, ge
combineerd met 10% sulfaat en een kleine hoeveelheid carbonaat. Ver
der moet uiteraard zo veel water aanwezig z i jn , dat een vloeibaar pro
dukt ontstaat, dat gemakkelijk kan worden gedoseerd. 

Ook het inweekmiddel, vroeger voornamelijk soda, al dan niet i n com
binatie met fosfaat, k o n worden verbeterd door toevoegen van ca. 10% 
detergent. Hierdoor wordt het bevochtigen van het te reinigen oppervlak 
versneld en het emulgeren van het verwijderde vettige vuh bevorderd. 

Een verdere verbetering hiervan was het toevoegen van enzymen, die 
moei l i jk te verwijderen vuh chemisch kunnen ontleden. Hoewel men 
een zeer groot aantal enzymen kent, z i jn voor wasmiddelen slechts de in 
tabel 2 genoemde enzymen van belang. 

Tabel 2 

I n wasmiddelen gebruikte enzymen 

Enzym 
E 

Reageert met 
substraat S 

Reactieprodukten 

Protease E i w i t Peptiden o f amino
zuren 

Amylase Zetmeel of Suikers 
stijfsel 

Lipase Vet ten Vetzuren + glycerol 

I n de p rak t i jk b l i j k t voor wasmiddelen protease het belangrijkste te z i jn , 
omdat u i t eiwit ten opgebouwd vuh (bijv. bloedvlekken! ) i n heet water 
o f sop denatureert en dan totaal onoplosbaar wordt . De werking van het 
enzym berust op de vorming van een complexe verbinding met het s u b 
straat volgens het reactieschema: 

E + S ^ ES ^ E -f P l + i\ 
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Na de vorming van het complex wordt het substraat plaatselijk aange
tast, waarbij het molecule a.h.w. doorgesneden wordt . Vervolgens vah 
de complexe verbinding weer uheen, waarbij naast de beide stukken van 
het substraat (Pj + P j ) het enzym vr i jkomt , dat dan weer met teen 
ander substraat-molecule kan reageren. Het enzym gedraagt zich dus als 
een katalysator, die de reactie 

S P l + P j 

versneh, waarbij P j en P2 bi j e iwhten en amylose ook weer als substraat 
optreden. Op deze wijze worden verbindingen met een hoog moleculair 
gewicht afgebroken to t gemakkelijk oplosbare s toffen. 

Een ander belangrijk bestanddeel van de moderne wasmiddelen z i jn 
de fluorescentiemiddelen, die de t i n t van bet wasgoed verbeteren zonder 
dat het vezelmateriaal chemisch wordt aangetast. Fluorescentiemiddelen 
z i jn organische verbindingen, waarin evenals bi j de kleurs toffen een 
groot aantal geconjugeerde dubbele bindingen tussen de C-atomen aan
wezig is; zij z i jn door hun verdere moleculahe structuur kleurloos of 
zeer hcht geel gekleurd. Voora l de van dhaminosthbeendisulfonzuur af
geleide produkten hebben grote technische betekenis gekregen. Het 

H 2 N < Ö > - C H = C H - < 0 > N H 2 

SO3H SO3H 

effect van de fluorescentiemiddelen berust op een transformatie van voor 
het oog onzichtbare ultraviolette strahng in zichtbaar l icht. Deze v indt 
plaats doordat de bi j de - C = C - groepen behorende elektronen door 
de energie van de ultraviolette straling gemakkelijk in een verder van de 
atoomkern gelegen baan kunnen worden gebracht ( f ig . 6). 

U.V. 
radiation 

LR. radiation 

visible light 
(blue) energy 

»- time 
Figuur 6 . Energetisch mechanisme van fluorescentieverschijnselen. 

Deze toestand is echter niet stabiel, zodat de elektronen nagenoeg on
midde l l i jk weer i n de oorspronkelijke banen terugvallen. D i t proces 
vmdt plaats i n twee etappes, waarbij eerst een betrekkeli jk kleine hoe
veelheid energie wordt uitgezonden als (onzichtbare) infrarode strahng. 
De tweede etappe levert dan een veel grotere hoeveelheid energie op, die 
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uitgestraald wordt als blauw Ucht. De onvermijdeli jke vergeling van het 
wasgoed wordt hierdoor geheel te niet gedaan, waarbij dan een stralend 
heldere was wordt verkregen. 

De schuimvorming heeft bij de synthetische wasmiddelen nieuwe 
problemen naar voren gebracht. De moderne trommelwasmachines pro
duceren veel meer schuim dan de machines met heen en weer gaande 
agitator, waardoor tijdens het wassen het sop overschuimt. Gelukkig 
kende men toen reeds de niet-ionogene detergenten, die relatief weinig 
schuim produceren en het ontwikkelen van speciale wasmiddelen voor 
trommelwasmachines mogeli jk hebben gemaakt. Ook de afgewerkte 
soppen van detergenten bl i jken zelfs na sterke verdunning met water 
nog vr i j veel schuim te produceren. Bovendien werd het dodecylben-
zeensulfonaat, dat op grote schaal in synthetische wasmiddelen werd 
verwerkt, i n de installaties voor de reiniging van het afvalwater niet af^ 
gebroken, zodat een niet te verwaarlozen verontreiniging van de open
bare wateren optrad. De oorzaak hiervan bleek te z i jn , dat dodecylben-
zeen werd gemaakt u i t propyleen, waarbij een vertakte koolwaterstof
keten ontstond. De biochemische processen worden gestoord door de 
aanwezigheid van secundaire en tertiahe C-atomen, die in het tetrapro-
pyleen veel voorkomen: 

H 

H H H HCH H 

-i-(é)-c-(^-c-
HHCH H H H 

H 

H 
H H HCH H 

- C - C - ( C ) - C -
I I T I 
H H HCH H 

H 

Men heeft di t bezwaar overwonnen door aan de benzeenkern geheel on
vertakte koolwaterstofketens 

H H H H H H 
I I I I I I 

- C - C - C - C - C - C -
, 1 1 1 1 1 1 
H H H H H H 

te koppelen, die bi j de biodegradatie gemakkelijk volledig worden afge
broken. Het verschh in gedrag is zeer opvallend en maakt, dat thans kan 
worden voldaan aan de eis, dat bi j de behandeling van het afvalwater 
minstens 80% van het detergent moet worden afgebroken. In Duitsland 
heeft deze eis reeds to t een belangrijke afname van de verontreiniging 
van het water van rivieren en kanalen door detergenten geleid. I n Ame-
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rika, Engeland en Nederland z i jn de N.S.D.-fabrikanten zonder wette
l i jke dwang overgegaan t o t uitsluitende produkt ie van „ s o f t detergents" 
met lineaire alkylketens. 

Tenslotte dient nog te worden nagegaan wat de praktische betekenis 
van de moderne wasmiddelen i n de samenleving is. De omschakehng van 
ui t vetten en vette oliën gefabriceerde zeep op „ N o n soapy detergents", 
waarvoor de grondstoffen door de petrochemische industrie worden ge
leverd, heeft ten gevolge dat een grotere hoeveelheid vetten beschikbaar 
is voor verwerking in levensmiddelen. Voor de huisvrouw heeft het in
voeren van de synthetische wasmiddelen nog een geheel ander gunstig 
effect gehad. De eigenschappen van de op detergenten gebaseerde was
middelen kunnen n l . worden aangepast aan de eisen, die door de moder
ne wasmachines en wasprocessen worden gesteld. Hierdoor is een tame
l i j k vergaande mechanisatie van het wassen mogeli jk, die de huisvrouw 
veel werk kan besparen. Ook de moderne text ie lprodukten stehen b i j 
zondere eisen aan de wasmiddelen, waarmede zij worden behandeld. 
Door een goede keuze van de componenten kan zonder meer aan deze 
eisen worden voldaan. 







D E E V O L U T I E V A N D E C O M P U T E R 

door 

Prof. Dr. M . Euwe 

De uitvinding van de computer is een van de belangrijlcste, meest 
vruchtdragende en diepst ingrijpende uitvindingen van de twintigste 
eeuw. Men kan di t veihg zo stehen hoewel wi j pas aan het begin staan 
van een door de intrede van de computer in onze maatschappij ingeluide 
ontwikkel ing. Een ui tvinding als deze komt doorgaans niet u i t de lucht 
vallen. De eerste computer is in Amerika gebouwd tijdens de tweede we
reldoorlog en kwam to t stand onder de druk van dwingende omstandig
heden. De voortschrijdende bestrijdingstechnieken vereisten steeds meer 
een snelle verwerking van ingewikkelde wiskundige problemen, waarvan 
de oplossing volgens de destijds gebruikelijke methoden zoveel t i j d i n 
beslag nam, dat de resultaten op het ogenbhk van de presentatie allang 
door de fei ten waren achterhaald en derhalve waardeloos waren gewor
den. Het onderzoek naar vernieuwing en vervanging van de bestaande 
technieken werd met grote energie aangevat en leidde in betrekkel i jk 
korte t i j d to t de ontwikkel ing van een apparaat dat aan de gestelde eisen 
voldeed. 

De eerste computer was geboren. Het was een moeil i jke en moeizame 
procedure, maar de grote gemeenschapszin van alle betrokkenen had een 
uhermate vruchtbare uhwerking. Het ging in di t geval niet om een ver
snelling met bijvoorbeeld een factor twee o f zelfs v i j f , maar het ging om 
een geheel nieuwe aanpak die ertoe zou moeten leiden, dat berekenin
gen, die normaal maanden o f jaren zouden vergen, i n een tijdsbestek van 
uren of dagen zouden kunnen worden uitgevoerd. Dus geen verbetering 
maar een totale herziening en vernieuwing. Deze eis gaf meteen een aan
wijzing van de r icht ing waarin de vernieuwing moest worden gezocht. 
Ver f i jn ing van de bestaande mechanische rekenapparatuur, verbetering 
van het gebruikte materiaal, schaalverkleining, dat alles zou de snelheid 
op z i jn gunstigst verdubbelen. De raderen zouden beter in elkaar grijpen, 
er zou minder wri jving z i jn , het geheel zou soepeler en sneher verlopen 
maar de winst zou beperkt bli jven. 

I n plaats van de mechanische onderdelen, de assen en tandraderen die 
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in d e conventionele rekenmachine de t e bewerken g e t a l l e n samenbrach
ten, zou een ander veel sneher medium deze taak moeten v e i T u l l e n . Het 
lag voor de hand dat het enige in aanmerking komende medium de elek
trische stroom zou z i jn o f althans iets dat daarmee zou samenhangen. 
Slechts op het gebied van hcht, elektriciteit en magnetisme werden sneb 
heden aangetroffen die voor de verwezenlijking van het gestelde doel 
bruikbaar zouden kunnen zi jn . Aldus was het theoretisch fundament 
voor de nieuwe machine gelegd. 

I n feite bestond di t fundament reeds vele jaren. Het zou al rond de 
eeuwwisseling mogelijk z i jn geweest een computer te vervaardigen. Ahe 
daartoe vereiste kennis was aanwezig, maar de bouw van zo 'n apparaat 
zou een f o r t u i n gekost hebben en bovendien ontbrak destijds de nood
zaak o f zelfs maar het begin van noodzaak. Wie in 1900 e e n duur appa
raat op de markt had gebracht dat duizend rekenkundige bewerkingen 
in een enkele seconde zou kunnen volvoeren, had zich t o t op zekere 
hoogte belachelijk gemaakt. Duizend bewerkingen in één seconde! Ook 
voor de grootste bedrijven was dat welhcht het kwantum van een hele 
week geweest en met één zo'n computer had men destijds misschien het 
rekenwerk voor heel Europa kunnen venichten! 

Keren wi j terug to t de jaren 1942 en 1943. De technische moeil i jkhe
den om getallen en cijfers in magnetisch o f elektrisch materiaal vast te 
leggen en snel langs stroomdraden te verplaatsen, waren spoedig over
wonnen, maar het ging niet alleen om snelheid. Het ging tevens om een 
vorm van automatisering. Wanneer een apparaat duizenden bewerkingen 
in een enkele seconde zou moeten verrichten, zou er geen t i j d z i jn voor 
onderbrekingen van het proces om instructies te geven. Tevoren moes
ten alle instructies i n het apparaat gebracht z i jn , hetgeen betekende dat 
de machine gedurende enige t i j d automatisch, dat w h zeggen zonder tus
senkomst van de mens, zou moeten functioneren. Ook i n d i t opzicht 
was lang tevoren het nodige spit- en graafwerk verricht. 

Charles Babbage (1792 - 1871) heeft een groot deel van z i jn leven be
steed aan het ontwerpen van een machine die de wezenlijke kenmerken 
droeg van onze hedendaagse automatische rekenmachine. D i t apparaat, 
waarvan de bouw nooi t is klaar gekomen, zou qua structuur onze com
puter zeer nabij komen. Het zou invoer- en uitvoerorganen bezitten, een 
geheugen, een rekenwerk, ahes uiteraard gebaseerd op de ouderwetse 
mechanische grondslagen. De technologie van die dagen verkeerde even
wel i n een zodanig p r imi t i e f stadium, dat Babbage's grootse denkbeeb 
den, niettegenstaande de aanwending van aanzienlijke geldbedragen, on-
verwezenlijkbaar bleken. Ofschoon zich echter i n Babbage's nalaten
schap geen echte tastbare machine bevond, was z i jn vindingri jkheid t ó c h 
voor het nageslacht bewaard gebleven en daarvan werd te rechter t i j d ge-
bruhf gemaakt door verschillende grote mannen op verschihende plaat
sen. 
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I n 1944 kwam de M A R K I gereed, een machine die grotendeels was 
gebaseerd op elektro-mechanische principes. Twee jaar later kwam de 
E N I A C to t stand en deze was vele tientahen malen zo snel als z i jn toch 
reeds snelle voorganger. De vervanging van de relais door v a c u ü m b u i z e n 
had deze versnelling mogelijk gemaakt en zo was de eerste elektronische 
rekenmachme een fe i t geworden. Er werden snelheden bereikt van vele 
duizenden optellingen per seconde, hetgeen de aanvankelijke verwach
tingen nog verre overtrof. 

De impuls die de Verenigde Staten hadden gegeven werd spoedig in 
de gehele wereld voelbaar. Overal werden elektronische rekenmachines 
ontworpen en gebouwd: in Engeland, Duitsland, Frankr i jk , Rusland en 
Scandmavië . Ook de Nederlandse wetenschappehjke wereld het zich niet 
onbetuigd. I n 1946 werd te Amsterdam het Mathematisch Centrum op
gericht. I n dit centrum en aan verschihende Universiteiten en Hogescho-
len'.vonden onderzoekingen plaats. In de jaren 1950 to t 1956 werd een 
aantal computers vervaardigd, de A R R A I en I I , de FERTA, de A R M A C , 
de Z E B R A , de PTERA, met als bekroning de zeer machtige X I , maar 
dan z i jn wi j reeds m een nieuwe fase van de ontwikkel ing der computers 
aangeland. 

De eerste computers waren echte -rekenmachines; de naam zegt het 
trouwens. Deze machines onderscheidden zich, behalve door hun fan
tastische snelheid, ook door hun feilloosheid. Op di t laatste werd b i j 
zondere nadruk gelegd. Het ligt voor de hand dat, naarmate de snelheid 
van deze machines groter werd, een zeker menselijk wantrouwen in de 
exactheid groeide. Wij hebben niet voor niets het spreekwoord „haas t ige 
spoed is zelden goed". Een apparaat dat per seconde duizenden, inmid
dels reeds tienduizenden bewerkingen volvoerde, zou best eens een 
steek kunnen laten vallen en wat waren dan de consequenties wanneer 
het menselijk oog de gang van zaken niet op de voet kon volgen, waar
door een deugdelijke controle in fei te ontbrak? 

Ofschoon experimenteel was gebleken dat elektrische onderdelen in 
het algemeen betrouwbaarder werkten dan mechanische, was, gezien de 
grote aantallen cijfers die i n zo korte t i j d de machine in- en uitgingen, 
een stevige controle beslist noodzakelijk. D h gaf extra problemen die 
evenwel in verhouding to t het geheel veel minder moehe veroorzaakten. 
De computer werd voorzien van een zo groot aantal ingebouwde contro
les dat d i t snelle, op het eerste gezicht toch zo kwetsbare apparaat sta
tistisch eeuwen zou kunnen functioneren zonder een enkele f o u t te ma
ken. De p rak t i jk heeft d i t bevestigd: de computer is f o u t v r i j . D i t mag 
echter niet worden verward met storingsvrij. 

De computer is zelfs i n zi jn hedendaagse geperfectioneerde vorm ver
re van storingsvrij, maar een storing wordt ons op bepaalde wijze ken
baar gemaakt, zodat niet het gevaar bestaat dat de gestoorde computer 
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buiten ons weten onzin produceert. K o r t gezegd: de computer funct io

neert niet of correct. 
Nadat de computer gedurende meer dan v i j f j a a r zi jn bestaansrecht 

als voor t re f fe l i jk rekenapparaat had bewezen door op het terrein van 
wiskunde, sterrenkunde en natuurkunde problemen op te lossen, die 
men met gewone middelen niet baas kon , kwam men op het idee het 
toepassingsgebied van de computer u i t te breiden in de r icht ing van de 
administratie. Ook hier was sprake van noodzaak. Door allerlei factoren 
waren de administratieve taken de laatste 25 jaar zodanig verzwaard, 
dat deze de mens boven het hoofd dreigden te groeien. Wehswaar had
den in dit tijdsbestek en ook daarvóór talloze hulpmiddelen (boekhoud
machine, ponskaartenapparatuur) hun intrede gedaan maar ze waren op 
den duur niet afdoende gebleken. Men ging zoeken naar een ander, 
krachtiger middel en vond di t i n de computer. 

Men denke nu niet dat di t denkbeeld te zeer voor de hand lag. De 
computer was immers in eerste instantie een rekenapparaat en het re
kenwerk nam en neemt in de administratie slechts een ondergeschikte 
plaats in . De oplossing van gecompliceerde wiskundige berekeningen 
k o m t ui teindeli jk neer op het successievelijk uitvoeren van zeer grote 
aantallen eenvoudige bewerkingen en deze massale opeenvolging ont
breekt bij de vraagstukken van administratieve aard ten enenmale. Be
halve een aantal eenvoudige optellingen en vermenigvuldigingen is het i n 
de administratie grotendeels een kwestie van vastlegging, ordening en 
verstrekking van gegevens en resultaten. Dat ook i n di t opzicht de com
puter grote diensten zou kunnen bewijzen betekende niet meer en niet 
minder dan een tweede doorbraak van de gangbare opvattingen en ver
eiste een nieuw fundamenteel onderzoek. 

De grote snelheid was nut t ig maar voor de meeste administratieve toe
passingen niet onontbeerli jk. Essentieel was i n eerste instantie de moge
l i jkhe id van de machine om behalve cijfers ook letters te kunnen hante
ren. Aangezien evenwel de computer uitsluitend werkt met enen en nub 
len (bits) en de letters eveneens (en wel op veel verschhlende manieren) 
te presenteren, z i jn als reeksen enen en nullen, leverde deze ui tbreiding 
geen enkele moei l i jkheid op. Veel meer problemen werden opgeworpen 
door de voor administratieve verrichtingen noodzakelijke opslag van gro
te hoeveelheden informat ie die zouden kunnen worden bewaard t o t het 
ogenblik waarop ze voor de verwerking nodig zouden zijn. De machine 
moest een geheugen hebben. D i t orgaan was ook in de reeds ontwhckeb 
de rekenmachine aanwezig, maar het geheugen van de administratieve 
computer zou van een andere orde van grootte moeten z i jn . Het geheu
gen moest geen honderd o f duizend tekens kunnen bevatten maar tien
duizend en eigenlijk nog veel meer. De moderne computer kan werken 
met geheugens van enkele miljarden tekens. 
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I n de vi j f t iger jaren z a g men de administratieve computers geleidelijk 
in grote bedrijven verschijnen. Eerst enigszins aarzelend, maar nadat de 
eerste, i n feite zeer grote gebruiksmoeilijkheden waren overwonnen, ab 
thans gereduceerd, ging het i n steeds sneher tempo en werd de wereld 
overstroomd met duizenden computers. En dat t e r w i j l men aanvankelijk 
in de Verenigde Staten had gedacht dat 4 a 5 computers voldoende zou
den z i jn om aan alle administratieve behoeften te voldoen! Een van de 
staaltjes van een verkeerde beoordehng welke voor d i t gebied zo type
rend z i jn en zo frequent zi jn voorgekomen. 

Wij hadden nu naast elkaar de wetenschappelijke computer, de reken
machine met een middelmatig t o t k le in geheugen en grote snelheid en 
de administratieve computer met een groot geheugen en een middelma
tige snelheid, d i t laatste althans relatief gezien. Het lag voor de hand dat 
deze aanvankelijk streng gescheiden typen computers, die waren voort
gekomen ui t verschihendsoortige behoeften, naar elkaar toe zouden 
groeien. De wetenschappelijke computer k o n voor bepaalde vraagstuk
ken best een groot geheugen gebruiken en de administratieve computer 
was voor bepaalde vraagstukken ten zeerste gediend met grotere snelhe
den. Zo zien wi j de twee soorten computers van t i j d t o t t i j d eikaars werk 
overnemen. Bi j het ingaan van de zestiger jaren z i jn de computers i n ab 
lerlei sectoren aan het werk zonder dat het accent valt op het weten
schappelijke of administratieve karakter. De verschihen waren praktisch 
verdwenen. 

Voor de snehe verwerking van de gegevens en de verstrekking van re
suhaten is de computer onontbeerli jk. De computer doet nog meer: hi j 
berekent de meest economische routes voor het vrachtvervoer overzee, 
hi j bepaalt de optimale samenstelling van bepaalde produkten en hi j 
geeft de juiste normen voor de bedrijfsvoering als geheel, waE^rbij het 
midden wordt gehouden tussen onderbezetting en overbezetting van 
machines en mankracht. Wij kunnen constateren dat de gebieden van de 
administratieve en de wetenschappelijke problemen nauw aan eUcaar 
grenzen en geleidelijk naar elkaar toegroeien. 

Het is wellicht niet overbodig de aandacht te vestigen op enkele grote 
hinderpalen en knelpunten die telkens opnieuw remmend werken op de 
snelle voortschrijding der ontwikkel ing: het probleem der programme
ring. Bi j de verwerking van de eerste wiskundige problemen trad deze 
hindernis nog niet zo sterk op de voorgrond. Het betrof daar veelal een 
serie scherp gedefmieerde bewerkingen. Om vervolgens te komen van 
een exacte omschrijving naar een goed oml i jnd programma levert geen 
problemen van betekenis op. Het is slechts één stap en niet eens zo'n 
lastige. Heel anders was het gesteld met administratieve taken die voor 
het merendeel niet nauwkeurig waren geformuleerd en steeds mogelijk
heden van uitzondering open lieten. De eerste programma's die voor de-
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ze problemen werden beschi-even, vertoonden dientengevolge vele te
kortkomingen. Al le tijd-planningen met betrekking to t de inzet van de 
computer belandden daardoor ver buiten de raming en het duurde jaren 
alvorens de computers in staat waren hun werk feihoos te verrichten. 
Alweer een voor di t gebied zo typerende onjuiste beoordeling ten aan
zien van getaxeerde t i j d en mankracht. 

Research naar betere programmeermethoden ging grote aandacht vra
gen. „ T r a c e r s " werden ontworpen, dat waren programma's met behulp 
waarvan het door middel van proefgevahen mogeli jk was gemaakte fou 
ten snel op te sporen. Nieuwe technieken leidden to t de ui tbreiding van 
de computer met indexregisters, hetgeen een wezenlijke vereenvoudiging 
van het programmeren betekende. Daarnaast werd nog een veel belang
ri jker spoor gevolgd door de ontwikkehng van speciale talen, waardoor 
de programma's i n een taal konden worden geschreven die meer over
eenkomst vertoonde met onze eigen taal dan de nietszeggende machine
talen. Een soort automatisering van hogere orde, want de computer 
zorgt daarop zelf voor de omzetting van de menselijke programmeertaal 
in de taal van de betreffende machine: de computer maakt z i jn eigen 
programma. Er werden zowel administratieve als wetenschappelijke pro
grammeertalen on twikke ld en ook hier zien wij het verschil geleidelijk 
vervagen. Er bestaan op het ogenblik reeds talen die op beide gebieden 
volledig van toepassing zi jn . 

Van rekenmachine en administratiemachine was de computer een 
informatiemachine geworden, zowel i n de zin van verwerking als van 
verstrekking van informatie . De technische verbetering ten aanzien van 
snelheden, aard en samenstelling van het geheugen, uitbreiding van de 
perifere apparatuur hadden aanzienlijk bijgedragen to t deze afronding 
van de ontwikkel ing. Wanneer wi j denken aan toepassingen op het ge
bied van de beleidsbeslissingen of op het gebied van de geneeskunde dan 
valt i n beide gevallen het zwaartepunt op het t i j d ig verkrijgen van de 
juiste, geëigende informatie . De manager baseert z i jn beleidsstrategie op 
gegevens betreffende marktverhoudingen, omzetsnelheden, u i tkomsten 
van enquê t e s e.d. De medicus die een diagnose stelt baseert deze, behab 
ve op eigen waarneming, bovendien op gegevens u i t de ziektegeschiede
nis van de pa t i ën t , op statistieken die het verband leggen tussen ver
schijnselen en mogelijke oorzaken enz. Het is steeds de taak van de com
puter om meer terzake dienende gegevens te verstrekken die de techniek 
van het nemen van beslissingen vergemakkelijken en verbeteren. 

Met het ontstaan van de informatiemachine z i jn wi j echter nog niet 
aan het einde gekomen van de evolutie der computers. Het streven van 
de mens bleef er op gericht steeds meer p r o f i j t te t rekken van deze won
derbaarlijke machines. De programmering was reeds aanzienlijk vereen
voudigd. Ook ten aanzien van de bediening in de meest uitgebreide zin 
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kwamen vereenvoudigingen to t stand door automatisering van de hande
lingen die aan de bediening voorafgaan, hetgeen het begaan van grove 
vergissingen uitschakelde. Voorts leidde een aantal vindingen in verschib 
lend opzicht to t een verdere optimalisering van het rendement van de 
computer. 

1 De' in - en uitvoermogelijkheden werden aanzienlijk uitgebreid. Dora
de ontwikkel ing van operatie-systemen werd de besturing van de com
puter gerationaliseerd. De ,,time sharing" opende weer geheel nieuwe 
mogelijkheden. Wij bevinden óns op het ogenblik nog te midden van de 
ui twerking en de perfectionering van deze denkbeelden, maar het is 
reeds duidel i jk dat zeer in het bijzonder de tirrie sharing de computer 
een nieuw aspect verleent. De t i j d van de computer wordt verdeeld over 
verschillende gebruikers die elk hun eigen programma doen uitvoeren. 
Het essentiële is daarbij dat de ene gebruiker de ander niet stoort. Er z i jn 
geen wachtt i jden o f juister gezegd: men ervaart niet de wachtt i jden die 
slechts onderdelen van een seconde bedragen. 

Te rwi j l bijvoorbeeld de computer bezig is een salarisadministratie te 
verzorgen, kan tegeli jkert i jd een programma ter berekening van de zo
veelste decimaal van het getal n plaatsvinden en kan tevens de.manager 
informat ie vragen en verkrijgen betreffende de omzetten van de dag. De 
tijdrovende dialoog mens-machine, die vroeger alleen mogelijk was wan
neer de computer geen andere bezigheden te verrichten had, kan er nu 
tussendoor geschieden. Deze ontwikkel ing betekent een krachtige sti
mulans voor het gebruik van de computer bij de wetenschappelijke re
search, waar het er vaak om gaat tien maal verkeerd te proberen en de 
elfde maal raak te schieten. De administratieve toepassingen geraken op 
de achtergrond voor zover het routine-bezigheden betreft . Ze moeten 
uiteraard wel worden uitgevoerd, maar de aandacht valt meer op be
stuurli jke problemen, op operationsresearch-technieken, op planning e.d. 
Wat de overige gebieden betref t gaat het naast de uitvoering van gecom-
phceerde berekeningen o m de ontwikkehng en toetsing van theo r i eën 
voor ahe takken van wetenschap. Geen enkel terrein van de wetenschap 
is door de computer onberoerd gebleven: de geneeskunde, de rechtswe
tenschap, de psychologie en zelfs de theologie, al deze wetenschappen 
prof i teren van de onverwacht grote capaciteiten van de computer. Nog 
steeds werkt de inmiddels to t het duizendvoudige aangegroeide snelheid 
van de computer bijzonder imponerend: de computer kan per uur even
veel doen als een stadion vo l geleerden gedurende hun gehele leven. De 
computer is de universele wetenschapsmachine geworden. 

Het lag in de l i j n dat deze en dergelijke vaststellingen in handen van 
minder deskundigen zouden leiden t o t overdrijvingen die een verkeerde 
voorstelhng van zaken zouden geven. De volgende „ h e l d e n d a d e n " wor
den aan de computer toegeschreven: hi j spoort misdaden op, geneest 
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zieken, geeft onderwijs, spreekt recht en leidt een bedrijf. De interpreta
tie van zulke uitspraken doet dan een zeker gevoel van angst voor een 
toekomstige robot-maatschappij post vatten. Ten onrechte, want het 
zou juister z i jn vast te stellen dat de computer snel waardevolle gegevens 
kan verstrekken die de mens met z i jn in tu ï t i e , z i jn overzicht en vermo
gen om hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden, i n staat stelt de ge
noemde werkzaamheden op veel betere wijze te verrichten dan di t zon
der computer het geval zou zi jn . 

Wanneer wi j het geheel van de prestaties der computers nog eens over
zien dan b l i j k t dat de intrede van de computer i n vele opzichten een ver
groting van dimensie heeft teweeggebracht. 

Vooreerst i n materiele zin. Vroeger dachten de bedrijnen in appara-
tuurkosten van duizenden guldens, thans z i jn het miljoenen. Voor de 
producent van machmes waren vroeger miljoenen guldens investering 
nodig, thans miljarden. De computer heeft nieuwe beroepen gecreëerd , 
nieuwe opleidingsproblemen gesteld. Er is een nieuwe denkwijze ont
staan die het zwaartepunt legt op een juiste en volledige formuler ing 
met signalering van alle mogelijke uitzonderingen, ook van die uitzonde
ringen, waarvan het uiterst onwaarschijnlijk is dat ze ooit zullen optre
den. Er zi jn nieuwe talen on twikke ld , waarin zowel de programmeurs 
als de opdrachtgevers op alle niveaus hun wensen kunnen u i tdrukken . 
Deze talen werden ontworpen en gevormd na diepgaande studie van de 
struktuur der talen in het algemeen. Een opmerkelijke, ofschoon niet de 
enige, verbinding tussen de A- en B- wetenschappen waaraan de compu
ter debet is. Het onderwijs heeft er een dimensie bijgekregen. Naast het 
gewone, verklarende onderwijs z i jn onderwijsmachines in staat de leer
ling allerlei routine-kennis en vaardigheid to t toepassing van het geleerde 
bij te brengen. 

Waarheen gaan wij? Van rekenmachine naar administratiemachine 
naar informatiemachine naar universele wetenschapsmachine. En verder 
naar beleidsmachine of naar denkmachine, naar een maatschappij van ro
bots? Het is verleidelijk de geschiedenis van de laatste 20 jaar te projec
teren op de toekomst. Wanneer daarbij nog rekening wordt gehouden 
met een zekere acceleratie, die i n het recente verleden duidel i jk waar
neembaar is, dan kr i jg t men inderdaad het gevoel van een op d r i f t ge
raakte maatschappij waarvan de besturing hoge eisen zal gaan stellen. 
Er van afgezien dat extrapolatie a l t i jd een gewaagde-bezigheid betekent, 
is het goed zuiver te stellen waar de vooruitgang en de versnelling zich 
het meest openbaart. Dan kunnen wi j constateren dat het vooral de 
technologie is die zich razend snel on tp looi t en dat het i n p rak t i j k bren
gen van al het nieuwe veel meer t i j d vergt dan werd vermoed. Als een 
soort reactie op de conservatieve verwachtingen, die ons eeuwenlang 
hebben beheerst en die telkens werden over t roffen, vindt thans een cor-
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rectie plaats die de weegschaal naar de andere kant doet overslaan. Wij 
hollen dikwij ls ver voor de fei ten u i t , vooral wanneer het de automatise
ring van typisch menselijke bezigheden betreft . Het ligt ook voor de 
hand: eerst hebben de machines ons fysieke werk verhcht en ten dele 
overgenomen, thans z i jn machines doende ons geestelijke werk te ver-
hchten en over te nemen. Het is ongetwijfeld juis t dat de intrede van de 
computer voor ons denken een aanzienlijke verhchting heeft teweegge
bracht, veelal echter door het snel verstrekken van correcte en geëigende 
mformat ie . Daar echter, waar het erom ging bepaalde menselijke werk
zaamheden i n hun geheel te verrichten, heeft de computer verstek laten 
gaan. De ontwikkel ing op deze heuristische gebieden gaat althans veel 
langzamer in z i jn werk dan op andere gebieden. Van versnelling is geen 
sprake, eerder van vertraging. 

Het beste voorbeeld levert de mechanische vertaling. R u i m tien jaar 
geleden werden de eerste schreden op di t moeil i jke pad gezet en dank 
zij r i j k e l i j k vloeiende subsidie-gelden werden reeds spoedig spectaculahe 
resultaten geboekt, welke evenwel grotendeels lagen op het algoritmisch 
terrein van de leer der vertaling. Daarmee worden bedoeld die onderde
len van de vertaling die gebonden zi jn aan vaste regels. Men verwachtte 
toen een spoedige doorbraak naar de automatische vertaling als geheel, 
maar die kwam niet en is er nu nog niet, t e r w i j l de totale kosten van 
deze onderzoekingen inmiddels het mi l ja rd wel zullen hebben over
schreden. De computer vertaalt even goed o f even slecht als t ien jaar 
geleden. Wanneer het een technische tekst betref t is de vertaling redelijk 
verstaanbaar en bijna volledig bruhcbaar, maar de vertaling van een wib 
lekeurig stuk proza is zonder menselijke bijstand niet betrouwbaar. Hier 
komen wi j op een kr i t i ek punt: waarom onderstehen wi j (bl i jkbaar stib 
zwijgend) dat de computer op den duur alle bezigheden van de mens 
zal kunnen overnemen? Waarom geen samenwerking? De computer en 
de mens hebben elk hun kwali tehen. De mens heeft wh , inhiat ief , origj-
naliteit , creativiteit en scherpzinnigheid. H i j on twikke l t een snel inzicht 
in gecompliceerde situaties, hij velt een goed oordeel, ook wanneer geen 
kwantitatieve maatstaven aanwezig z i jn , h i j herkent analogieën. Z i j n 
geheugen is associatief, h i j kan bepaalde patronen snel herkennen, hi j 
bezit vaardigheid in het interpreteren van onvolledige, vage o f dubbeb 
zinnige informat ie en heeft groot aanpassingsvermogen, 

De machine daarentegen munt u i t door snelheid van verwerking, sneb 
heid bij het opzoeken van opgeslagen informat ie , door accuratesse zo
wel ten aanzien van de verwerking als van de bewaring. H i j word t niet 
geremd door emoties, door luiheid of door onwh. H i j heeft een geheu
gen op lange te rmi jn en is betrouwbaar in deze zin dat hi j de opgedragen 
instructies zonder mankeren uitvoert . Mens en computer kunnen elkaar 
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bij vele werkzaamheden op ideale wijze aanvullen. 
D i t neemt niet weg dat het toch zinvol b l i j f t te zoeken naar verdere 

analogieën tussen de computer en de menselijke schedelinhoud. Zouden 
wi j nauwkeurig weten hoe de menselijke hersenen functioneren dan zou 
het bouwen van de computermens geen technische onmogelijkheid meer 
zijn. Door de computer voor taken te plaatsen die typisch menselijk z i jn , 
trachten wi j de werking van onze geest te simuleren en naarmate de al
dus uitgevoerde experimenten een betere aansluiting geven, komen wi j 
dichterbij de werkeli jkheid. Of schijnt het dat w i j er dichter bi j komen? 
Ik hel over to t het laatste. Het aantal factoren dat ons denken beheerst 
is wel eindig, maar het aantal vrijheidsgraden schijnt zo groot te z i jn dat 
het praktisch oneindig is en daardoor zelfs buhen het berehc van de com
puter ligt. I k persoonlijk geloof dan ook niet i n een robot-maatschappij, 
wel meen ik dat wi j binnen afzienbare t i j d zuhen worden geconfronteerd 
met grote veranderingen, maar die zullen van geheel andere aard zi jn . Z i j 
zullen in de eerste plaats optreden i n het vlak van de techniek en de di
recte toepassingen daarvan in industrie en maatschappij. 

Diebold, de grote Amerikaanse expert, ziet binnen tien jaar een nieu
we industrie verrijzen, de „ i n q u h y industry". Het betreft hier bedrijven 
die zich bezig houden met het verzamelen en het verstrekken van infor
matie op elk gebied. Deze bedrijven bestaan reeds, maar hun aantal en 
omvang zi jn nog gering. Het z i jn er slechts twin t ig met een gezamenhjke 
jaarlijkse omzet van 20 mi l joen dollar. Diebold voorspeh voor 1975 een 
uitbreiding van di t bedrag t o t 21 mi l jard . 

Men zal dan in enkele seconden kunnen beschikken over elke gewen
ste informatie , waar men zich ter wereld ook bevindt, als er tenminste 
een eindstation in de buurt is. D h maakt de verbinding mogeli jk met een 
computer die de informat ie i n z i jn geheugen heeft opgeslagen nadat de
ze tevoren op de een o f andere manier is samengevat en verwerkt. D i t 
laatste maakt dat hier sprake is van „ i n f o r m a t i e op maat", hetgeen w h 
zeggen dat het gaat om informat ie aansluitend op de activiteiten en be
hoeften van de aanvrager. 

Het is duideli jk dat u i t deze mogelijkheden grote veranderingen zub 
len voortvloeien ook en vooral ten aanzien van de beleidsbepahng van 
regeringen en bedrijven. D i t w i l niet zeggen dat de menselijke factor een 
ondergeschikte r o l zal spelen. Integendeel, de menselijke in tuh ie zal 
steeds waardevoher bl i jken dan welke informat ie ook. Diebold merkt 
terecht op dat de manager die vreest dat de computer zi jn werk zal over
nemen, niet waard is een leidende positie te vervuhen. 

De werkgelegenheid zal eensdeels verminderen, namelijk daar waar de 
computer het werk van de mens heeft overgenomen, andersdeels uhbreb 
ding ondergaan omdat de computer zoveel nieuwe mogelijkheden opent 
Ahes bijeen genomen wordt een langzame teruggang verwacht. Zo lang-
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zaam dat de verkorting van de werk t i jd telkens het evenwicht zal kun
nen herstellen. Diebold verwacht voor het jaar 1980 een werkweek van 
3 5 i uur. Blijkbaar gaat het toch niet zo snel i n de r icht ing van de één-
daagse werkweek! 

Mag ik tenslotte m i j n conclusies in enkele woorden samenvatten? De 
computer is geëvolueerd van rekenmachine via administratiemachine en 
informatiemachine naar universele'wetenschapsmachine. De evolutie zal 
niet verder gaan naar bijvoorbeeld beleidsmachine o f denkmachine. Wel 
zal de computer i n de naaste toekomst op alle gebieden van de weten
schap steeds grotere diensten gaan bewijzen. De mens—machinedialoog 
zal goed op gang komen en daardoor zullen de bedrijfsbeslissingen op 
vastere gronden stoelen. De weerberichten zuhen betrouwbaarder wor
den en de technieken van de automatische vertahng zuhen verbeteren. 
De documentatie en ontsluit ing van informat ie zullen op de gebieden 
van de geneeskunde, rechtspraak en criminologie van het hoogste be
lang bl i jken. De computer zal ons denken vergemakkelijken en onze be
leidsvoering verdiepen. De computer zal een uherst bekwame en welko
me partner blijven, maar hij zal onze samenleving niet gaan beheersen en 
dhigeren. 


