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O V E R H E T F U N C T I O N E R E N VAN O N Z E H E R S E N E N 

door 

Dr. J. P. Schadé 

Moleculaire dimensies in het zenuwstelsel 

Zowel het wetenschappelijke als het klinische onderzoek van het 
centrale en perifere zenuwstelsel heeft sinds de tweede wereldoorlog 
een stormachtige ontwikkel ing doorgemaakt. Kenmerkend voor deze 
ontwikkel ing is de introductie van zeer verfijnde technieken. Moest men 
zich een twint ig ta l jaren geleden nog tevreden stellen met een 
hchtmicroscoop en een kathodestraahoscihoscoop voor het onderzoek 
naar de structuur en de funct ie van de hersenen, thans beschikken we 
over elektronen-microscopen en digitale rekenmachines voor het 
analyseren van de moleculaire basis van de werking van het normale en 
pathologische zenuwstelsel. 

Wat het fundamentele onderzoek van hersenen en ruggemerg betreft 
is er niet zozeer sprake van een accent-verschuiving maar veeleer van een 
dimensie-verschuiving. De klassieke wetenschap van de neuro-anatomie, 
die zich vroeger bezig hield met het beschrijven van de vorm en de 
structurele componenten van het zenuwstelsel, is door de elektronen
microscoop verdrongen, waardoor een geheel nieuwe wereld ontvouwd 
werd en men een inzicht kreeg in de onderlinge samenhang van de 
zenuwcellen en de andere elementen van het zenuwstelsel. 

Elke zenuwcel is een structurele en functionele eenheid, maar de 
25.000.000.000 cellen van het zenuwstelsel zi jn meer dan zo maar een 
conglomeraat van structurele elementen. Elke cel bestaat u i t een 
complexe structuur van membranen en kanalen, die het morfologisch 
substraat vormen van een ingewikkeld systeem van functies, zoals 
eiwit-synthese, produktie van neurotransmitters, aanmaak van enzymen 
en geleiding van elektrische potentialen. 

Naast de klassieke takken van wetenschap is er een aantal nieuwe 
disciplines ontstaan. De neurocybernetica houdt zich vooral bezig met 
de processen van informat ie en communicatie i n het zenuwstelsel en 
analyseert de overeenkomsten tussen denk- en perceptieprocessen van 

Naar een lezing, gehouden voor de Koninldijke Maatschappij Diligentia op 25 oktober 
1971. 
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natuurli jke organismen en de werkingsprincipes van moderne, door de 
mens vervaardigde elektronisclie apparaten zoals rekenmachines. De 
neurochemie bestudeert de chemische basis van de werking van het 
normale en gestoorde zenuwstelsel. De neurogenetica speurt naar de 
overdracht en mutatie van genetische componenten, waardoor vele 
neurologische en psychiatrische ziekten in een nieuw licht komen te 
staan. Deze nieuwe disciplines hebben alle hun eigen werkmethoden en 
technieken, maar de raakvlakken tussen structuur en funct ie , tussen 
normaal en pathologisch, liggen op het ultra-microscripisch niveau thans 
veel dichter bi j elkaar. Vandaar de gemeenschappelijke naam voor deze 
tak van wetenschap: moleculaire neurologie. 

Microcosmos van het neuron 

Een zenuwcel of neuron verschht van cellen van andere organen, 
zoals nier of lever, doordat ze een groot aantal uitlopers bezit die 
verschhlend van lengte zi jn. f f e t membraan of de wand van de zenuwcel 
strekt zich ui t tot de einden van deze vertakkkingen. D i t is daarom zo 
belangrijk, omdat de functionele fenomenen zich afspelen óp di t 
membraan, dat in staat is tot het geleiden van impulsen o f prikkels. De 
zenuwcel is Ihervoor uitgerust met twee soorten uitlopers: de 
dendrieten, kleine, meestal r i jkvertakte vezeltjes, die de impulsen 
opvangen, en de neuriet o f het axon, die de impuls vervoert naar andere 
zenuwcellen of naar een uitvoerend orgaan zoals een spier. 

f f e t membraan van een zenuwcel bestaat u i t drie ultra-microsco
pische laagjes, die met elkaar nog geen 100 A dik zi jn (1 A = het 
1/10.000.000ste deel van een mhlimeter). f f e t is geen rigide statische 
structuur, maar een dynamisch omhulsel van het neuron, waardoor een 
gi-oot aantal s toffen (elektrolyten, glucose en ook afvalstoffen) 
getransporteerd kunnen worden, want i n di t membraan bevinden zich 
enzymen die voor het vervoer zorgdragen. Rondom het axon bevindt 
zich meestal nog een laag van vet-achtig materiaal dat vooral als isolatie 
dienst doet, waardoor de elektrische signalen van de zenuwcellen elkaar 
niet kunnen be ïnvloeden . Deze myeline-laag, samengesteld u i t vetten en 
eiwitten, kan desintegreren of uiteenvallen bij bepaalde neurologische 
ziekten, waardoor ernstige stoornissen in de geleiding van de impulsen 
optreedt, waardoor o.a. verlammingen waargenomen kunnen worden. 

Het binnenste van de zenuwcel bestaat met, zoals nog wel gedacht 
wordt , u i t een waterige vloeistof met een kern. Het meest kenmerkende 
is de aanwezigheid van duizenden organellen, ultramicroscopische 
structuren met een eigen vorm en functie . Twee ervan verdienen onze 
speciale aandacht: het mitochondrium en het endoplasmatisch 
reticulum. Het mi tochondr ium is de krachtcentrale die de energie levert 
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voor de funct ie van de cel. I n de 5,.000 tot 10.000 m i t o c h o n d r i ë n , die 
elke zenuwcel bezit, vinden de chemische reacties plaats waardoor het 
mogelijk is dat gi-ote lioeveelheden chemische energie, opgehoopt i n de 
glucose-moleculen, vrijgemaakt worden. Het endoplasmatisch ret iculum 
bestaat ui t een doolhof van concentrische holten. D i t netwerk van 
kanaaltjes wordt begrensd door membranen, waarin zicli tegen denaar 
buiten gekeerde kant korrels bevinden. Elk van deze korrels is 
samengesteld u i t nuc l e ïnezu ren en eiwitten. De nuc le ïnezu ren , waarvan 
er vele miljarden z i jn opgehoopt i n één enkele zenuwcel, besturen de 
functies van elke cel en zi jn tevens verantwoordelijk voor de produktie 
van eiwit ten, waardoor de cel tot op hoge leef t i jd haar structurele 
integriteit weet te handhaven. 

Elektrische verschijnselen in het zenuwstelsel 

De funct ie van de zenuwcel wordt bepaald door twee basis-eigen
schappen: prikkelbaarheid en prikkelgeleiding. Beide eigenschappen 
berusten op het unieke vermogen van de zenuwcel to t het opwekken en 
voortgeleiden van elektrische signalen. Hoewel de activiteit van de 
zenuwcellen een grote verscheidenheid van effecten teweeg brengt, 
zoals willekeurige en onwillekeurige contractie van spieren, bewuste en 
onbewuste denkprocessen, is de signaaloverdracht van relatief 
eenvoudige aard. Schematisch kunnen twee typen elektrische signalen 
onderscheiden worden: actiepotentialen en synaptische potentialen. 

De actiepotentiaal is een alles-of-niets verschijnsel; di t betekent dat 
de hoogte van de potentiaal niet afi iankeli jk is van de intensiteit van de 
pr ikke l , noch van de manier van prikkeling. Een zenuwcel reageert niet 
op een pr ikkel als de intensiteit daarvan beneden de drempelwaarde ligt. 
Wordt deze waarde overschreden, dan volgt a l t i jd een reactie. Voor 
eenzelfde zenuwcel is onder normale fysiologische omstandigheden 
deze reactie un i fo rm. De actiepotentiaal, met een amplitude van 
ongeveer 90 m V in een duur van 1 milliseconde, wordt met vrij grote 
snelheid voortgeleid langs het membraan van de uitlopers. De energie 
voor de voortgeleiding k o m t van de zenuwcel zelf en niet van de 
prikkel . Door de regelmatige vorm en duur en de wijze van 
voortplanting van de actiepotentiaal is dit signaal bij uitstek geschikt 
om informat ie over lange afstand i n het zenuwstelsel te transporteren. 
Eén enkele zenuw kan per tijdseenheid een serie actiepotentialen 
voortgeleiden waarvan de belangrijkste parameters zi jn: frequentie en 
interval-distributie. Daar elke actiepotentiaal een gefixeerde duur heeft 
van ongeveer 1 milliseconde, kunnen ook de intervahen tussen de 
actiepotentialen in dezelfde tijdseenheid exact gemeten worden. 
Hierdoor ontstaat een patroon van impulsen, waardoor de informat ie i n 
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codevorm van de periferie naar liet centrale zenuwstelsel geleid wordt 
en weer terug. Op analoge wijze als in het digitale reken-systeem 
worden de actiepotentialen gemarkeerd als 1 en de tijdseenheden van de 
intervallen als 0.~ Patronen van impulsen zien er dan b.v. als volgt u i t : 
10011100100001011110010. 

Synaptische potentiaal en EEG 

Een tweede type signaal in het zenuwstelsel is de synaptische 
potentiaal. Deze zorgt ervoor dat de impulsen van de ene zenuwcel op 
de andere zenuwcel overgedragen worden. Daar de actiepotentiaal i n de 
contactplaats, o f de synaps, n ie t ' kan overspringen* wordt hier de 
elektrische potentiaal getransformeerd in een ander verschijnsel. In 
tegens teüing tot de actiepotentialen kunnen deze synaptische 
potentialen wèl opgeteld en afgetrokken worden. Vandaar dat de 
synaps ook wel vergeleken is met het analogie-type van informatie-over
dracht. Informat ie word t weergegeven door de sterkte van elektrische 
spanningen, en de berekeningen worden uitgevoerd door het meten van 
die spanningen, I n cybernetische termen moet de synaps dan ook 
beschouwd worden als de schakelplaats i n het informatieverwerkende 
systeem, te rwi j l de axonen van de zenuwcellen slechts de funct ie van 
verbindingskabel of communicatiekanaal uitoefenen. I n een dergelijke 
schakelplaats kan een impuls o f signaal versterkt o f verzwakt worden en 
bestaat ook de mogelijkheid dat een impuls een geheel andere weg gaat 
volgen. Deze verschijnselen spelen zich af binnen in de hersenen o f het 
ruggemerg, binnen schedel of wervelkanaal, die dus bi j de mens moei l i jk 
toegankelijk zijn voor onderzoek. Toch kunnen we met behulp van 
elektroden, die aan de buitenkant van de scliedel bevestigd zyn, 
elektrische verschijnselen van hersenen en ruggemerg afleiden, waardoor 
we een indruk krygen van de activiteitstoestand van het zenuwstelsel. 
Het elektro-encefalogram (EEG) is een continue potentiaalverandering 
die van de buitenkant van de schedel geregistreerd kan worden. Het 
EEG is van een ander karakter dan de synaptische en de actiepotentiaal. 
Beide laatste potentiaalversclihlen hebben een discontinu, kwant i ta t ie f 
karakter en zijn het funt ionele substraat van de activiteit van een o f 
meer neuronen. Het EEG is een afdruk en weerspiegeling van de 
gemiddelde elektrische activiteit van vele mihoenen neuronen. Juist 
omdat het EEG niet de activiteit van één enkel neuron weergeeft, 
verschaft het veel gegevens omtrent de activiteitstoestand en vooral de 
verandering in de activiteitstoestand van een hersengebied. Zo heeft 
men duidehjk kunnen vaststellen welke typen EEG karakteristiek zyn 
voor bepaalde cerebrale toestanden zoals slaap, narcose, coma, etc. Het 
EEG verandert ook op een, specifieke wyze bij de overgang van 
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ontspannen zi jn in opmerlczaamheid. Gebleicen is dat ellce geestelijke 
activiteit een elektrisch at t r ibuut bezit. Met behulp van deze elektrische 
registraties heeft men kunnen vaststellen dat de funct ie van het centrale 
zenuwstelsel bij geesteszieken in belangrijke mate gestoord was. 

Nucleïnezuren in het zenuwstelsel 

De reeds genoemde n u c l e ï n e z u r e n vormen een essentieel bestanddeel 
van elke cel en vooral in de neuronen bevinden zich miljarden 
moleculen met uiteenlopende functies. De kern van de zenuwcel bevat 
een hoge concentratie d e s o x y r i b o n u c l e ï n e z u r e n ( D N A ) , waarin alle 
informat ie voor de individu-specifieke eiwitten is vastgelegd en welke de 
hoofdcomponent vormen van de chromosomen. In de kern zi jn de 
instructies gedeponeerd en bevindt zich het erfelijkheidsarchief, 
waardoor alle informatie van individu op individu, van cel op cel, word t 
overgebracht. Het D N A b l i j f t a l t i jd in de celkern, maar de eiwitten 
worden i n het cytoplasma, het compartiment van de cel buiten de kern, 
aangemaakt. De eiwitten spelen een onmiskenbare rol daar ze o.a. 
kunnen optreden als bouwstoffen van de cel, als katalysator van 
chemische reacties, en ook belast zi jn met veie andere functies zoals het 
transport van stoffen door het celmembraan en het vervoer van zuurstof 
en kooldioxyde i n het bloed. 

In het cytoplasma van de cel met zi jn vele uitlopers is ook nog een 
ander nauwverwant n u c l e ï n e z u u r gelocaliseerd: het r i b o n u c l e ï n e z u u r 
( R N A ) . De relatie tussen de beide compartimenten wordt verzorgd door 
het boodschapper-RNA, dat de informat ie van het D N A copieert, welke 
gegevens vervolgens worden afgelezen door de componenten van het 
endoplasmatisch ret iculum: de eiwitproducenten van de cel. 

Experimenten met proefdieren hebben aangetoond dat, wanneer 
veranderingen worden ge ïnducee rd i n deze moleculen, d i t aanleiding 
kan geven to t ernstige stoornissen in dte funct ie van de zenuwcellen. 
Ook het aanleren van bepaalde handelingen gaat gepaard met subtiele 
veranderingen in de samenstelling van de nuc le ïnezu ren , zoals in 
experimenten met ratten en apen aangetoond kon worden. 

Het geheugen wordt eveneens vastgelegd in de eiwit ten van de 
neuronen. Hierbi j worden vroegere ervaringen niet opgeslagen als 
beelden u i t het verleden, maar wel in een bepaalde code-vorm. De 
structuur van de eiwit ten verandert en daardoor functioneert het 
zenuwstelsel anders. Wijzigingen in de funct ie treden elk moment op, 
omdat ook de reacties op de vastgelegde informatie opgeslagen worden. 

Het is dan ook niet verwonderli jk dat men bij het zoeken naar de 
moleculaire basis van neurologische en psychiatrische ziekten vooral de 
aandacht gericht heeft op veranderingen in de samenstelling van de 
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eiwit ten en nuc le ïnezu ren . De kern van het probleem is daarbij dat een 
fou t i e f codewoord in het R N A aanleiding geeft tot de produktie van 
een verkeerd eiwit, b.v. een verkeerd enzym, waardoor de funct ie van 
de hersenen in ernstige mate gestoord kan worden. 

Nucleïnezuur geestesziekte 

Vele erfeli jke ziekten van het zenuwstelsel berusten op een 
moleculaire stoornis van de nuc le ïnezu ren . Intensief onderzoek van de 
laatste jaren heeft i n een aantal gevallen geleid tot het ophelderen van 
het onstaansmechanisme van bepaalde vormen van krankzinnigheid, 
ephepsie en enkele spierziekten. Daar in de meeste gevallen een 
anatoirdsche beschadiging niet herkenbaar is kan men nog weinig zeggen 
over de locahsatie van de aandoening in de hersenen. We moeten dus 
aannemen dat de neurochemische lesie een verandering teweeg brengt i n 
de structuur en/of de funct ie op het moleculaire niveau. 

Exacte biochemische diagnosen van een aantal van deze aandoe
ningen hebben reeds geleid to t het voorkomen van ernstige 
hersenbeschadigingen. Een bekend voorbeeld is de fenylketonurie, een 
conditie waarbij de overgang van het aminozuur fenylalanine naar 
tyrosine geblokkeerd is door het ontbreken van een enzym. Hierdoor 
ontstaat een ernstige vorm van krankzinnigheid (imbechitas phenylpyru-
vica). D i t voorbeeld illustreert de moeil i jke weg die bewandeld moet 
worden om tot een rationele therapie of, zoals in di t geval, tot een 
rationele preventie van een hersenstoornis te komen. Allereerst moet 
men exact te weten zien te komen waar de f o u t in de codering van de 
nuc le ïnezu ren schuilt. Als tweede stap moet het speurwerk zich dan 
richten op de analyse van het ontbrekende enzym, om tenslotte te 
zoeken naar een adequate moleculaire therapie. De eerste twee stappen 
gebeuren meestal in omgekeerde volgorde. I n het geval van de 
fenylketonurie gaf het weglaten van de fenylalanine reeds direct een 
gunstige wending aan het ziekteproces. 

De betekenis van de moleculaire neurochemie voor de bestrijding van 
tal van gecompliceerde aandoeningen van het zenuwstelsel kan nog niet 
overzien worden. Wel is het duideli jk dat men alleen dan to t een 
doeltreffende therapie of preventie kan komen wanneer meer bekend is 
geworden over de oorzaak. Onze kennis is echter nog lang niet 
toereikend om de oorzaak van een zo ernstig ziektebeeld als de 
schizofrenie ook maar voor een klein deel te kunnen verklaren. I n zeer 
vele gevahen ziet men wel bepaalde afwijkingen van het elektro-encefa
logram, hetgeen zou moeten duiden op een verandering van het 
moleculaire substraat. Helaas zijn de aanwijzingen omtrent de oorzaak 
van deze en aanverwante psychosen nog uiterst gering, zodat van een 



OVER HET FUNCTIONEREN V A N ONZE HERSENEN 7 

ontwikkel ing van een rationele moleculaire therapie nog geen sprake 
kan zijn. Essentieel is natuurl i jk wel dat we ons op het standpunt 
stellen, dat er sprake is van een moleculaire beschadiging en dat een 
verkeerde programmering van een n u c l e ï n e z u u r aanleiding geeft to t het 
karakteristieke gedragspatroon van de gespleten persoonlijkheid. 

Ne uropsy chofarmaca 

Wat betreft de chemische be ïnv loed ing van de funct ie van het 
zenuwstelsel kan men de ontwikkel ing van geneesmiddelen in drie fasen 
onderscheiden. Een aantal groepen van psychofarmaca werd reeds 
ontwikkeld , die de activiteitstoestand van de hersenen be ïnv loeden , 
zonder echter de oorzaak aan te grijpen. We ondersclieiden: 
\)psycholeptica, verbindingen die bepaalde psychische functies 

onderdruklcen; 
2) psycho-anaïeptica, verbindingen die bepaalde psychische functies 

activeren, en 

3) psychodysleptica, waarvan LSD het bekende voorbeeld is. 
Deze verbindingen zi jn van praktisch-therapeutische waarde gebleken 

en nog dagelijks verschijnen vele nieuwe middelen op de markt. Deze 
fase is begonnen in 1952 toen men ontdekte dat chloorpromazine een 
gunstige invloed had op psychotische pa t i ën ten . Een belangrijk aspect 
van deze psychofarmaca is dat de pa t i ën ten , veel beter toegankelijk 
worden voor andere therapieën. 

I n de tweede fase zal men gebruik gaan maken van geneesmiddelen 
die de enzymatische stoornissen kunnen opheffen, waardoor ernstige 
aandoeningen zoals de psychosen (manisch-depressieve psychose en 
schizofrenie) tot het verleden zullen gaan behoren. Slechts in enkele 
zeldzame vormen van krankzinnigheid heeft men de sleutel voor het 
ontci j feren van deze moleculaire stoornissen reeds in handen gekregen. 
Het betref t hier veelal afwi jkingen in de stofwisseling van aminozuren, 
vetten en koolhydraten, en men verkrijgt gunstige resultaten door het 
betreffende molecuul, dat zich ophoopt omdat het niet enzymatisch 
wordt afgebroken, weg te laten u i t het dieet. Van essentiële betekenis 
hierbij is een vroegtijdige diagnose. Veelal betreft het zeldzame erfeli jke 
ziekten, die onmiddel l i jk na de geboorte of i n enkele jaren tot de dood 
leiden door een degeneratie van het zenuwstelsel. Enkele jaren terug 
heeft men de eerste successen geboekt, maar het zal waarschijnlijk nog 
enkele decaden duren voordat men de beschikking heeft gekregen over 
psycliofarmaca die de schizofreen kunnen genezen. 

In de derde fase, die nog verder ligt, zullen psychofarmaca 
on twikke ld worden die in staat z i jn om het intelligentieniveau in 
gunstige zin te be ïnv loeden . Reeds nu worden op kleine schaal in 
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Amerika experimenten gedaan waarbij getracht wordt liet geheugenver
lies bij oudere pa t i ën t en tegen te gaan door het geven van verbindingen 
van n u c l e ï n e z u r e n . 

Samenvatting 

De ultramicroscopische draad die door dit art ikel liep, verbond 
structuur en funct ie van het neuron met elkaar. Geleiding van signalen 
vindt plaats langs de membranen van de uitlopers van de zenuwcellen, 
t e rwi j l de overdracht van de informat ie door middel van neurotrans
mitters gebeurt in de contactplaatsen van de neuronen. Elektrische 
potentialen z i jn de functiedragers in het zenuwstelsel en de 25 mil jard 
elementen van het informatieverwerkend systeem kunnen alleen dan 
perfect functioneren wanneer de structurele en chemische integriteit 
intact is. 

Stoornissen op moleculair niveau verraden zich in een gewijzigd 
elektrisch patroon, dat met gespeciahseerde elektronische apparatuur 
van de intacte schedel geregistreerd kan worden. 

Het sturend mechanisme van de cel word t bepaald door de 
n u c l e ï n e z u r e n en eiwitten, waarin niet alleen een genetisch archief is 
vastgelegd, maar waar ook alle ervaringen opgeslagen worden. Een 
stoornis i n de opbouw van de eiwit ten kan leiden tot een verandering in 
de structuur en/of funct ie van het neuron, hetgeen weer kan resulteren 
in een gestoord gedragspatroon. De genetici en biochemici ontmoeten 
elkaar bij het uitstippelen van de wegen om te komen to t een 
moleculaire therapie van die neurologische en psychische ziekten, die 
berusten op verkeerd geprogrammeerde nuc l e ïnezu ren en eiwitten. De 
neurofysioloog kan met behulp van verfi jnde registratie-technieken het 
type van de functiestoornis en de locahsatie bepalen. 
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HET Q U A R K M O D E L VAN DE E L E M E N T A I R E D E E L T J E S 

door 

Prof. Dr. Ir . J. J. J. Kokkedee 

Spreken over quarks en het quarkmodel betekent spreken over wat 
we denken de meest elementahe bestanddelen van de materie te z i jn . 
Het betekent ook spreken over de fundamentele symmet r i e ën die 
bl i jken te bestaan in de wereld van de elementaire deeltjes. 

Symmetrieprincipes spelen een uiterst belangrijke ro l i n de fysica, 
maar niet aheen daar. Het is een begrip waarvan de betekenis en 
draagwijdte ver uitgaan boven de natuurwetenschappen. D i t is op tref
fende wijze uitgedrukt door de wiskundige Hermann Weyl in een 
befaamde monografie over symmetrie: 

"Symmetry, as wide or as narrow as you may define its 
meaning, is one idea by which man through the ages has tried to 
comprehend and create order, beauty and perfect ion". 

Hct belang van symmetrieprincipes (ook wel genoemd invariantie-
principes) i n de fysica is vooral gelegen in het fe i t dat zi j uitstijgen 
boven de gedetahleerde dynamica; zi j hebben waarneembare consequen
ties die onafl iankeli jk z i jn van de fei tel i jke aard van de krachten. Zo z i jn 
de regelmatigheden van het periodiek systeem van de elementen het 
resultaat van de toepassing van rotatiesymmetrie op atomahe systemen. 
Zelfs waar een systematische theorie nog ontbreekt kunnen invariantie-
principes ons helpen het experimentele materiaal te ordenen en te 
beschrijven. D i t laatste is sterk het geval in de fysica van de elementahe 
deeltjes, waar symmetriebeschouwingen, in afwezigheid van een syste
matische kwantitatieve theorie van de krachten tussen de deeltjes, 
hebben geleid to t een groot aantal niet-triviale voorspellingen en waar 
zij de basis vormen van een classificatieschema en een fenomenologische 
besclrrijving van de vele elementaire deeltjes die thans bekend z i jn . Het 
is ook op grond van dergelijke beschouwingen dat Gell-Mann en Zwelg 
in 1964 de quarkhypothese hebben gelanceerd. 

Naar oen lezing, gehouden voor de Koninklijice MaaLschappij Dihgentia op 1 november 
1971. 
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Een belangrijke karakteristieke eigenschap van de invariantieprincipes 
in de deeltjesfysica is dat vele van de symmetriewetten slechts bena
derde geldigheid hebben. Deze z.g. gebroken symmet r i e ën leiden vaak 
to t groter inzicht in het fysisch gedrag dan absolute wetten zouden 
doen. f f e t b l i j k t namelijk dat de schending van de symmetriewet nooi t 
plaatsvindt op een chaotische wijze, maar op een zeer bepaalde, 
geordende manier. 

De fysica der elementahe deeltjes, vaker genoemd hoge-energie-
fysica*) omdat de experimentele apparaten die hier worden gebruikt 
hoge-energieversnehers z i jn , staat ongetwijfeld aan de f r o n t l i j n van de 
hedendaagse fysica. Men l ieeft sterk de indruk dat de ontdekkingen in 
dh gebied van onderzoek het meest relevant zullen z i jn voor de vooruit
gang van ons begrip van de natuur, f f e t gaat hier immers om nieuwe 
fundamentele natuurwetten, in tegenstelling to t bijvoorbeeld de fysica 
van de vaste stof waar het gaat om de verklaring van verschijnselen in 
termen van bekende fundamentele natuurwetten. 

De hoge-energieversneller is de machtigste microscoop die ons ter 
beschikking staat om de materie op een zeer kleine schaal, d.w.z. op een 
schaal vele malen kleiner dan die van de afmetingen van de atoomkern, 
te onderzoeken, f f e t is nu eenmaal zo dat hoe dieper we in de materie 
wülen binnendringen hoe hoger de energieën van de testbundels moeten 
z i jn waarmee we de materie aftasten. Of, i n termen van microscopie: 
hoe korter de "golf lengte" van het " l i c h t " moet z i jn waarmee we de 
materie "bek i jken" . De voornaamste p ro tonve r sneüe r s die de fysicus 
thans ter beschikking staan z i jn samengevat i n Tabel 1. f f i e rby is CERN 

Naam Maximale proton
energie 

Opmerking 

C E R N (Genève) 28 GeV — 

CERN I I (Genève) 300 GeV in aanbouw 

CERN-ISR (Genève) 1500 GeV opslagringen 

Brookhaven (U.S.A.) 30 GeV — 

Serpukhov (U.S.S.R.) 75 GeV — 

Kosmische straling tot 10*̂  GeV 

Tabel 1. De voornaamste protonversnellermachines; 
1 GeV = 10' eV(elektronvolt); de rustenergie van het proton is mc^ = 0.94 GeV. 

*) ln de Engelse hteratuur ook wel aangeduid met "subnuclear physics' 
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een afkor t ing van "Centre E u r o p é e n pour la Recherche Nuc léa i r e " , het 
wereldvermaarde Europese laboratorium voor hoge-energiefysica te 
Genève waar 12 Westeuropese landen nu al 15 jaar lang op succesvolle 
wijze demonstreren dat internationale samenwerking niet a l t i jd to t mis
lukking gedoemd is. Deze samenwerking r i j k t zelfs ver over de Westeuro
pese grenzen heen zowel naar west als naar oost. 

f foe hoog en "onaards" de energieën z i jn die men op deze wijze in 
het laboratorium opwekt wordt duidel i jk indien men bedenkt dat een 
energie van 1 GeV overeenkomt met een temperatuur van 10 '^ K . 
Vergelijk d i t met de temperaturen in het inwendige van sterren die 10'' 
to t 10 ' K bedragen, f f i e ru i t b l i j k t dat men in de hoge-energiefysica de 
materie onderzoekt onder condities die sterk a fwi jken van de normale 
condities op aarde. Het scheppen van steeds abnormalere condities i n 
het laboratorium vereist steeds verder geavanceerde, dus helaas ook 
steeds kostbaardere, technologische hulpmiddelen. 

Wat zien we nu wanneer we met onze hoge-energie-microscopen de 
materie beschouwen? Wat we zien is dat op deze schaal de materie 
voorkomt in een grote verscheidenheid van deeltjes, objecten met 
verschihende massa's, spins, elektrische ladingen, sommige langlevend, 
andere slechts gedurende een t i jdspanne'van ICT^^ ^ i j oefenen 
krachten op elkaar u i t van sterk uiteenlopende aard en voeren onder 
invloed hieiwan bewegingen u i t volgens bewegingswetten waarvan de 
gedetailleerde structuur ons nog onbekend is. Zo 'n 200 deeltjes z i jn op 
het ogenblik geïdent i f iceerd . 

Het markante fe i t is nu dat deze submicroscopische wereld niet 
chaotisch is, maar dat er zich in de verscheidenheid van deeltjesvormen 
waarin de materie zich bi j deze energieën openbaart, regelmatige patro
nen aftekenen. De deeltjes bl i jken voor te komen in groepen, famhies 
waarbinnen de leden bepaalde gelijkluidende eigenschappen bezitten. 
Het optreden van dergelijke famihes is voor de fysicus een aanwijzing 
dat er een fundamentele symmetrie aanwezig is i n het krachtenspel dat 
het gebeuren in deze submicroscopische wereld bepaalt, een ordenend 
principe dat regelmaat schept. D h inzicht is wellicht het belangrijkste 
dat men het afgelopen decennium met de moderne versnellers heeft 
verkregen. Het is vooral Gell-Mann geweest die u i t het experimentele 
materiaal de aard van deze symmetrie heeft afgeleid. 

Wat z i jn nu de acteurs in dh "drama van honderd bedrijven met het 
universum als toneel", in de woorden van La Fontaine? Men onder
scheidt drie hoofdgroepen van deeltjes: 
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1) het f o t o n : het quantum van het elektromagnetische veld, 
2) de leptonen: deeltjes met lage massa waartoe behoren het elektron, 

het positron, de muonen en de neutrino's, 
3) de hadronen: zwaardere deeltjes met als voorbeelden het pro ton en 

het neutron (de bouwstenen van de atoomkern), het 7r-meson, enz. 

t i e t is de laatstgenoemde groep die ons brengt midden in wat genoemd 
zou kunnen worden de subnucleaire chemie, het gebied waarin talloze 
deeltjes, vohedig nieuw en onverwacht, z i jn ontdekt . 

De deeltjes u i t bovenstaande groepen onderscheiden zich in de aard 
van. hun wisselwerking. Het f o t o n voelt aheen elektromagnetische 
krachten, de leptonen aheen elektromagnetische plus de z.g. "zwakke 
kracht" , de hadronen deze beide plus de "sterke kracht" o f kernkracht. 
Laatstgenoemde is ook de kracht die protonen en neutronen in de 
atoomkern bindt . Deze drie krachten, de elektromagnetische, de 
zwakke en de sterke, vormen tezamen met de zwaartekracht of gravita
tie, de vier fundamentele krachten in de natuur. Merkwaardig genoeg is 
er over een periode van veertig jaar geen verandering gekomen in het 
aantal fundamentele krachten, t e rwyl het aantal deeltjes zo geweldig is 
toegenomen. 

I n de wereld zoals we die dagehjks ervaren spelen alleen de elektro
magnetische kracht en de zwaartekracht een ro l . De laatste domineert 
op kosmische schaal maar is voor de hoge-energiefysica vanwege zyn 
zwakte niet relevant. De elektromagnetische kracht overheerst in de 
vorming van de macroscopische materie om ons heen. Hy bindt elek
tronen en kernen to t atomen, en atomen to t moleculen, moleculen to t 
gassen, vloeistoffen en vaste s toffen; hy laat chemische reacties verlopen 
en reguleert biologische processen. Ahes wat wy met onze zintuigen 
waarnemen, nemen wy waar door middel van de elektromagnetische 
kracht. 

De sterke en de zwakke krachten spelen geen ro l in de macrosco
pische fysica. De reden is dat hun dracht daarvoor te klein is, namehjk 
van de orde van grootte o f zelfs veel kleiner dan de afmeting van het 
proton (ongeveer 10"'^ cm, de dracht van elektromagnetisme en 
gravitatie daarentegen is oneindig groot) , zodat hun invloed pas merk
baar word t op een subatomaire schaal. Zy bepalen, met de elektromag
netische kracht, het gedrag van de elementaire deeltjes. Volgens welke 
dynamische wetten dit precies gebeurt is ons to t op heden niet bekend. 

Voor de groep van deeltjes die we hadronen hebben genoemd en 
waartoe het merendeel (ongeveer 200) van de deeltjes behoort domi
neert i n vrywel ahe gevallen de sterke kracht. We kunnen een dimensie
loos getal aangeven dat een maat is voor de sterkte van de verschihende 
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krachten en vinden dan ui t de experimentele fei ten: 
sterke kracht: elektromagnetische kracht: zwakke kracht: zwaarte
kracht = 

1 : 10^2 : 10"'^ : 10-"° 

f f i e ru i t b l i j k t duidel i jk dat, indien deeltjes wisselwerken met elk type 
kracht, zoals het geval is voor de hadronen, de invloed van de sterke 
kracht veruit overheerst. We zuhen ons nu in het vervolg beperken tot 
de hadronen en verder aheen spreken over de sterke kracht. De eerder 
genoemde symmetrie heeft uitsluitend op deze kracht betrekking; het 
quarkmodel is voor zover bekend aheen van toepassing op de wereld der 
hadronen. 

Nu iets over de hadronen zelf. Er zyn verschillende karakteristieke 
grootheden die een hadron kenmerken en hem van zyn partners onder
scheiden. Zy zyn toegekend op grond van het waargenomen gedrag. We 
noemen er enkele: 

1) de rustmassa mc^. Voor het hchtste hadron, het 7r-meson of p ion , 
is mc^ =0.14 GeV, voor het proton is het 0.94 GeV. Er zyn deeltjes 
waargenomen met rustmassa's to t ongeveer 2.5 GeV. 

2) de spin, het intrinsieke impulsmoment, dat al tyd een half tal l ig of 
lieeltallig veelvoud is van h=h/27r, waarby h de constante van Planck is. 
Er z i jn deeltjes bekend met spin O (pion) , | h (byv. proton en neutron), 
h, | h , 2h, en nog hoger. 

3) de elektrische lading. Voor alle thans waargenomen deeltjes is die 
O, o f + e, o f ± 2e, met e de protonlading o fwe l de waarde van' de 
elektronlading. 

. 4) het baryongetal B. Di t verdeelt de hadronen in twee subgroepen: 
de mesonen, waaiwoor B=0, en de baryonen, waarvoor B = + l . f f e t 
TT-meson behoort to t de eerste groep, het pro ton en het neutron tot de 
tweede. Net als elektrische lading moet baryongetal behouden zyn in 
ahe processen waaraan hadronen deelnemen. D i t garandeert de stabili
teit van het proton, en daarmee van de atoomkern en dus van ahe 
materie. Immers hierdoor kan het pro ton (waarvoor B = l ) niet uiteen
vallen in bijv. twee 7r-mesonen (waarvoor B=0). 

5) de hyperlading (strangeness); met d i t quantumgetal, dat veel l y k t 
op elektrische lading, kunnen we bijv. het proton en neutron onder
scheiden van de zwaardere baryonen, zoals de hyperonen. 

6) de levenduur; van de hadronen leeft aheen het proton oneindig 
lang, het neutron ongeveer een kwartier , t e rwyl alle andere desin
tegreren in een t yd die varieert van 10̂ ** sec tot 10"^' sec. f l e t is 
uiteraard een moehyk technisch probleem methoden te ontwikkelen 
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om deze hoogst instabiele deeltjes te produceren en tegelijkerti jd hun 
dood waar te nemen, 

We kunnen nu hetgeen in het bovenstaande is betoogd omtrent het 
optreden van de deeltjes in bepaalde groepen o f famhies wat explicieter 
formuleren. Het is gebleken dat de hadronen al t i jd voorkomen in 
famihes, mul t iple t ten, bestaande ui t 1, 8 of 10 leden, z,g, singletten 
{ 1 } , octetten {8} en decupletten { 1 0 } , en wel zo dat mesonen al t i jd 
optreden in singletten en octetten, maar baryonen daarnaast ook nog in 
decupletten. Binnen een bepaald mul t ip le t hebben de leden bijna gelijke 
massa*), gelijke spin, gelijk baryongetal, maar variabele lading en hyper
lading. Zo z i jn proton en neutron twee leden van een octet van 
baryonen ( B = l ) met spin | h ; de resterende zes z i jn de z,g, hyperonen. 
De TT-mesonen vormen met de K-mesonen eveneens een octet. Alle 
waargenomen hadronen kunnen worden ondergebracht in een dergelijk 
mult iplet . De leptonen en het f o t o n vallen buiten deze classificatie. 
Waarom, is niet duideli jk. 

De belangrijke theoretische gevolgtrekking die u i t deze waarneming 
kan worden getrokken is tweeledig: a) het optreden van mult iple t ten als 
zodanig is een ui t ing van een bepaalde symmetrieeigenschap van de 
sterke kracht, b) het optreden van alleen mul t ip le t ten van dimensie 1, 8 
en 10 kan worden verklaard indien we liet bestaan aannemen van een 
drietal fundamentele bouwstenen van de materie waaruit alle hadronen 
volgens een bepaald patroon z i jn opgebouwd, m,a,w, indien de hadro
nen bepaalde gebonden toestanden z i jn van deze objecten met bindings
krachten die bovengenoemde symmetrieeigenschappen bezitten. 

Deze hypothetische bouwstenen van de materie z i jn de z,g, quarks, 
een naam ontleend door Geh-Mann aan het boek Finnegans Wake van 
James Joyce, Zoals gezegd is het nodig om drie quarks in te voeren, 
waarbij moet worden bedacht dat, omdat met elk deeltje een antideeltje 
gepaard gaat, er ook drie antiquarks moeten z i jn . Er zij op gewezen dat 
gevolgtrekking a) dwingender is dan gevolgtrekking b ) ; het afwezig z i jn 
van hadronmult iplet ten van dimensie ongelijk aan 1, 8 of 10 zou ook 
op andere, zij het minder eenvoudige en fraaie, wijze kunnen worden 
uitgelegd. 

De symmetrie van de sterke kracht waarvan hier sprake is staat 
bekend als unitaire symmetrie o f SU(3)-symmetrie, omdat zij wiskundig 
samenhangt met de groep SU(3), Deze symmetrie is een uitbreiding van 
de reeds in de dertiger jaren door Heisenberg in de kernfysica inge
voerde isospinsymmetrie, 

*) De massa's binnen een bepaald multiplet zijn niet exact gelijk, hetgeen cr op duidt dat we 

met cen gebroken symmetrie te maken hebben. 
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Hoe k o m t men nu tot deze gevolgtrekking? We kunnen dit misschien 
enigszins plausibel maken met behulp van de volgende eenvoudige 
analogie. Beschouw een deeltje met spin j h , bi jv . een elektron, in een 
rotatiesymmetrische, dus sferisch-symmetrische, potentiaal. Volgens de 
quantummechanica kan de spinvector i n de ruimte t.o.v. de z-as van een 
c o ö r d i n a t e n s y s t e e m maar twee standen aannemen, omhoog of omlaag, 
o fwe l z-component +^h, resp. -\h. I n een rotatiesymmetrische poten
tiaal nu is de energie van het elektron onafhankeli jk van z i jn spinrich-
t ing (alle richtingen z i jn equivalent), d.w.z. de beide energieën cor
responderende met spin omhoog en spin omlaag z i jn gelijk en vormen 
een doublet [ 2 ] . Beschouw nu twee elektronen die wisselwerken volgens 
rotatiesymmetrische krachten. Hun spins kunnen in totaal vier moge
l i jke standen aannemen. Drie ervan corresponderen met totale spin h 
(dus beide elektronenspins parallel), één met totale spin nul (dus beide 
elektronenspins antiparahel). We spreken van tr iplet [ 3 ] , resp. singlet 
[ 1 ] . De drie mogelijkheden in het tr iplet onderscheiden zich weer door 
de z-component van de totale spin; deze kan z i jn 1, O, of - 1 . Rotatie
symmetrie impliceert dat de energieën die met deze verschillende 
z-componenten corresponderen weer gelijk z i jn . I n het singlet is er 
natuur l i jk maar één z-component, namelijk nul . De vier mogelijke 
energieën van di t twee-elektronensysteem vallen dus uiteen in twee 
mult iple t ten, n . l . een singlet en een tr iplet , met binnen elk mul t ip le t 
dezelfde waarde van de energie. We zouden di t symbolisch als volgt 
kunnen weergeven: 

[ 2 ] x [ 2 ] = [ l ] + [3] 

Di t gaat zo door. Voor een drie-elektronensysteem luidt de formule 

[2] X [2] X [2] = [ 2 ] + [ 2 ] + [ 4 ] . 

Er z i jn nu acht mogelijke spinstanden. Indien de drie spins alle parallel 
staan is de totale spin 3 x | h = | h . Deze l ieeft vier mogelijke z-com
ponenten, dus een kwartet [ 4 ] . De vier andere mogelijkheden waarbij 
twee van de spins antiparallel z i jn b l i jken uiteen te vallen in twee 
doubletten. Opnieuw zi jn als gevolg van de rotatiesymmetrie de ener
gieën binnen elk mul t ip le t gelijk. 

De fundamentele symmetrie in di t voorbeeld is dus de rotatiesym
metrie volgens welke alle richtingen in de ruimte gelijkwaardig z i jn . 
Indien voorts precies de mul t ip le t ten worden waargenomen in de rech-
terleden van bovenstaande formules kunnen we besluiten dat deze z i jn 
opgebouwd ui t spins volgens bovengenoemd scliema. De spin 
speelt hier dan de rol van de fundamentele bouwsteen. 
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Di t is in grote l i jnen de argumentatie die men volgt in het quark
model van de elementaire deeltjes. Men postuleert het bestaan van een 
drietal quarks, genaamd p, n en X (tr iplet {3}), alsmede de overeen
komstige antiquarks p, h en X (tr iplet { 3 } ) , en beschouwt de hadronen 
als gebonden toestanden hiervan en wel als volgt: de mesonen zi jn 
gebonden toestanden qq van een quai-k q (q is p, o f n, of X) en een 
antiquark q (q is o f p, of h , of X); de baryonen z i jn gebonden 
toestanden qqq van drie quarks, de antibaryonen van drie antiquarks 
qqq. ffoeveel qq toestanden z i jn er? Er z i jn drie quarks en drie 
antiquarks, dus negen mogelijke combinaties qq. Indien de krachten 
tussen de quarks, dus de bindingskrachten, SU(3)-symmetrisch z i jn 
b l i jken deze uiteen te vallen in een singlet en een octet: 

{ 3 } x {3} = { l } + { 8 } , 

waarbij de energieën binnen elk mul t ip le t in liet rechterlid hetzelfde 
z i jn , d.w.z. de massa's van de hiermee corresponderende mesonen z i jn 
gelijk, (denk aan de relativistische energie-massa^elatie E=mc^). De 
SU(3)-symmetrie speelt hier dus de ro l van de rotatiesymmetrie in het 
voorbeeld van de spins; de afzonderhjke quarks in het quarktriplet {3 } 
spelen de ro l van de spincomponenten langs de z-as. 

Voor de qqq toestanden (bindingen van drie quarks, baryonen) geldt 
op soortgehjke wijze 

{ 3 } X { 3 } X { 3 } = { 1 } + { 8 } + { 8 } + { 1 0 } 

We zien dat dit model precies de waarnemingen reproduceert: aheen 
singletten en octetten voor de mesonen; singletten, octetten en decu
pletten voor de baryonen. De symmetrie als zodanig voorspelt ook het 
bestaan van mul t ip le t ten van hogere dimensie; het quarkmodel beperkt 
de mul t ip le t ten to t juist die, welke nodig zyn om de fei ten te beschry
ven. 

Aan de quarks moet een aantal eigenschappen worden toegekend die 
hen sterk doet verschillen van de hadronen zelf. Hebben de laatste 
heeltalhg baryongetal en heeltallige elektrische lading (in veelvouden 
van de lading e van het proton) , de quarks moeten fractionele waarden 
van deze quantumgetahen hebben. Het baryongetal van elke quark is 5 , 
van elke antiquark - 5 ; de ladingen van p, n en X zyn resp. f e , - g C en 
—5 e. Alle mesonen hebben dan baryongetal nul (baryongetal meson = 
baryongetal q + baryongetal q = | - | = 0), ahe baryonen 1, ahe 
antibaryonen — 1 , i n overeenstemming met de feiten. De elektrische 
lading van het proton, dat in het quarkmodel een binding is van p, p en 
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n, wordt dus 2e + | e - j e = e, enzovoort. De hoogste waarde van de 
elektrische lading die voor een deeltje kan optreden is in di t model 2e, 
namehjk voor de configuratie ppp. Een baryon met deze lading is 
inderdaad waargenomen, deeltjes met hogere ladingen niet. D i t schema, 
waarvan we hier alleen de eenvoudigste kenmerken hebben aangegeven, 
bh jk t verrassend goed te werken. Niet alleen geeft het de meest natuur
hjke verklaring voor het optreden van de h a d r o n f a m ü i e s { 1 } , {8} en 
{10} , maar boyendien is het in staat een grote verscheidenheid van 
waarnemingen betreffende wisselwerkingen tussen de hadronen te ver
klaren en met elkaar te correleren, f f e t quarkidee is ongetwijfeld één 
van de meest fascinerende ideeën in de moderne hoge-energiefysica en 
een zeer vruchtbare werkhypothese. 

f f e t laatste woord in de voorafgaande regel, "hypothese", brengt ons 
onmiddelhjk weer met beide benen op de grond, f f e t succes van het 
model mag ons niet doen vergeten dat het quark to t op heden aan de 
waarnemfngen is ontsnapt en dus niet boven de status van hypothetisch 
deeltje is uitgestegen. Bedenk echter dat een waargenomen deeltje als 
het neutrino vy f t i en jaar in deze status heeft verkeerd. De jacht op het 
quark is in de periode 1964, het jaar waarin het idee werd gelanceerd, 
tot heden zeer intens geweest. Indien quarks bestaan moet ten gevolge 
van hun fractionele lading en van de wet van behoud van lading hij alle 
processen waaraan deeltjes deelnemen ten minste één der drie quarks 
(en dan ook de corresponderende antiquark) stabiel zyn, dus oneindige 
levensduur hebben. Uitgaande hiervan zoekt men naar fractionele lading 
in meteorieten, gesteenten u i t de aardkorst, zeewater, enz. D i t zouden 
de eindprodukten kunnen zyn van produktieprocessen die plaatsvonden 
tijdens de kosmologische "big bang" o f van wisselwerkingen van kos
mische straling met de aardatmosfeer. 

Een andere aanpak is het directe detecteren van quarks in kosmische 
straling en in het laboratorium met versnellerexperimenten, In het 
laatste type experiment, dat onder andere in het CERN4aboratorium te 
Genève wordt uitgevoerd, probeert men quarks te produceren in 
proton-protonbotsingen: 

pro ton + proton pro ton + pro ton + quark + antiquark. 

De kans dat men op deze wyze quarks produceert neemt sterk af met 
toenemende massa van het quark. Indien de massa van het quark groter 
is dan ongeveer vyfmaal de protonmassa is de kans op produktie met de 
huidige versnehers zo klein geworden dat waarneming is uitgesloten en 
versnellers van hogere energie nodig z i jn om de produktie op te voeren. 
Het negatieve resuhaat to t nu toe van ahe experimenten, in het byzon
der van de versneherexperimenten, zou dan ook kunnen betekenen dat 
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het quark een zeer zwaar deeltje is, met een massa van ten minste 
v i j fmaal de protonmassa. 

Behalve het fe i t dat het quark nog niet is gevonden, kleven er ook tal 
van theoretische moehijkheden aan het quarkmodel. I n feite heeft het 
model geen gedegen theoretische basis. We weten niets omtrent de aard 
van de bindingskrachten die de quarks zouden moeten samenbinden in 
de hadronen. Indien de quarkmassa werkel i jk zo hoog is als boven 
vermeld, moeten de bindingsenergieën enorm z i jn ; immers zij moeten 
de rustmassa's van de samenstellende quarks in de hadronen vr i jwel 
compenseren om de waargenomen massa's van de hadronen, die veel 
kleiner z i jn dan die van de quarks, op te leveren. Voorts , hoe moeten 
we ons het quark voorstehen? Is het een puntdeeltje zoals het elektron, 
of heeft het zelf een structuur, een uitgesmeerde ladingsverdeling zoals 
het proton? Kunnen quarks als vrije deeltjes bestaan of alleen als 
gebonden systemen van twee o f drie zoals in de hadronen? Waarom zi jn 
er geen gebonden systemen van meer dan drie quarks? Op al di t soort 
vragen moeten we het antwoord schuldig blijven. Deze problemen 
kunnen slechts worden opgelost door verder speurwerk, en in liet 
bijzonder door speurwerk met de toekomstige generatie proton- en elek
tronversnellers van nog hogere energieën. Deze zullen ons in staat stellen 
nog dieper in het hart van de materie binnen te dringen om zo de 
geheimen van de wereld der hadronen te doorgronden waarvan ons in 
het quarkmodel in z i jn huidige vorm niet meer dan een ghmp is gegund. 



C E L L E N EN HORMONEN 

door 

Dr. J. W. Hekkelman 

Inleiding 

Hoewel de term „ h o r m o n e n " tegenwoordig algemeen bekend is l i j k t 
het toch gewenst even sth te staan bij de vraag wat hiermee bedoeld 
wordt . Onder hormonen verstaan we stoffen die door het lichaam 
geproduceerd worden, door de bloedbaan worden vei-voerd en een 
regulerende werking op de stofwisseling van een o f meer organen en 
weefsels uitoefenen. De hormoon-producerende klieren worden 
aangeduid als klieren met interne secretie, d.w.z. klieren zonder 
afvoerkanaal die de gevormde produkten via de bloedbaan uitscheiden. 
Een andere term hiervoor is endocriene klieren waarvan de naam 
endocrinologie is afgeleid voor het vakgebied dat zich bezig houdt met 
de studie van hormonen en hormoon werkingen. Behalve door 
endocriene kheren bl i jken hormonen ook geproduceerd te worden door 
door weefsels of organen die niet i n de eerste plaats deze funct ie hebben. 
Zo kan de nier b.v. s toffen met een liormonale werking produceren ter
w i j l tijdens de zwangerschap de placenta een actieve hormoonprodukt ie 
vertoont. 

Een groep hormonen die zich in een grote populariteit mag 
verheugen wordt gevormd door de geslachtshormonen. Over di t 
speciale, boeiende onderwerp wordt tegenwoordig al zo veel gezegd dat 
dit aspect hier buiten beschouwing wordt gelaten. We zullen ons 
beperken to t enkele hormonen met een eiwitachtig karakter, z.g. 
peptidehormonen. Een voorbeeld van een dergelijk hormoon is het 
insuhne dat een snel en ingrijpend effect heeft op de stofwisselingsregu
latie van het organisme. D i t hormoon wordt geproduceerd in de 
pancreas o f alvleeskher, in groepjes cellen die bekend staan als Eilandjes 
van Langerhans. Het is algemeen bekend dat een te lage afscheiding van 
insuline aanleiding geeft tot het ontstaan van suikerziekte, diabetes 
mellitus, waarbij een storing optreedt i n de glucosestofwisseling die o.a. 
tot gevolg heeft dat deze suiker i n de urine wordt uitgescheiden. Indien 
hierbij niet word t ingegrepen door b.v. toediening van insuhne kan een 
dergelijke aandoening een fatale afloop hebben. 

Naar een lezing, gclioiiden voor de Koninkli jke Maatsciiappij Diligentia op 15 november 1971. 
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Momenteel zi jn reeds zeer veel vi'erkingen van hormonen op 
stofwisselingsprocessen bekend. De vraag hoe deze effecten tot stand 
komen b l i j f t echter in verreweg de meeste gevallen nog onbeantwoord. 
Toch is het van belang op di t punt over meer gegevens te beschikken, 
daar hierdoor nieuwe mogelijkheden voor medische research kunnen 
ontstaan. In deze voordracht zuüen enkele aspecten van het onderzoek 
naar het werkingsmechanisme van hormonen worden besproken. Als 
voorbeeld van een stofwisseling regulerend hormoon zal hierby het 
b i j s c h ü d k l i e r h o r m o o n worden gebruikt. D i t peptide-hormoon, dat ook 
wordt aangeduid als p a r a t h y r e o ï d h o r m o o n of PTH, wordt gevormd in 
de bijschhdklieren, een viertal kliertjes ter grootte van een erwt gelegen 
in de schildklier. De meest in het oog vallende funct ie van het 
bijschhdklierhormoon is de regulatie van de calciumconcentratie i n het 
bloed. Een te hoge concentratie aan calciumionen kan aanleiding geven 
tot ongewenste afzettingen van kalkzouten, b.v. de vorming van 
nierstenen. Een te laag calciumgehalte in het bloed geeft daarentegen 
aanleiding to t kramptoestanden van spieren en kan ui teindeli jk fataal 
zi jn. Een te hoge produktie van bijschhdklierhormoon verhoogt het 
calciumgehalte i n het bloed, een te ko r t verlaagt di t . Een omgekeerd 
effect heeft het calcitonine, een door de schhdklier geproduceerd 
hormoon dat juis t een verlaging van het calciumgehalte in het bloed 
bewerkstelligt. Beide hormonen zi jn reeds een aantal jaren onderwerp 
van onderzoek op het Laboratorium voor Celbiologie en ff istologie van 
de Ryksuniversiteit te Leiden. 

In de t i te l van deze voordracht wordt over cellen en hormonen 
gesproken. Waarom worden nu cehen bij di t onderwerp betrokken? Ter 
beantwoording van deze vraag wordt nu eerst het belang besproken van 
de cellulaire reactie voor het onderzoek naar het werkingsmechanisme 
van hormonen. 

R egu la tien iveaus 
De regulatie van de stofwisseling door hormonen bi j mens en dier is 

een zeer gecompliceerd geheel van elkaar b e ï n v l o e d e n d e verschynselen. 
Zo werken bijvoorbeeld verschhlende hormonen direct of indirect op de 
afscheiding van andere hormonen. Op deze wijze ontstaat als het ware 
een netwerk van relaties waardoor het bijzonder moei l i jk word t het 
primaire directe effect van een bepaald hormoon vast te stellen. 
Vandaar dat men in vele gevahen het onderzoek gericht heeft op een 
lager organisatieniveau, niet meer het intacte dier maar een orgaan of 
weefsel geïsoleerd u i t dat dier. Op deze wijze kon de vraag worden 
beantwoord o f het bijschhdkherhormoon een direct effect op 
botweefsel heeft. I n de dertiger jaren is namelijk een theorie 
gepubhceerd waarin gesteld wordt dat de effecten van bi j schildklier-
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hormoon op bot indirect via de nier to t stand komen. D i t zou plaats 
vinden door een stijging van de fosfaatuitscheiding door de nieren 
waardoor het fosfaatgehalte i n het bloed daalt. Ter aanvulling van de 
verlaagde fosfaatconcentratie zou nu calciumfosfaat u i t bot i n oplossing 
gaan. Het gevolg hieiwan is een stijging van het calciumgehalte i n het 
bloed. Prof. Gaülard heeft in 1958 aangetoond dat een stukje 
bijschhdklierweefsel, samen gekweekt met een stukje embryonaal bot, 
een resorptie van het bot veroorzaakt. Ook een extract bereid u i t 
bij schildklierweefsel bleek eenzelfde effect te geven. Op deze wijze 
werd bewezen dat het hormoon een direct effect heeft op botweefsel. 

Voor een goed begrip van de werking van het b i j s c h ü d k l i e r h o r m o o n 
is het nu t t ig even stil te staan bij de hierboven genoemde resorptie van 
botweefsel. Wat verstaan we hieronder? Botweefsel bevat behalve cellen 
die verantwoordeli jk z i jn voor de levensfuncties van het weefsel ook 
anorganisch materiaal bestaande u i t calciumfosfaten met een 
gecompliceerde samenstelling. Deze calcium- en fosfaatzouten waarin 
ook andere ionen z i jn opgenomen worden aangeduid met de naam 
Irydroxyapatiet. Zeer kleine kristahen van di t hydroxyapatiet zyn 
afgezet i n een organische structuur, de matrix genoemd, die bestaat u i t 
eiwitten, voornamehjk cohageen, en mucopolysacchariden. By het 
resorptieproces wordt het anorganische deel opgelost door de werking 
van zuren, geproduceerd door de botcehen. I n di t verband spelen vooral 
het melkzuur (lactaat) evenals het citroenzuur (citraat) een belangrijke 
rol . De nu vrygekomen organische matrix word t afgebroken door 
hydrolytische enzymen die zyn uitgescheiden door de by het proces 
betrokken cellen. By de resorptie verdwijnt dus het bot geheel o f 
gedeeltehjk waarbij calcium- en fosfaationen vr i jkomen evenals het door 
de botcehen geproduceerde lactaat en citraat en de uitgescheiden 
hydrolytische enzymen. 

Deze gevolgen van de toediening van het by schildklierhormoon 
be ïnv loeden elkaar echter ook onderling, i n het byzonder geldt d i t voor 
de stygende calcium- en fosfaatconcentraties in de onmiddelhjke 
omgeving van de cellen. De concentraties van deze ionen zyn 
ongetwijfeld van invloed op een aantal stofwisselingsprocessen. Daar we 
ons primair interesseren voor de cellulaire effecten van het hormoon 
moeten secundaire verschijnselen zoveel mogehjk worden uitgesloten. 
Het is daarom voor ons onderzoek nodig af te dalen naar een nog lager 
regulatieniveau: losse cehen, waarby geen hinder wordt ondervonden 
van u i t de tussencelstof vri jkomende materialen en waarbij verschhlen 
hl locahsatie geen ro l spelen. Bi j het gebruik van u i t het weefsel 
geïsoleerde losse cellen z i jn de omstandigheden homogeen. En zo zyn 
we gekomen op het niveau van de t i te l „cel len en hormonen". 
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Geïsoleerde cellen 
Afgezien van ook in normale omstandigheden in het hchaam vri j 

voorkomende cellen zoals b.v. de wi t te bloedlichaampjes, bevinden 
cellen zich in vezelachtige structuren die voornamelijk bestaan u i t 
ei twit ten. Bi j het botweefsel ui t ons voorbeeld is deze intercellulaire 
stof bovendien nog gemineraliseerd, zodat grote hoeveelheden calcium 
en fosfaat aanwezig z i jn . f f e t vri jmaken van de betrekkeli jk tere cehen 
uit deze structuren en de scheiding van niet-cehulaire bestanddelen 
zonder de cellen te beschadigen is experimenteel een moeil i jke opgave. 

In principe kan di t probleem op 2 versclhllende manieren worden 
benaderd. Ten eerste door het mechanisch losmaken (door tril l ingen o f 
door wrijvingskrachten) van de cellen u i t het omringende weefsel en ten 
tweede door het afbreken van de omringende vezels met behulp van 
enzymen. Deze laatste methode waarbij veelal gebruik gemaakt wordt 
van trypsine, een eiwit afbrekend enzym, wordt vri j algemeen 
toegepast. Een bezwaar is echter dat door de werking van di t 
eiwitsphtsende enzym het celoppei-vlak wordt beschadigd. Di t k o m t 
o.a. to t u i t ing door een verminderde gevoeligheid voor hormonen zoals 
ui t het volgende nog zal b l i jken. 

In het onderzoek dat hier herhaaldelijk als voorbeeld wordt 
aangehaald is de enzymatische methode toegepast, f f i e r b i j werd gebruik 
gemaakt van een modificat ie van een methode uitgewerkt door Gaihard 
en Moskalewski. Op deze wijze bleek het mogelijk u i t schedeldakjes 
(calvaria) van ratte-embryonen cehen te isoleren. 

Hormooneffecten 
l n het algemeen zal het effect van een hormoon op een ingewikkeld 

systeem zoals de stofwissehng van een cel aanleiding geven to t een 
keten van reacties, f l i e r b i j kan ieder gevolg van het oorspronkelijke 
hormooneffec t op z i jn beurt weer een aantal effecten bewerkstelligen. 
Daar het ons in eerste instantie gaat om het primaire hormooneffect 
beperken we ons to t die verschijnselen die het eerst optreden. Di t zullen 
zeer waarschijnlijk effecten zi jn die tot stand komen door een interactie 
van het hormoon met het celoppervlak. 

De door het bi jschhdklierhormoon op botweefsel veroorzaakte 
effecten op de celstofwissehng kunnen voor het eerst worden 
waargenomen in een periode die van enkele seconden to t 24 uur kan 
bedragen, af i iankeli jk van de aard van het effect. Onze interesse gaat 
hierbij i n het bijzonder u i t naar de verschijnselen die reeds het eerste 
half uur waarneembaar z i jn . 

Botcehen onderscheiden zich van andere celtypen o.a. doordat op 
het celoppervlak een relatief groot aantal moleculen van het enzym 
alkalische fosfatase aanwezig is. D i t enzym splitst fosfaatgroepen af die 
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gebonden zi jn aan een molecuul waarbij de aard van dat molecuul niet 
ter zake doet. U i t onze experimenten is gebleken dat onder invloed van 
het bijschhdkherhormoon di t enzym snel van het celoppervlak 
verdwijnt . Deze waarneming vormt een belangrijke aanwijzing voor het 
optreden van een door het hormoon ge ïnduceerde verandering van het 
celoppervlak. 

I n dezelfde r icht ing wijzen de resultaten van Prof. Gaihard die de 
invloed van het bijschhdklierhormoon op het vermogen to t het vormen 
van aggi'egaten van geïsoleerde kraakbeencellen heeft bestudeerd, 
fhe rb i j bleek dat in aanwezigheid van het hormoon een groter aantal 
veel kleinere aggregaten ontstond dan onder controle-omstandigheden. 
De vorming van aggregaten wordt bepaald door de eigenschappen van 
liet celoppervlak zodat deze resultaten eveneens wijzen op een effect 
van het hormoon op het celoppervlak. 

Werkingsmechanisme 
De hierboven beschreven resultaten sluiten nauw aan bi j recente 

opvattingen over de werking van peptide-hormonen zoals b.v. insuline, 
calcitonine en glucagon. Sutherland heeft onlangs de Nobelprijs 
gekregen voor z i jn theorie over het werkingsmechanisme van hormonen. 
Hierin word t er van uitgegaan dat een enzym, het adenyl-cyclase, word t 
geactiveerd door de binding van een hormoon aan een receptormole
cuul, die zich op de buitenzijde van de celmembraan bevindt. D i t 
enzym produceerd daardoor in aanzienlijk verhoogde mate een stof, het 
cyclisch 3'5'-adenosine monofosfaat, afgekort cyclisch-AMP. De 
vorming van deze stof vindt plaats aan de binnenzijde van de 
celmembraan zodat di t cyclisch-AMP zich in de cel bevindt. Hier geeft 
het aanleiding to t het stimuleren van allerlei reacties doordat het een ro l 
speelt b i j de activatie van bepaalde enzymen. Het cyclisch-AMP werkt 
dus als een soort tweede boodschapper (,,second messenger" volgens 
Sutherland) die het signaal van de aankomst van het hormoonmolecuul 
doorgeeft zodat veranderingen in de celstofwisseling ontstaan (Zie 
Fig. 1). 

Mevr. Herrmann-Erlee heeft aangetoond dat als gevolg van de invloed 
van het bi jschhdklierhormoon op botweefsel in vi t ro het cyclisch-AMP 
gehalte met een factor 40—100 toeneemt. Hiermee is bewezen dat het 
door Sutherland veronderstelde algemene mechanisme ook in het geval 
van ons voorbeeld een ro l speelt. 

Een probleem in het concept van de ,,tweede boodschapper" is de 
specificiteit van hormonen. Zeer vele, zo niet alle peptidehormonen, en 
vele andere hormoontypen b l i jken de produktie van cychsch-AMP te 
stimuleren. Hoe is nu te verklaren dat sommige hormonen alleen op 
bepaalde weefsels o f organen werken en slechts bepaalde specifieke 
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Fig. L Het concept van de "second messenger" volgens Sutherland. De onder invloed van 
het hormoon verhoogde cychsch-AMP concentratie induceert veranderingen in de 
celstofwisseling. 

processen in de celstofwisseling be ïnv loeden? Indien iininers alle 
hormoonwerkingen via cyclisch-AMP verlopen is niet duideli jk hoe de 
specificiteit to t stand komt . Een mogelijke verklaring kan z i jn dat niet 
alle cellen receptoren voor alle hormonen bezitten. I n deze zienswijze 
beschikken uitsluitend die cellen die gevoelig zijn voor een horinoon 
over de receptor voor dat horinoon. Bovendien zou het zo kunnen zyn 
dat de enzyinatische processen die het horinooneffect to t stand doen 
komen alleen in de hormoongevoelige cellen voorkomen. 

Een nader onderzoek naar de aard en eigenschappen van 
hormoonreceptoren is zeker gewenst, hierdoor wordt immers de reactie 
van' een weefsel op de betreffende hormonen bepaald. Er zyn 
byvoorbeeld aanwijzingen dat calciumionen van belang zyn voor de 
binding van het horinoon aan de receptor. D i t punt onderstreept de 
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noodzaak, bij de bestudering van de interactie tussen bijschildlclier-
l io rmoon en botweefsel, gebruik te maken van geïsoleerde cellen daar 
anders de calciumionen-concentratie bepaald wordt door ter plaatse 
aanwezig calciumfosfaat. Over de aard van de receptor z i jn nog weinig 
gegevens bekend, waarschijnlijk bestaat deze ui t een eiwitmolecuul dat 
door z i jn configuratie i n staat is het hormoon selectief te binden. U i t 
experimenten is ons gebleken dat de a f f in i t e i t van botcehen voor het 
bijgebhdkherhormoon afneemt bi j behandeling van de cellen met het 
eiwitsphtsende enzym trypsine. Di t kan veroorzaakt z i jn doordat een 
aantal van de receptorplaatsen is vernield maar ook doordat het 
omringende eiwit is afgebroken waardoor de a f f in i te i t afneemt. Een 
schets van deze situatie is weergegeven in Fig. 2. 

m e m b r a an 

Fig. 2. Een mogelijice verklaring voor het effect van trypsine op de hormoon-gevoeligheid 
van cellen. 
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Het t i jdst ip waarop de verscliillende effecten optreden na toediening 
van het hormoon kan een belangrijke aanwijzing inhouden bij de 
opheldering van de keten van oorzaken en gevolgen. Van groot belang is 
i n : di t verband de waarneming van Mevr. Herrmann-Erlee die reeds 
5 seconden na toevoeging van het bi jschhdklierhormoon een stijging van 
het cyclisch-AMP gehalte k o n aantonen. Di t is voor zover bekend het 
snelst optredende effect van het bi jscl i i ldkl ierhormoon, zodat het niet is 
uitgesloten dat de andere effecten door het cyclisch-AMP worden 
veroorzaakt. Of met de stijging van het cycliscli-AMP-gehalte alle 
werkingen van het bi jschhdklierl iormoon verklaard kunnen worden 
staat nog te bezien. De aanwezigheid van andere mechanismen mag 
zeker niet worden uitgesloten daar het niet mogelijk is gebleken ahe 
effecten van het bijschhdklierhormoon op botweefsel te imiteren door 
het toedienen van cyclisch-AMP o f derivaten hiervan. 

Samenvatting 
Het onderzoek naar het mechanisme van de stofwisselingsregulatie 

door hormonen wordt bemoeil i jkt door de gecompliceerde onderlinge 
be ïnv loed ing van de verschihende processen. Ter vermijding van deze 
comphcaties kan met voordeel gebruik worden gemaakt van 
vereenvoudigde systemen, zoals b.v. organen in weefselkweek of 
gekweekte geïsoleerde cellen. Het b l i j k t dat de gevoeligheid van cellen 
voor peptideliormonen o.a. bepaald wordt door de situatie aan het 
celoppervlak v/aar het hormoon wordt gebonden aan een specifiek 
eiwitmolecuul, de receptor. De hormooneffecten op de celstofwisseling 
komen geheel of gedeeltelijk to t stand via een variatie in de 
concentratie van het cychsch-AMP, de z.g. ,,second messenger". Hoe de 
specificiteit van de verschillende hormonen tot stand k o m t is nog niet 
duideli jk, vermoedelijk door de aan- of afwezigheid van bepaalde 
enzymen in bepaalde cehen. Het onderzoek is momenteel niet 
voldoende gevorderd om de fyisologische effecten van hormonen in het 
ü i t ac te dier afdoende te verklaren vanuit onze kennis van de 
l iormoonwerking op cehulaire processen. Het is wel duidel i jk , dat om 
to t een goed inzicht i n de verschhlende regulatiesystemen te komen, 
kennis van de cellulaire mechanismen onontbeerl i jk is. Deze overweging 
vormt een belangrijke stimulans bij het vele werk dat nog nodig is ter 
opheldering van de interactie tussen cellen en hormonen. 
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GENEESMIDDELENRESEARCH 

door 

Dr. M . N . G. Dukes 

Een van de klassieke, zij het nu tamelijk verouderde beelden van de 
wetenschappelijke onderzoeker, was dat van een wereldvreemde 
geleerde, die het hefst de gehele dag door een microscoop tuurde om 
zaken te bestuderen die slechts voor hem zelf en zi jn collega's nut t ig en 
boeiend waren, een man die bijzonder weinig interesse aan de dag legde 
voor de praktische toepassing van zi jn uiteindelijke vondsten. Wij 
mogen wel steUen dat het hier een karikatuur betreft ; toch was het, en 
is het in zekere zin nog steeds, een juis t beeld. I n zekere zin moeten de 
dingen ook zo liggen, w i l men in research iets presteren, want als de 
wereld van het wetenschappelijk onderzoek uitsluitend alleen werd 
bevolkt door nuchtere mensen die bekende, veilige wegen wilden 
bewandelen, mensen die nooit in dienst van een boeiende hypothese 
een sprong in het duister wilden wagen, mensen die alleen naar de 
grijpbare, praktische doelstellingen van vandaag en morgen keken, dan 
zou research slechts zelden belangrijke vooruitgang boeken. I n research 
moet er a l t i jd ruimte zi jn voor een klein beetje whde, opwindende 
fantasie. 

Een analogie 

Ik vergelijk graag de research op elk terrein als het onze met een 
ontdekkingsreis i n de oude t i j d . Ook toen waren er mensen die moed en 
visie hadden, mensen die ui t whden varen om onbeschreven schatten te 
vinden. Ik stel mi j voor dat zij di t op diverse manieren konden 
aanpakken. De een laadde ongetwijfeld zijn schip vol en ging op goed 
geluk varen, naar het noorden o f het zuiden, het oosten o f h e t westen, 
in de hoop dat hij op een zeker moment ergens tegenaan zou varen. Als 
hij di t deed zonder er eerst bij stil te staan in welke r icht ing hij wilde 
varen en hoelang hij een vnachteloze reis zou voortzetten alvorens die te 
staken, dan hep hi j ongetwijfeld een f l inke kans, op hoge zee van 
honger en dorst om te komen. De verstandige ontdekkingsreiziger heeft 

Naar een lezing, geliouden voor de Koninlclijlce Maatschappij Diligentia op 29 november 1971. 
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de zaak ongetwijfeld op meer methodische wijze aangepakt, f f i j zal z i jn 
avontuur wel degelijk hebben voorbereid, f f i j zal de wereldkaart hebben 
bestudeerd op zoek naar onverkende gebieden, f f i j zal op zoek zi jn 
gegaan naar verhalen en geruchten van verre, mysterieuze kusten, 
verhalen gebaseerd op overlevering en de sprookjes van oude zeeheden, 
maar misschien ook wel een korre l t je van waarheid bevattend, 
voldoende althans om een uitgangshypothese te vormen. Na di t alles 
ging de verstandige zeevaarder op weg, weliswaar in het onbekende, 
maar desalniettemin met een methodisch vaarplan, zodanig opgesteld 
dat hij een bepaald deel van de oceanen systematisch zou aftasten om 
na een bepaalde periode zonder land te hebben gezien terug te varen. 

Zo is het i n feite met de geneesmiddelenresearch van de 20e eeuw. 
De oceanen van onze onwetendheid zijn nog al t i jd onmeteli jk groot. 
Toch moeten wi j nooit zonder vaarplan op reis gaan. Eerst zuhen wy 
met behulp van de wetenschappehjke ü t e r a t u u r de reeds aanwezige 
kennis i n kaart brengen; het werk van anderen zullen wi j dus nooit 
behoeven te herhalen en liefst zullen wi j daarop voortbouwen. Tevens 
zuhen wi j ui t de hteratuur inspiratie put ten voor hypothesen en 
theo r i eën die de basis van ons vaarplan kunnen vormen. Ook wy , i n het 
laboratorium, zuhen vervolgens r icht ing kiezen en een grens stehen aan 
de middelen die wi j bereid zi jn te besteden aan ons avontuur. 

U I T G A N G S P U N T E N V A N DE GENEESMIDDELENRESEARCH 

Er word t wel eens geconstateerd dat drie uitgangspunten aanwezig 
moeten zyn vóórda t men op zoek gaat naar een nieuw geneesmiddel. 

Ten eerste moet er een duidelijke behoefte z i jn aan het middel dat 
wij voor ogen hebben. D i t h j k t wel vanzelfsprekend, maar jaarlijks 
worden grote bedragen uitgegeven i n de hoop iets te ontdekken dat i n 
feite door anderen reeds allang is bereikt of zelfs overtroffen, of iets dat 
slechts i n een beperkte o f voorbijgaande behoefte voorziet. 

Ten tweede moeten wi j tenminste een schijn van kans hebben dat wy 
het gestelde doel kunnen bereiken. Wij zullen tegenwoordig geen elixirs 
des levens gaan zoeken en geen stenen der wyzen, maar ook een aantal 
andere, nhnder ambitieuze doelstellingen zullen voorlopig wel moeten 
worden afgeschreven, eenvoudig omdat wy weten dat deze niet binnen 
de mogelijkheden van de wetenschap anno 1971 liggen of althans 
binnen onze eigen mogehjkheden. Ten derde en tenslotte zal een 
researchgroep behoorlijk uitgerust moeten z i jn om het gestelde 
programma uit te voeren. Hoe zwaar de eisen z i jn die wy aan die 
uitrusting zullen stellen, zuhen wi j dadehjk wel zien. 
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Kenmerken van de geneesmiddelenresearch 

Als U de gemiddelde leek vraagt, waar nieuwe geneesmiddelen 
ontdekt worden, dan zal zijn antwoord gewoonlijk luiden dat deze in de 
ziekenhuizen ontstaan of op de universiteiten, misschien zelfs bij ' de 
dokter of de apotheker. A l deze antwoorden z i jn ten dele juist , maar 
dan ook slechts ten dele. De kern van de moderne geneesmiddelen
research moeten w i j namelijk in de laboratoria van de farmaceutische 
industrie zoeken. Namen zoals Brocades, Organon, de Gist en 
Spiritusfabriek en Plhhps Duphar z i jn U ongetwijfeld bekend. 
Waarschijnlijk kent U ook de namen van enkele grote buitenlandse 
geneesnhdde len indus t r i eën zoals Roussel i n Frankr i jk , Beecham i n 
Engeland, Merck in Amerika en Bayer in Duitsland. 

Maar daarmee is de vraag, wie al deze nieuwe geneesmiddelen 
ontdekt, nog niet beantwoord, f f e t zou eenvoudiger z i jn , het verhaal 
van de geneesmiddelenreasearch te schrijven, wanneer aan deze research 
slechts één wetenschap ten grondslag lag. Dat is echter niet het geval. I n 
steeds meer takken van wetenschap zien wi j dat deskundigen van 
uiteenlopende pluimage met elkaar samen gaan werken om de wereld 
van morgen te scheppen, want vooruitgang is nauwelijks te waarborgen 
wanneer men binnen de perken van één discipline b l i j f t werken.' 

Zo is het ook in de geneesmiddelenreasearch. Aan de ene kant staat 
de organisch chemicus die nieuwe chemische verbindingeri in z i jn 
laboratorium schept. Tegenover hem bevindt zich de farmacoloog, de 
man van de dierproef. Tenslotte, op slechts kleine afstand, bevindt zich 
hier de arts die enkele stoffen zorgvuldig selecteert ui t de h ó n d e r d e n o f 
duizenden die de chemicus heeft gemaakt en hierrnee proeven zal 
uitvoeren bij de mens. Deze drie experts, de chemicus, de farmacoloog 
en de arts, vormen als het ware de kernploeg van de geneesmiddelen
research. Maar, zoals wi j straks zullen zien, tientallen andere takken van 
wetenschap zuhen eveneens bij dit proces betrokken worden, wihen 
deze experts produktieve arbeid verrichten. Er is bijv. de apotheker die 
er o.m. voor moet zorgen, dat het nieuwe geneesmiddel houdbaar en 
oplosbaar is. Er is de biochemicus, de chemicus van het levend 
organisme, die de invloed van het nieuwe geneesmiddel op dat 
organisme bestudeert. Verder is er de toxicoloog, die uiteindeli jk zal 
moeten uitmaken of het nieuwe geneesmiddel voldoende veilig is om in 
de handel te worden gebracht, zonder dat de gebruiker hierdoor aan 
grote risico's wordt blootgesteld. Er z i jn ook andere specialisten bi j de 
geneesmiddelenresearch betrokken, maar laten wy voor het ogenblik 
met deze paar voorbeelden volstaan. U ziet dat wi j hier al een heel team 
bij elkaar hebben, en het nieuwe geneesmiddel zal alleen tot stand 
kunnen komen, wanneer al deze experts niet alleen naast&lkxdï, maar 
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ook met elkaar werken, inderdaad als team met onderling begrip voor 
eikaars beperkingen en mogelijkheden. 

Ik heb al gesteld dat zulke researchteams vooral binnen de 
laboratoria van de geneesmiddelenindustrie to t stand zyn gekomen. 
Laat ik echter toevoegen dat de industrie geen geïsoleerde 
researchgemeenschap probeert te scheppen. Het is zonder meer zo, dat 
deze wetenschappelijke industrie zi jn werk onmogelijk van de grond zal 
kri jgen zonder een goede samenwerking met praktiserende artsen, 
ziekenhuizen en universiteiten. 

Toch moet ik een antwoord proberen te geven op de vraag waarom 
dergehjke teams vooral binnen de industrie tot stand z i jn gekomen en 
niet elders. Het eerste, duidehjkste, antwoord op deze vraag luidt , dat 
het scheppen van een nieuw geneesmiddel lange loopt i jd vergt en 
uitzonderli jke hoge investeringen. Looptyden van 5, 10 o f zelfs 15 jaar 
z i jn bepaald niet ui tzonderhjk en de bedragen die wy aan di t soort 
research besteden z i jn dienovereenkomstig hoog. Als wy stellen dat het 
ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel ongeveer 20 mil joen gulden 
kost — en ik heb aanzienlijk hogere schattingen gezien — dan begint het 
voor ons duideli jk te worden waarom dergelijke kostbare research-
programma's vooral ontstaan binnen de laboratoria van de grote 
farmaceutisclie bedrijven die voor hun groei en winst geheel afhankehjk 
zi jn van het scheppen van nieuwe, waardevohe geneesmiddelen. Voor de 
universiteit is de geneesmiddelenresearch in wezen byzaak — de 
universiteit bestaat vooral om onderwijs te geven, hoewel wy hieronder 
ook verstaan onderwys in het verrichten van goede research. De 
industrie daarentegen staat of valt met de kwali te i t en het succes van 
zi jn wetenschappehjk speurwerk. 

I n de prakt i jk betekent dit allemaal niet alleen dat de research bij de 
industrie terechtkomt, maar ook juis t by de grootste en meest 
kapitaalkrachtige indust r ieën, die voldoende sterk en voldoende 
gediversificeerd z i jn om de risico's van dergelijke research te kunnen 
dragen. Mede als gevolg van fusies in het verleden, bestaan de 
researchgi-oepen van de industrie grotendeels ui t zeer vakkundige, 
veelzijdige groepen specialisten — vaak 600 tot 800 man — en voorzien 
van een budget dat misschien 30 40 of 50 mihoen gulden per jaar 
bedraagt. Straks zal ik trachten met U na te gaan wat voor prestatie wi j 
redehjkerwyze van een dergelijke groep moeten verwachten. 

De benadering 

Laten wij nu eerst echter nagaan hoe binnen een dergehjke 
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organisatie de ontwildceling van een geneesmiddel wordt aangepakt. D i t 
onderwerp kunnen wi j het beste benaderen door een bl ik te werpen op 
de geschiedenis. 

Tot de 18e eeuw was het terrein van de farmacologie in wezen 
identiek met van de kruidengeneeskunde. De volksgeneeskunde was in 
de loop van de eeuwen opgegi-oeid als een verzameling overgeleverde 
kennis en ervaring ten aanzien van de bereiding en toepassing van 
Icruiden bij zieken. De kruidenkennis van de arts en de apotheker was 
gewoonlijk afgeleid van deze volksgeneeskunde. Arts en apotheker 
waren dus niets meer dan deskundigen die iets meer heten te weten van 
de omgang met kruiden dan het gewone volk. Ook hun kennis was 
vooral afkomstig ui t de overlevering. Een wetenschappelijke, metho
dische aanpak van zelfs de kruidengeneeskunde kwam slechts zeer 
geleidelijk van de grond. Een van de eerste klassieke voorbeelden 
Ihervan werd geleverd door de Engelse arts Whliam Withering, die 
omstreeks 1785 onder de indruk raakte van de wijze waarop een oude 
plattelandsvrouw talri jke lijders aan waterzucht van hun kwaal wist 
af te helpen. Whliam Withering onderzocht de ingewikkelde 
kruidenmengsels die zij gebruUcte en kwam bij zi jn onderzoek al gauw 
tot de conclusie dat er slechts één werkzaam bestanddeel kon z i jn , 
namelijk het digitahsblad. Binnen enkele jaren had hi j een zorgvuldig 
gestandaardiseerd preparaat van digitahsblad bereid, een preparaat dat 
i n verbeterde vorm nog al t i jd het belangrijkste middel b i j de 
behandeling van hartziekten is. Talr i jke andere preparaten hebben een 
soortgelijke voorgeschiedenis. 

Toch werd vanaf de 60er jaren van de 19e eeuw de kruidengenees
kunde en de volksgeneeskunde als bron van nieuwe, gezuiverde 
medicamenten, snel overgevleugeld door de opkomst van de 
synthetische chemie. Voor het eerst was de mens i n staat gebleken 
talr i jke, geheel nieuwe chemische verbindingen te creeëren, s toffen die 
in de natuur niet voorkwamen, maar die vanwege hun structuur, 
opgebouwd zoals natuurl i jke s toffen rondom het kools tofatoom, 
uitzonderl i jk geschikt waren om het levend organisme te be ïnv loeden . 
In de loop van onze eigen eeuw zi jn tenslotte een tweetal geheel andere 
bronnen aangeboord om aan nieuwe geneesmiddelen te komen. Een 
Ihervan is het dierenrijk. Weliswaar kenden ook de Middeleeuwen hun 
vreemde en gewoonlijk weerzinwekkende mengsels van dierli jke s toffen 
— vleermuizenbloed en paddenvel hadden een bijzondere reputatie — 
maar zulke brouwsels hadden meer te maken met hekserij dan met 
wetenschap. Nagenoeg het eerste, serieuze wetenschappelijke genees
middel van dierl i jk origine, het insuline, werd pas in 1921 - slechts 
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50 jaar geleden — gemaakt. Het insuline, geëx t raheerd u i t de alvleesklier 
van varkens en runderen, neemt een nagenoeg onmisbare plaats i n bij de 
behandehng van suikerziekten. Zo zijn er ook andere voorbeelden van 
dierlijke s toffen, die op analoge wijze i n gezuiverde vorm aan de mens 
kunnen worden toegediend, om tekorten in het functioneren van het 
eigen hchaam te compenseren of op te heffen. 

Tenslotte, in de loop van de 30er jaren, werd ook het gebied van de 
micro-organismen, de bac te r iën , sclhmmels en algen, als bron van 
nieuwe geneesmiddelen aangeboord. Een dergelijke micro-organisme is 
in wezen een ui tzonderl i jke e f f ic iën te chemische fabriek op kleine 
schaal; mits voorzien van de juiste voedingsmiddelen, kan een dergelijk 
micro-organisme bepaalde geneeskrachtige s toffen in enorme hoeveel
heden produceren en aan zi jn omgeving afstaan. Van al deze s toffen 
staat penicihine nog al t i jd als het meest bekende, en misschien ook het 
meest waardevolle voorbeeld. 

Ik heb U vier wegen genoemd die de wetenschapsman kan 
bewandelen om nieuwe geneesmiddelen te scheppen. Bi j drie daarvan is 
er sprake van natuurl i jke bronnen: dierli jke, plantaardige of 
microbiologisclre. Bij de vierde benadering, de synthetische, k o m t men 
gewoonlijk bij kunstmatige s toffen terecht. Sommigen zouden deze 
s toffen niet alleen kunstmatig, maar soms wel eens "onna tuu r l i j k " 
noemen. Hier moeten wi j echter oppassen met onze woordenkeus, want 
zodra wi j "na tuu r l i j k " tegenover "onna tuu r l i j k" stellen, suggereren w i j , 
ten onrechte, dat het natuur l i jk geneesmiddel om een o f andere reden 
al t i jd beter, edeler en veihger zal zijn dan het synthetische. Dat is 
bepaald niet het geval. Het r i j k der levende organismen is zo heterogeen, 
en de aard van mens, plant, dier en schimmel is zo totaal anders, dat er 
in feite heel weinig basis is voor het geloof dat een "na tuu rh jk" 
preparaat of een kruidenmiddel al t i jd te verkiezen is boven iets dat in 
het laboratorium is ontstaan. D i t kan in bepaalde gevahen zo z i jn , maar 
vaak genoeg is juist het tegendeel waar; planten zi jn zelfs r i jke bronnen 
van giftige s toffen en wi j zullen in ieder geval voor een natuurl i jk 
preparaat dezelfde degelijke bewijzen van doeltreffendheid en veihgheid 
moeten leveren als voor een synthetisch. 

Het synthetisch geneesmiddel 

Laten wi j nu één van deze verschhlende benaderingen — de 
synthetische — in meer detah gaan bekijken. Zoéven wees ik erop dat 
elk onderzoek met een bepaalde " lead" moet beginnen, d.w.z. met een 
hypothese, een gegeven, een vermoeden. Over het algemeen zal deze 
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" lead" gekozen worden tijdens contacten tussen de chemicus en de 
farmacoloog. D i t kunnen wi j aan de hand van enkele voorbeelden van 
"leads" die to t nieuwe geneesmiddelen kunnen leiden illustreren. 

a) f f e t kan z i jn dat wi j sinds lange t i j d een natuurgeneesmiddel met 
moeite, p i jn en hoge kosten u i t dierl i jk o f plantaardig materiaal 
hebben bereid. Op een zeker moment luk t het, misschien, de 
chemische structuur van deze stof te weten te komen. Van dit 
moment af is het slechts een kwestie van t i j d , totdat de chemicus in 
staat is dezelfde stof in het laboratorium te gaan maken ui t 
gemakkelijk verkrijgbare chemical iën en zonder gebruik van 
natuurl i jke bronnen, f f e t synthetisch preparaat zal soms goedkoper, 
vaak zuiverder zi jn dan het natuur-preparaat. Daarom kennen wi j tal 
van voorbeelden waar op een zeker moment research ertoe geleid 
heeft dat men van natuur l i jk uitgangsmateriaal is afgestapt! 
Ocytocine bi jv. , een stof die gebruikt wordt om de weeën op gang 
te brengen bij de geboorte, werd lange t i j d ui t hersenklieren van 
varkens en koeien bereid. 12 jaar geleden waren de organisch 
chemici zover dat zij deze stof synthetisch konden bereiden. 

b) Nu gaan wi j een stap verder. I n plaats van het natuurpreparaat 
precies na te maken, trachten wi j iets te synthetiseren dat dezelfde 
werking bezit, maar eenvoudiger van structuur is. Ook hier hebben 
wi j een voorbeeld u i t ons eigen bedrijf , f f e t hersenhormoon A C T f f 
is sinds vele jaren i n gebruik bi j r euma-pa t i ën t en om de bijnieren te 
stimuleren, waardoor zij meer cortison afscheiden. Ook het A C T f f 
werd lange t i j d u i t slachthuismateriaal bereid, f f i e r was de synthese 
van de natuurstof geen gemakkelijke opgave en zeker geen 
goedkope, want elke molecuul A C T f f bestaat u h een keten met 39 
verschillende schakels, allemaal stuk voor stuk ingewikkeld. Tijdens 
pogingen om het A C T f f the synthetiseren, bleek echter dat het 
voldoende was één stuk van deze ket t ing na te maken, waarin 
slechts de eerste 24 schakels aanwezig waren; de werking van deze 
kleine molecule is precies dezelfde als die van het A C T f f . 

c) Wij kunnen echter nog een stap nemen en nog verder wegraken van 
de natuurl i jke stof. Door de structuur van de natuurl i jke stof te 
modif iceren kunnen wi j namelijk het werkingspatroon van de stof 
wijzigen. Ook hier hebben wi j een voorbeeld u i t onze eigen 
laboratoria, f f e t mannelijk hormoon, het testosteron, vinden wi j 
zowel bi j de mens als bij allerlei diersoorten, f f e t testosteron heeft, 
zoals U weet, één belangrijke primaire werking, namelijk het op 
gang brengen en op gang houden van de mannelijke sexuele 
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functies, f f e t testosteron lieeft echter ook een tweede minder 
bekend effect, de zogenaamde anabole werking. Het testosteron is 
namelijk in staat de opbouw van de spieren en van andere weefsels 
te bevorderen en misschien ook om de stemming te be ïnv loeden . 
Daardoor k o m t het dat een man, ook in dat opzicht, iets anders is 
dan een vrouw. H i j is bijv. over het algemeen forser gebouwd en 
heeft over het algemeen een iets andere k i j k op liet leven. Wat zou 
er nu gebeuren, wanneer wi j het testosteron zodanig zouden 
wijzigen dat het de geslachtsfuncties niet meer zou be ïnv loeden 
maar slechts secundaire effecten zou teweegbrengen? Het antwoord 
hgt kant en klaar, want juis t deze modificatie is 14 jaar geleden 
gelukt. Wij beschÜcken daardoor over s toffen die nagenoeg 
uitsluitend een werking op de spieren, de weefsels en de stemming 
hebben. Deze s toffen, de zogenaamde anabolica, zi jn van waarde 
gebleken bij p a t i ë n t e n , zowel mannen als vrouwen, die bezig zi jn te 
herstehen van een langdurige ziekte en die zowel l ichamelijk als 
geestelijk een pr ikkel nodig hebben om hun herstel voort te zetten 
en te voltooien. 

d) De chemicus kan ecliter ook een vierde weg bewandelen: de 
natuurstoffen links laten liggen en zijn inspiratie elders zoeken. Op 
basis van wat wi j nu al weten omtrent de wijze waarop s toffen in 
het hchaam werken, kan hij nieuwe verbindingen ontwerpen, 
waarvan hij mag hopen dat deze een bepaalde werking of een 
bepaalde combinatie van werkingen zal hebben. Misschien zoekt hi j 
een stof om de bloeddruk te verlagen, om een neerslachtige pa t i ën t 
van zijn depressie af te helpen o f om een een eenvoudige maar 
hardnekkige kwaal zoals bronchitis te verlichten of te genezen. 
Daarbij zal de chemicus zich wel laten inspireren door bestaande 
theo r i eën o f bestaande natuurstoffen, maar uiteindeli jk zal hi j een 
geheel nieuwe stof scheppen. Ook hiervan kennen wi j talri jke 
voorbeelden. De anti-histaminica, gebruikt tegen reisziekte en tegen 
hooikoorts, z i jn een groep verbindingen die weinig gemeen hebben 
met verbindingen die in de natuur voorkomen. Hetzelfde geldt ook 
voor allerlei s toffen die de laatste jaren de psychiater in staat 
hebben gesteld geestesziekten op specifieke wijze te behandelen. 

Langs één of verschihende van deze wegen zal de chemicus tewerk 
gaan. Z i j n s toffen maakt hij vaak in reeksen van tientallen o f 
honderden tegelijk. Hi j bepaalt en verbetert hun zuiverheid, want 
straks zal h i j , bij het verdere onderzoek, de zekerheid moeten 
bieden dat men wel met één enkele stof te maken heeft, en niet met 
een mengelmoes van stoffen o f een dermate onoverzichtelijke mate 
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van verontreiniging door broicstuidcen dat niemand weet wellce 
verbindingen in feite verantwoordelijk zijn voor de effecten die men 
hoopt waar te nemen. 

De dierproef 

De volgende stap brengt ons naar het farmacologisch laboratorium 
waar de nieuwe verbindingen onderzocht zullen worden op hun 
eventuele werking bh ratten, muizen, koni jnen en andere dieren. N u 
moet ik hier wel een woord wijden aan ons hele uitgangspunt bij het 
gebruik van deze proefdieren. Er bestaat namelijk in sommige kringen 
de vrees dat i n de laboratoria voor geneesmiddelenresearch duizenden 
dieren op onnodige wyze door vrede handen mishandeld en gedood 
worden. Daar w i l ik graag iets over zeggen. De dierproef is i n wezen 
onaangenaam; de dierproef is lastig; de dierproef is niet a l t i jd 
betrouwbaar. Er is, geloof ik , geen één wetenschapsman op ons terrein 
die deze dieren zou wihen bhjven betrekken bij geneesmiddelenexperi
menten, wanneer wy over andere middelen beschikten om de mogelijke 
geneeskrachtige werking van nieuwe s toffen te bestuderen. 

Inderdaad z i jn er reeds talr i jke voorbeelden van nieuwe technieken 
met behulp waarvan wi j allerlei gegevens kunnen kri jgen en bepalingen 
kunnen doen zónde r gebruik te maken vair proefdieren. Om een 
zwangerschap test u i t te voeren op urine van de vrouw, maakt men 
tegenwoordig zelden meer gebruik van kikkers o f koni jnen, want 
tegenwoordig beschikken wi j over tests, ontwikkeld o.m. i n onze eigen 
laboratoria, met behulp waarvan de zwangerschap binnen enkele 
minuten in een reageerbuis o f op een glazen plaat kan worden 
aangetoond. Toch is dit een van de uhzonderingen op de nog al tyd 
geldende regel dat men in de meeste gevallen aangewezen is op het 
levende dier om de werking van een geneesmiddel te onderzoeken. Dat 
deze proeven op een zodanige wijze plaatsvinden dat het dier nauwelijks 
o f niets te lyden heeft, behoeft geen betoog. De kwestie is ook i n 
Nederland op voor t ref fe l i jke wijze door de Wet geregeld. 
Wat gaat de dierfarmacoloog nu met deze nieuwe s toffen doen? 

Voordat h i j enige aandacht aan de gewenste werking hiervan kan 
besteden, moet hi j zorgvuldig nagaan o f deze s toffen g i f t ig zyn o f niet, 
Het heeft weinig zin, verdere aandacht aan de substantie te besteden als 
zou bhjken dat deze niet verdragen word t door het levend organisme, 
Wij beginnen dus in de farmacologie met een eenvoudige veiligheids-
proef om na te gaan o f ratten o f muizen de toediening van deze stof wel 
o f niet tolereren. 

Laten wy aannemen dat wi j voor één bepaalde stof to t de conclysie 
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komen dat deze door het dier goed wordt verdragen. Met deze stof 
kunnen wij nu in de farmacologie twee totaal verschülende wegen 
bewandelen en wi j zullen deze gewoonlijk ook tegelijk bewandelen. 
Enerzijds zullen wy trachten na te gaan of de werking die de chemicus 
verwacht inderdaad aanwezig is; anderzyds zullen wi j de s to f 
onderwerpen aan een brede serie proeven, de zogenaamde "screening", 
om te bepalen of andere, misschien onverwachte, werkingen aanwezig 
zi jn . 

De antwoorden op al deze vragen zullen wy soms pas betrouwbaar 
achten, nadat onderzoek bij verschihende diersoorten is verricht. Een 
k o n i j n reageert tenslotte anders dan een muis en zelfs een muis reageert 
anders dan een rat, f n sommige gevallen zullen w i j juis t een diersoort 
kiezen die, wat de te verwachten werking betreft , een zekere gelijkenis 
vertoont met de mens. Zo komen wij voor sommige onderzoekingen 
terecht bij de meest onverwachte diersoorten w,o, bijv, egels, hanen, 
spitsmuizen en apen, om de grootst mogelijke zekerheid te verkrijgen 
dat de gegevens u i t de dierfarmacologie een betrouwbare basis zullen 
vormen voor de keuze van de s toffen die wy uiteindeli jk aan de mens 
zullen wi l len toedienen, 

Betrekkehjk weinig s toffen overleven deze scherpe selectie. Binnen 
de laboratoria van een middelgrote farmaceutische industrie zuhen 
misschien per jaar 500 nieuwe s toffen worden gecreeërd; waarschijnlijk 
zullen slechts een v i j f t a l hiervan uiteindeli jk voldoende interessant 
bhjken om onderzoek by de mens te rechtvaardigen. Van deze v i j f is er 
een behoorli jke kans dat geen één voldoende effect ief is o f veilig zal zyn 
om uiteindehjk in de handel te worden gebracht als een nieuw 
geneesmiddel. Voor de farmaceutische industrie als geheel, heeft men 
ko r t geleden uitgerekend dat niet meer dan één van elke 8,000 s toffen 
die i n het laboratorium worden gesynthetiseerd ui te indel i jk de 
handelsfase haalt. 

De weg naar de kliniek 

Laten wy nu aannemen dat de stof waar wi j het over hebben wél to t de 
kleine groep behoort, die wi j b i j de mens wil len laten testen. Wy hebben 
de indruk u i t de dierproef dat deze stof een interessante werking bezit; 
tevens hebben wij de indruk dat de stof deze werking i n sterkere mate 
bezit dan bestaande geneesmiddelen, dan wel veiliger zal zyn dan andere 
middelen. Misschien constateren wi j tegehjk dat onze stof i n chemisch 
opzicht zodanig eenvoudig is dat deze op den duur goedkoper te 
produceren en dus ook goedkoper voor de pa t i ën t zal zyn. Met deze 
stof wihen wi j nu ervaring opdoen bij de mens. 



GENEESMIDDELENRESEARCH 39 

Ook deze stap vereist ecliter een zeer bijzondere voorbereiding. Ik 
heb U zojuist verteld van de o r i ën t e rende veiligheidsproeven die nodig 
z i jn voordat w i j het geneesmiddel bij liet dier testen. Voordat w i j naar 
de k l in iek gaan zuhen deze proeven herhaald en i n belangrijke mate 
uitgebreid worden. Whlen wi j onze stof bijv. i n een dosis van 1 mg 
eenmaal aan de mens toedienen, dan zullen wi j waarscliijnlijk besluhen 
deze stof eerst i n een veel hogere dosis - misschien zelfs 25 o f 50 maal 
hoger - gedurende enkele weken aan honden toe te dienen. Pas nadat 
wij i n deze proef de veiligheid van deze stof hebben bewezen, zuhen w i j 
verder gaan. 

Wij zoeken ook andere waarborgen. Bij diverse diersoorten zullen wi j 
bijv. trachten te weten te komen waar deze stof terechtkomt nadat deze 
in het hchaam is opgenomen. Wordt deze in de maag o f de darm 
geresorbeerd? f f o e wordt de stof i n het hchaam verdeeld, veranderd, 
afgebroken en uitgesclieiden? Bestaat er misschien een gevaar dat dè 
stof zich i n bepaalde organen zal ophopen en daar schadelijke effecten 
teweegbrengen? Ook deze vragen moeten wij allemaal beantwoorden 
en, gewapend met al onze kennis, zullen wij tenslotte het advies van een 
onpartijdige externe adviseur vragen, vóó rda t wi j de stap wagen naar de 
mens. 

De klinische farmacologie 

Tot nu toe heb i k U slechts verteld van de experimenten die in onze 
eigen laboratoria en die van andere researchcentra plaatsvinden. Wihen 
wi j ons preparaat bi j de mens testen, dan zuhen wy ecliter aangewezen 
zi jn op de medewerking van artsen, ziekenhuizen en universiteiten. Een 
geneesnhddel kan slechts i n de k l in iek onderzocht worden wanneer er 
een goede samenwerking bestaat tussen de arts van de geneesmiddel
industrie enerzyds en de behandelende arts anderzijds. De een heeft een 
grote ervaring opgedaan in het ontwerpen van veilige, betrouwbare 
khmsche experimenten en in het vertolken van de resultaten hiervan. 
De ander zal het geneesmiddel toedienen maar daarbij vooral opkomen 
voor de belangen van z i jn pa t i ën t o f de vrijwhliger die zich voor de 
proef heeft opgegeven, f f u n belangen mogen nooi t i n het gedrang 
komen ter wihe van een experiment meteen nieuw geneesmiddel, maar 
hun medewerking is onmisbaar. 

Zojuist gebruikte ik voor het eerst het woord "vr i jwi l l ige r" . 
Inderdaad zullen onze allereerste klinische experimenten bij gezonde, 
jonge volwassenen plaatsvinden, die zich beschücbaar hebben gesteld om 
aan het experiment deel te nemen. Vaak zyn dit studenten i n de 
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geneeskunde o f de farmacie. Er bestaat een oude traditie waarbij 
studenten i n deze vakken vaak deelnemen aan medische experimenten 
die bedoeld zijn om de wetenschap vooruit te helpen. Juist bij deze 
gezonde vrijwill iger zullen wij een bevestiging zoeken van allerlei 
verschijnselen die wi j bij het dier hebben waargenomen. 

Om di t te bereiken zal i n deze eerste fase van "klinische 
farmacologie" het preparaat in een kleine dosis eenmalig worden 
toegediend. Vervolgens zal de dosis misschien verhoogd worden, totdat 
een bepaalde werking te zien is o f totdat de grens is bereikt van wat wi j 
veilig achten, tegen de achtergrond van alles wat wi j over het preparaat 
weten. Tijdens deze toediening zal de vri jwill iger onder strenge controle 
blijven waardoor geen enkele verandering i n zijn lichaamsfuncties aan 
de aandacht mag ontsnappen. Elke verandering, hoe gering ook, kan een 
aanwijzing z i jn voor een gewenste o f ongewenste werking van de stof. 
Deze werking zal soms met het blote oog waarneembaar zijn - bijV. een 
versnelling van de ademhaling. Veel vaker zal men slechts met behulp 
van eenvoudige apparatuur de verandering waarnemen, bijv, wanneer de 
bloeddruk gaat dalen. Aller lei andere veranderingen zal men slechts 
kunnen waarnemen door elektrische bepalingen van de funct ie van 
hersenen, hart en spieren o f door een studie van de ohemisclie 
veranderingen in het bloed. 

Dat deze eerste experimenten bij de mens van essentieel belang z i jn , 
hoef ik nauwelijks te onderstrepen. A l te vaak b l i j k t dat de werking van 
een nieuwe stof bi j de mens tegenvalt o f juist geheel anders is dan die 
welke wi j bi j het dier hebben waargenomen. 

Problemen bij patiënten 

Wanneer w i j ook bij deze vrijwhligers to t de conclusie gekomen zi jn 
dat de stof bruikbaar, interessant en veilig is, breekt de laatste 
researchfase aan, die van het echte klinisch-therapeutisch onderzoek, 
f f e t geneesmiddel is tenslotte bestemd om bij p a t i ë n t e n te worden 
toegepast en het ui teindeli jk bewijs van z i jn waarde zal geleverd moetey 
worden op het spreekuur o f op de ziekenzaal. Voor degenen die niet 
eerder i n aanraking geweest z i jn met dit soort research, is de verleiding 
gi-oot te veronderstellen dat de medische waarde van een geneesmiddel 
gemakkelijk te schatten moet z i jn . Niets is minder waar; er zi jn 
natuur l i jk wel omstandigheden waaronder het al of niet werkzaam z i jn 
van een geneesmiddel binnen minuten o f uren duideli jk b l i j k t , maar de 
reactie van de individuele pa t i ën t zegt over het algemeen weinig. 
Pa t i ën t en verschillen onderling i n belangrijke mate. Pa t i ën t en staan ook 
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bloot aan de invloed van de suggestie - als wi j een kalktablet aan een 
hoofdpi jn l i jder geven met de mededeling dat het zijn hoo fdp i jn zal 
genezen, is er een behoorlijke kans dat zi jn hoo fdp i j n inderdaad snel zal 
verdwijnen. D i t soort verschijnsel zullen wi j bij onze experimenten 
zorgvuldig moeten uitsluiten, f f e t dubbelblind onderzoek levert i n vele 
gevallen een uitweg, f f e t principe van het dubbelblind onderzoek is niet 
zo moehijk te omschrijven. Wij nemen ons preparaat — laten wi j stehen 
dat het hoo fdp i jn preparaat is — en wi j maken het klaar voor klinisch 
onderzoek in de vorm van bijv, tabletten met een gele suikerlaag 
eromheen, vei-pakt i n een bruin flesje met slechts een nummer erop 
gedrukt en geen naam. Niet alle flesjes zullen hetzelfde nummer dragen, 
maar wi j zullen wel i n onze kluis een li jst aanhouden van alle nummers 
die toegepast zijn om het preparaat aan te duiden. 

D i t preparaat gaan wi j vergelijken met een ander, waarvan wi j weten 
dat liet geen enkele medicinale werking bezit, f f e t zal misschien ui t k r i j t 
en melksuiker bestaan. Ook di t preparaat maken wi j klaar i n de vorm 
van tabletjes met een gele suücerlaag eromheen. Als ons proefpreparaat 
een bittere smaak heeft, dan zorgen wi j ervoor dat het onwerkzame 
vergelijkingspreparaat eveneens door toevoeging van aherlei smaakmid-
delen van dezelfde bittere smaak word t voorzien, en als ons preparaat 
een reukje heeft dan zal het vergelijkingspreparaat hetzelfde reukje 
toegevoegd krijgen, f f e t vergelijkingspreparaat wordt eveneens in bruine 
flesjes verpakt en deze worden van nummers voorzien, I n onze kluis 
houden wi j ook een lijst bi j van alle nummers die betrekking hebben op 
flesjes waarin het onwerkzame preparaat i n zit. 

De verpakkingen met het werkzame preparaat en het onwerkzame 
worden nu verstrekt aan de arts die het onderzoek gaat doen, waarbij de 
flesjes door elkaar gemengd z i jn , zodat de arts geen idee heeft welke het 
werkzame preparaat bevat en welke het onwerkzame, f f i j is dus 
zogenaamd " b l i n d " en zi jn eigen vooroordeel, indien aanwezig, kan 
geen enkele invloed hebben op het uiteindelijke resultaat. Ook de 
pa t i ën t die het preparaat inneemt zal geen idee hebben of hi j een 
werkzaam o f onwerkzaam preparaat kr i jg t . De bevindingen worden 
zorgvuldig geregistreerd. Pas na afloop van het onderzoek en nadat de 
resultaten van de behandeling bij elke pa t i ën t — d.w.z, een vergelijking 
van z i jn conditie vöör en na de behandeling — zorgvuldig zi jn 
geregistreerd, maken wi j de kluis open en gaan wi j na hoeveel p a t i ë n t e n 
op de werkzame stof hebben gereageerd en hoeveel op de onwerkzame. 
Pas als er een zeer significant verschil is tussen deze twee getallen — iets 
waarbij wi j de hulp van de statisticus zullen inroepen — mogen wi j 
concluderen dat ons preparaat werkzaam is. Er zi jn vanzelfsprekend op 
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dit basispatroon allerlei modificaties en verbeteringen denkbaar, maar 
het uitgangspunt b l i j f t hetzelfde: noch het mogelijke vooroordeel van 
de arts, noch de suggestieve invloed van het geneesmiddel op de pa t i ën t 
mag de beoordeling op enerlei wijze be ïnvloeden. Natuur l i jk moeten wi j 
bij een dergelijk experimenteel onderzoek enkele kanttekeningen 
maken, f f e t moet bijv. mogelijk z i jn voor een arts in een noodsituatie — 
bijv. als een pa t i ën t tijdens het onderzoek door een samenloop van 
omstandiglieden door een hartaanval wordt getreoffen — onmiddehijk 
na te gaan of deze pa t i ën t de werkzame o f onwerkzame stof inneemt, 
daar di t invloed kan hebben op de te kiezen therapie. Een andere 
kanttekening betref t de ethiek van een dergelijke proef, waarbij een 
onwerkzame stof word t toegepast, f f e t zou zonder meer onethisch z i jn , 
een dergelijke proef te verrichten bij ernstig zieke pa t i ën ten , die 
behoefte hebben aan een werkzaam geneesmiddel en zelfs niet 
gedurende kor te t i j d een onwerkzaam geneesmiddel mogen ontvangen. 
I n dergelijke gevallen kan men echter een andere koers varen; het 
proefpreparaat — dat zonder bezwaar aan dergelijke pa t i ën t en kan 
worden gegeven, wanneer wi j verwachten dat het voor hen een 
verbetering betekent — wordt dan niet vergeleken met een onwerkzaam 
maar met een reeds bekend geneesmiddel. Ook hier b l i j f t echter het 
principe van volstrekt dubbelblind onderzoek gehandhaafd. 

Op deze wijze en met gebruikmaking van andere technieken wordt 
op steeds grotere schaal een veelbelovend preparaat verder getest, soms 
bij honderden o f duizenden pa t i ën t en , totdat w i j over langere periode 
een duidel i jk beeld hebben gevormd van de werking van de stof en van 
alle mogelijke bijwerkingen. Dan pas mogen wi j stellen dat w i j als 
medici het preparaat met een rein geweten kunnen vrijgeven voor 
algemene toepassing en commercialisering. 

Andere experts 

l n het begin van deze voordracht heb ik duidel i jk gesteld dat naast de 
chemicus, • de farmacoloog en de medicus ook andere wetenschaps
mensen een onmisbare ro l spelen bi j de ontwikkel ing van het 
geneesmiddel. Een daarvan is de apotheker, die in de industrie een iets 
andere ro l speelt dan wi j van hem gewend zi jn wanneer hi j in z i jn eigen 
apotheek staat. De apotheker is het die ervoor moet zorgen dat de stof 
die w i j als geneesmiddel wil len gebruiken in een vorm word t gebracht 
die acceptabel is voor de arts en de pa t i ën t . Dat betekent o.m. dat een 
tablet met een onaangename smaak zodanig moet worden gewijzigd dat 
de smaak tenminste acceptable wordt o f weggewerkt wordt achter 
een deklaag. Nog belangrijker is liet bewijs dat door de apotheker moet 
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worden geleverd dat het preparaat ook na maanden o f jaren nog 
bruikbaar zal z i jn , zelfs wanneer het aan warmte, kou en vocht wordt 
blootgesteld. Door de apothekers zijn vernuftige teclmielcen ontwikkeld 
om in het laboratorium dergelijke invloeden na te bootsen zodat binnen 
enkele maanden te voorspellen valt, hoe een dergelijk preparaat zich in 
de loop van de jaren onder de meest ongunstige omstandigheden 
gedragen zal. Daarbij moet niet aheen rekening worden gehouden met 
de werkzame stof zelf, maar ook met de mogelijice invloed daarop van 
de substanties die toegevoegd zi jn om een stevige tablet te maken o f om 
kleur of smaak te corrigeren. 

Niet minder belangrijk is de ro l in de geneesmiddelenresearch van de 
toxicoloog, de man die vehigheidsresearch bedr i j f t . N u is het met de 
kwestie van de veiligheid van het geneesmiddel vreemd gesteld. Wij 
mogen gerust zeggen — misschien is ongerust een beter woord — dat 
geen enkel werkzaam geneesmiddel 100% veilig is o f kan zi jn . E lk 
geneesmiddel heeft een aantal werkingen waardoor het onder bepaalde 
omstandigheden ongunstige effecten teweeg kan brengen, zeker 
wanneer het te hoog gedoseerd wordt of door kinderen wordt gebruikt. 
Bij het veiligheidsonderzoek gaat het er vooral om, na te gaan hoe groot 
het verschil is tussen de normale therapeutische dosis, d.w.z. de 
belaandelingsdosis, en de dosis die ongunstige o f zelfs gevaarlijke effecten 
teweegbrengt. Tevens whlen w i j voor vele preparaten weten welke 
effecten kunnen ontstaan wanneer deze produkten maanden o f zelfs 
jarenlang worden ingenomen. 

Ook hier z i jn w i j grotendeels op de dierproef aangewezen. Maar hier 
lopen wi j tegen hetzelfde probleem aan dat w i j moesten onderkennen 
bi j onze discussie over de farmacologie. Een hond is geen mens en zelfs 
een aap is geen mens; bovendien is het soms onmogelijke, de 
omstandigheden waaronder een geneesmiddel b i j de mens zal worden 
toegediend exact na te bootsen in de dierproef. Laten wi j als voorbeeld 
de beroemde " p h " nemen, de ovulatieremmer voor het beheersen van 
de vrouweli jke fer t i l i te i t . Wanneer een vrouw geen kinderen wenst is het 
mogelijk dat zij een dergelijk preparaat regelmatig zal innemen 
gedurende een periode van 20 jaar o f langer. In theorie zouden wi j di t 
preparaat dan ook gedurende 20 jaar aan proefdieren moeten toedienen 
alvorens een antwoord te geven op de vraag o f di t preparaat voldoende 
veilig is om door de vrouw te worden gebruikt. Zoiets is 
vanzelfsprekend niet haalbaar. Afgezien van het fe i t dat vele 
proefdieren een levensduur hebben van minder dan 20 jaar of althans 
op hun 20e sterk verouderd z i jn , zou een dergelijke eis een zeer ernstige 
vertraging doen ontstaan in de ontwikkel ing van nieuwe geneesmid-
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delen. Het is zelfs mogeli jk dat bepaalde geneesmiddelen niet meer 
zouden kunnen worden ontwikke ld . 

De oplossing die men gevonden heeft — en wi j geven gaarne toe dat 
deze geen vohedige oplossing kan zyn — bestaat hieruit dat het 
preparaat gedurende een aantal maanden o f jaren aan verschihende 
diersoorten in een zeer hoge dosis wordt toegediend en dat de effecten, 
zorgvuldig worden bestudeerd, ook na het slachten van het dier, waar
door de verscliillende organen onder de microscoop kunnen worden be
keken. 

U i t ervaring bh jk t dat de meeste ongewenste en toxische effecten op 
deze wijze te voorspellen zyn. Tegenwoordig betwyfel t men zelfs o f h e t 
zinvol is, d i t onderzoek gedurende meer dan 3 o f 6 maanden voort te 
zetten, want binnen die t yd , wanneer de dosis voldoende hoog is, zullen 
waarschynlyk al deze veranderingen optreden die men by een normale 
dosis over een veel langere periode zou zien ontstaan. 

I k zou nog op een ander specialisme willen wyzen dat in toenemende 
mate belangryk is i n onze research. Het betref t hier het werk van de 
experts op het gebied van radioactieve s toffen. Wy hebben de neiging 
di t soort werk eerder met atoomonderzoek te associëren dan met 
geneesmiddelen. Toch zyn deze experts een onmisbaar element 
geworden in onze research. Zoals ik U eerder heb verteld moeten wy 
zowel by dier als mens nagaan op welke wyze een stof i n het lichaam 
wordt opgenomen, gedistribueerd, afgebroken en uitgescheiden. Om dit 
te kunnen doen, moeten wy de aanwezigheid van de stof en van zyn 
afbraakprodukten in bloed, weefselvocht, urine e.d. kunnen aantonen. 
Het betref t hier ecliter uiterst kleine hoeveelheden en deze zyn lang niet 
al tyd met normale chemische methodes op te sporen. Wat wy nu doen, 
is eenvoudig een speciale versie van ons geneesmiddel bereiden, waarby 
een radioaktief atoom verwerkt is i n elke molecule. Wanneer de stof nu 
aan dier o f mens wordt toegediend, zal deze stof, waar die ook heengaat 
in het lichaam, een zeer zwakke en ongevaarlyke, maar meetbare 
straling uitzenden die w i j met behulp van gevoelige apparatuur kunnen 
opvangen. Op deze wyze is het verloop van het preparaat precies na te 
gaan. 

Het moderne natuurpreparaat 

Het fe i t dat het synthetische geneesmiddel tegenwoordig een zo 
dominerende plaats is gaan innemen is voldoende reden om aan di t 
soort preparaat voldoende aandacht te schenken, maar zoals ik al eerder 
gezegd heb, behoudt het preparaat van natuurhjk origine eveneens zyn 
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plaats in de geneeslcunde. Daar w i l ik enkele woorden aan besteden. Wij 
liebben al gezien dat s toffen van plantaardig origine soms van grote 
waarde kunnen z i jn , maar ook ui tzonder l i jk g i f t ig en gevaarlijk. S tof fen 
van dier l i jk origine, bereid u i t slachtshuismateriaal zi jn vanzelfsprekend 
veel meer verwant aan de s toffen die zich in het menselijk lichaam 
bevinden en het is dan ook geen wonder dat een aantal preparaten van 
dierl i jk origine een belangrijke ro l in de geneeskunde spelen, f f e t gaat 
hier vooral om stoffen die gebruikt kunnen worden bi j p a t i ë n t e n die 
l i jden aan een gebrelckige aanmaak van een o f andere substantie die 
essentieel is voor het evenwichtig functioneren van het lichaam, f f e t 
insuline is het klassieke voorbeeld dat w i j al eerder hebben genoemd. 
Even duidel i jk is het voorbeeld van het schildkherhormoon; wanneer de 
eigen schildklier gebrekkig functioneert , kan de p a t i ë n t voor t re f fe l i jk 
behandeld worden met een gestandaardiseerd extract van dierl i jk 
schildklier. 

I n dergelijke gevallen gaat het erom, de dierlijke substantie in zo 
zuiver mogelijke vorm te verkrijgen en hiervan een preparaat te maken 
waa iTan de werking gestandaardiseerd is, d.w.z. een preparaat waarvan 
wi j weten dat het ene tablet evenveel werkzame stof bevat en even veel 
activiteit onplooi t als het andere. 

Zelfs deze dierli jke preparaten hebben ecliter nadelen. Een zeer 
bekend probleem betreft de allergie. Het menselijk lichaam kan in 
bepaalde gevallen een hevige allergische reactie tonen wanneer bi j 
herhaling s toffen van dier l i jk origine worden toegdiend. Deze kan zich 
bi jv. ui ten als een astma-aanval o f een eczeem. Het menselijk lichaam 
kan ook na herhaalde toediening van een dier l i jk preparaat weerstand 
opbouwen tegen di t preparaat, waardoor het zi jn werking b i j de 
desbetreffende pa t i ën t kwi j t raakt . Het zal U duidel i jk z i jn dat w i j i n 
dergelijke gevallen liefst gebruikmaken van s toffen die in het menselijk 
lichaam voorkomen waarbij dergelijke problemen zich niet voordoen. 
D i t zal ons ook in staat stellen die gebreken te behandelen, waarvoor 
dierli jke s toffen ontoereikend bl i jken. 

Ook hier kunnen wi j een zeer bekend voorbeeld nemen; normaal 
groeit het kind tot 14 o f 15 jaar onder invloed van het zogenaamde 
groeihormoon. Er is ecliter een klein aantal kinderen bij wie de vorming 
van het groeihormoon achterwege b l i j f t . Deze kinderen blijven klein — 
als volwassenen bereiken zij vaak een hoogte van niet meer dan één me
ter. Die r l i jk groeihormoon kunnen wi j wel bereiden, maar helaas niet 
toepassen, want vanwege een aantal subtiele verschhlen in z i jn opbouw, 
werkt di t d ier l i jk hormoon alleen bi j dieren. Wij zi jn ook nog niet in 
staat l iet menselijk groeihormoon in het laboratorium te maken. Toch is 



46 DR. M. N. G. DUKES 

er een manier om deze Icinderen te belrandelen. Bi j bepaalde 
chirurgische operaties bi j de mens is het namelijk nodig de hypofyse, 
d.w.z. de hersenklier die verantwoordeli jk is voor het maken van het 
groeihormoon, te verwijderen. Wanneer dergelijke klieren onmiddehi jk 
in een diepvrieskast worden geplaatst en overgebracht naar het 
laboratorium, kan men hieruit een hoeveelheid groeihormoon bereiden 
en die vervolgens toedienen by kinderen die hier behoefte aan hebben. 
Dankzy een uitgebreide samenwerking tussen talryke ziekenhuizen 
word t inderdaad van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

De mogelykheid deze benadering te kiezen is echter duidehjk beperkt 
u i t praktische, juridische en ethische overwegingen, f f e t is evident dat 
wy i n vele situaties geen kans zullen zien om een dergehjke kher u i t het 
mensehjk lichaam te verwyderen. Ook hier vinden wy echter een enkele 
keer een oplossing voor. Een aantal essentiële menselyke hormonen is 
namelyk in de urine terug te vinden en door urine op grote schaal te 
verzamelen, kunnen wy hier de actieve s toffen u i t bereiden voor 
gebruik in de geneeskunde. Tydens de zwangerschap scheidt de vrouw 
byv. op grote schaal het zogenaamd H.C.G. u i t , een stof die van belang 
kan zyn by de behandeling van onvruchtbaarheid, Sinds meer dan 
30 jaar wordt van di t fe i t gebruik gemaakt om f f ,C ,G , te bereiden en te 
zuiveren voor toepassing als farmaceutisch preparaat. 

De opbrengst van research 

Laten wi j ons tenslotte afvragen wat voor prestatie de geneesmidde
lenresearch van de 20e eeuw levert en wat voor prestatie wy in de 
komende jaren van deze research mogen verlangen, U zult misschien 
verhalen hebben gelezen van schrijvers die beweren dat de wereld 
overstroomd wordt met honderden of duizenden nieuwe geneesmid
delen per jaar, f f e t is my nooi t erg duidehjk geweest op welke gegevens 
dergehjke verhalen gebaseerd zyn, Waarschynlyk denkt men vooral aan 
de talryke combinatiepreparaten; d,w,z, tabletten, injecties en dranken 
waarin bestaande geneesmiddelen samengevoegd worden om to t een 
logisch en bruikbaar geheel van werkingen te komen. Ook hier is echter 
bepaald geen sprake van duizenden nieuwe preparaten per jaar, slechts 
van enkele tientallen. Wel is er een duidelyke variatie te bespeuren van 
land to t land, want de producent zal zyn assortiment van produkten 
steeds aanpassen aan de behoefte van de arts en de apotheker en die 
behoefte is niet in alle landen dezelfde. 

Wanneer wy ons echter beperken to t de echte nieuwe geneesmid
delen, d.w,z, de nieuwe s toffen die beschikbaar worden gesteld voor 



GENEESMIDDELENRESEARCH 47 

toepassing in de geneeslcunde, dan mogen wi j stellen dat het aantal 
hiervan slechts 10 a 20 per jaar bedraagt, waarvan misschien de he l f t na 
2 of 3 jaar wel verdwijnt , omdat zij geen bli jvend voordeel opleveren 
boven bestaande produkten. Van deze nieuwe preparaten mag men wel 
aannemen dat zij niet alleen door de producent maar ook, en zeker ook 
in Nederland door de overheid zorgvuldig bestudeerd z i jn , zowel ten 
aanzien van hun werkingen als hun mogelijke ongewenste bijwerkingen, 
voordat zi j to t de handel zi jn toegelaten. Misschien vindt U di t aantal 
een vr i j magere opbrengst, aangezien er i n de wereld vele duizenden 
wetenschapsmensen dagelijks aan het werk z i jn om nieuwe geneesmid
delen te ontwikkelen. Wij moeten echter niet vergeten, dat op allerlei 
gebieden van de geneeskunst reeds belangrijke vorderingen geboekt z i jn 
en dat een groot aantal van deze wetenschapsmensen hun aandacht 
momenteel schenkt aan de werkel i jk onopgeloste problemen van de 
fannacotherapie. Deze problemen - i k denk bi jv. aan vele soorten van 
kanker, alsmede aan de atherosclerose en zelfs aan het thans nog 
onverbiddelijke verouderingsproces - z i jn zodanig omvangrijk dat w i j 
ons niet mogen verbazen wanneer de opbrengst van de research te 
wensen overlaat. Een enkele keer zullen w i j een ware doorbraak 
beleven; veel vaker zullen w i j echter zien dat om de paar jaar een kleine 
stap voorui t geboekt word t en dat de uiteindelijke oplossing van 
dergelijke problemen na een groot aantal dergelijke kleine vorderingen 
wordt bereikt. 

f febben wi j eigenlijk enig idee, wat w i j bedoelen, als w i j praten over 
het "ideale geneesmiddel"? Dat onze huidige geneesmiddelen niet 
ideaal z i jn behoeft geen betoog. Wij z i jn allemaal de laatste jaren 
geschrokken van de wijze waarop het menselijk lichaam dagelijks word t 
blootgesteld aan allerlei chemische s toffen, waarvan w i j de werking — 
hetzij acuut, hetzij na lange t i j d - niet precies kunnen def in iëren . Wel
iswaar doen de wetenschapsmensen hun best om na te gaan welke wer
kingen - gewenst en ongewenst - een geneesmiddel precies bezit, maar 
al te vaak staan zij nog voor raadsels, en w i j zuhen voor een aantal van die 
raadsels blijven staan totdat de laatste geheimen van de biologie zi jn op
gelost; pas wanneer w i j precies weten hoe het gezonde o f het zieke 
hchaam zelf functioneert zullen wi j alles te weten kunnen komen over de 
wijze waarop het door een geneesmiddel of een andere chemische stof 
word t be ïnv loed . 

Laat m i j hier duidel i jk onderstrepen, dat ik het gemiddeld 
geneesmiddel bepaald niet als "gevaarlijk" wh aanduiden. Vele 
geneesmiddelen z i jn echter slechts aanvaardbaar en nog niet optimaal. 
Vele van de geneesmiddelen die w i j als artsen elke dag toepassen zi jn in 
feite slechts i n staat, cellen en weefsels te stimuleren of te remmen. 
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Velen bereiken hun doel slechts ten dele, en veroorzaken daarbij 
onaangename bijwerkingen. Het z i jn zelden echte "genees"-middelen in 
de zin dat zij de ziekte genezen, hoewel de antibiotica, zoals penicilline, 
natuur l i jk een fraaie uitzondering op deze regel vormen. 

Maar betekenen al deze bezwaren dat w i j eigenlijk moeten ophouden 
met de ontwikiceling van nieuwe synthetische geneesmiddelen, 
aangezien al deze bezwaren eraan kleven? Dat geloof ik bepaald niet; 
het synthetisch geneesmiddel zal nog eeuwenlang het voornaamste 
wapen bli jven in het arsenaal van de arts. Wel kunnen w i j enkele idealen 
def in ië ren ; hier en daar benaderen w i j deze idealen al. Wat wi j eigenlijk 
op elk gebied zouden wil len zien is een middel dat, op zo specifiek 
mogelijke wijze, de funct ie van een hchaamsdeel of een weefsel 
bi js tuurt en corrigeert, niet door de cellen op te zwepen o f te 
verlammen, maar door gebruik te maken van de bijsturingsmechanismen 
van de natuur. I n vele gevallen zal d i t betekenen dat w i j invloed zuhen 
moeten uitoefenen op de celenzymen — de s toffen in de levende cel die 
ui teindel i jk verantwoordelijk zi jn voor de besturing van biologische 
processen. 

Het asparaginase levert een fraai voorbeeld - een enzym dat van 
waarde beloof t te z i jn b i j de be ïnv loed ing van sommige soorten 
bloedziekten. De werking van deze stof is niet zo moehi jk te volgen. De 
normale cel heeft behoefte aan een stof die asparaginase heet; deze stof 
wordt door de cel zelf gemaakt. Welnu, bi j bepaalde bloedziekten, de 
l eukemieën , ondergaat het lichaam een invasie door grote aantahen 
ziekelijke cehen; deze cehen, die w i j graag zouden zien verdwijnen, 
bl i jken niet i n staat te z i jn , hun eigen asparaginase te maken — ze leven 
als parasieten op de asparaginasevoorraden van het lichaam. Wat doen 
wi j dan? Wij geven asparaginase dat in staat is, deze hchaamsvoorraden 
af te breken; de normale cellen kunnen nog al t i jd hun eigen 
asparaginase maken; de leukemische cellen kunnen dat echter niet; zij 
verhongeren en sterven af. 

Hier hebben w i j misschien al een model voor het geneesmiddel van 
morgen. Er z i jn allerlei andere voorbeelden'; wanneer w i j inderdaad op 
verscheidene f ronten deze idealen kunnen bereiken, dan zullen w i j 
werkeli jk op weg zi jn naar een nieuwe soort geneeskunde. 



R E L I G I E U Z E O N T W I K K E L I N G E N IN INDIA 

door 

Mevr. Drs. L . H . Lignac-Grutterink 

Inleiding 

Over India bereikt ons een stroom van schokkende en vaak tegen
strijdige bericliten: natuurrampen, zoals de vloedgolf i n november 1971 
in de Gol f van Bengalen, die als direct gevolg alleen al r u im 2500 doden 
veroorzaakte, verder periodieke hongersnoden, cholera, pokken en 
voorlopig nog onoplosbare samenlevingsconflicten, die al in 1948, toen 
India onafhankeli jk werd, leidden to t massale straatgevechten tussen 
Moshms en Hindus, waarbij miljoenen doden moesten worden betreurd. 

Maar ook horen we van een geduldige opbouw van India, waar men 
van 1975 af voldoende voedsel denkt te kunnen produceren voor de 
snel gi-oeiende bevolking, fndia heeft een bevolking van 550 mhjoen, 
zodat 1 op de 7 aardebewoners een Indiër is. Anders gezegd: India 
bevat 14% van de wereldbevolking, maar slechts 2—4% van het 
landoppervlak van de wereld. 

Voor ons, bewoners van een steeds sneller in een geloofscrisis rakend 
Europa, is India misschien het belangwekkendst als het gebied, waar 
achtereenvolgens v i j f wereldreligies gedurende tenminste duizend jaar 
zijn ontstaan en ten vohe z i jn beleefd: de Natuurreligie van de 
oerbevolking, het Brahmanisme van de Arische binnendringers, het 
Buddhisme, het Hinduïsme, dat u i t het Brahmanisme evolueerde, en het 
Mohammedanisme. Hierbij moet ik opmerken, dat alleen het 
Mohammedanisme niet z i jn oorsprong had binnen de Indiase cultuur; 
het kwam als de religie van Mongoolse overheersers + 700 na Chr. i n 
India en oefende ongeveer 1000 jaar lang een grote invloed ui t op het 
leven in India. 

Ieder weet van de volmaakte schoonheid van de Taj Malial en vele 
andere monumentale graftomben en paleizen der Moslims, die in hun 
strenge eenvoud en symmetrie en hun geraffineerde vlakverdeling en 
schaduwwerking in volstrekte antithese staan met de wonderbaarlijke 

Naar een lezing, gehouden voor de Koninldijke Maatschappij Diligentia op 17 januari 1972. 
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Hindu-tempels. Hier zi jn in bijna onvoorstelbare veelheid mensen- en 
dierenfiguren to t 30 meter omhoog in friezen van totaal kilometers 
lengte gerealiseerd, in eindeloze variatie en in volmaakt natuurl i jke 
hchamehjkheid, als het Leven zelf. fs er wel een grotere tegenstelling 
denkbaar dan de dankbare verering van de levenschenkende Moeder 
Aarde en alle Levenskrachten rondom, tegenover de streng monothei'sti-
sche verering van de onzichtbare Schepper — God, die in de ICoran een 
wetboek dicteerde voor de eredienst zonder enige figuratieve 
uitbeelding (in verband met het 2e gebod van Mozes) en voor het gehele 
menselijke leven? 

De Natuurreligie 

A l i n 4000 vóór Chr. bestonden er in de Indusvallei in Noord-India 
(nu Pakistan) stedelijke beschavingen van bewoners met een zeer 
donkere huid , de Dravida's, die al in 3000 vóór Chr. hun hoogste bloei 
beleefden. Opgravingen in Mohenjo Daro, Harappa en Taxha brachten 
huizen met stromend water en badkamers aan het l icht (als de 
ICreta-cultuur in 2000 vóór Chr.), vele gouden en zilveren 
siervoorwerpen, en schrifttekens die nog niet ontc i j ferd z i jn . 

Deze stadsbevolking leefde van de landbouw en had een religieus 
stelsel opgebouwd, dat zoals overal op de wereld en in alle t i jden, i n 
principe twee grondgedachten heeft. De eerste is deze, dat de aarde en 
het lucht ru im vervuld zi jn van werkzame Machten, zodat de gehele 
levende en de levenloze natuur sacraal is i n iedere manifestatie die zich 
aan de mens voordoet. De mens is geroepen om door zeer zorgvuldige 
omgang met de Machten het wankele evenwicht tussen Doodsmachten 
en Levenskrachten te handhaven. In di t levenspatroon passen de 
begrippen tabu (het Leven schadend, met onheil geladen) en adat (hè t 
Leven opbouwend, voorspoed brengend), en de tahoze offerhandelin
gen, die in een reeks van generaties • steeds nauwkeuriger worden 
voorgeschreven, zowel i n kwahtei t als i n kwant i te i t en in het moment 
van de dag, het seizoen of het jaar, waarin ze verricht behoren te 
worden. 

Het tweede dogma is, dat de Schepping een eeuwige heilige 
Kringloop is van leven, dat door de dood heen gaat en in het dodenrijk 
opnieuw geschapen word t tot leven, dat zich weer op aarde 
manifesteert. D i t wondere gebeuren van leven-uit-de-dood is het 
kostbaarste geheim van de Schepping, de Levenstotaliteit, die als een 
Mysterie aanbeden wordt . In de mythe word t het Scheppingsgebeuren 
geactualiseerd. Daarin word t verteld dat een oer-voorvader eens een 
Macht ontmoette, die hem het Mysterie van leven-uit-de-dood 
openbaarde niet alleen, maar hem ook opdroeg, om voortaan zelf di t 
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gebeuren op te roepen, want zonder z i jn magische correcties zou de 
Kringloop to t sthstand komen en het leven op aarde eindigen. Zo vormt 
de mythe de tekst, het scenario van de riten, de magische liandelingen 
en woorden, en alle ritueel gaat u i t van de gewoonlijk i n het Engels 
geformuleerde hypothese: predone — redone, of zoals de Romeinen het 
u i tdrukten: similia similibus. 

f f e t is voor ons met een ervaringswereld vol gigantische technische 
dienstbaarmaldng van de natuur aan wat w i j wensen heel moehijk 
inleefbaar, dat juis t de vaak uiterst pr imi t ie f levende en stervende mens 
als diepste overtuiging heeft, dat uitsluitend door z i jn zorgvuldig 
getimede begeleiding van de levenscyclus met spreuken, zangen, dansen 
en offers goden en mensen van de ondergang gered worden. Andersom, 
net waar wi j ondanks onze verfi jnde medische hulp onze machteloos
heid tegenover l i jden en dood het diepste beseffen, juis t daar heeft de 
natuur-religieuze mens een aarzeloze en energieke aanpak, omdat in z i jn 
stelsel voor iedere situatie oorzaak en gevolg zorgvuldig uitgedacht z i jn . 
Natuur l i jk wordt hi j veel en veel meer dan wi j geconfronteerd met 
katastrofen, maar ook als hij i n de bestrijding faalt b l i j f t hem de 
rustgevende gevolgtrekking, gedaan te hebben wat redelijk mogelijk 
was. Sterkere Machten hebben samengespannen, di t is een onvoorziene 
samenloop van omstandigheden buiten zi jn verantwoordelijkheid. 
Blijkbaar whden de goden dat ditmaal de Doodsmachten overwonnen, 
de mens past slechts buigen en aanvaarden, het leven is a l t i jd een 
,,narrow escape" tussen de overal aanwezige Doodsmachten. 

I n z i jn inaugurele rede veronderstelde Prof. Dr. J. van Baal, dat de 
mens in een gevaarlijke leefsituatie tracht deze minder angstaanjagend 
te maken door er bepaalde intenties aan toe te schrijven. Door zelf met 
plechtige handelingen deel te nemen aan het geheimzinnige gebeuren 
wordt di t meer hanteerbaar voor hem, en daardoor voelt hi j zich 
gerustgesteld. 

Misschien is de cultuur van Oud-Egypte, dank zij een onstuitbare 
behoefte om let ter l i jk alles in steen te registreren, en dank zij een 
wetenschappelijke bestudering en ontci j fer ing gedurende lYz eeuw, een 
goed voorbeeld voor de denkwereld van de natuur-religieuze mens. 

Op school leerden we allen: hier werd de zon aanbeden. Toch is 
Ihermee geen recht gedaan aan de Egyptische priesters, die na eeuwen 
van denken de zon als symbool van Zelfvernieuwing namen gaven voor 
de vier fasen van de dag. 

Cheprer, de ,,wordende", nl . de zon in het oosten (de kleine 
mestkever werd hiernaar genoemd en vereerd, omdat men toen dacht, 
dat het mannetje zónde r w i j f j e eieren legde en dus ook Schepper, 
Zelfvernieuwer, was). 

Re, de Zonnegod van de volle dag, de Nabije, de Zichtbare. 
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Atum, de zon in iiet westen, de Verdwijnende, vlalc voor de afdaling 
rn het Dodenri jk; samen met Cheprer is A t ü m de manifestatie van de 
Zon vlak bij het Scheppingsmysterie. Maar het grootste Mysterie is 
AmUn o f A m ü n a , de Verborgene, de Leegte, want het Dodenri jk wordt 
in Egypte in aanbidding Huis des Levens genoemd, de Leegte wordt 
herschapen to t het Wonder van de nieuwgeschapen Morgenzon Cheprer. 

Daarom heten de schrijvers in Egypte de Wijzen in het f f uis des 
Levens, maar ook Geneesheren, Redders u i t het Dodenri jk, want ze 
staan Osiris bij in zi jn taak, om met z i jn levenschenkende staf ui t dood 
(of ziekte) nieuw leven te scheppen. 

Ook de stier, die we op Kreta kennen als de Minotauros, de stier van 
koning Minos, waar de jongeren in een ongelofelijk lenige dans 
mggelings over heen moesten springen, werd in Egypte middelpunt van 
gelovig, nauwkeurig in steen gebeiteld denken. 

Zeker, als in de stal van de Heilige Stier vele vrouwen zich biddend 
neerbuigen, om hier in het centrum van kosmische teeltkracht zwanger 
van een zoon te mogen worden, dan zien we de stier als oer-beeld van 
vruchtbaarheid vereerd worden. Maar ook wordt de stier vereerd als de 
belichaming van het magisch geladen Scheppingswoo/'(i van de 
Schepper-God Ptah. De wereld is in deze gedachtengang de uitbeelding 
van de gedachten van de Schepper, en werd pas dank zij di t Woord een 
zichtbare werkeli jkheid. Dezelfde overwegingen zien we bij het maken 
van de heilige insnijdingen (of h ië rog lyfen , zoals de Griekse toeristen in 
Egypte het vertaalden): deze zijn heilig, omdat ze zichtbaar geworden 
geestesleven zi jn . 

Graag zou ik hier nog enkele hlustratieve voorbeelden ui t Hellas aan 
toevoegen, omdat ook hiervan veel meer bestudeerd is dan van de 
Indus-cultuur; hierna kan ik voor India volstaan met globale 
verwijzingen naar bekende feiten en finesses in Egypte en Hellas. 

In Griekenland was ook Asklepios, de Genezer, in wezen een 
Schepper van leven ui t de dood, met i n de hand de staf, die ook Osiris 
hanteerde, in feite de levensboom. Ares, die w i j al t i jd leerden 
etiketteren als oorlogsgod, is van oorsprong de strijder, die de 
Doodsmachten verslaat, en zo het leven weer mogelijk maakt. Ook de 
god Mars van de Romeinen is in wezen dezelfde t r iomfantel i jke strijder 
voor de overwinning van het leven op de winterdood; daarom was de 
gehele lentemaand, maart, naar hem genoemd en aan hem gewijd met 
wedstrijden en feesten van dankbaarheid. Pas veel later viel ook hier het 
accent meer op de str i jd zelf: Mars, de bloeddorstige oorlogsgod. 

Hermes is een bijzonder mooi voorbeeld van het associatieve denken, 
dat zo eigen is aan de mens in zi jn prelogische fase. Hermes fungeerde 
als middelaar tussen de strijdende partijen van leven en dood, van de 
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hemel en de onderwereld. Als Hermes koinos, ,,de gemeenschappe
l i j k e " , werd hi j in deze scheppingsbemiddeling vereerd, of als Hermes 
Euangelios, de Goede boodschapper, de Drager van het scheppende 
Woord, die vrede en verzoening brengt i n de chaos van de stri jd. Later 
verkleint men zi jn dimensie en spreekt van Hermes, die door z i jn 
woorden een str i jd doet stoppen: Hermes, de heraut, de boodschapper 
van de goden. Als God van het Dodenri jk heet Hermes de 
„Zie lengele ider" , Psychopompos, en „Hij van de wegen", Hodios, want 
hij alleen is thuis op de wegen buiten de beschermende stadsmuren, 
waar de zielen der vooiwaderen huizen. Volkomen parallel hiermee is de 
Egyptische Jakhals-God Anubis, die als Zielengeleider en Openaar der 
wegen wordt aangeroepen. En ook vandaag zien we een dergelijke 
ontwikkel ing bij de Mandara-stam in Noord-Kamerun. Hier is een 
gevreesde èn machtige subgroep van de smeden, waar men slechts door 
geboorte toe kan behoren. Deze smeden kunnen toveren met vuur, dat 
onder de aarde brandt, ze zi jn dus kenners, o f eigenlijk zonen van de 
onderwereld. En deze smeden zi jn daarom ook zielengeleiders, want zij 
leiden de vele rituele ommegangen met de dode rond de levensboom, en 
plotsklaps rennen ze u i t de kr ing der rouwende stamleden weg met de 
dode en begraven het lichaam ergens heel ver weg. 

De laatste associatie, die ik nog wh noemen in verband met Hermes, 
is de gedachte, dat wie ieder jaar het vee weet te ontrukken aan de 
Doodsgoden, toch wel een hstehng moet z i jn , die de tegenpartij weet te 
verschalken: Hermes Doïios. Via deze kronkelgang, die de kern van zijn 
werking niet meer begrijpt, kwam men in de areligieuze klassieke 
cultuur van Griekenland to t de merkwaardige gedachte van Hermes als 
Beschermheer van dieven en bedriegers, bien é tonnés de se trouver 
ensemble met de Schepper-God, die het jonge vee weer terugbrengt op 
aarde i n het voorjaar! 

Over de natuurreligie-ontwikkelingen in de Indus-vallei i n Noord-
Pakistan zal ik nu heel ko r t z i jn , omdat de opgravingen nog zeer 
onvolledig en vr i j recent z i jn . Ik zal echter bi j de bespreking van de 
fhndu-cul tuur telkens kunnen verwijzen naar het natuur-religieuze 
denken, en daarom achtte ik deze voorbeelden ui t het Midden Oosten 
toch onmisbaar. 

I n deze cultuur der Dravida's zien we als symbolen van verering: de 
Moedergodin, de Heer der whde dieren met stierhorens in de bekende 
yogi-zit, de Stier, en de phallus (het oudste symbool ook voor Hermes, 
de god die het leven opwekt u i t de dood, ook wel de opgerichte 
grafsteen), die hier lingam wordt genoemd, en np nog als verweerde 
stompe zui l van ru im 2 meter hoog rondom Delhi wat verdwaald en 
verweerd tussen de akkers staat. 

Ook behoren to t de pre-arische symbolen de scepter met de drietand 
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(die we 1000 jaar later weer terugvinden in de hand van Osiris en nog 
later bij Poseidon), de swastica, f iguur van volmaakte symmetrie, die 
zowel l inksom als rechtsom wordt afgebeeld, en de regelmatige zeshoek. 
Deze zeshoek en de swastica werden in een recent verleden geannexeerd 
als symbolen van een volksgroep, die zichzelf via onvoorstelbaar 
wetenschappelijk geblunder opeens als genetisch zuivere nakomelingen 
proclameerde van de vri j blanke Arische veenomaden, die ± 1700 vóór 
Chr. uit Centraal Azië over de f f imalaya India binnentrokken en de 
hoog ontwikkelde stadsculturen van de donkere oerbevolking volledig 
vertrapten. I n deze laatste bezigheid viel inderdaad een treffende 
overeenkomst te constateren met deze de oorlog vererende 
nomadenhorden. Oók in het begriploos annexeren van de religieuze 
symbooltaal van de overwonnen cultuur, want de swastica en de 
zeshoek van de overwonnen pre-arische beschaving pr i jken to t op de 
dag van vandaag in India op aherlei gebouwen, ja zelfs op de streng 
beeldloze Mohammedaanse praalgraven u i t de 16e eeuw! 

Tenslotte wü ik er nog op wijzen, dat de bij ons vaak zo smadehjk 
gememoreerde ,,heilige koeien" een zeer wezenhjke kern betekenen van 
het natuurgeloof, n l . de Aardemoeder-Koe en de ffemel-Stier. 
Griekenlands ,,oppergod" Zeus, die overigens ui t de grotten van Kreta 
werd ge ïmpor t ee rd , is van oorsprong een Stiergod. En ui t f fomeros 
k l i nk t ons toch de „koe-og ige" Hera nog welbekend in de oren! f f e t is 
jammer, dat er op weinig gymnasia aandacht werd besteed aan de diep 
doordachte basis van natuui-verering, waarop deze al te mensehjke 
„k lass ieke" goden rustten. Origineel maar oneerbiedig door een steeds 
toenemend gebrek aan inzicht voor het Mysterie ging Hellas zich in 
hteratuur en toneel en in de gesprekken van de culturele elite te buiten 
aan bytende spot, maar ook aan godlasterende minachting voor deze 
door hen zelf gedenatureerde godenfamUie. En toch k l i nk t u i t di t koor 
van geniaal geformuleerd ,,de Goden zyn d o o d " een diep heimwee door 
naar een mogehjkheid van verering. Na deze eeuwen van , ,Ver l icht ing" 
zien we dan ook in de 1 ^ eeuw na Christus de symbolen van leven en 
dood, die door de ongeletterde Griekse bevolking nog al tyd in eerbied 
vereerd werden, i n de diverse Mysterie-religies weer als Levenstotaliteit 
worden aanbeden door alle lagen der Griekse bevolking. 

De Dravida's in de Indusvallei geloofden in incarnatie der Machten; 
door magische bezweringen werd deze incarnatie afgesmeekt i n een 
steen of een boom, waarna men door dansen in extase en overgave 
(bhakti) aan het Heilige de begeerde mystieke eenheidsbeleving ervoer. 

De nomadische Ariërs, die van 1700 - 1300 vóór Chr. de Punjab 
binnendrongen, brachten met zich mee misschien wel de oudste boeken 
van de mensheid, de drie Veda's, de boeken van het Weten. Zy hadden 
nauwehjks enige landbouw, en kenden dus geen Aardemoeder. Er is 
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nauwelijks een grotere tegenstelling denkbaar met de Dravida's dan deze 
woeste veenomaden, die voor oorlog en drank veel plaats inruimden in 
hun leven, en die de goden van het Universum vereerden, geen 
(re)incarnatie erkenden, en vooral de wetten u i t hun Boeken stipt 
moesten volgen. 

Een scheppingvisie ui t 2000 vóór Chr., die zij meebrachten in India, 
zou later uitgroeien to t een dogma, dat to t vandaag toe het leven van 
miljarden mensen in een onwrikbaar stelsel dwingt. Dat is de gedachte 
van een oerwezen, de reus Purusha, waaruit de geliele Kosmos ontstond; 
% vormde al het ontsterfeli jke. VA werd de aardse werkeli jkheid. Ui t hem 
ontstonden de drie Veda's, de hehige versmaten en al het vee; u i t z i jn 
geest ontstond de maan, u i t z i jn ogen de zon, u i t z i jn mond de God 
Indra (de God van de donder en alle creatieve Energieën) , en Agni , de 
Vuurgod; u i t z i jn adem kwam Wayu voort , de Wind. 

I n de Arische traditie is de drie-eenheid van de zon bi j de opgang, i n 
het zenith, en bij de ondergang in het Dodenri jk in het westen in tahoze 
vormen uitgewerkt. Sociaal veruit de belangrykste ui twerking is die van 
de goddehjke oorsprong van de kasten, eerst nog de 3 varna's of kleuren 
genoemd. U i t de mond van Purusha kwamen de blanke Brahmanen 
voort , de priesters, die de cultuur moeten bouwen. Ui t de armen van 
Purusha zyn de Ksjatrya's ontstaan, de krygers die als de 2e stand 
gelden in de samenleving, die zij moeten beschermen. De 3e stand 
tenslotte is voortgekomen u i t de dyen van Purusha, het z i jn de burgers 
of Waisya's. Hun taak is het te zorgen voor het onderhoud van de gehele 
samenleving. 

Onwhlekeurig roept deze indeling de herinnering op aan Plato's 
ideale staat. Ik meen, dat we naast de Brahmanen de „ regen tenk la s se" 
van Plato kunnen denken, al had deze in de religie-loze t y d van Plato 
uitsluitend bestuurlyke verantwoordehjkheid. De „ r i d d e r s " van Plato 
vervulden een soortgehjke taak als de krygerklasse der Ariërs. De derde 
stand van de Ariërs, de burgers die de cultuur moeten onderhouden, 
vervuhen de taak, die de aristocratische Plato zyn „ w e r k e r s " had 
toegedacht: landbouw en veeteelt, ambachten en handel. 

I n de Middeleeuwen zien we in de Duitse landstreken eenzelfde 
drie-deling: de Lehrstand (de Geestehjkheid), de Wehrstand (de adel) en 
de Nahrstand (de burgers en boeren). De conclusie h j k t gewettigd, dat 
een mensensamenleving zich op den duur vanzelf i n deze drie groepen 
onderscheidt. 

Het Brahmanisme 

Om to t nu toe onbekende redenen migi-eert i n 900 vóór Chr. de 
groep Ariërs met een deel van de door hen onderworpen Dravida's van 



56 MEVR. DRS. L.H. LIGNAC-GRUTTERINK 

de vruchtbare Indus-vahei naar de Ganga in het n.o. van India, waar een 
ongunstig woestijnlclimaat heerst met aheen periodielce regens. Het 
gevolg was, dat de gehele bevolldng een zo zware strijd om het bestaan 
moest voeren, dat de hteratuur ui t deze periode bepaald een 
pessimistische levensvisie weerspiegelt. De nadruk k o m t te liggen op 
phchten en offers, en dus op de .priesterhiërarchie der Brahmanen en op 
de hiërarchie der vele goden, die ze op hun trektochten in hun 
pantheon hadden opgenomen. Men noemt deze fase van het geloof in 
India het Brahmanisme. Tussen 800 en 600 vóór Chr, kwamen de 
Amnyaka's o f Whdernisboeken to t stand: deze z i jn te heihg om ze te 
midden van het profane dorpsleven te lezen; ze geven aanwijzingen voor 
ascetische prakt i jken. Later wordt aan deze meditaties een nog heiliger 
kern toegevoegd: de Updnishads (van: nabij zit ten). Deze bevatten de 
gedachten van kluizenaars en de beleving van de Unio mystica. Buddha 
( 5 6 0 - 4 8 0 vóór Chr,) is door deze gedachten duidel i jk be ïnv loed . 

Intussen is mede door de verhuizing naar de Ganga zo'n gi-oot aantal 
donkere inwoners overwonnen en m i n o f meer in de Ariër-samenleving 
ingevoegd, dat zij tenslotte een off ic ië le status kri jgen: de Sudra's o f 
slaven, die „ui t de voeten van Purusha" z i jn ontstaan. U h de 
aanduiding „de donkeren", de Dasa's, b l i j k t wel, dat hiermee een 
rassendiscriminatie als burgerplicht werd opgelegd, die nu reeds 
3000 jaar onverbiddelijk mensen in bepaalde rollen dwingt, die 
uitsluitend door geboorte aan ieder toevallen. 

Nu had de vierde kaste nog een eigen jaargetij en een eigen 
windstreek toegewezen gekregen, waarmee de samenhang van hemel en 
aarde nog eens werd beklemtoond, al waren de gunstigste seizoenen en 
windrichtingen vanzelfsprekend al aan de drie hoogste kasten 
toegewezen. Maar het was aan de 4e kaste verboden, om de Veda's te 
lezen o f bi j de dagelijkse offers aanwezig te z i jn , en ze ontvingen nooit 
de priesterlijke inwijdingen der drie hogere kasten; dezen heten daarom 
de tweemaal geborenen. 

Voor de overbevolking, die i n de latere trek naar het zuiden werd 
verjaagd door de zich uitbreidende samenleving der blanke overheersers, 
was in d i t systeem let ter l i jk geen plaats meer. Z i j werden alleen negatief 
benaderd als „ k a s t e l o z e n " , onaanraakbaren, pariah's, wier schaduw 
zelfs on twi jd ing veroorzaakte aan de leden der vier kasten, ze waren ver-
phcht met een ratel te lopen. Tot i n de 17e eeuw waren de steden voor 
hen verboden, behalve in het middaguur, als de zon geen schaduw 
wierp, l n d i t uur van de siësta mochten ze het stadsvuil komen weg
halen, en het bruikbare voor zich eruit zoeken. Er staat nu nog geen 
andere broodwinning voor hen open, want landbezit is verboden en 
iedere baan betekent besmetting voor de werkgever, Ghandi was in onze 
t i j d de eerste, die hen een echte naam schonk: Haryana's, Kinderen 
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Gods. 

Misschien is het nut t ig hier even de percentages te geven van de ver
schhlende sociale lagen: 

6,5% is Brahmaan \ 

23% behoort to t de 2e en 3e kaste f , ... 
47% is Sudra o f slaaf "".fj^ "^'^^^^'^ inwoners m 
23,5% is kasteloos y970 

Onder leiding van de kasteloze Dr. Ambedkar, een leerling van 
Ghandi, die dankzij diens bemiddeling kon gaan studeren, z i jn in 1956 
20.000 kastelozen overgegaan to t het Buddhisme, omdat ze overtuigd 
waren dat er i n het f f i n d u ï s m e nooit plaats voor hen zou komen. Ook 
het moderne stadsleven, dat de strenge scheiding van beroepen naar 
kaste eenvoudig niet meer mogelijk maakt, heeft veroorzaakt, dat er van 
de 60 mil joen kastelozen in 1945 zovelen de samenleving konden 
binnenghppen, dat er in 1970 nog 80 mil joen waren, hoewel de 
bevolking i n zi jn geheel van 256 mil joen in 1945 ongeveer verdubbelde 
tot 550 mil joen in 1970. Moge deze ontwikkel ing zich versneld 
doorzetten! 

Toch had Gandhi al voor het begin van onze jaartelling medestanders 
in z i jn verzet tegen het meedogenloze kastensysteem. I n de 16e eeuw 
voor Chr. gingen twee leden van de kaste der krijgers in verzet tegen de 
druk van de priesterkaste en het starre kastenstelsel: Maha-vira (Grote 
t fe ld) en Siddharta, twee prinsen. 

In 600 vóór Chr. sticht prins Mahavira de secte der Jaïnisten. Hi j 
erkent niet meer enige priester-autoriteit of kaste en leert zi jn 
volgelingen de ahimsa, de geweldloosheid, want geweld vernietigt je 
eigen ziel. Z i jn aanhang bleef beperkt t o t z i jn eigen kaste, en verstarde 
helaas al vri j gauw. Er zi jn nu nog + 2 mil joen aanhangers, een 
aristocratische bovenlaag. De nonnen lopen met hun Hehige boek in de 
witkatoenen pi j bedelend langs de wegen, een plumeau over de schouder, 
om, i n theorie, hun pad vr i j te maken van lopende insecten, een gaas 
voor neus en mond, opdat zij niet zonder het te weten een rondvliegend 
insect doden: ahimsa! Onwhlekeurig denken we hier aan de tirade van 
Jezus tegen de zéér wetsgetrouwe Far izeeën (die zichzelf „de 
Uitgezonderden" noemden, n l . van de schare, die de Wet niet 
kent!) : Mattheus 23, vers 2 3 - 2 7 . 

I n 530 vóór Chr. ziet Prins Siddharta, als volwassene Gautama 
genoemd, na jaren meditatie de gulden middenweg tussen zelfkasti jding 
en genot. Sinds heet hi j de Buddha, de Verlichte, want hi j bracht het 
Wiel van de Wet i n beweging, waardoor de mens ui t het lijden i n deze 
wereld verlost kan worden. 

ln 262 vóór Chr. bekeert Keizer Agoka zich to t het Buddhisme, als 
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Mj klaar is met veroveren, en berouw heeft over de talloze gesneuvelden 
door z i jn veldtochten. Sinds heeft het Buddhisme als staatsgodsdienst 
gedurende 1000 jaar een r i jke bloei gekend in India. Toen de Mongoolse 
Mohammedanen ± 700 na Chr. over de ff imalaya t rokken en India 
binnenvielen, verdween het Buddhisme bijna geluidloos u i t India naar 
alle delen van Azië, en nu is nog slechts 0,5% van de bevolking 
Buddhist. Daarom w h i k met deze korte vermelding hier volstaan. 

Enkele karakteristieke goden u i t het Brahmanisme wh ik hier noemen, 
omdat ze het H i n d u ï s m e van vandaag beter begrijpelijk maken. Zo is er 
Agni, de Vuurgod, (vergelijk ignis, vuur in het La t i jn ) , de driemaal 
geborene, n l . als het zonnevuur in de liemel, als de bliksem in het 
lucht ru im, en op aarde als offervuur, middelaar tussen Goden en 
mensen, en als haardvuur, de geëerde Gast in huis. Een grote 
overeenkomst met de vuuraanbidding in Perzië is niet zo verwonderl i jk, 
want i n Perzië en India drongen Arische volksgroepen ui t Centraal Azië 
binnen. 

Soma is de Heer van het Somasap (van de Haomaplant), ook wel 
amrita genoemd (in Hellas: ambrozijn). D i t werd vereerd als een 
synthese van goddelijke sappen, dat als krachtbron in alle levende 
wezens aanwezig werd geacht. I n de vohe maan zag men een volle beker 
Somasap, die door de goden werd leeggedronken en door de zon weer 
gevuld. Zo werd Soma later geassocieerd met de volle maan en heette 
hij ook Heer der wateren, ,,want de volle maan geeft regen". 

Waruna, die óók verwantschap vertoont met Ahura Mazda van Perzië, 
is de Heer van het verre westen in de Oceaan, waar de zon sterft, dus 
Heer van de Dood en Heer van de wateren, want de zee 
vertegenwoordigt de nog ongeschapen chaos van de dood. Z y n 
attributen z i jn typerend dezelfde als de dodenoffers, die wi j kennen u i t 
Hellas: het paard, de mol , gerst. Maar ook is Waruna Heer van de nacht, 
Ihj bewerkt de geboorte van het zonnevuur, en word t als zodanig 
vereerd als Heer van de vruchtbaarheid, de vegetatie, de liefde. Waruna 
kent de Kosmische orde van de Schepping, en is daarom de God van het 
goddehjk koningschap; h i j kent de Waarheid en is daarom de God van 
de eed. Hy is gehuwd met Oermoeder Aarde, de Aardelcoe Aditi, ,,de 
Onbeperkte". 

Rudra is de Heer der Demonen, de donkerrode god van angst en 
verschrikking, een woeste god, die rond i i j d t op een whd zwi jn , spuwend 
en loeiend als een whd dier. Hy is de vader der Maruts, de Stormgoden, 
elementaire zegenbrengende natuurkrachten, die echter ook heel 
gemakkehjk in hun tegendeel kunnen omslaan, de met angst en rampen 
oveiTallende Rudra's. 

Rudra zendt ziektepylen naar Goden en mensen, hy is een Doodsgod, 
een Rover, Heer van alle dieven (vgl. Hermes! ) . Maar ook is hy Heer 
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van alle geneesmiddelen, de grote Genezer (vgl. Asklepios, die de zieke 
tot een nieuw leven herschept). Voor Rudra is het afval der offers, op 
een viersprong, en koeken, die i n bomen opgehangen moeten worden, 
en er is nooi t o f te nimmer vuur in z i jn eredienst. De conclusie ligt voor 
de hand. Rudra is van oorsprong een typisch pre-arische aardegod der 
donkere Dravida's. D i t word t ook aardig geï l lus t reerd door het fe i t dat 
Rudra werd aangeroepen als beschermer van argeloze overtreders van 
soms aan hen onbekende wetten van de machtige, strenge Waruna. 
Later wordt hi j zelf Rechter, met een gesel, waarmee hij zondaren 
vernietigt en deugdzamen beloont. 

Over Indra, de Dondergod, wü ik als laatste godheid u i t de 
Brahmaanse cultus iets vertehen. f l y is de godheid van de creatieve 
energie met als a t t r ibuut een knuppel , die de donder voorstelt en de 
stier als symbool van de vruchtbaarheid die hi j brengt. Reeds bij z i jn 
geboorte dronk hi j tomeloos Somasap en kon daardoor de schedel 
splijten van z i jn vader, de droogtedemon Vrta , wat omringing of 
msluit ing betekent. Deze demon sloot als een draak met 99 windingen 
de berg in , waarin de wateren van Manu (vgl. Noach) werden 
vastgehouden, f f y is de god ook van de oorlog, dus van de krijgerkaste, 
die de Dasa's hielp overwinnen tijdens de moeizame migratie naar de 
Ganga in het n.o. van India, ± 900 voor Chr. f n deze t i j d win t z i jn 
invloedssfeer het van Waruna, de god van de priesterkaste, en ziet men 
hem zelf als Schepper, die in 6 stappen door het Universum t rok en de 
fCosmos opbouwde als een hecht huis. f f e m volgen nu de Maruts, die 
eerst i n Rudra's gevolg thuis behoorden, en als dienaren kr i jg t M j onder 
zich Wishnu, een lagere Vedische god, en Shiwa, een Dravidische 
godheid. 

I n het boek Dharma Sastra, het boek van de juiste leefwijze, is het 
kastenwezen al meer dan 2000 jaar geleden vastgelegd. Dharma staat 
Mer voor harmonie, evenwicht, maar ook voor zedelijke plicht , no rm, 
zelfs voor dienst aan de goden. De kaste is door de goden aan ieder 
mens persoonlijk toebedeeld, en is eigenlijk het complement van het 
begrip dharma. Deze geloofsopvatting verklaart het extreem statische 
karakter van de Indiase samenleving, want wie du r f t raken aan het 
kastensysteem tast het Eeuwige bestel aan. 

Als basis van de kastenindeling fungeren enige grondregels. De eerste 
is, dat er onder de mensen vier typen huidkleur z i jn , maar een hchtere 
huid is a l t i jd superieur. De tweede is, dat God zich uitsluitend in de 
Veda's heeft geopenbaard, maar dat alleen de mannen van de drie 
Arische kasten ingewijd mogen worden in de Veda's, de magische 
kennis en de rituelen en offers, f f e t derde dogma is, dat alle 
overwinningen alleen behaald z i jn dank zij de magische Arische 
prakt i jken u i t de Veda's. 
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Het Hinduïsme 

Omtrent het begm van onze jaartehing kr i jg t het Bralrmanisme een 
nieuwe impuls door een heldenepos, de Maha-Bharata, het gi'oot 
(verhaal) van de Bharata's, een grootse erfenisstrijd tussen helden. Later 
wordt hier een boek tussengevoegd, de Bhagavad-Gita, het lied van de 
Genadige, waarin bespiegehngen staan over de incarnatie van Wishnu in 
Krishna, over bhakti, de overgave in'hefde aan God en z i jn genade, over 
meditatie en ontheclit ing en de techniek van Yoga (verwant met j u k ) , 
nl. de korte weg om de éénword ing van de menselijke ziel atman met 
Brahman, de wereldziel i n di t leven reeds te bereiken en de Unio 
mystica te ervaren. Hier b l i jken de pre-arische religieuze kernbegrippen, 
nl. incarnatie, bhakti of hefdevoUe toewijding aan God, yoga en de 
mystieke eenheidsbeleving moeiteloos opgenomen te zi jn in de 
geloofswereld van de blanke priesterkaste. 

Het H i n d u ï s m e is in feite een tolerante cultuur van vele godsdiensten, 
met de Bhagavad-Gita als heihgboek, het Sanskriet als gemeenschappe-
hjke heihge taal en een gemeenschappelijk geloof in de Veda's, dharma, 
de kasten, r e ïnca rna t i e , en last not least in Brahma in drie aspecten, te 
weten Brahma de Schepper, Wishnu de Onderhouder en Shiwa de 
Vernietiger en Herschepper. I n de prakt i jk b l i j k t de gelovige, zoals in 
bijna alle religies, t .o. de Scheppergod toch zoveel distantie te ervaren, 
dat er i n feite i n het H i n d u ï s m e maar twee goden vereerd worden, 
Wishnu de Onderhouder, en SJtiwa de Vernietiger. Later k o m t hier nog 
bij Krishna, een incarnatie van Wishnu. Natuur l i jk z i jn er plaatselijk nog 
talloze goden en machten, die op hun t i j d en wijze vereerd worden met 
offers. 

Wishnu, de zoon van Moeder Aarde A d i t i is de God, die de 
zonne-energie symboliseert. H i j is de handhaver van dharma, de 
Gerechtigheid, de eed (vgl. Waruna) en gri jpt zonodig zelf i n , als op 
aarde de harmonie verstoord is, i n een bepaalde incarnatie. I n de 
Purdna's, die i n de eerste eeuwen van onze jaartelling op schrift kwamen, 
worden de 10 incarnaties o f avatara's van Wishnu verteld, waarin hi j de 
mensheid redde ui t een noodsituatie, en wel als vis, als schhdpad en als 
everzwijn, als man-leeuw en als dwerg, i n de gestalte van drie he roën , n l . 
Rama-met-de-bijl, Rama en Krishna, en als leider i n de gestalte van 
Buddha (om slechte mensen to t een afwijkende leer te brengen!) en van 
Kalkin , die nog komen moet, een soort Messias van India, die een 
gouden eeuw zal inluiden. Deze Purana's gaven bovendien commentaren 
op de Veda's, die immers voor de vrouwen en de vierde kaste verboden 
waren, en bevatten bijna een encyclopedie over sociale wetten, tradities 
en spreekwoorden, waardoor ze een uiterst nuttige bindende funct ie 
hebben gehad bij de vorming van een hechte Hindu-traditie in een 
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periode, waarin het Buddhisme als staatsrehgie werd opgedrongen. Het 
kan geen toeval z i jn dat juis t i n deze crisis zoveel heilige traditie werd 
vastgelegd. Ook in Israël kwam het hehige boek alleen noodgedwongen 
op schrift , n l . tijdens de drie ernstige crisisperioden. Tijdens de 
Babylonische ballingschap kwamen de boeken van Mozes, de 
Pentateuch, op schrift. Toen Antiochus f V het altaar van de Joodse 
tempel met varkensoffers bewust ontwijdde, maakte men in een besef 
van ondergang de uitspraken der profeten van vóór de ballingschap voor 
de gelovigen in afgeronde levensverhalen toegankelijk. Na de ondergang 
van tempel en stad in 70 na Chr. werden de latere boeken als 
„ G e s c h r i f t e n " alle tegelijk aan de H . Schrif t toegevoegd in een laatste 
poging om iets te redden ui t een schijnbaar totale ondergang. 

Over Shiwa tenslotte wü ik wat meer uitweiden omdat i n deze 
godheid de meest boeiende karaktertrekken van de natuurreligie z i jn 
verenigd. Shiwa is de Transformator der Kosmische krachten (vgl. Indra 
tydens het Brahmanisme), maar ook de rode God van stormen en 
bliksem, begeleid door de Maruts, met als symbool de Stier, en de 
vreesaanjagende Berggod (vgl. Rudra). 

Als Shiwa Bhairava, de Vernietiger, is h i j een Doodsgod. Zo kon hi j de 
beschermheer van rovers, jagers en beroepssoldaten worden, die het 
doden als beroep uitoefenen (vgl. Hermes), maar als opvolger van Rudra 
beschermt ook hi j tegen de strenge vonnissen van Waruna, als argeloze 
mensen wetten overtreden, die hun helaas niet bekend waren. Als 
Rudra wordt Shiwa later zelf rechter met een touw om de hals voor het 
straffen van zondaren. En zoals ahe natuurgoden een ambivalente 
werkingssfeer hebben, zo is Shiwa evenals vroeger Rudra ook de 
genadige Genezer, god van alle geneesmiddelen en beschermheer van de 
zieken en het vee. 

Als Shiwa Nataraj, de Danser, houdt h i j , omhangen met 
doodsbeenderen, op kerkhoven de Levenscyclus op gang en 
symboliseert hij de orgiastische extase, vruchtbaarheid, Leven ui t de 
dood (vgl. de Dionysos-cultus). 

I n een dierenhuid, omhangen met slangen, zwerf t lüj over de velden 
met een hond bij zich (vgl. Artemis, de godin van de vruchtbare 
vegetatie en de dierenwereld, de opvolgster van de Heerseres der w ü d e 
dieren op Kreta). Shiwa's ri jdier is de stier Nandi, en hier herinnert h i j 
aan de pre-arische Heer der w ü d e dieren u i t Mohenjo Daro, evenals zyn 
symbool de linga, de als een phallus opgerichte steen, en de drietand. 

Maar ook wordt Shiwa vereerd als de god der asceten, de priester 
onder de goden. I n de Yogi-zit (vgl. de pre-arische Yogi-god), het gelaat 
sneeuwwit, n l . met as ingewreven, met verwarde haren, slechts met een 
ti jgerhuid om de schouders, doodt hi j elke begeerte in zich, weigert de 
liefde van zi jn hefelijke Parvati en verzamelt in zich een 
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machtconcentratie veel meer door z i jn meditatie dan door de offers, die 
hem gebracht worden. 

Maha-Devi, de partner van Shiwa, vertoont nog heel veel trekken van 
de pre-arische Moedergodin. Z i j treedt in een gunstige incarnatie op als 
Parvati, maar wordt ook afzonderli jk vereerd als een zelfstandig 
geworden wezensaspect van Shiwa als Kali, ,,de zwarte", een dreigende 
vrouwefiguur met de tong u i t de mond (vgl. de Medusa in tfehas) of als 
Durga, de Verschrikkelijke, rood van het bloed van de vele offers, die zij 
eist van haar volgelingen. O f het a l t i jd dierenbloed was, is niet zeker; 
haar dienst vertoont veel overeenkomst met de razernij der extatische 
Dionysos-vereersters, waar ook mensen aan ten of fe r zi jn gevallen. 

Samenvattend zou ik wülen stellen, dat Wishnu met z i jn vri j statisch 
karakter als handhaver van de kosmische orde en het recht nog het 
meest vereerd wordt in z i jn meer dynamische incarnaties. Yooval Rama 
met zijn toegewijde hulp, de apenkoning Hanuman, speelt een 
belangrijke r o l i n het geloof van de eenvoudige f f i n d u . Krishna met z i jn 
m ü d e wijsheid inspireert to t een hoge levensmoraal, die weer vele 
anderen aanspreekt. I n Shiwa zi jn zo enorm veel boeiende en 
huiveringwekkende aspecten, dat h i j , die eerst als dienaar van Indra 
werd beschouwd, misschien nu toch wel de belangrijkste plaats inneemt 
hl de Hindu-religie. 

Mohammedaanse overheersing 

De Mohammedaanse overheersing, van + 700—1770, heeft op het 
f f indugeloof praktisch geen invloed gehad. I n de 16e en 17e eeuw 
hebben enige zeer kunstzinnige en tolerante Moghul-keizers geregeerd, 
Akbar de Grote, die model heeft gestaan voor Lessings toneelstuk 
„ N a t h a n der Weise", en Sjah Jahan, die voor z i jn geliefde tweede vrouw 
Mumtaz Mahal (Sieraad van het paleis) bi j haar vroege dood het 
wereldberoemde mausoleum (Mum) taz Mahal bouwde. Op haar 
19e jaar trouwde ze met hem, de kroonprins, 7 jaren moest het paar in 
ballingschap vluchten ui t angst voor z i jn vader, en maar 3 jaar zat zij i n 
ere naast hem. Sjah Totan, koning van de wereld, als Raadgeefster en 
Zegelbewaarster, toen ze bij de geboorte van haar 14e k i n d plotseling 
overleed, slechts 37 jaar oud. 

Door 20.000 slaven werd hier i n 22 jaar een wonder van grootse én 
verfi jnde bouwkunst opgericht. 

Ook van keizer Akbar's leven (1556—1605) zou nog veel te vertellen 
zijn. I k zal mi j beperken to t de woestynstad Fatehpur-Sikri, die hij i n 
5 jaar i n koortsachtige haast liet bouwen met 11 k m muur en 7 poorten 
(als het legendarische Thebe in flehas) rond een stad van uitsluitend 
paleizen en moskeeën , u i t dankbaarheid dat een ziener hem hier een 



RELIGIEUZE ONTWIKKELINGEN IN I N D I A 63 

troonopvolger voorspelde. Slechts 16 jaar hield hi j er hof, i n een 
rijkdom en macht, die voor westerse bezoekers bijna onvoorstelbaar 
waren, f f i e r troonde h i j , i n het bezit van lOO olifanten, 30.000 paarden, 
1400 tamme dieren en 800 concubinen; de volgorde is niet toevahig. 
Een Engelse reiziger u i t die dagen, Ralph Finch, stelde dan ook met 
verbazing vast, dat Fatehpur-Sikri én Agra veel grotere steden waren 
dan het Londen van z i jn dagen. Na de bewoning van 16 jaar is de stad 
voor goed verlaten, en staat nu nog gaaf en ongebruikt i n de woestijn: 
watergebrek? 

Enkele inschriften in de Bulandpoort ( in het Perzisch) luiden: ,,Wie 
zich in gebed verheft zonder zi jn hart erbij , k o m t God niet nader, maar 
b l i j f t f f e m verre". 

, ,Uw grootste bezit z i jn Uw aalmoezen. Uw beste handel is, wanneer 
ge deze wereld verkoopt voor de komende". 

,,Jezus zei — vrede zij hem — de wereld is een brug, ga er over maar 
bouw er geen huizen op" . 

,,Wie op één uur hoopt, mag op de Eeuwigheid hopen". 
,,De wereld is slechts voor een uur, breng di t i n aanbidding door. De 

rest is onzichtbaar". 
De zoon van Sjah Jahan, Aurangzeb, wilde bewust een zuiver 

Islamitische staat forceren, f f i j l iet meteen ,vele honderden van de 
hoogste ffindu-bestuurders vermoorden en oefende een schrikbewind 
uit . N u was er in 1469 een ffindusecte ontstaan onder leiding van guru 
( let ter l i jk: duisternis-verdrijver) Nanak, die zocht naar overeenkomsten 
met de Islam. Hi j wenste de pr ies terhiërarchie en hun kastenstelsel niet 
meer te volgen en riep alle Hindu's op, samen met de Mohammedanen 
dezelfde God te aanbidden. Wie toetrad kreeg de naam Singh (= 
Leeuw) voor z i jn naam en was opgenomen i n de secte der Sikhs. Z i j 
wonen vrnl . in het n.w. van India, in de Punjab, het z i jn forse vr i j 
blanke mensen, zeer t rouw aan hun geloof en aan hun gemeenschap. 

Tijdens de terreur van Aurangzeb werden de Sikhs georganiseerd in 
m ü i t a n t e verzetsgroepen, en hoewel met Aurangzeb de Islam ui t India is 
verdreven als staatsgodsdienst, leeft er sedert deze moordpart i jen een 
onuitroeibaar wantrouwen en zelfs haat onder de Hindubevolking 
jegens de Mohammedaanse inwoners van India. I n m i j n inleiding 
memoreerde ik de ontzettende straatgevechten bi j de afscheiding van de 
Islamstaat Pakistan. Nu wh ik de gevolgen voor de Sikhs beschrijven, 
toen 2V2 mil joen Sikhs in de Punjab plotseling in gevaar kwamen, tot de 
Islamitische staat Pakistan te worden gerekend. Deze groep is toen 
zonder aarzelen u i t de vruchtbare Punjab gemigreerd naar de woestijnen 
van Oost-Punjab. De regering voorzag hen van het nodigste materiaal, en 
al 15 jaar later hadden ze met de van hen zo bekende ijver en 
deskundigheid deze woestijn veranderd in de graanscliuur van India. 
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Ongeveer 2V2 mil joen Sikhs leeft in de steden van India, waar ze door 
hun enorme ijver en technisch inzicht in de handel en byv. het 
taxibedri j f een eerste begin vormen van een middenstand, een nieuwe 
ontwikkehng in het zo statische India. 

I n + 1600 bundelde de dichter Tulsi Das de talloze Rama4egenden, 
die in omloop waren, to t één groot volksverhaal, de Ramayana. Di t 
werk heeft de f f indu ' s ondanks eeuwenlange Mohammedaanse 
overheersing er voor behoed hun identiteit te verliezen, zoals ffomeros 
na eeuwen de Trojaanse heldensage herdichtte voor zyn onderdrukte 
volk. 

Door de kolonisatie der Portugezen in de 16e eeuw zyn er langs de 
kusten groepen Indiërs katholiek geworden. Vooral i n de 19e eeuw zyn 
er onder Engels bewind enige protestante kernen ontstaan, in 
Zuid-India met een opvallende bhjmoedigheid en openheid. 

Toch is in India, ondanks vele eeuwen vreemde overheersing nog 
steeds 85% van de bevolking Hindu; 

10% Mohammedaan; 
3% Christen; 
l%Jain ; 
1% Sikh; 

0,5% Buddhist. 



H A R T R E V A L I D A T I E 

door 

Drs, L . A . Hartman 

Met hartrevalidatie bedoel ik in de eerste plaats een bepaalde vorm 
van behandeling en nabehandeling van p a t i ë n t e n , die afwi jkingen 
hebben aan de bloedvaten van het hart, d.w.z. aan de bloedvaten, die de 
hartspier met bloed voorzien. Met onze stijgende welvaart neemt ook 
het aantal risicofactoren, die het ontstaan van deze afwi jkingen 

RICHT 
CORONARY 
ARTERY-— 

POSTERIOR DESCENDINC BRANCH 

Fig. 1. Gezond liart. De coronaire bloedvaten zijn goed doorganlcelijk. 

Naar een lezing, gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij Diligentia op 14 februari 
1972. 
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bevorderen, toe. Naast overmatig eten zi jn rolcen, psycliisclie 
overbelasting en te weinig lichaamsbeweging de voornaamste van die 
factoren, die w i j met goede w i l enigszins zelf kunnen be ïnv loeden , waar 
wi j dus wel iets aan kunnen doen, I n vele gevallen is het echter te laat 
en de ziekte heeft een ernstig stadium bereikt i n de vorm van een 
infarct , al of niet voorafgegaan door korter o f langer durende perioden 
van typische aanvallen van p i j n i n de borst, de angina pectoris. 

De hartspier wordt voorzien van zuurs tof r i jk bloed door middel van 
een systeem van bloedvaten die zich over het hart verspreiden. Onder 
normale omstandigheden zyn deze bloedvaten- de coronaire vaten-goed 
doorgankehjk, ( f ig , 1) 

Onder abnormale omstandigheden ontstaan aan de binnenwanden 
van de hartvaten afzettingen van een vetachtige substantie, die het 
vaatlumen vernauwen en de bloeddoorstroming belemmeren, l n het 
beginstadium hoef t de p a t i ë n t daar nog weinig van te merken, ( f ig , 2a) 

(b) 

Fig, 2, a, Vaatvernauwing door vetaclitige substantie 

b. Onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier; angina pectoris. 

In een gevorderd stadium is het lumen ernstig vernauwd, zodat alleen 
een kleine hoeveelheid bloed kan doorstromen, I n rust hoef t de p a t i ë n t 
geen last te ondervinden, echter wel bi j inspanning, b,v, lopen, omdat 
dan niet voldoende bloed naar de werkende hartspier gevoerd kan 
worden. De pa t i ën t voelt dan pyn in de borst by inspanihng. Dat heet 
angina pectoris ( f ig , 2b), 

By een totale afsluiting van een bloedvat sterft dat gedeelte van de 
hartspier af, Wy spreken dan van een hart infarct ( f ig , 3), 
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Fig. 3. Totale afsluiting van cen bloedvat; hartinfarct. 

Voor degenen, die een infarct liebben overleefd, betekende het 
vroeger vaak niet minder dan een totale o f bijna totale invaliditeit , met 
wachten op de volgende, vaak dodeli jk verlopende hartaanval. De 
behandeling richtte zich vroeger voornamelijk op langdurige bedrust, en 
daarna kalm leven op een laag pi t je . Men was van mening, dat oolc de 
lichtste lichamelijke inspanning voor deze pa t i ën t en schadelijk en 
gevaarlijk was. Langzaam, voornamelijk na de tweede wereldoorlog en 
nog meer pas ongeveer de laatste tien jaar, kwam men to t de 
ontdekking, dat juis t de overmaat aan inactiviteit na de acute fase van 
de ziekte meer schadelijk k o n zi jn dan aangepaste en gedoseerde 
activiteit. De voornaamste nadelen van te lange immobihsatie zi jn 

1. afbraak van spieren 

2. toenemende kans op trombose, d.i . afsluiting van de bloedvaten in de 
immobiele lichaamsdelen 

3. achteruitgang van het hart en het vaatsysteem in het vermogen om 
het bloed r i j k aan zuurstof, vanuit de longen naar de werkende 
lichaamsdelen door te pompen 

4. achteruitgang van het hart-vaatsysteem in het vermogen om zich aan 
te passen aan de veranderingen van de lichaamshouding met neiging 
to t collaps b.v. b i j opstaan. 

5. ongunstig effect op het psychisch welzi jn van de p a t i ë n t en 
bevorderen van het gevoel van invaliditei t . 
Het is nog a l t i jd zo, dat bedrust in de acute fase van het infarct , dat 

wh zeggen de eerste 5 a 6 dagen, wanneer de p a t i ë n t nog intensief 
bewaakt moet worden, noodzakelijk word t geacht. Hoe snel de p a t i ë n t 
daarna geactiveerd kan worden wordt dan individueel beoordeeld en 
bepaald. Er zi jn landen, waar de p a t i ë n t na de acute periode zeer snel 
op been wordt gezet, zoals in Japan en Finland. Andere landen z i jn wat 
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meer conservatief, en zelfs hier i n Nederland heerst nog geen 
mianimitei t over de vraag, hoe snel men mag o f moet mobihseren. f n 
het algemeen worden toch wel 3 weken bedrust in de meeste ge
vallen voldoende geacht, b i j oudere p a t i ë n t e n liefst nog wat korter. 
De voorwaarde is, dat er geen tekenen van zwakte van het hart z i jn en 
dat er geen ernstige ritme-stoornissen van de hartslag bestaan. De eerste 
drie weken word t de pa t i ën t echter niet passief i n bed gelaten. Zodra de 
toestand het toelaat, begint men i n bed eerst met ademhahngsoefenin-
gen en passieve bewegingen van de ledematen, spoedig gevolgd door 
meer en meer actieve oefeningen volgens een bepaald beproefd schema. 
De bedoeling is al i n bed de spieren voldoende te mobihseren en de 
doorbloeding te stimuleren, zonder dat het hart overmatig belast wordt . 
D i t is ook steeds een belangrijk punt in hartrevahdatie, n . l . individueel 
aangepaste belasting zonder overbelasting. 

Verdraagt de p a t i ë n t de minder inspannende oefeningen, dan gaat 
men een stap verder tot h i j het bed mag verlaten, eerst i n een stoel naast 
het bed mag zit ten, later i n zi jn kamer en in de gang kortere of langere 
perioden mag wandelen, evt. traplopen. Voordat de pa t i ën t naar huis 
gaat moet hi j i n staat z i jn thuis de activiteiten, nodig voor de 
uitoefening van de eenvoudige levensbehoeften, zonder te veel 
vermoeidheid te ontplooien. 

De inspanning van het hart b i j de verschillende stappen 
van mobihsatie kunnen wi j controleren aan de hand van het aantal 
hartslagen per minuut : lioe minder hartslagen per minuut voor een 
bepaalde handeling, i n des te betere conditie verkeert het hart, met 
andere woorden, des te minder inspanning kost het het hart. 

f f e t gaat echter niet aheen om de zorg voor het l ichamelijke welzi jn 
van de pa t i ën t . Even belangrijk, en vaak nog belangrijker, z i jn de 
psychische en maatschappelijk-sociale faktoren direct van begin van de 
ziekte af, die onze volle aandacht vragen. Het is van groot belang zo 
spoedig mogelijk zich te o r iën te ren en een indruk te krijgen hoe groot, 
de psychische schade is en welke de sociale consequenties z i jn voor de 
p a t i ë n t en zi jn famhie, en hoe de p a t i ë n t dat verwerkt. Voor de meeste 
p a t i ë n t e n betekent de ziekte, die vaak onverwacht toeslaat, een harde 
klap en zij zien zich plotseling in een situatie geplaatst, die zij zonder 
onze hulp niet kunnen verwerken. Met spoed moesten zij meestal hun 
huis en werk verlaten en de toekomst l i j k t somber en onzeker, zij 
hebben angst. Z i j realiseren zich de harde fei ten enkele dagen later, 
wanneer zij minder p i jn hebben en de fysieke situatie zich enigszins 
geconsolideerd heeft. Het is daarom goed zich in deze fase tegenover de 
p a t i ë n t wat optimistischer op te stellen, de p a t i ë n t moed in te spreken 
en z i jn zorgen zo veel mogelijk weg te nemen. Er is n . l . een duidel i jk 
verband tussen psychische spanningen, emoties, angst en de belasting 
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van het hart. Wij weten u i t eigen ervaring, dat ons hart harder Iclopt i n 
spannende situaties. Voor een h a r t p a t i ë n t is deze extra belasting zeker 
niet goed. Wij aarzelen niet, waar het nodig is, naast de juiste 
benadering van de pa t i ën t , eventueel kalmerende middelen toe te 
passen. 

Als w i j ons nu aan een definit ie van hartrevalidatie mogen wagen, dan 
zouden wi j die beschrijven als het geheel van alle noodzakehjke 
handelingen die erop gericht zyn om de h a r t p a t i ë n t zo goed en zo 
spoedig mogelyk i n dusdanige lichamelyke, geestehjke en maatschappe
hjke conditie te brengen, dat hy verder op eigen kracht een zo 
volwaardig mogehjke plaats i n de samenleving kan innemen. 

Ongeveer drie weken na het ontstaan van het infarct gaat de p a t i ë n t 
naar huis. f n de meeste gevahen kan hy zich thuis redden al o f niet 
geholpen door de andere famhieleden. De reconvalescentiefase begint 
en deze kan helaas oneindig lang duren, f f e t gebeurt vaak, dat de 
p a t i ë n t niet verder k o m t dan t o t minimale lichamelijke inspanning. 
Werkheiwatting valt soms tegen. Ongeveer 30—40% van de p a t i ë n t e n 
her-vat na het doormaken van een infarct niet meer het werk. ffieiwan 
vallen de meeste in de categorie van niet-geschoolde arbeiders, waar 
vooral hoge eisen worden gesteld aan het fysisch prestatievermogen. 
Voor de leeftydsgroepen tot ongeveer 55 jaar is het niet meer kunnen 
werken meestal een onaanvaardbare en u i t economisch standpunt 
onbevredigende zaak. Het was vroeger ook niet goed mogeli jk om to t 
een enigszins betrouwbare objectieve beoordeling te komen o f iemand 
wel o f niet to t enig werk in staat was, zonder zichzelf i n gevaar te 
brengen. U i t angst om de p a t i ë n t te schaden durfde men deze niet te 
laten werken en adviseerde men rustig te leven en inspanning en emoties 
zo veel mogehjk te vermyden, en het duurde niet lang o f de pa t i ën t 
veranderde in een hchamelijk en geestelyk wrak, waarmee verder niets 
meer te beginnen was. D i t hoef t gelukkig niet meer zo te z i jn . Er zyn de 
laatste jaren vry betrouwbare testmethoden beproefd en uitgewerkt, die 
ons i n staat stellen met meer zekerheid te schatten hoeveel een 
h a r t p a t i ë n t zich mag inspannen en mag werken. Wy noemen deze tests 
de z.g. inspanningstolerantie-tests. De eerste inspanningstest kan al na 
ongeveer 6—8 weken na het ontstaan van het infarct toegepast worden, 
als er tenminste geen aanwyzingen zyn van een duidehjk zwakte van het 
hart. Men neemt aan, dat na ongeveer 6—8 weken het l i t teken in de 
hartspier, dat op de plaats van het infarc t ontstond, al voldoende sterk 
is, en de inspanning van het hart toestaat. Zo 'n inspanningstest kan men 
op verschillende manieren uitvoeren. Het eenvoudigste is de p a t i ë n t 
enkele trappen te laten lopen en direct daarna het aantal hartslagen per 
minuut te tellen. Deze methode is echter niet zo nauwkeurig. Het meegt 
gebruikeli jk z i jn tegenwoordig de belasting op een ergometerfiets o f op 
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een loopbrug. Op een loopbrug moet de p a t i ë n t met een te meten 
snelheid en tegen een bepaalde helling lopen gedurende een zekere t i j d . 
Deze methode wordt vaak in de Verenigde Staten toegepast. Tijdens o f 
direct na het lopen worden verschillende paramaters gemeten, zoals de 
polsfrekwentie, bloeddruk, ademhalingsfrekwentie ezv. Hier in 
Nederland, waar iedereen met de fiets is vertrouwd, gr i jpt men liever 
naar een ergometerfiets, die ook bepaalde voordelen biedt boven een 
loopbrug. De pa t i ën t zit en trapt zoals h i j gewend is op zi jn eigen fiets, 
en men hoef t met het gewicht van de p a t i ë n t geen rekening te houden. 

Zo 'n gestandardiseerde test kan dienen als een screening o f fysische 
revalidatie verder wenselijk is, i n dat geval dient deze eerste 
inspanningstest als basis voor het berekenen van de intensiteit van de 
training. Welke informatie geeft ons zo een test en wat meten wi j 
eigenlijk? 

In de eerste plaats komen wi j te weten, hoeveel uitwendige belasting, 
gemeten in watt o f kgm/sec de pa t i ën t kan opbrengen of verdragen, met 
andere woorden, wat h i j kan presteren. Bi j proeven met gezonde 
mannen in de lee f t i jd tussen 40 en 50 jaar hebben wi j vastgesteld, dat 
zij minimaal 170 wat t gedurende 3 m i n konden opbrengen. Wij kunnen 
verder bi j iedere belastingsgraad de aantal hartslagen per minuu t meten 
en hieruit de belasting van het hart schatten. Hierbi j z i jn de individuele 
variaties groot, maar algemeen kunnen w i j stellen, dat hoe lager de 
hartfrekwentie bij eenzelfde belasting. Hierbi j moeten wi j bedenken, 
het hart. Als gevolg van de training zien w i j dan ook graag daling van de 
hartfrekwentie bi j eenzelfde belasting. Hierbi j moeten wi j bedenken 
dat met de l ee f t i jd de maximaal bereikbare hartfrekwentie daalt. 

Wij meten verder de bloeddruk. Normaal moet de bloeddruk met 
stijgende uitwendige belasting ook stijgen binnen de normale grenzen. 
Abnormale stijging o f plotselinge daling van de bloeddruk z i jn indicaties 
om de proef te staken, en w i j hebben dan daarmee ook de grens 
aangegeven, to t hoever de pa t i ën t eventueel belast mag worden. De 
p a t i ë n t mag zich dus nooi t zoveel belasten, dat z i jn bloeddruk 
abnormaal wordt . Ook de stijging van de ademhalingsfrekwentie 
informeert ons over de graad van belasting. 

Naast deze vri j makkel i jk te meten parameters, kunnen w i j met wat 
meer uitgebreid instrumentarium b.v. ook de hoeveelheid opgenomen 
zuurstof per tijdseenheid meten en die vergelijken met normale 
waarden. Hoe meer zuurstof de p a t i ë n t kan opnemen, des te beter 
funct ioneert z i jn bloedomloopsapparaat. 

De hoeveelheid melkzuur in het circulerend bloed informeert ons o f 
er voldoende zuurstof i n de werkende spieren aanwezig is, met andere 
woorden, o f het circulatoir apparaat in staat is voldoende zuurstof naar 
de werkende spieren te transporteren. Melkzuur is afvalprodukt dat 
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ontstaat als energie ui t de voedingsstoffen vrijgemaakt moet worden 
door anaerobe processen in de spieren, dus als er niet voldoende 
zuurstof voorhanden is. Melkzuur verhoogt de zuurgraad van het bloed 
en als deze te hoog stijgt, dan kunnen de spiercellen niet hun arbeid 
verrichten en het werk moet gestaakt worden. 

Tijdens de belastingsproef word t het hart gecontroleerd door middel 
van een elektrocardiogram, ( f ig . 4) De vorm en de aanwezigheid van 

Fig. 4. Elelctrocardiogram van een normaal onbelast hart. Drie afleidingen van verschillende 
kanten van het hart. 

eventuele abnormale hartslagen i n zo een ECG zegt ons iets over het 
funct ioneren van het hart, b.v. o f het voldoende zuurstof k r i jg t ( f ig . 5) 
o f dat het te veel belast wordt , o f dat er abnormale pr ikkelvorming o f 
prikkelgeleiding ontstaat ezv. Het opsporen van deze afwi jkingen kan 
ernstige complicaties voorkomen omdat w i j dan in staat z i jn de 
belastingsproef te stoppen voordat het gevaarlijk wordt . Tevens weten 
w i j dan, to t hoever zich de p a t i ë n t mag inspannen zonder gevaar. 

Het is echter niet nodig de p a t i ë n t met maximale inspanning te 
belasten. Wij kunnen soms volstaan met de z.g. submaximale 
belastingstest, waarin w i j de belasting stoppen bi j het bereiken van een 



Fig. 5. Elelctrocardiogram van een liart met onvoldoende zuurstofvoorziening van de 

hartspier bij belasting. Opvahend is de depressie van een segment van de complexen, 

vergeleken met de normale situatie. 

te voren afgesproken hartfrekwentie, b.v. 150 o f 170 slagen per minuut , 
of door het meten van de hartfrekwentie bij twee o f drie submaximale 
belastingsgraden. 

De belastingsproef word t gestopt als de p a t i ë n t zelf er om vraagt 
omdat h i j erg vermoeid is o f p i j n in de borst k r i jg t , o f als de arts zelf 
ingr i jp t omdat h i j complicaties ziet aankomen op het ECG, b i j dalende 
o f te veel stijgende bloeddruk o f tekenen van hartzwakte. 

Aan de hand van de eerste belastingsproef word t dus besloten 
1. o f de p a t i ë n t al voldoende sterk is om een intensieve fysieke training 

te volgen 
2. of er inderdaad behoefte is aan revalidatie door training 
3. en als dat wel het geval is, hoe intensief moet de training z i jn , 

Wat doet eigenlijk fysieke training voor het hart en voor de pa t i ën t ? 
f n de eerste plaats gebeurt er iets i n de spiercellen zelf, Z i j worden 

n . l . aangespoord to t meer activiteit. Wij kunnen di t waarnemen onder 
de microscoop. Zuurs tof en voedingsstoffen ontmoeten elkaar i n de 
mitochondria van de cellen, waardoor energie, nodig voor het 
funct ioneren van de cel, v r i j komt , ( f ig . 6) 
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Fig. 6. Zuurstof en voedingsstoffen ontmoeten ellcaar in de mitochondria van de cellen, 
waardoor energie, nodig voor het functioneren van de cel, vr i jkomt. 

Onder invloed van fysieke training neemt het aantal en de grootte 
van de mitochondria toe ( f ig . 7) . 

De toenemende activiteit van de m i t o c h o n d r i ë n betekent meer 
zmirstofopname door de cehen u i t het circulerend bloed, waardoor 
meer energie v r i j k o m t ( f ig . 6). Dat betekent, dat de spieren met een 
kleinere hoeveelheid circulerend bloed per tijdseenheid eenzelfde 
prestatie kunnen leveren als voor de training, dat het hart dus minder 
bloed moet doorpompen naar de spieren, en zich dus minder in 
hoef t te spannen voor eenzelfde spierarbeid. 

f f e t doorgepompte bloed word t daarnaast ook beter verdeeld tussen 
de werkende en niet-werkende weefsels. 

Onder invloed van training zien wy verder een dalende tonus van de 
zenuwen, die de bloedvaten verzorgen. De bloedvaten worden minder 
dichtgeknepen, de weerstand in de bloedvaten word t kleiner. Deze 
ontspanning van de bloedvaten heeft ten gevolge, dat de bloeddruk in 
de bloedvaten kleiner word t en het hart minder werk moet verrichten 
hij het doorpompen van het bloed naar de lichaamsdelen. D i t heeft dus 
werkbesparend effect voor het hart en vraagt minder zuurstof. 

Een verder gunstig effect is een lagere hartfrekwentie bi j het 
verrichten van eenzelfde arbeid, omdat het hart per hartslag meer bloed 
door kan pompen. D i t soort werk kan het hart met minder zuurstof 
verrichten, dan b i j een groter aantal slagen per minuu t en kleinere 
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Fig. 7. Onder invloed van fysieke training neemt het aantal en de grootte van de 
mitochondria toe. 

hoeveelheid bloed per slag. 
De vraag, of er onder invloed van lichamelijke inspanning nieuwe o f 

meer bloedvaten in de hartspier ontstaan met meer bloedtoevoer naar 
de cellen is nog niet def in i t ie f beantwoord. Er z i jn aanwijzingen, dat d i t 
in dierexperimenten wel het geval is, b i j de mens weet men het nog niet 
zo zeker. 

Er z i jn wel aanwijzingen, dat het totaal bloedvolume door training 
toeneemt en hemoglobine-gehalte stijgt en het vermogen to t 
zmirstoftransport dus toeneemt. 

Hoe snel de opgesomde gunstige veranderingen ontstaan is 
individueel verschhlend. I n het algemeen gaat di t proces sneller bij 
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jongere mensen, en de lichamelijke conditie vóór de ziekte schijnt ook 
invloed te hebben. Een waarneembaar effect zien w i j in de meeste 
gevallen al na 6 weken training. 

f f e t gaat ook beter als men de bedrustperiode to t het noodzakelijkst 
m in imum beperkt en de training zo gauw mogelijk begint, liefst al in 
bed met lichte oefeningen en met meer intensieve training ongeveer 
2 maanden na het ontstaan van het infarct . De degeneratieve 
veranderingen door inactivitei t van de spieren z i jn dan to t een m i n i m u m 
beperkt. 

De ervaring leert, dat hoe langer men met de training wacht, des te 
langer duurt het, voordat de p a t i ë n t z i jn oorspronkelijke conditie heeft 
bereikt. Ook de soort training speelt b i j de reconditionering een 
duidelijke ro l . f f e t is te begrijpen, dat het bereiken van een betere 
conditie een zekere moeite zal kosten, het het gaat er nu ju is t om, de 
gi-ens tussen inspanning en overspanning te bepalen, f f i e rvoor z i jn 
verschhlende typen training uitgewerkt. Wij kunnen de z.g. 
interval-training kiezen, waarbij w i j de p a t i ë n t afwisselend sterk 
belasten, b.v, 2—3 min . op 80% van z i jn maximum inspanningsvermo
gen laten fietsen en 5 min , op maar 40%, O f men kan kiezen voor een 
meer constante belasting van 60—70% van z i jn max imum. Een 
trainingsperiode moet minstens een half uur duren; kortere perioden 
zi jn i n het geheel niet effectief. Afhanke l i jk van de facil i tei ten in het 
trainingscentrum kan men dagelijks trainen of enkele malen per week. 
O f men met een meer intensieve dagelijkse training eerder het gewenste 
resultaat bereikt dan met de 2—3 trainingen per week weet men nog 
niet. 

Er z i jn i n Nederland verschillende centra opgericht, waarvan 4 
polikl inisch werken, waar dus p a t i ë n t e n 2—4 maal per week voor de 
oefeningen komen, die meestal 1 uur duren. Wij i n Groningen hebben 
een kl inisch centrum opgericht, waar de p a t i ë n t e n voor 6 weken 
opgenomen worden en 5 dagen per week geoefend worden, 's morgens 
en 's middags. Naast fietsoefeningen op een ergometer Icrijgen zij 
gymnastiek, 's zomers oefeningen buiten, balspelen, loopoefeningen, 
hellinglopen enz, f n de winter z i jn w i j meer afhankeli jk van het weer. 
Zonodig controleren w i j onze p a t i ë n t e n met een ECG o f met behulp 
van telemetrie. De training moet liefst niet voor langere t i j d 
onderbroken worden, vooral niet i n het begin van de behandeling, 
omdat dan de p a t i ë n t gauw terugvalt, f f e t vereist de volle inzet niet 
alleen van de p a t i ë n t e n zelf, wier interesse vaak dreigt te verslappen, 
maar ook van het personeel. Daarom is de motivatie van de p a t i ë n t ook 
zo belangrijk. 

f f e t is pas gedurende deze t i j d van de intensieve training, dat w i j de 
l ichamelijke mogelijkheden van de p a t i ë n t en z i jn psychische reacties op 
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inspanning en vermoeidlieid goed leren kennen. Zeer vaak k o m t het 
voor, dat nu pas door de inspanning andere complicaties, t o t dusver 
onopgemerkt, manifest worden, b.v. insuf f ic iën t ie van het ademhahngs-
apparaat en het bewegingsapparaat, en die dan mee behandeld moeten 
worden. 

Er word t bloedonderzoek verricht met speciale interesse voor enkele 
risico factoren, zoals afwi jkingen in vetgehalte en suikerziekte, die dan 
met dieet en medicamenten gecorrigeerd worden, waarbij getracht 
wordt ook het evt. overgewicht te reduceren, 

f f e t roken is een apart probleem. Het wordt niet verboden, wel 
afgeraden, omdat wi j weten, dat het voor stevige rokers moei l i jk is 
hiermee meteen op te houden. Door gesprekken met de p a t i ë n t e n , 
-waarbij gewezen word t op de schadelijke gevolgen van het roken, 
trachten wi j het roken tot een min imum te brengen, I n groepsverband 
of individueel wordt de problematiek van de ziekte met de p a t i ë n t e n 
besproken, de fysiologische basis en het doel van de behandeling zo veel 
mogelijk op eenvoudige wijze uitgelegd en worden de p a t i ë n t e n 
aangemoedigd hun eigen vragen te stellen. Wij menen, dat alleen dan de 
behandeling met kans van slagen afgesloten kan worden, wanneer de 
pa t i ën t zelf, door het begrijpen waarom hi j d i t alles moet ondergaan, 
actief aan z i jn revalidatie meewerkt. Wij nodigen de p a t i ë n t e n u i t om 
kr i t iek op ons beleid te uiten, als zij menen, dat iets niet gaat zo als het 
zou moeten. Er kunnen dan misverstanden ui t de weg geruimd worden 
die anders de hele revahdatie i n negatieve zin zouden be ïnv loeden . 

Eenmaal per maand worden ook de vrouwen en andere familieleden 
van de p a t i ë n t e n bi j ons uitgenodigd voor informatie- en discussie
avonden, omdat het zonder medewerking van de hele famhie niet goed 
mogelij- is later na het verlaten van ons centrum, de revalidatie verder 
thuis voort te zetten. De vrouwen worden gevraagd aan de revahdatie 
van hun man actief deel te nemen. Ook zij moeten immers begrijpen 
waarom de revahdatie gunstige invloed kan hebben op het verdere 
verloop van de ziekte, en waarom wy juist activiteit voorschrijven in 
plaats van rust, en waarom w i j bepaalde dië ten instellen, 

I n de meeste gevahen komen de zorgen voor de man op de schouders 
van de vrouw te liggen, als de p a t i ë n t naar huis terugkeert. De vrouw 
moet dus voorbereid z i jn de lasten te dragen. Zij moet begrijpen, dat zij 
haar man' niet als invalide moet beschouwen. Integendeel, zij moet hem 
laten bhjken, dat zy hem weer als een volwaardig l i d van de famhie en 
gemeenschap beschouwt, zyn zelfvertrouwen verder aanmoedigt, maar 
aan de andere kant ook niet onmogehjke eisen stelt. 

De herwonnen lichamelyke capaciteit moet de pa t i ën t verder thuis 
zelf benutten, binnen de grenzen van zyn vermogen natuurhjk. Hy 
kr i jg t instructies mee naar huis by het verlaten van het revalidatie-
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centrum en is vr i j met ons contact op te nemen als h i j ergens dreigt vast 
te lopen. 

Na drie weken training wordt opnieuw een belastingsproef ingesteld, 
om te zien hoe de pa t i ën t op de training heeft gereageerd en o f wi j ons 
behandelingsschema kunnen voortzetten dan wel moeten veranderen. 
Bij gunstig effect kan dan de training verzwaard worden voor de 
resterende 3 weken. 

Aan het eind van de behandeling van 6 weken doen w i j de definitieve 
belastingsproef. Deze moet ons zeggen, wat de p a t i ë n t ui teindeli jk kan 
en mag doen, o f h i j weer zi jn werk kan hervatten, en hoe zwaar zi jn 
werk dan mag zi jn . Er zi jn versclhllende mogelijkheden: 
1. de p a t i ë n t mag z i jn beroep in volle omvang hervatten 
2. h i j b l i j f t gedeeltelijk ongeschikt voor z i jn oude beroep 
3. h i j moet een ander hchter beroep zoeken 
4. hy is helemaal niet verbeterd. In het laatste geval moeten wy nagaan, 

o f verdere revahdatie i n een centrum geïndiceerd is, o f dat de pa t i ën t 
def in i t ie f arbeidsongeschikt verklaard moet worden, met overweging 
van andere therapeutische mogehjkheden. 
Een beshssing te nemen o f iemand wel of niet arbeidsongeschikt is 

vraagt een zo nauwkeurig mogelyke analyse van het werk van de 
pa t i ën t . De cardioloog kan zo'n analyse moehyk zelf doen en roept dan 
graag de hulp van een arbeidsdeskundige in . De arbeidsanalyse houdt i n 
een volledige beschrijving van het werk van de pa t i ën t , het aantal uren 
dat hy per dag moet werken, hoe het werk is ingedeeld, hoeveel 
rustpauzen er zyn ingelast, hoe hoog het arbeidstempo is, o f de p a t i ë n t 
zelf zyn arbeidstempo kan bepalen, of er stress-situaties z i jn en hoe de 
verhouding is met de baas en de andere collega's, o f er belastende 
factoren zyn zoals overmatige warmte, k o u , wisselende temperaturen, 
vochtigheid, lawaai en riskante handelingen en o f hy voornamehjk 
binnenshuis o f buitenshuis werkt dan wel i n nauwe slecht geventheerde 
ruimten. Het is bekend dat deze factoren al op een gezonde werker een 
duidelijke invloed hebben en z i jn prestatie be ïnv loeden . Des te 
belangrijker is het te weten o f de h a r t p a t i ë n t i n een gunstig o f ongunstig 
werkklimaat terugkeert. 

Voordat de p a t i ë n t het centrum verlaat worden zyn werkmogeli jk-
heden met hem besproken. Tevoren wordt ook al contact gelegd met de 
werkgever. Niet a l tyd zal een h a r t p a t i ë n t door zyn oude baas met open 
armen ontvangen worden na geslaagde revalidatie. De werkgever vreest 
complicaties. Hy weet immers niet wat h i j aan zo'n h a r t p a t i ë n t . h e e f t en 
w i l niet het risico lopen, dat er iets met de pa t i ën t gebeurt en dat de 
prestaties laag zuhen zyn. Het gelukt niet a l t i jd de werkgever ervan te 
overtuigen, dat het i n de meeste gevallen wel meevalt en dat de 
h a r t p a t i ë n t vaak beter voor zyn werk gemotiveerd is dan de gezonde. 
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De to t nu opgedane ei-varing in verscliillende Europese centra leert, dat 
het werkverzuim door ziekte bi j gerevalideerde h a r t p a t i ë n t e n niet groter 
is dan bi j andere werknemers en dat ook de werkprestaties niet onder 
de. norm liggen. 

I n enkele gevallen zal de beslissing, o f iemand al o f niet voor bepaald 
werk geschikt is, moeili jkheden geven. Wij moeten ons dan liefst i n de 
werkplaats zelf ervan gaan overtuigen of de p a t i ë n t z i jn werlc aan kan. 
Voordeel van deze test ter plaatse is, dat w i j dan tevens naast de zuiver 
hchamelijke inspanning ook de invloed van de omgeving op het 
prestatieniveau kunnen meten en beoordelen. Een eenvoudige methode 
is b.v. telemetrie ter plaatse, eventueel uitgebreid met meting van de 
zuurstofopname. 

Als w i j door middel van zo'n belastingsproef te weten komen, wat de 
belastbaarheid van de p a t i ë n t is, dan kunnen w i j ook vaststellen hoeveel 
de pa t i ën t gemiddeld belast mag worden. Bi j een 8 uur durende 
werkdag mag de arbeider dan met ongeveer 1/3 van z i jn maximaal 
inspanningsvermogen belast worden, b i j een korter o f langer durende 
werkdag proportioneel meer of minder. Een grotere gemiddelde 
belasting zou op den duur tot overbelasting leiden, wat natuur l i jk bi j 
onze l i a r tpa t i ën ten niet gewenst is. I n het algemeen wordt topbelasting 
afgeraden, ook al zal de h a r t p a t i ë n t die voor kortere t i j d kunnen 
verdragen, f f e t is gebleken, dat een h a r t p a t i ë n t vaak dezelfde prestatie 
kan leveren als zi jn gezonde collega, mits het werkschema ietwat 
aangepast wordt , door b.v. de werkperioden met kortdurende 
rustpauzen te onderbreken. 

Moehijker is de bepahng van de psychische o f emotionele belasting 
tijdens het werken, b.v. bij beroepschauffeurs, in het algemeen bi j 
p a t i ë n t e n met verantwoordelijke functies. Ook de psychische belasting 
u i t zich in de hartslagfrekwentie en hiervan maken w i j gebruik bi j de 
elektrocardioscanning. De elektrische hartimpulsen worden op een 
draagbare bandrecorder, die de p a t i ë n t gedurende een aantal uren bij 
zich draagt, geregistreerd en geanalyseerd. Stijgt dan de hartslag
frekwentie boven een kri t ieke waarde, o f ontstaan er abnormale 
hartslagen, dan kunnen we hieruit concluderen, dat de p a t i ë n t 
overbelast wordt . 

A l voor de opname heeft i n de meeste gevallen onze maatschappelij
ke werker de pa t i ën t thuis bezocht en ons een zo volledig mogelijk 
rapport uitgebracht over de sociale en maatschappelijke positie van de 
p a t i ë n t en z i jn famil ie , met een schatting van de motivat ie van de 
p a t i ë n t voor eventuele revahdatie en latere werkhervatting. D i t contact 
via de maatschappelyke werker gaat ook na het ontslag u i t het centrum 
door, omdat wh graag g e ï n f o r m e e r d bhjven hoe het met de p a t i ë n t na 
de revalidatie gaat. Dreigen er comphcaties te ontstaan die de p a t i ë n t 
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zelf niet aan kan, dan kunnen w i j vroegtijdig ingrijpen en zo nodig de 
helpende hand bieden voor zo ver het binnen onze mogelijkheden ligt. 

Om de drie maanden komen de p a t i ë n t e n bi j onze terug voor 
controle waarbij , naast l ichamelijk onderzoek met inspanningsproef, 
ingegaan word t op de werksituatie en de maatschappelijk-sociale 
situatie. De verslechterende economische toestand in het land maakt 
het vooral voor de ongeschoolde arbeider steeds moeil i jker z i jn oude o f 
een nieuwe baan te kri jgen, en de competitie met z i jn gezonde collega is 
uiterst zwaar. De meeste mislukkingen vallen dan ook in deze categorie. 

De hele complexe zaak van hartrevalidatie kan onmogelijk door de 
cardioloog alleen uitgevoerd worden, ffartrevalidatie is teamwork, waar 
naast de cardioloog liefst ook een revalidatiearts zi t t ing heeft , een 
psycholoog o f een psychiater, een maatschappelijk werker eii een 
arbeidsdeskundige, waarbij ook een beroep wordt gedaan op de 
huisarts, de andere specialisten en de artsen van de gemeenschappelijke 
medische diensten. 

De psycho-sociale aanpassing van de p a t i ë n t duurt vaak zeer lang, 
vooral i n die gevahen, waar h i j al lang u i t het actieve leven 
teruggetrokken leefde met weinig contact met z i jn collega's en 
vrienden. Deze p a t i ë n t e n bl i jken zeer gevoelig en kwetsbaar te zi jn door 
emotionele en andere psychische stress-situaties en dreigen zich vaak 
steeds meer onzeker en angstig te voelen. 

f f e t verwerken van de ziekte schijnt des te moeil i jker te gaan hoe 
slechter het circulatoir apparaat er aan toe is, hoe jonger de p a t i ë n t is, 
en hoe belangrijker het werken voor de p a t i ë n t was vóór z i jn ziekte. 

f f e t is vaak belangrijker te weten hoe invalide de p a t i ë n t zich voelt 
dan fysiek vermogen en handicap objectief te meten. Niet zelden k o m t 
het voor dat w i j een p a t i ë n t weigeren op grond van een negatief 
sociaal-maatschappelijk o f psychologisch rapport, ondanks medische 
indicatie to t revahdatie. 

U i t de hoeveelheid aangeboden pa t i ën t en moeten wi j met onze 
beperkte revalidatiemogelijkheden immers die p a t i ë n t e n selecteren, 
waarvan w i j op hun volle medewerking kunnen rekenen met enige 
zekerheid, dat al onze bemoeienis i n de toekomst niet teniet word t 
gedaan door onbegrip en onwh bi j de pa t i ën t om verder ui t eigen kracht 
te proberen verder te komen. 

I n het centrum wordt regelmatig met de p a t i ë n t e n gesproken over de 
vooruitgang die zij maken en de ontwikkel ing van hun toestand. 

f f e t is verder interessant na te gaan in hoeverre het doormaken van 
een infarc t psychische en eventueel psycho-pathologische gevolgen 
heeft gehad en in hoeverre de persoonlijkheidsstructuur, gecombineerd 
met conf l ic ten o f stress waarin de p a t i ë n t e n zich bevonden, etologische 
betekenis kan worden toegekend b i j het ontstaan van de ziekte. 
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Het is moeilijlc te bepalen, o f psycho-pathologische verschijnselen 
gezien moeten worden als gevolg van het infarct , dan wel aanwezig 
waren vóór het ontstaan ervan en mogelijk bij het optreden van het 
infarct een oorzakelijke rol speelden. 

Hiernaar hebben wi j nog geen diepgaand onderzoek ingesteld. I k geef 
u hier dus alleen de indruk van onze psychiatrische medewerker. Slechts 
enkele van de p a t i ë n t e n geven aan, dat het doorgemaakte infarct een 
belangrijke rol speelde i n hun psychisch functioneren, i n de zin van b.v. 
angst voor recidief, algemene labihteit , e t c , al waren velen 
gepreoccupeerd met de sociale gevolgen door de ziekte ontstaan. 

De meesten leken zich hersteld te hebben van de shock. Hierbi j is van 
belang, dat de tijdsperiode tussen het infarct en de opname in l iet 
revalidatiecentrum bi j vele pa t i ën t en 1 jaar o f langer was. 

f n de hteratuur word t aangegeven, dat de hersteltijd 1 t o t 2 jaar 
duurt. De i n f a r c t p a t i ë n t word t beschreven als overmatig actief, zich 
vooral i n de werksfeer uitend. De activiteit doet soms dwangmatig be
paald aan en functioneert meer als afweermodus van allerlei passieve 
wensen. De pa t i ën t is dominerend, eerzuchtig, agressief en kan z i jn agres
sieve gevoelens moei l i jk uiten. Aan de andere kant hunkert h i j naar 
veiligheid, k le in wil len z i jn , maar l i i j kan deze wensen bi j zichzelf niet 
tolereren: men moet groot en sterk z i jn . 

De grondstemming zou z i jn die van angst, gedrevenheid en jachtende 
onrust. Het gedwarsboomd worden in de hang naar groot te whlen z i jn 
en het gevoel van gefrustreerd te zi jn i n de wens naar waardering, zou 
to t hartklachten en to t het infarct kunnen leiden. 

De grote meerderheid bleek onvoldoende gemotiveerd voor nader 
psychiatrisch contact. D i t is in overeenstemming met de eiwaring, dat 
psycho-somatische pa t i ën t en in het algemeen slecht gemotiveerd z i jn 
voor psychiatrische hulp. Volgens onze psychiatrische consulent schudt 
juis t in de toegepaste behandeling, zoals i n ons centrum, een grote 
paradox: men doet bi j de lichamelijke oefeningen en bi j de toepassing 
van de belastingsproeven beroep op en maakt gebruik van juis t die 
karaktereigenschappen, die pathogeen zouden kunnen werken: m.n. 
leveren van prestaties, goed slagen voor het examen, element van 
competit ie in de groep. 

Het zou daarom ook begrijpelijk z i jn dat vooral de pa r i ën ten met een 
typerend infarctkarakter zeer coöperar ie f z i jn en fysiek sterk 
verbeteren. Het gebruikmaken van de pathogene karaktereigenschappen 
bi j de fysieke revalidatie zou deze karaktereigenschappen juist versterken 
in plaats van verzwakken. 

Op grond van deze waarnemingen zou het goed zyn een evenwicht te 
creëren tussen fysieke en psychische begeleiding by de revalidatie, zodat 
hierby een taak is weggelegd voor de klinische psycholoog. 
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Als doel van de revalidatie zal men dus kunnen stellen: 
1. Het bevorderen en verbeteren van het l ichamelijk prestatievermogen. 
2. Het verbeteren van het zelfvertrouwen. 
3. Het helpen bij het verwerken van de emotionele problemen bij de 

p a t i ë n t en z i jn vrouw. 
4. Maximaal herstel van de sociale relaties. 
5. Het verlagen van de morbid i te i t en mortal i te i t . 

Wat het laatste betreft z i jn er indicaties, dat fysieke training een 
gunstige invloed heeft op het verloop van de hartziekten, als de training 
ook na het verlaten van het centrum maar voldoende lang voortgezet 
wordt . Een obja;tieve bevestiging van deze stelling eist echter nog 
uitgebreide onderzoekingen en het is niet waarschijnlijk dat w i j op 
korte termijn een definitieve uitspraak kunnen verwachten. 

De Wereld-gezondheidsorganisatie is bezig zo'n onderzoek op 
internationaal niveau te organiseren en de internationale samenwerking 
te stimuleren door verdeling van taken. De eerste indrukken z i jn , dat 
wi j b i j revalidatie op korte te rmi jn geen duidel i jk effect moeten 
verwachten wat het ziekzijn, recidief en mortahtei t betreft , maar dat er 
op lange termijn toch resultaten zi jn te verwachten. De revalidatie i n 
ons centrum moet gezien worden als een soort aanloop to t een totaal 
ander leefpatroon, dan wat de pa t i ën t vóór zi jn ziekte gewend was. Men 
zou kunnen spreken van een soort secundaire preventie. De p a t i ë n t zal 
moeten proberen z i jn lichamelijke activiteit op een behoorl i jk peü te 
houden, wat destemeer geldt voor de p a t i ë n t e n met een meer zit tend 
leven. 

Pa t i ën ten met voldoende inspanning in hun normale werk krijgen al 
hierdoor waarschijnlijk voldoende training als zij maar snel genoeg na de 
revalidatie in het arbeidsproces worden ingeschakeld. 

Vele p a t i ë n t e n zouden graag ook in de post-revalidatiefase n het 
verlaten van het revalidatiecentrum op een gesuperviseerd voortgezet 
trainingsprogram terug whlen vallen. Het risico is echter dat zij op den 
duur veel te afhankeli jk zullen raken van een instelling. Aan de andere 
kant z i jn de facil i tei ten in Nederland ook nog schaars. Het beste l i j k t 
voorlopig dat de p a t i ë n t e n leren verder zelfstandig te z i jn op basis van 
een voorgeschreven program betreffende niet aüeen de l ichamelijk 
training, maar ook de andere aspecten van hun levenswyze: doelmatige 
indeling van werk en ontspanning, correctie van d i ë e t f o u t e n en andere 
slechte gewoonten zoals het roken en overmatig eten. 





R E U K EN S M A A K , DE H E R K E N N I N G 
V A N CHEMISCHE S I G N A L E N 

door 

Dr. G. J. Henning 

Onze zintuigen spelen in ons dagelijks leven een zeer belangrijke ro l , 
al z i jn w i j ons daai-van niet bij voortduring bewust. Z i j z i jn als het ware 
de brug naar de wereld om ons heen en het beeld dat w i j van die wereld 
hebben wordt i n belangrijke mate door onze zintuigen bepaald. 

In ons zo sterk door gezicht en gehoor gedomineerde leven staan 
reuk en smaak duideli jk op het tweede plan. Bij andere diersoorten 
kunnen deze verhoudingen echter heel anders liggen. Een aardige ihu
stratie hiervoor is het verhaal over een moordenaar in Amerika, die de 
gewoonte had om de l i jken van z i jn slachtoffers in een meer te laten 
verdwijnen. Zelfs met voldoende aanwijzingen in de hand stond de 
poli t ie machteloos in het bewijzen van moord , omdat het l i j k ontbrak 
en d i t i n het troebele meer moehijk te locahseren bleek. Een oude 
indiaan echter, die z i jn diensten aan de poli t ie aanbood, slaagde er 
steeds in het l i j k binnen enkele uren op te sporen. Wat bleek? De man 
bezat een grote bijtschhdpad, die h i j in een bootje meenam naar het 
meer. Daar aangekomen bevestigde h i j een lange l i j n aan de nek van het 
dier en het het rustig rondzwemmen. Aangetrokken door de geur van 
het l i j k zwom de bijtschhdpad daarheen en na enige t i j d had de oude 
slimmerik niets anders te doen dan de draad van Ariadne te volgen to t 
h i j z i jn schildpad weer bereikte, die zich aan het dode hchaam tegoed 
deed! 

Het voorbeeld van de bijtschhdpad zou met veel andere aangevuld 
kunnen worden hetgeen erop wijs t dat reuk en smaak, o f hever chemi
sche signalen, een grote ro l spelen b i j het bepalen van de gedragspatro
nen van verschihende diersoorten. D i t heeft wel de mening doen post
vatten dat bi j de primitieve mens reuk en smaak ook sterk on twikke ld 
waren, maar dat ons reuk- en smaakmechanisme door verminderd 
gebruik i n onze beschaafde wereld in kwahtei t achteruitgegaan zou zi jn . 
Onderzoek bi j verschhlende primitieve stammen op een aantal plaatsen 

Naar een lezing, gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij Diligentia op 28 februari 
1972. 
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in de wereld heeft uitgewezen dat d i t niet het geval is. Toch moeten w i j 
aannemen dat de oermens, op zoek naar voedsel, zich bij de keuze 
daarvan in belangrijke mate door reuk en smaak heeft laten leiden en 
daaraan in een aantal gevallen zi jn leven te danken heeft gehad. 

In onze moderne maatschappij z i jn de accenten wat di t betreft 
anders komen te liggen. Een groot gedeelte van ons voedingsmiddelen
pakket wordt langs fabrieksmatige weg bereid, waarbij men de factoren 
die bederf i n de hand werken door hygiënische bedrijfsomstandigheden 
en doelmatige verpakking en bewaring heeft leren beheersen. Aanvanke
l i j k stond hier een belangrijk bezwaar van de fabrieksmatige produktie 
tegenover, namelijk een achteruitgang in smaak. Eerst toen men, door 
toevoeging van reuk- en smaakstoffen, di t bezwaar had weten op te 
heffen, kon de voedingsmiddelenindustrie haar vleugels w i j d uitslaan. 
Onze moderne supermarkten z i jn er een goed getuigenis van. 

Onderzoek van geurstoffen in levensmiddelen 

Wanneer w i j over de smaak van voedsel spreken, bedoelen wi j daar
mede de totale sensatie die w i j ondergaan als wi j dat voedingsmiddel 
eten. Deze totale sensatie is opgebouwd ui t waarnemingen van de geur, 
de smaak, de temperatuur en de structuur van het produkt . 

f f o e belangrijk de geur hierbij is, b l i j k t als w i j tijdens het proeven 
onze adem inhouden o f de neus dichtkni jpen, of als w i j f l i n k neusver-
kouden zi jn . De vluchtige geurstoffen kunnen dan het boven in de neus 
liggende reukslijmvlies niet bereücen, met als gevolg dat de meeste 
voedingsmiddelen een vri j vlakke smaak krijgen. Het aromaonderzoek 
heeft zich dan ook in eerste instantie op de geurstoffen gericht. 

Geurdragende verbindingen komen in levensmiddelen in zulke ge
ringe hoeveelheden voor, dat hun concentratie i n delen per mi l joen 
(mg/kg) of soms zelfs i n delen per mi l ja rd (Mg/kg) wordt uitgedrukt. Z i j 
zi jn daarom niet voor directe analyse toegankelijk. De eerste stap in een 
aroma-onderzoek (Fig. 1) is dan ook meestal de bereiding van een 
aromaconcentraat, waarin de in het produkt aanwezige geurstoffen in 
hoge concentratie aanwezig z i jn , gescheiden van de niet-vluchtige ver
bindingen. Voor het maken van een dergelijk concentraat staan ons 
verschhlende methoden ten dienste. Reukstoffen die in vet opgelost zi jn 
kan men zeer goed door hoogvacuümdes th l a t i e concentreren, de meer 
in water oplosbare reukstoffen worden door middel van extractie, 
uitvriezing, adsorptie e.d. verr i jk t . Belangrijk b i j de keuze van de me
thode is i n hoeverre het verkregen concentraat representatief is voor het 
aroma van het uitgangsprodukt. Men kan di t bijvoorbeeld beoordelen 
door een verdunde oplossing van het concentraat in water o f een 
reukloze ohe te proeven. Ook maakt men wel een verdunde oplossing 
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voedingsmiddel aromaconcentraat aromacomponenten 

synthese aromastoffen aromacompositie snacks, margarine, 
instantkoffie, 
ijs, frisdrank 

Fig, 1, Verscliillende stadia in het onderzoek van levensmiddelenaroma's. 

van het aroma in een vlucl i t ig oplosmiddel, doopt hierin dunne strips 
van fhtreerpapier en probeert door hieraan te ruiken een indruk over de 
kwal i te i t te kri jgen. Is deze onvoldoende, dan moet naar een andere 
bereidingsmethode omgezien worden. 

De lage concentratie waarin de geurstoffen voorkomen heeft to t 
gevolg dat w i j maar relatief weinig van zo'n aromaconcentraat in han
den kri jgen, zeg 10 mg ui t 1 kg van het te onderzoeken levensmiddel. 
Gemiddeld komen hierin zo'n 50 to t 100 verschillende s toffen voor, 
sommige in hoeveelheden van 1 mg, de meeste echter i n aanzienlijk 
kleinere hoeveelheden van soms 1 iig o f minder. Scheidingsmethoden, 
die ons veroorloven op microgramschaal te werken, en zeer gevoehge 
identificatiemethoden zi jn voor aroma-onderzoek dan ook een vereiste. 
Deze stonden voor omstreeks 1950 nog niet ter beschikking, zodat men 
in die t i j d , ondanks dat men uitging van grote hoeveelheden aromacon
centraat, slechts to t de identif icatie van die componenten k o n geraken, 
die i n de hoogste concentratie voorkwamen. Getraind als de organisch 
chernicus u i t die t i j d was in scheidingsmethoden, is dat wonderwel 
gelukt. Voorbeelden van in die t i j d ge ïden t i f i cee rde s toffen z i jn het 
diacetyl u i t boter, sommige esters u i t vruchtenaroma's, een groot aantal 
geurstoffen u i t k o f f i e en wat betreft bloemengeuren bijvoorbeeld de 
ironen ui t viooltjes. 

De hedendaagse chemicus staat een veel groter arsenaal van schei
dingsmethoden ter beschikking. De nadruk valt daarbij sterk op de 
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chromatografische teclmielcen, voor de geurstoffen wel in de eerste 
plaats de gaschromatografie. f f e t aromamengsel wordt daarbij i n damp
vorm door middel van een gasstroom langs een dunne v loe is tof f i lm 
geleid, die bijvoorbeeld aan de binnenzijde van een lange, metalen 
caphlair is aangebracht. Doordat de verschillende componenten in het 
aromamengsel een verschhlende a f f in i te i t t o t deze vloeistof hebben, 
worden zij i n versclhllende mate vastgehouden in de ko lom, f f e t gevolg 
is dat i n het ideale geval de componenten niet allemaal tegelijk de 
ko lom verlaten, maar dat er tussen het uit treden van de verschhlende 
componenten een tijdsverschh ontstaat, met andere woorden dat er 
scheiding is opgetreden. Door combinatie van gaschromatografie met 
andere technieken en toepassing van bepaalde scheidingsschema's slaagt 
men er i n de prakt i jk i n een groot aantal componenten van het aroma 
afzonderl i jk in handen te kri jgen. 

Voor de volgende stap in het onderzoek (zie Fig. 1), de identificatie 
der verschillende verbindingen, staan op het ogenblik ook een aantal 
methoden ter beschikking, waarbij de nadruk valt op infrarood- en 
ultraviolet-spectrofotometrie, kernmagnetische resonantie en massa
spectrometrie. f n bijzonder gunstige gevahen kan voor een volledige 
structuuropheldering met 10 microgram stof volstaan worden, meestal 
is echter aanzienhjk meer benodigd. Een weloverwogen combinatie van 
chemische en fysische identificatiemethoden leidt dan vaak tot het 
gewenste doel, de structuuropheldering. Groot is de verrassing als b h j k t 
dat het om een op zichzelf reeds bekende stof gaat, die echter nooi t 
eerder in de natuur als aromastof was aangetroffen. Vaak ook zal het 
gebeuren dat de stof als zodanig helemaal niet bekend is. De gevonden 
structuur moet dan eerst door synthese bevestigd worden en is deze 
eenmaal uitgewerkt, dan kan een onaangename verrassing wachten; de 
gesynthetiseerde stof heeft niet de geur die men i n de onderzochte 
fractie waarnam! f n zo'n geval bevatte deze fractie slechts een kleine 
hoeveelheid van de geurdragende component, naast een veel grotere 
hoeveelheid van een minder intensief ruikende stof en van deze laatste 
werd dan de structuur vastgesteld. 

Z i j n alle moeihjkheden opgelost en is men eenmaal zover dat van de 
belangrykste (wat geur betref t ! ) verbindingen de structuur vaststaat, 
dan k o m t de moeihjkste taak aan de orde, het samenstellen van het 
aroma. U i t de analyse heeft men meestal wel een idee in welke hoeveel
heden de verschillende stoffen in het mengsel voorkomen en door deze 
in de juiste gewichtsverhoudingen te mengen word t een eerste aroma
cocktail verkregen. Wanneer deze aan het produkt wordt toegevoegd, 
b l y k t meestal het resultaat nog niet goed te zyn en het vereist dan veel 
eiwaring, gevoel en smaak om dit basisaroma dusdanig te parafraseren 
dat een optimale aromatisering bereikt wordt . De aard van het produkt . 
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de gebruikte grondstoffen, de bereidingsmethode en andere factoren 
spelen daarbij een belangrijke ro l . 

Het spreekt vanzelf dat, vóór men to t toepassing van een bepaald 
aroma overgaat, de fysiologische onschadelijkheid daaiwan in biolo
gische tests dient te z i jn vastgesteld. 

Smaakstoffen 

Nemen wi j het begrip smaak wat minder ru im dan gangbaar is, dan 
verstaan w i j onder smaakstoffen verbindingen die aan het aroma bijdra
gen alleen door pr ikkel ing van het smaakzintuig op de tong. De mens 
maakt in het algemeen onderscheid tussen vier basissmaken: zoet, zuur, 
zout en bit ter. Hoewel w i j gewend z i jn smaakstoffen op deze manier i n 
te delen, moeten w i j ons wel reahseren dat de smaak binnen zo'n groep 
nog aardig uiteen kan lopen. Het zoet van suiker verschüt van dat van 
saccharine en d i t weer van glycine, één van de zoetsmakende amino
zuren. D i t is één van de redenen dat het onderzoek naar kunstmatige 
zoetstoffen to t op heden eigenlijk erg weinig goede vervangers voor 
suiker heeft opgeleverd. ICeukenzout heeft een geheel andere smaak dan 
ammoniumchloride (salmiak) o f kaliumchloride en ook de smaak van 
verdund zoutzuur verschüt hemelsbreed van die van citroenzuur. Ook 
voor bi t ter kunnen dergehjke voorbeelden gegeven worden. 

Zoete, zure, zoute en bittere s toffen worden voor verbetering van de 
smaak op grote schaal i n de levensmiddelenindustrie en in de huishou
ding toegepast. Daarnaast heeft men s toffen leren kennen die op zich
zelf weinig o f geen smaak hebben, maar die toch het karakteristieke 
aroma van bepaalde levensmiddelen veel sterker naar voren doen ko
men. Hier wordt gedoeld op de zogenaamde smaakversterkers, i n de 
Angelsaksische landen "f lavour enhancers" of " f lavour boosters" ge
noemd. De historic van deze smaakversterkers gaat terug to t het begin 
van deze eeuw, naar Japan, waar men extracten u i t zeewier als een soort 
specerij gebruikte. De voor het smaakversterkende effect verantwoorde
l i jke stof bleek L-glutaminezuur te zyn. Naderhand heeft men nog 
andere smaakversterkende s toffen leren kennen, zoals de 5'-ribotiden 
(inosine-, guanine- en xanthine-5'-monofosfaat). De verbindingen ko
men voor i n tal van voedingsmiddelen van plantaardige en dierli jke 
herkomst en vinden o.a. toepassing i n conserven en aromastrooipoeders. 

Structuur van reuk- en smaakreceptoren 

U i t het bovenstaande zal duidel i jk geworden z i jn dat de "smaak" van 
ons voedsel bepaald wordt door een vry gecomphceerd mengsel van 
voornamehjk vluchtige verbindingen. Eenzelfde opmerking geldt voor 
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de geur van een bloem of van een vluchtige olie, die wi j door nauwkeu
rige analyse ook redelijk kunnen nabootsen. 

Vragen w i j naar de manier waarop reuk en smaak werken, waarom de 
geur van de ene stof verschilt van die van de andere, waarom suiker zoet 
is en hoe de smaakversterkers werken, dan moeten wi j het antwoord 
daarop grotendeels schuldig blijven. Toch z i jn het vragen die de onder
zoekers al t i jd sterk ge ïn t r igeerd hebben en dan vooral misschien de 
gastronomen onder hen. f f e t boek van J. Brhlat de Savarin, getiteld 
"Physiologie du G o ü t " en verschenen in 1839, wordt dan ook voor het 
grootste gedeelte in beslag genomen door recepten voor aherlei fijne 
gerechten en beschryvingen van culinaire belevenissen van de schrijver. 
Toch heeft ook Brhlat de Savarin zich afgevraagd hoe de smaaksensatie 
tot stand komt , daarby opmerkend dat "de smaak een chemische 
werking is en dat smaakstoffen slechts i n opgeloste toestand hun 
werking op de smaakpapillen kunnen uitoefenen", f f o e zien receptoren 
voor smaak en reuk eruit en waar zyn ze gelokaliseerd? 

Receptoren voor de smaak vinden wy bi j de mens in hoofdzaak op de 
tong, hoewel men door plaatsehjke verdoving gemakkehjk kan aantonen 
dat ook het gehemelte en zelfs het s t rot tenhoofd in belangryke mate 
tot de smaaksensatie bydragen. f f e t tongoppervlak draagt talryke uitstul
pingen, papillen, die men naar de vorm onderscheidt i n draadvormige, 
paddestoelvormige, bladvormige en omwalde paphlen. De draadvormige 
papihen bhjken geen smaakreceptoren te bevatten, de overige soorten 
wel. De omwalde papillen kan men gemakkelyk achter op de tong 
waarnemen, de paddestoelvormige zyn vooral by kinderen vóór op de 
tong zeer goed te zien. 

Een doorsnede door een paddestoelvormige smaakpapil van de rat, 
gemaakt loodrecht op het tongoppervlak, is i n Fig. 2 weergegeven. 
Duidehjk is in het midden de zogenaamde smaakknop te zien, een 
peervormig orgaantje dat via een nauwe opening met het tongoppervlak 
in verbinding staat. I n deze smaakknoppen zetelen de eigenlyke smaak-
gevoelige elementen, de smaakcellen, die langgerekt van vorm zyn en als 
partjes i n een sinaasappel gerangschikt zyn. Aan hun ene einde dragen 
zy kleine, vingervormige uitsteeksels, de microvhh, die i n de opening 
liggen die de smaakknop met de buitenwereld verbindt. De microvhh 
dienen in hoofdzaak voor vergroting van het celoppervlak en het is 
waarschijnhjk dat aan deze uitsteeksels het eerste contact met de 
smaakstimulus plaatsvindt. De mens beschikt over 10^ smaakpapillen, 
waarin zo'n 10'' smaakknoppen ondergebracht zyn, die tezamen 10^ 
smaakcehen bevatten. 

I n de dieper gelegen gedeelten van de smaakknop t re f fen wy dunne 
zenuwvezels aan, die met de smaakcellen in verbinding staan en zich 
onder de smaakknoppen to t een dicht netwerk verenigen. Deze zenuw-
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Fig .2 . Paddestoelvormige smaalcpapil van een rat, in een doorsnede loodrecht op het 
tongoppervlak. In het midden de smaakknop. 

vezels leiden de smaakprikkels verder naar in hoofdzaak drie zenuwen, 
de chorda tympani (voor smaakknoppen op het voorste tweederde deel 
van de tong), de nervus glossopharyngeus (het achterste derde deel) en 
de nervus vagus (voor sensaties u i t keel en strot tenhoofd). Deze zenu
wen bevatten niet alleen vezels die smaakprikkels geleiden, maar ook 
vezels voor p i jn , temperatuur en druk en ook aanvoerende vezels voor 
bi jv . de speekselklieren. D i t maakt dat het verdere verloop van de 
smaakzenuwen niet zo goed overzien kan worden. Uiteir tdeli jk belandt 
het signaal i n verschillende gebieden van de hersenschors, waar de 
smaaksensatie gevormd wordt . 

Stappen w i j over naar de reuk, dan b l i j k t de structuur, althans 
perifeer, veel eenvoudiger te z i jn . f f e t reukslijmvhes bevindt zich boven 
i n de neus, ter weerszijden van het neustussenschot en heeft b i j de mens 
een oppervlakte van enkele vierkante centimeters. 

Een doorsnede van het reukweefsel van een k ikkker , gemaakt lood
recht op het oppervlak, is i n Fig. 3 weergegeven. De buitenste laag 
bestaat u i t een groot aantal reukcellen (bi j de mens 10'' a 10*) met 
daartussenin steuncellen, die dikwij ls caroteenachtige kleurs toffen be
vatten. I n tegenstelling to t de smaakcel is de reukcel een echte zenuw-
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Fig. 3. Doorsnede door liet reulcweefsel van een kikker, loodrecht op het oppervlak. De 
donkere cellen met uitlopers zi jn de reukcellen. 

cel, die ju is t zoals andere zenuwcellen is opgebouwd u i t een cellichaam 
met verschhlende uitlopers, de dendriet(en) en het axon (ook wel 
zenuwvezel) (zie Fig. 6). De reukcel heeft slechts één dendriet, langge
rekt van vorm, die iets boven het oppervlak van het reukweefsel 
uitsteekt, en waarop een aantal zeer dunne, vezelachtige uitlopers z i jn 
ingeplant, de ciha. Deze bevinden zich in een dun laagje sü jm, dat steeds 
op het reukslijmvhes aanwezig is en voortdurend u i t talr i jke khertjes 
word t aangevuld, f f e t contact tussen geurstof en dendrieten vindt i n 
deze shjmlaag plaats. 

De axonen van de reukcehen verenigen zich direct onder het reuk
weefsel to t bundeltjes, die door het zeefbeen heenbreken en daar het 
eerste schakelstation i n de hersenen bereiken, de bulbus olfactorius 
( reukkol f ) . f f i e r i n vindt de eerste verwerking van de perifere informat ie 
plaats, waarna deze wordt voortgeleid naar de hersenschors. 

De anatomische structuur van het reukzintuig is i n vergehjking to t 
die van de smaak (o f ook de gezichtszin) minder gecompliceerd. Des te 
verrassender is het dat het aantal geuren dat de mens kan onderscheiden 
vele malen zo groot is als het aantal smaken. 
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Gedragsproeven bij mens en dier 

Een van de methoden om iets van de werking van reuk en smaak aan 
de weet te komen is het bestuderen van de reactie van mens en dier op 
het aanbieden van reuk- en smaakstimuh. Bi j de mens is serieus 
onderzoek in deze r icht ing omstreeks de eeuwwisseling gestart; i n de 
latere jaren hebben zich hierbi j gedragsstudies bi j dieren gevoegd. Men 
duidt het onderzoekgebied wel aan met de term psychofysica, 
daarmede u i td rukking gevende aan de wens om fysische meetmethoden 
te gebruiken bij de zintuigehjke waarneming. 

Juist als b i j de andere zintuigen heeft men ook bi j reuk en smaak de 
gevoeligheid van het waarnemingssysteem trachten vast te leggen. 
Omdat de gevoeligheid van onze zintuigen in de t i j d f luctueert , doet 
men d i t met drempelwaardemetingen. De drempelwaarde voor een 
reuk- o f smaakstof word t gedefinieerd als die concentratie, die i n 50% 
van het aantal gevahen dat deze aan een proefpersoon word t 
aangeboden ook werkel i jk wordt geroken o f geproefd. Men vindt zo de 
drempelwaarde voor de desbetreffende persoon, de individuele 
drempel. 

f f e t b l i j k t nu dat de gevoeligheid van mens to t mens sterk kan 
verschhlen en dat deze mede afhankeli jk is van geslacht, leef t i jd en 
uitwendige omstandigheden. Men werkt daarom liever met groepsdrem-
pels, concentraties die door de he l f t van het aantal proefpersonen in een 
"panel" nog juis t worden waargenomen. Dergelijke proeven kan men 
ook doen met groepen proefdieren (ratten, honden, insekten), waarbij 
een bepaalde verandering in gedrag van het proefdier als maatstaf voor 
waarnenoing geldt. 

Drempelwaardemetingen kunnen op verschihende manieren uitge
voerd worden. Een van de eenvoudigste is wel dat men oplossingen van 
verschihende sterkte maakt, voor reukstoffen meestal i n een reukloze 
olie, voor smaakstoffen in water, en deze laat ruiken o f proeven. Het 
bezwaar hiervan by reukstoffen is, dat men niet goed g e ï n f o r m e e r d is 
over de concentratie van de reukstof i n de dampfase. Voor 
nauwkeuriger meting maakt men daarom gebruik van zogenaamde 
olfactometers, waarvan een heel oud voorbeeld in Fig. 4 is weergegeven. 
Deze "reukmeter" werd in 1888 geconstrueerd door onze landgenoot 
Zwaardemaker, die zich ook op andere gebieden van het reukonderzoek 
zeer verdienstehjk heeft gemaakt. Het instrument bestond ui t twee in 
elkaar schuivende buizen, waarbij de binnenkant van de buitenste buis 
met geurstof werd ge ïmpregneerd . Door nu de buitenste buis naar 
achteren te schuiven, kwam een gedeelte van het met geurstof bedekte 
oppervlak vri j en bij inademing aan de opening hnks streek de lucht 
daarlangs, waardoor de geurstof werd meegenomen. De mate waarin de 
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Fig .4 . ' De reukmeter volgens Zwaardemalcer. 

buis uitgeschoven moest worden om de geurstof waar te nemen, was 
een maat voor het " m i n i m u m perceptibile", zoals Zwaardemaker de 
drempelwaarde noemde. In moderne olfactometers heeft men de 
mogelijkheid om de stimulussterkte en de stimulusduur nauwkeurig vast 
te stellen. 

Smaakdrempels voor enkele zure, zoute, zoete en bittere verbindingen 
zi jn i n Fig. 5 weergegeven. Drempelwaarden voor zure verbindingen 
lopen onderling niet sterk uiteen, evenmin als die voor zouten. Veel 
grotere spreidingen vinden wi j bij de zoete en de bittere stoffen. 

Wat de zoete s toffen betreft , heeft P 4000 (= l-n-propoxy-2-amino-
4-nitrobenzeen) jarenlang als de zoetste stof gegolden met een 
zoetkracht van omstreeks 2800 X die van suiker (op molaire basis). I n 
de laatstejaren zyn echter verschillende s toffen gevonden, die nog zoeter 
zi jn . f f e t dihydrochalcon van het in s inaasappelschülen voorkomende 
flavanonglycoside, neohesperidine, is omstreeks 3600 X zo zoet als 
suiker. Nog veel zoeter is thaumatine, een eiwit dat i n het Unilever 
Research Laborator ium door H . van der Wel ui t de vruchten van 
Thaumatococcus daniel lü, een in West-Afrika inheemse plant, is 
geïsoleerd, f f e t betref t een basisch eiwit met een moleculair gewicht van 
omstreeks 14.000, waarvoor een drempelwaarde van 7 X lO *̂* mol/1 is 
gevonden. Op molaire basis is di t tot op heden de zoetste stof die w i j 
kennen, met een zoetkracht van omstreeks 30.000 X die van rietsuiker. 
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Fig. 5. Drempelwaarden voor enige smaak- en reukstoffen. 
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Kinine is niet de bitterste stof, die wi j Icennen. Deze eer valt te beurt 
aan brucine, dat met een drempelwaarde van 2 X 1 0 " ^ m o l / 1 , 15 X zo 
bit ter is als kinine. 

K i jken w i j nu eens naar de drempelwaarden voor verschillende 
geurstoffen (Fig, 5), dan valt op dat deze een factor 10* a 10** lager 
liggen. Wy moeten daarbij rekening houden met twee verschhlen tussen 
reuk en smaak: 

1) by het ruhcen ademen wi j ongeveer 500 cm^ lucht in , by het proeven 
nemen wy slechts ongeveer 5 cm^ oplossing; 

2) van de ingeademde geurstof bereikt naar schatting ongeveer 2% het 
reukepitheel, voor smaakstoffen zullen slechts enkele honderdste 
procenten het gevoehge weefsel bereiken. 
Nemen wy deze verschillen in aanmerking, dan bh jk t de reuk al tyd 

nog een factor 10^ a lO'' gevoeliger te zijn dan de smaak, hetgeen 
vermoedelijk zyn oorzaak vindt i n het verhoudingsgewyze hoge aantal 
receptoren voor de reuk. 

f foe gevoelig is onze neus? Stuiver heeft berekend dat voor 
mercaptanen al een reuksensatie optreedt als tenminste 40 reukcellen 
(van de 10' '!) elk tegelijkertyd één molecule opvangen. Vergehjkbare 
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waarden vinden wi j u i t dierexperimenten, bijv. met inselcten. Het w i j f j e 
van de zijdevlinder scheidt ui t een klier i n het achterl i jf een sexuele 
lokstof af, die door het mannetje met de antennes wordt waargenomen. 
De structuur van deze lokstof werd door Butenandt e.a. i n 1959 
vastgesteld als 10-trans-12-cis-hexadecadien-l-ol (bombykol ) . Met 
behulp van radio-actief gemerkt bombyko l hebben Schneider en 
Kaissling aangetoond dat voor het oproepen van het karakteristieke 
paringsgedrag slechts 300 van de 25.000 op iedere antenne aanwezige 
receptorcehen elk één molecule per seconde dienen te ontvangen. 

Deze gevoeligheidsmetingen suggereren dat reukcellen in principe als 
"moleculentellers" gezien kunnen worden, die het aantal moleculaire 
botsingen per tydseenheid registreren. 

Een ander verschijnsel dat bi j verschillende zintuigen veel bestudeerd 
is, noemt men adaptatie, of ook wel vermoeienis, verdoving en 
dergelijke. Wij duiden hiermee het verschijnsel aan, dat Mj voortgaande 
prikkel ing van een zintuig de door die pr ikkel opgewekte sensatie i n 
sterkte afneemt. De geur van een bloem wordt na enkele keren ko r t na 
elkaar opsnuiven nauwelijks meer waargenomen. 

Mechanismen ter vermyding van een al te snelle adaptatie zyn by de 
meeste zintuigen aanwezig. Nemen wij het oog als voorbeeld, dan 
zouden w i j , als w i j b i j voortduring naar één bepaald punt keken, door 
het intreden van adaptatie al gauw niets meer moeten zien. Dat dit niet 
zo is, vindt zyn oorzaak hierin, dat ons oog voor ons onmerkbare, 
kleine bewegingen uitvoert, waardoor steeds andere gevoelige elementen 
van het netvhes by de waarneming worden betrokken. Een kikker , die 
di t mechanisme mist, ziet dan ook alleen bewegende voorwerpen en zyn 
deze er niet, dan zal de wereld hem nogal grijs voorkomen. By de reuk 
is het de uitademing, bij de smaak de voortdurende tongbeweging, die 
er voor zorgt dat er steeds andere of "verse" receptoren ter beschikking 
staan. 

By adaptatiemetingen wordt d ikwij ls de drempelwaarde als maat 
voor de gevoeligheid gebruikt. Het b l i j k t nu dat de drempelwaarde van 
byv. xyleen niet alleen stijgt als men tevoren xyleen heeft opgesnoven, 
maar byv. ook als men eerst aan octanol ru ik t . Zien wi j de adaptatie als 
een "bezet houden" of " t i j d e l i j k buiten werking stellen" van de 
receptoren, dan zou het laatste experiment erop kunnen wijzen dat 
octanol ten dele op dezelfde actieve plaatsen op het reukepitheel gaat 
zi t ten als xyleen. Wy moeten met een dergelijke interpretatie 
voorzichtig zi jn , omdat adaptatie zich niet a l t i jd aan het receptoropper
vlak behoeft af te spelen, maar ook in de hoger gelegen zenuwcentra 
kan plaatsvinden. 
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Verband tussen structuur en reukismaak 

Gezien liet grote aantal geuren dat w i j kunnen onderscheiden, is het 
niet verwonderli jk dat vele onderzoekers getracht hebben enige orde in 
deze chaos te brengen en pogingen hebben ondernomen om geuren (en 
smaken) te classificeren, ze naar hun karakter in een beperkt aantal 
ca tegor ieën te rangschikken. In de loop van de jaren zi jn voor 
geurstoffen een groot aantal indelingen verschenen en enkele daarvan 
zi jn hieronder aangegeven. 

Henning 
(1916) 

f ruch t ig 

harzig 

blumig 

brenzhch 

fauhg 

würzig 

Crocker 
Henderson Amoore 
(1927) (1952) 

acid 

fragrant 

burnt 

caprylic 

ethereal 

camphoraceous 

musky 

floral 

pepperminty 

pungent 

pu t r id 

Het systeem van H . Henning gri jpt terug op eerder verschenen 
indelingen van o.a. Linnaeus (1751) en Zwaardemaker (1895). De zes 
basisgeuren waren op de hoekpunten van een driezijdig "geurenprisma" 
geplaatst en de geur van een wihekeurige stof k o n beschreven worden 
als een mengehng van deze basisgeuren in bepaalde verhoudingen. 

Het systeem heeft nogal veel kr i t iek ondervonden, omdat Henning bij 
z i jn experimenten voornamelijk z i jn eigen neus gebruikte en het geheel 
daardoor een nogal subjectief karakter had. 

Bij het systeem van Crocker en Henderson werd slechts onderscheid 
gemaakt tussen vier basisgeuren. Het nieuwe eraan was, dat de bijdrage 
van de verschhlende basisgeuren to t de geur van een bepaalde 
verbinding in getallen werd vastgelegd, waarbij een schaal van 1 to t 8 
gehanteerd werd. Aan vanilline kwam bijv. het getal 7122 toe, wat 
betekende dat de geur daarvan opgebouwd was ui t 7 eenheden 
"fragrant" , 1 eenheid "ac id" , 2 eenheden " b u r n t " en 2 eenheden 
"capryl ic" . Er zouden in dit systeem dus maximaal 4096 geuren zi jn . 
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Het systeem bleek in de prakt i jk moeil i jk hanteerbaar, maar had de 
grote verdienste dat liet de aandacht vestigde op het fei t , dat een 
enkelvoudige verbinding meerdere geurnoten kan hebben. 

Een van de bekendste classificatiesystemen is dat van Amoore, dat 
uitgaat van zeven primaire geuren. Verbindingen in deze klassen 
dienden aan bepaalde eisen betreffende de vorm van hun moleculen te 
voldoen, daar zij geacht werden te passen in bepaalde holtes in het 
membraan van de reukreceptoren. Moleculen met een muskusgeur 
zouden in een schijfvormige opening passen en pepermuntachtige in een 
wigvormige opening, waarvoor de dimensies werden opgegeven. Er z i jn 
teveel uitzonderingen op het systeem van Amoore bekend geworden om 
er algemene geldigheid aan toe te kennen. 

Ondanks veel pogingen is het to t nu toe niet gelukt een verband 
tussen reuk en structuur te vinden. De vorm van het molecule is 
belangrijk, zoals geï l lustreerd wordt aan de kamferachtige geur van 
"bo l l e" moleculen, maar het is zeker niet de enige geurbepalende 
factor. De mislukkingen z i jn ten dele te wi j ten aan ons simpele idee, dat 
aan eenzelfde sensatie ook eenzelfde prikkelpatroon op het 
receptorweefsel ten grondslag moet liggen. Dat behoeft echter niet zo te 
zi jn. Mensen, die een bepaalde stof met muskusgeur niet ruiken - men 
spreekt dan van een specifieke anosmie — zi jn zeer goed in staat om 
andere muskusachtige geurstoffen waar te nemen en hetzelfde geldt 
voor de geuren van blauwzuur en benzaldehyde. 

Bi j de smaak is de meest gehanteerde indeling die i n zoet, zuur, zout 
en bitter, f n oudere indelingen heeft men hieraan wel categor ieën als 
metaalachtig, loogachtig, zepig, scherp, brandend e.d. whlen toevoegen, 
"smaken" die ten dele met andere zintuigorganen in de mond worden 
waargenomen. Ook voor smaakstoffen geldt dat een zelfde sensatie nog 
niet behoeft te betekenen dat ook het pr ikkelpatroon aan de receptoren 
gelijk is: zouten adapteren niet ten opzichte van elkaar en bij de klasse 
bitter moeten wi j waarschijnlijk twee "soorten" bi t ter onderscheiden. 
Een duidel i jk verband tussen structuur en smaak is nog niet te leggen. 

Elektrofysiologie 

Richten w i j nu onze aandacht op een geheel andere methode die ons 
inzicht kan verschaffen in de werking van onze zintuigen, de 
elektrofysiologie. Deze bestudeert de elektrische signalen die in het 
zenuwstelsel optreden bij het prikkelen van een receptor, waarbij de 
signalen in principe afgeleid kunnen worden op iedere plaats in de 
zenuwbaan, die van de tong o f het reukslijmvlies af naar de hersenen 
leidt. 

Prikkelt men een receptorcel met de geschikte stimulus (die voor 
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reuk- en smaakcellen een chemische verbinding is, maar voor cellen i n 
het netvlies het l icht) dan ontstaat tussen het in- en uitwendige van die 
cel een potentiaalverandering. De hoogte van deze zogenaamde 
receptorpotentiaal is afhankeli jk van de stimulussterkte. Is deze 
receptorpotentiaal eenmaal gevormd, dan wordt deze i n het 
zenuwstelsel a l t i jd op dezelfde wijze voortgeleid, namelijk als een reeks 
spanningsstoten in de zenuwvezel. Deze impulsen, ook wel actiepoten
tialen genoemd, hebben een ti jdsduur van 0,1 tot I milliseconde en 
planten zich langs de vezel voort met een snelheid van 1 to t 100 meter 
per seconde. Bij toenemende prikkelsterkte verandert de hoogte van de 
actiepotentialen niet, maar het aantal impulsen dat per tijdseenheid 
langs de vezel loopt, neemt wel toe. Een schematische voorstehing van 
een receptorneuron en de aard van de te meten signalen geeft Fig. 6. 

INVOER 

dendriet cel l ichaam 

UITVOER/OVERDRACHT 

PRIKKEL 

secretie van 
t ransmi t te rs 

Fig. 6. Receptorneuron (zintuigzenuwcel) en de daaraan te meten elektrische signalen. 

Meestal zi jn voor overdracht naar de hersenen een aantal neuronen 
achter elkaar geschakeld. Overdracht en gedeeltelijke verwerking van 
informat ie vindt plaats in de schakelstations, die tussen de verschillende 
neuronen aanwezig z i jn , de synapsen. 

f f e t elektrofysiologisch onderzoek aan reuk en smaak is in de jaren 
v i j f t i g begonnen, waarbij namen als Adrian, Zottermann en Ottoson 
niet onvermeld mogen blijven. I n het algemeen moet men zi jn toevlucht 
nemen to t het werken met proefdieren, met het daaraan verbonden 
bezwaar dat de gevonden resultaten niet a l t i jd overdraagbaar behoeven 
te z i jn op de mens. Bi j de smaak heeft het onderzoek zich in eerste 
aanleg gericht op het registreren van de reactie van een gehele 
smaakzenuw op het stimuleren van de tong met smaakstoffen. Doordat 
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deze zenuwen ui t een groot aantal vezels bestaan, aflcomstig van 
verschillende receptorcehen, zi jn deze impulspatronen nogal complex 
en geven zij alleen vri j grove informatie . Zo b l i j k t , dat de respons op 
zoete en bittere s toffen langzamer is dan die op zure en zoute, welke 
laatste vr i jwel momentaan optreedt. Ook reageren een aantal 
diersoorten, zoals kikker , kat, hond, kon i jn en aap (maar de rat niet) 
vrij sterk op gedestilleerd water. Bij de mens loopt de chorda tympani 
door het middenoor, waardoor liet bi j bepaalde ooroperaties mogelijk 
wordt ook bi j de mens de reactie van deze zenuw op prikkel ing van de 
tong met smaakstoffen te registreren. De totale impulsactiviteit i n deze 
zenuw b l i j k t goed overeen te komen met de intensiteit van de door de 
proefpersoon waargenomen smaak. 

Door de zenuwvezels i n zo'n smaakzenuw u i t te prepareren heeft 
men het reactiepatroon van aparte vezels kunnen bestuderen. Een 
voorbeeld van een dergelijke meting geeft Fig. 7, waarin de 
ge ïn tegree rde impulsactiviteit gedurende de eerste seconde is 
aangegeven van negen vezels ui t de chorda tympani van de rat, nadat de 
tong gestimuleerd werd met zuur (1) , K C l (2) , NaCI (3) , bi t ter (4) en 
zoet (5). Vezel A is redelijk specifiek voor keukenzout, vezel B voor 
suhcer. Daarnaast komen vezels voor met een zeer breed reactiepatroon 
(bijv. C en I ) o f met zeer weinig reactie (bi jv. E en H) op de hier 
gekozen smaakstoffen. 

Daar één vezel afkomstig is van verscheidene smaakcellen o f 
smaakknoppen, heeft men zich afgevraagd o f de enkele smaakcel dan 
nhsschien gevoelig was voor één basissmaak. Kimura en Beidler en later 
ook Sato zi jn erin geslaagd de potentiaalverandering i n enkele 
smaakcellen te meten bij stimulering met verschillende smaakstoffen. 
D i t geeft een analoog resultaat: hoewel er cehen zi jn die op slechts één 
basissmaak aanspreken, wordt toch de meerderheid gevormd door 
cellen die op twee, drie o f vier stimuluskwaliteiten reageren. 

Specifieke receptoren, di t z i jn receptoren die op één bepaalde 
stimuluskwaliteit veel sterker reageren dan op andere, zi jn bij de smaak 
eerder uitzondering dan regel, f f o e hgt di t bi j de reuk? Met behulp van 
met metaal gevulde m i c r o ë l e k t r o d e n hebben Gesteland, Le t tv in en Pitts 
bij kikkers de reactie van reukcellen op verschhlende geuren bestudeerd. 
Van de onderzochte cellen bleken er geen twee op dezelfde manier op 
een reeks geurstoffen te reageren, ook al vertoonde iedere cel wel een 
bepaald en constant reactiepatroon ten opzichte van de gehele reeks. 
Bovendien bleek dat de wisselwerking tussen reukstoffen niet hneair 
was, dat w i l zeggen dat als een cel op twee reukstoffen reageerde, het 
niet vanzelfsprekend was dat het mengsel ook een reactie tevoorschijn 
riep. Metingen aan schildpadden en gieren hebben deze resultaten in 
grote trekken bevestigd. 
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Fig. 7. Impulsactiviteit in verschillende vezels van de chorda tympani van de rat na stimule
ring met 1) 0,03 M HCl, 2) 0,1 M KCl, 3) 0,1 M NaCI, 4) 0,01 M kinine, 5) 1 M 
sucrose. (Volgens Pfaffmann.) 

Het boven beschreven onderzoek heeft wat de werking van reuk en 
smaak betreft geleid to t de volgende hypothesen: 
1) het herkennen van een geur of smaak vindt plaats door het 

herkennen van de activiteit in een aantal zenuwvezels tegeli jkert i jd, 
het activiteitspatroon; 

2) op de receptorcellen z i jn actieve plaatsen ("sites")aanwezig, die wèl 
specifiek reageren op de verschillende basissmaken (of geuren); de 
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cellen verschillen onderling in het aantal "sites" dat zij van de 
verschillende soorten hebben. 
Bi j het hanteren van deze hypothesen moeten wi j wel bedenken, dat 

deze gegrond z i jn op elektrofysiologische experimenten met proefdie
ren en derhalve niet onverkort overdraagbaar behoeven te zijn op de 
menselijke waarneming. Bombyko l , de loks tof van de zijdevlinder, is 
voor de mens reukloos, katten hebben nauwelijks belangstelling voor 
zoete s toffen, kippen zi jn betrekkeli jk ongevoelig voor zure s toffen, 
synthetische zoete s toffen worden door een aantal diersoorten veraf
schuwd. Het u i t de bladeren van Gymnema sylvestre geïsoleerde gymne-
mazuur onderdrukt bi j de mens de zoete smaakindruk geheel, zonder de 
overige basissmaken aan te tasten, maar verandert de reactie van vliegen 
ten opzichte van suikers niet. Miraculine, een eiwit dat door Brouwer in 
het Unhever Research Laborator ium u i t de bessen van een Nigeriaanse 
heester (Synsepalum dulc i f icum) is geïsoleerd, is i n staat om in kleine 
hoeveelheden (0,1 mg) bi j de mens de zure smaakindruk voor enkele 
uren te wijzigen in een zoete. Bi j ratten is een dergelijk effect op de 
smaak echter niet gevonden. 

De mens en het dier leven in verschillende waarnemingswerelden en 
hoewel het best zo kan z i jn dat mens en dier eenzelfde stimulatiepa
t roon aan de receptoren op verschillende manier in hun zenuwstelsels 
verwerken, is een verschh op receptorniveau niet uitgesloten. D i t geldt 
in het bijzonder voor de smaak, waarbij de mens slechts onderscheid 
maakt i n vier basissmaken, t e rwi j l op grond van de elektrofysiologische 
experimenten een veel groter aantal ca tegor ieën , zoals bi j de geur (20 a 
30), verwacht zou worden. Het is dan ook niet uitgesloten dat de mens 
een stelsel van specifiekere smaakreceptoren heeft in vergelijking met de 
meeste diersoorten. Het omgekeerde k o m t trouwens ook voor, o.a. b i j 
de insekten die op hun antennes, behalve over receptorcellen met een 
algemene gevoeligheid voor geurstoffen, ook over cellen beschikken die 
voor één bepaalde stof zeer veel gevoeliger z i jn dan voor welke andere 
stof ook. D i t is het geval met de receptor voor bombyko l bi j de 
zijdevlinder, de receptor voor de koninginnestof (9-oxo-2-trans-deceen-
zuur) b i j de honingbij en met receptoren voor nog niet nader 
ge ïden t i f i cee rde loks tof fen bi j nachtvlinders. 

Biochemie 

De biochemie of de biofysica ziet zich voor de opgave gesteld om het 
receptorproces bi j reuk en smaak in moleculaire termen te vertalen. 

Z i j zal daarbij antwoord moeten geven op een aantal vragen, waaiwan 
de belangrijkste is hoe en waar de in de stimulus vervatte informat ie in 
een elektrisch signaal wordt omgezet. Overzien wi j nog eens de kennis 
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die wi j van het receptorproces op grond van psychofysisch en 
elektrofysiologisch onderzoek hebben, dan komen wi j t o t vier 
belangrijke criteria, waaraan het receptorproces zal dienen te voldoen: 
1. de omzetting van chemisch in elektrisch signaal dient afhankeli jk te 

z i jn van de stimulussterkte; 
2. er moet een versterkingsmechanisme ingebouwd z i j n ; 
3. de receptorpotentiaal moet binnen enkele tienden van seconden 

gevormd worden; 
4. er moet een zekere specificiteit i n de herkenning van moleculen 

bestaan. 

Toetsen we de bestaande theor i eën over reuk en smaak aan deze vier 
criteria, dan zien w i j dat de meeste daaiwan slechts een gedeelte van het 
proces beschrijven. Theor i eën die de contactpotentiaal of veranderingen 
in de oppervlaktespanning der cellen verantwoordeli jk houden voor de 
stimulatie missen de benodigde versterkingsstap. Gezien de lage 
bezettingsgraad van het oppervlak der receptoren voor geurstoffen met 
lage drempelwaarde, zullen zulke processen niet voldoende energie 
leveren om de optredende potentiaalverandering te kunnen verklaren. 
Er zal sprake moeten z i jn van een "tr iggering", het op gang brengen van 
een energieleverend proces, zoals dat i n een auto bi j het intrappen van 
het gaspedaal gebeurt. De vibratietheorie en de meeste enzymatische 
theor i eën laten ons in de steek als het erom gaat de oorsprong van het 
elektrische signaal te verklaren, t e rwi j l i n theor ieën die geur o f smaak 
met de molecuulstructuur in verband brengen aheen de herkenningsstap 
i n het geding is. 

Kunnen w i j u i t onze kennis van de celopbouw en van het ontstaan 
van potentialen in andere biologische systemen iets leren over het 
receptorproces? Zoals alle cellen, z i jn ook zintuigcellen van de hen 
omringende weefselvloeistof afgeschermd door een zeer dun membraan, 
dat voornamelijk u i t eiwit ten, l ipiden, water en anorganische ionen 
bestaat. Over d i t celmembraan heen wordt een potentiaalsprong 
gehandhaafd, die zi jn oorsprong vindt i n een ongelijkmatige verdehng 
van diffundeerbare ionen (Na, K , C l ) over de vloeistof binnen en buiten 
de cel. Deze rustpotentiaal, van de grootte van 10 to t 100 m V 
(inwendige van de cel negatief) word t door stofwisselingsprocessen in 
de cel i n stand gehouden. 

De receptorpotentiaal word t meestal beschouwd als een tydehjke 
verandering in de rustpotentiaal, die door de stimulus word t 
veroorzaakt en die als een tydeli jke verandering van de permeabhiteit 
van de celwand voor bepaalde ionen ge ïn t e rp re t ee rd kan worden. Door 
veranderingen i n de ionensamenstelling van de weefselvloeistof aan te 
brengen, heeft Takagi aannemehjk kunnen maken, dat b i j het ontstaan 
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van de receptorpotentiaal i n reukcellen zowel natrium- als kaliumionen 
een ro l spelen. Zo 'n permeabiliteitsverandering is snel genoeg om aan 
het cri terium van de korte reactietijd te voldoen. Nemen wi j echter met 
Davies aan dat een geurstofmolecule als het ware een gaatje i n het 
membraan maakt waar de ionen doorheen getransporteerd worden, dan 
is het twi j fe lacht ig o f er i n korte t i j d voldoende ionen door d i t kanaal 
heen kunnen om de waargenomen potentiaal te verklaren. Bovendien 
wordt met uitsluitend een permeabihteitsverandering nog geen 
differentiat ie tussen verschhlende s t imul i mogelijk gemaakt. Daarvoor 
l i jken receptoren met een zekere mate van specificiteit nodig. 

Hoewel hiervoor geen rigoureus bewijs geleverd is, kunnen wi j naar 
analogie met andere chemoreceptoren (o.a. de synaps) aannemen dat de 
stimulus aan de buitenkant van het celmembraan wordt herkend. Welk 
bestanddeel van het membraan k o m t nu het meest in aanmerking om 
als receptormolecule op te treden? Wanneer w i j k i jken naar andere 
processen op cellulair niveau, waarbij de herkenning van een chemisch 
signaal een ro l speelt, zoals de eiwitsynthese, de werking van hormonen, 
chemotaxis i n bac te r iën , het ontstaan van postsynaptische potentialen 
of de binding van het substraat aan een enzym, dan b l i j k t dat i n al die 
gevallen een eiwitmolecule het chemisch signaal herkent. E iwi t t en 
hebben hieiwoor een uitermate geschikte structuur, daar zij door het 
vouwen van hun polypeptideketen holtes van verschillende vorm en 
grootte kunnen vormen, die zelfs het onderscheiden van stereo-isome-
ren mogelijk maken. 

Hoe moeten w i j ons nu de koppehng tussen het herkennen van de 
stimulus en het ontstaan van een potentiaalverandering voorstellen? Mis
schien kunnen de regelenzymen ons hierbi j als model dienen, zoals door 
Changeux is gesuggereerd. Een bijzondere eigenschap van deze enzymen 
is dat de mate waarin zij katalytisch werkzaam zi jn afhankeli jk is van de 
aanwezigheid van bepaalde chemische signalen, kleine moleculen die 
geen structurele verwantschap vertonen met het substraat o f het 
produkt van de enzymatische reactie. Men neemt aan dat deze 
"signalen" op plaatsen op het enzymoppervlak worden gebonden, die 
ru imte l i jk gescheiden z i jn van de bindingsplaats voor het substraat. De 
wisselwerking tussen beide "sites" is indirect (ahosterisch) en word t via 
een conformatieverandering van het enzymmolecule to t stand gebracht. 
Binding van de "e f fec to r" aan de regeh"site" veroorzaakt indirect een 
verandering in de katalytische eigenschappen o f de bindingstoestand 
aan de enzymatische "site" (Fig. 8). 

Passen w i j d i t beeld toe op het receptorcelmembraan, dan moeten w i j 
aannemen dat d i t l i p o p r o t e ï n e - e e n h e d e n bevat, die i n tenminste twee 
ru imtel i jke structuren voor kunnen komen. Bovendien moeten w i j 
aannemen dat overgang van de ene in de andere structuur een 
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Fig. 8. Allosterische wisselwerlcingen in enzymen en membranen 

coöpera t i e f gebeuren is, dat w i l zeggen dat alle eenheden tegehjkertyd 
veranderen van structuur. Indien nu de beide structuren met een 
verschü lende ionenpermeabiliteit van het celmembraan overeenkomen, 
zal de overgang van de ene naar de andere structuur een 
potentiaalverandering teweegbrengen. 

Een dergehjk proces zou zich aan het reuk- of smaakcelmembraan 
kunnen afspelen. Binding van de stimulus aan de regel-"site" van zulke 
lipoprotei'ne-eenheden zou door allosterische wisselwerking een 
conformatieverandering i n het membraan teweegbrengen, waardoor een 
potentiaal word t gegenereerd, die afhankelyk is van de sterkte van de 
stimulus. Zulke conformatieveranderingen verlopen snel genoeg voor de 
gestelde eis van snelle respons, t e rwi j l de binding van de stimulus aan 
een eiwit voldoende specificiteit garandeert. Bovendien kan, afhankelyk 
van de mate waarin de eenheden i n het membraan "gekoppeld" zyn, de 
benodigde versterking verkregen worden. 

Behalve het hier gegeven model, kunnen nog andere verklaringen 
voor het receptorproces gegeven worden, f f e t model is dan ook meer 
bedoeld om te illustreren, hoe biochemische kennis en zienswyzen 
toegepast kunnen worden om het receptorproces by reuk en smaak te 
verklaren. Deze aanpak is hard nodig, wi l len wy ooit een wezenUjke 
vooruitgang boeken op het gebied van het onderzoek van reuk en 
smaak. 
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V O O R U I T Z I C H T E N VAN DE K E R N E N E R G I E 
VOOR DE T O E K O M S T I G E 

E N E R G I E V O O R Z I E N I N G VAN DE W E R E L D 

door 

Prof. Dr. J. J. Went 

1. Fossiele energie 

De energiebron waarover onze wereld beschikt en ook heeft beschikt 
gedurende de ontwikkelingshistorie van onze planeet is de zon. 

De combinatie van de zonne-energie, de dampkring en water - en 
daarenboven kleine hoeveelheden van diverse mineralen - heeft de 
ontwikkehng van eerst planten en later ook dieren en de mens mogelijk 
gemaakt. 

I n de afgelopen duizenden jaren heeft de ontwikkel ing van de 
menselijke samenleving i n de maatschappy to t gevolg gehad dat de 
mensheid naast de zonne-energie nog moest gaan beschikken over enige 
- additionele en geconcentreerde - energie, zowel voor het bereiden 
van voedsel, de verwarming als voor de veiwaardiging van eerst brons en 
daarna ook ijzer. De daarvoor noodzakelijke energiegrondstof was 
vastgelegde zonne-energie i n de vorm van hout. 

De groei van planten vindt plaats met behulp van fotosynthese, het 
proces waarbij onder invloed van zonlicht door groene planten u i t 
koolzuur en water koolwaters toffen worden gevormd, f l e t zo ontstane 
organische materiaal dat als energiebron door de mens is aangewend is 
dus als het ware een vorm van vastgelegde zonne-energie. 

De maatschappelijke ontwikkel ing en mensehjke beschaving is 
daardoor mogel i jk geworden, al is daarby niet al tyd de nodige 
voorzichtigheid en zuinigheid betracht. 

f f e t zal namelyk wel geen toeval zyn geweest dat het einde van de 
hoge beschaving van het Midden-Oosten samen is gevallen met de 
ontbossing van dat gebied, waardoor in moderne termen vertaald een 
energie-nood ontstond. 

Naar een lezing, gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij DiUgentia op 13 maart 
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Het is i n d i t verband interessant zich te reahseren dat het ontbossen 
van I tahë in dezelfde t i j d een fe i t werd waarin het Romeinse R i j k ten 
gronde ging. I n ieder geval is het duidel i jk dat de moderne maatschappij 
met z i jn grote bevolkingsdichtheden volstrekt ondenkbaar zou z i jn 
zonder de juis t genoemde additionele energie. 

Hoewel een kringloop in de natuur zowel voor opbouw als afbraak 
van organisch materiaal zorgt, wordt een zeer kleine fractie van di t 
organische materiaal - en dat kunnen zowel planten als dieren z i jn -
niet afgebroken bijvoorbeeld doordat zij direct na het afsterven 
afgesloten worden van de lucht . Op die wijze z i jn de fossiele 
brandstoffen kolen, olie dan wel aardgas ontstaan die thans op grote 
schaal worden gebruikt. 

Het is nu deze additionele en geconcentreerde fossiele energie die de 
grote technologische en maatschappelijke ontwikkel ing van de laatste 
één a twee eeuwen mogelijk heeft gemaakt. 

De procentuele groei van di t energiegebruik is nog aanzienlijk sneher 
gegaan dan de ook explosieve groei van de wereldbevolking. De 
consequentie hiervan kan zyn dat in de komende eeuwen de opgeslagen 
zonne-energie wordt verbruikt die i n honderden m ü j o e n e n jaren is 
gevormd. Dat w i l dan zeggen dat we de grondstof fossiele energie wel 
een mihoen maal zo snel verbruiken als de natuur kan opbouwen. 

Daar di t een buitengewoon serieuze zaak voor de wereld is w h ik 
trachten deze bewering wat meer te kwantif iceren. Hierby word t 
gebruik gemaakt van cyfers en grafieken ontleend aan een kor t geleden 
verschenen publikatie "Resources and M a n " geschreven door een 
commissie ingesteld door de Amerikaanse National Academy o f Science 
en de National Research Counch. 

To t voor één a twee eeuwen werd in hoofdzaak van hout en t u r f 
gebruik gemaakt om warmte te produceren, t e rwyl verder wind en 
water voor mechanische energie en transport (wind- en watermolens 
respectievehjk zehschepen) zorgden. 

Ru im een eeuw geleden is men na de ontwikkel ing van de 
stoommachine op steeds grotere schaal kolen gaan delven, f n het begin 
van deze eeuw is daarbij de petroleum gekomen, te rwyl in het midden 
van deze eeuw daaraan aardgas is toegevoegd. 

I n tabel I zyn voor kolen, olie en aardgas verbruikscyfers per jaar 
gegeven zowel als schattingen van niet alleen voorraden die aangetoond 
zi jn , maar ook de voorraden waarvan men hoopt en ook wel een beetje 
verwacht dat ze ter beschikking zullen komen. Ter onderlinge 
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Tabel I Wereld energie verbruik van fossiele brandstoffen per jaar en geschatte totale voor
raden in 10^'^ kWh. 

in kolen olie aard

gas 
totaal 

1860 1,0 _ 1,0 
1900 5,3 0,25 — 5,5 
1940 H , 7 3,7 — 15,5 
1960 17,3 12,8 2 32,1 

53000 2500 160 55000 totale voorraad 
2140 2000 - jaar waarin piek 

to verwachten is 

vergelijking is alles op één energiemaat betrokken (10^ ^ kWh) . 

I n de eerste twee perioden van 40 jaar b l i j k t het totale energiegebruik 
met een factor 5 respectievelijk 3 toegenomen te z i jn . In de laatste 
20 jaar is di t al weer ru im verdubbeld wat bi j een geli jkbli jvend accres 
- en tussen 1960 en 1970 is dat accres gelijk gebleven - een factor 4 
zou betekenen voor de periode 1940-1980 . 

f foewel op het eerste gezicht deze tabel er niet zo erg zorgwekkend 
uitziet geven de volgende grafieken een reahstisch beeld van de situatie. 
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I n f ig . 1 ziet men u i t de gestippelde kromme wat het gebruik van olie 
zou z i jn , uitgaande van het verbruik in het verleden, bij een gelijk 
blijvende groei van 4,5% per jaar. Als men zou streven naar een 
gelijkmatig maar veel zwakker toenemend verbruik to t een maximum 
en daarna weer een identiek afnemend verbruik, dan zal men voor de 
totale olievoorraad bijvoorbeeld de gestreepte k lokkromme kunnen 
verkrijgen. Maar wat betekent dat in feite? Ten eerste een veel lager 
accres van het olie-energieverbruik dan thans plaats vindt voor de 
eerstkomende jaren. Ten tweede het bereiken van een plafond in 2000 
waarna ieder volgend jaar er minder en minder energie zal mogen 
worden verbruikt . 
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Fig. 2. Mogelijk verbruik van de totale gescliatte kolenvoorraad in dc wereld op een t i jd
schaal vergelijkbaar met de culturele ontwikkehng van dc mensheid (ontleend aan 
Resources and Man). 

Zou men eenzelfde soort van beleid voor de kolen whlen voeren, dus 
ook een veel lager accres accepteren dan thans het geval is, dan zou de 
top bijvoorbeeld pas na 175 jaar (2140) worden bereikt. Ook dat geeft 
dus geen werkeli jke toekomst voor de mensheid. Fig. 2 illustreert dat 
wel op een zeer indringende wijze door een tijdschaal te gebruiken van 
—5000 jaar (het begin van onze cultuur) to t bijvoorbeeld +5000 jaar. 

Voor de toekomst van de mensheid is dus noch de olie- en zelfs niet 
de kolenvoorraad ook maar enigszins toereikend. Daarenboven moet 
men bedenken dat 55%^ van deze kolenvoorraad zich in de USSR 
bevindt en 25% in de USA. Voor de hele verdere wereld b l i j f t er dan 
20% ter beschikking. 

Ook al moge deze arj^umentatie reeds voldoende z i jn om zeer serieus 
naar andere primaire energiebronnen te zoeken, toch zi jn er nog een 
tweetal argumenten die het evenzeer noodzakelijk maken om naar 
nieuwe en dus andere energiebronnen om te zien. 
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In de eerste plaats dient men zich af te vragen o f het organische 
materiaal dat i n de fossiele brandstof is opgeslagen en dan wel 
voornamelijk i n de vorm van kolen, niet veel beter als grondstof voor 
omzetting i n andere organische materialen zou moeten dienen en 
well icht ook voor voedsel dan voor het verbranden. 

I n de tweede plaats komen bi j verbranding zeer grote hoeveelheden 
gasvormige verbrandingsprodukten v r i j . Bij een echte goede verbranding 
ontstaan vr i jwel uitsluitend kooldioxide, water, zwaveldioxide en 
st ikstofoxiden. De hoeveelheden gas die hierbij gevormd worden z i jn zo 
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gi-oot dat vastleggen en weer in circulatie brengen, wat overigens in het 
algemeen met afvalprodukten zou moeten gebeuren, onmogelijk l i j k t . 
Het b l i j k t nu dat door de grote hoeveelheid extra koolzuur die word t 
geproduceerd, het koolzuurgehalte van de atmosfeer langzaam stijgt, 
sinds 1940 bijvoorbeeld met ca. 5% (f ig, 3). Zou zich deze tendens 
voortzetten bi j een verder stijgend verbruik van fossiele brandstoffen 
dan zou een verdubbeling binnen een eeuw van het koolzuurgehalte 
wellicht niet onmogelijk worden. De ademhaling van mens en dier zou 
daarbij ernstig in gevaar kunnen worden gebracht. Dankzij het 
grootscheepse gebruik van zwavelvrij aardgas zal i n Nederland voorlopig 
de zwaveldioxide wel geen groot probleem vormen. Over de gevolgen 
van een stijgend stikstofoxide-gehalte, één van de componenten die de 
beruchte Los Angeles smog kan veroorzaken, dient men zich grotere 
zorgen te maken. 

Alvorens over te gaan to t de bespreking van mogelijke nieuwe 
energiebronnen l i j k t het me van belang nog op een ander facet te 
wijzen. 

De zoéven genoemde afvalprodukten van fossiele brandstoffen 
komen niet aheen vrij i n de atmosfeer maar ze komen juis t daar vrij 
waar de verbranding plaats vindt d.w.z. voor 20% in de elektrische 
centrales, die ca, 20% van de primaire energie gebruiken om elektriciteit 
op te wekken, en voor de rest daar waar de energie nodig is, d,w,z, 
voornamelijk in industriegebieden en steden. 

Aangezien elektrische energie bi j het verbruik een volkomen schone 
energie is, l igt het voor de hand er naar te streven elektriciteitsopwe/:-
king buiten de steden te doen plaatsvinden en elektriciteitsve/ '6«///c i n 
de steden. D i t neemt niet weg dat i n dichtbevolkte landen de 
luchtbelasting met verbrandingsprodukten veel groter kan z i jn dan in 

Tabel II Relatie tussen bevolkingsdichtheid en energiedichtheidI 

km'^ in enige Westerse landen 

Land Bevolkings- Elektriciteits-

dichtlieid produktie 
/km2 GWlith/km^ 

Nederland 380 0,95 

België 320 0,81 

Verenigd Koninkr i jk 227 0,74 

Duitsland 242 0,69 

Italië 175 0,18 

Frankrijk 91 0,12 

E,E,G, 159 0,30 

U,S,A, 21 0,13 
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minder bevolicte landen. Tabel I I geeft hiervan een indruk. Het b l i j k t u i t 
deze tabel dat Nederland, ook al is het elektriciteitsverbruik per 
inwoner niet bijzonder hoog, als land wel de hoogste elektrische 
energiedichtheid ter wereld heeft. 

Het is dus van het grootste belang om over een nieuwe en andere 
additionele energiebron in de toekomst te kunnen beschikken, die niet 
zo beperkt is als de fossiele brandstoffenvoorraad b l i j k t te z i jn , en die 
ook veel minder afvalprodukten vormt, zodat althans in principe het 
opslaan van die afvalprodukten mogelijk is. 

De omvang van di t artikel laat niet toe uiteen te zetten waarom 
andere methoden van energieproduktie afkomstig van de zon niet o f 
althans met onze huidige wetenschappelijk en technische Icennis nog 
niet op grote schaal gebruikt kunnen worden of voor ontwikkel ing in 
aanmerking komen. Hierbi j zou te denken z i jn aan directe omzetting 
van l icht i n elektriciteit dan wel indirect gebruik van zonne-energie via 
waterkracht of eb en vloed. 

Zou men voor de directe omzetting bijvoorbeeld een efficiency van 
10% kunnen bereiken — wat overigens nog niet bereikt is — dan zou 
voor de huidige elektriciteitsproduktie i n Nederland een oppervlak van 
ca. 40 km^ nodig z i jn , geheel bedekt met stofvrije opnemers voor een 
directe omzetting van straling in elektriciteit , die alleen maar stroom 
opwekken zolang de zon schijnt. Zou men alle thans nodige energie zo 
wihen kunnen opwekken dan zou een viermaal zo groot oppervlak 
nodig zi jn . 

Waterkracht word t voor elektriciteitsopwekking gebruikt. Zou men 
alle waterkrachtmogelijkheden ter wereld daarvoor kunnen en whlen 
gebruiken en zou men die naar de gebruikscentra kunnen vervoeren, 
dan zou net het huidige energieverbruik daarmee gedekt z i jn . Afgezien 
van de vraag o f men di t , ook landschappelijk, wü of kan verwezenlijken, 
is dan nog de vraag niet opgelost wat men moet doen indien de 
daarvoor nodige stuwmeren in één of twee eeuwen z i jn dichtgeslibd. I n 
ieder geval is di t dus voor de toekomst interessant maar volstrekt 
onvoldoende. 

Een nadere analyse leert dat met eb en vloed slechts ca. 1% van de 
net genoemde mogelijke waterkracht energie zou kunnen worden 
opgewekt. 

2. Kernenergie 

Op grond van deze net geschetste omstandigheden l i j k t het dus niet 
wel mogelijk om zonne-energie langs fossiele weg dan wel langs andere 
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meer directe wegen voor de in onze maatschappij noodzakelijke 
additionele energie op den duur voldoende aan te wenden. 

Het is dan ook wel verheugend dat nog een andere, niet van de zon 
afkomstige energiedrager n l . kernenergie hier een ui tkomst kan brengen. 

Bi j het verbranden van kools tof met zuurstof to t koolzuur k o m t er 
per verbrand kools tofa toom een energie van enkele elektron-volt vri j 
(eV). Hierbi j is aan de kernen van kools tof en zuurstof niets veranderd, 
maar is er wel een nieuwe rangschikking tot stand gekomen van de 
elektronen van deze twee soorten kernen tezamen die het molecuul 
koolzuur hebben gevormd. 

Zodra men echter aan de kernen van de atomen wat gaat veranderen 
kan er mil joenen maal zoveel energie vri j komen. Dan spreekt men niet 
van elektron-volt maar van (miljoenen) Mega-elektron-volt, zoals 
aangegeven b i j de volgende twee nucleaire processen: 

Bi j het versmelten van zeer hchte waterstofkernen, bijvoorbeeld 
zware met zeer zware waterstof (deuterium met t r i t i um) wordt er een 
nieuwe kern hehum gevormd. Daarbij komen een paar tientahen 
miljoenen elektron-volt energie vr i j (MeV) o f wel vier mi l joen maal zo 
veel als bi j de verbranding van een kools tofa toom. 

Bij het versplijten van zeer zware kernen i n twee brokken - de 
^pl i j t ings Produkten - zoals bijvoorbeeld bi j het versplijten van U 235 
k o m t er zelfs nog meer energie vri j n l . een paar honderd mi l joen 
elektron-volt d.w.z. 50 mi l joen maal zo veel energie als bi j verbranding 
van een kools tofa toom. 

De consequentie van deze verhouding van 1 op vele mil joenen is ook 
van groot belang voor de behandehng van de afvalprodukten die 
conventioneel dan wel nucleah vr i jkomen. Tussen de twee genoemde 
voorbeelden, verbranden van kools tof en splij ten van uranium, komen 
er per reacrie resp. één CO^ molecuul dan wel twee spl i j tprodukten v r i j . 
Als men dan ook nog rekening houdt met het fe i t dat i n gewicht een 
CO2 molecuul veel l ichter is dan de spl i j tprodukten levert d i t op dat bi j 
verbranding een tien mil joen maal zo groot gewicht aan afvalprodukten 
ontstaat als bi j splij t ing. Waar i n par. 1 reeds is uiteengezet dat bij 
fossiele verbranding het vastieggen van alle verbrandingsprodukten 
onmogelijk is, kan hier worden geconstateerd dat di t i n principe met de 
spl i j tprodukten wel het geval is, ook al zal di t chemisch-technologisch 
niet zo heel gemakkelijk z i jn . 

Om al deze reacties op gang te helpen moet er eerst wat energie 
worden toegevoerd om de reactie over, wat w i j noemen, een 
reactiviteitsdrempel (activeringsenergie) heen te helpen, waarbij dan 
achteraf veel meer energie vr i j k o m t dan er nodig was om de reactie 
over de drempel te doen komen, (tabel I I I ) 
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Tabel III Energie die vrijkomt bi] verbranding, versmelting 
resp. versplijting 

C + 0 2 - » C 0 2 + 4 e V verbranden 

D + T - » H e + 17,6 MeV versmelten 

>SP 
U 2 3 5 < + 200 MeV 

^ S P 
versplijten 

Bij de verbranding van Icoolstof is daarvoor een activeringsenergie 
nodig die al verkregen wordt door een temperatuur van een paar 
honderd graden Celsius; voor de waterstof versmelting word t al een 
temperatuur van ca. 100 mi l joen graden vereist; t e rwi j l bi j de 
versplijting er nog meer activeringsenergie nodig is die, gelukkig in d i t 
geval, gemakkelijk kan worden verkregen door een neutron in te 
schieten in de te versplijten kern. 

Op de kernversmelting van zware waterstofkernen zal niet verder 
worden ingegaan, omdat het nog niet zeker is o f we de condities voor 
dat versmelten, dus o.a. de zojuist genoemde honderd mi l joen graden 
Celsius, praktisch ook kunnen verwezenlijken. 

De mogelijkheid van een praktische kernversplijting daarentegen is al 
een dertigtal jaren geleden aangetoond toen bleek dat de voor de 
splij t ing noodzakelijke neutronen n l . zelf weer gevoiind worden bi j het 
splijtingsproces. 

Men kan zodoende het splijtingsproces wanneer het eenmaal op gang 
is gekomen in gang houden. Voor het "aansteken" van de reactie 
waar-voor men dus ook neutronen nodig heeft, word t veelal een kleine 
uitwendige neutronenbron gebruikt. 

Zoals u i t tabel I V b l i j k t ontstaan er zelfs aanzienhjk meer neutronen 
dan er nodig zouden zyn voor het instandhouden van een kettingreactie 
van splijtingen. D i t laatste is van zo groot belang dat er wat nader op 
dient te worden ingegaan. 

De nucleaire grondstoffen waarover we in de natuur beschikken zyn 
uranium (U) en thor ium (Th) . Uranium k o m t voor in een tweetal 
vormen, een vry zeldzame wat lichtere soort U 235 (0.7%) en een meer 
voorkomende zwaardere soort U 238 (99,3%). Thor ium k o m t slechts i n 
één vorm voor n l . T h 232. 

Het b h j k t nu dat het vri j zeldzame U 235 gemakkehjk splijtbaar is, 
maar het U 238 en T h 232 niet. Wanneer de laatstgenoemde kernen 
echter een neutron invangen, dan worden ze omgezet in nieuwe kernen 
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Tabel IV Splijt- en kweekprocessen van de in de natuur voorkomende grondstoffen uranium en 

thorium. 

_SP (+ 100 MeV) 

splijtbare kern + neutron 2 a 3 nieuwe neutronen (+ 5 MeV) 

^ S P (+ 100 MeV) 

U 

0,7% U 235 is splijtbaar 

'99,3% U 238 is kweekbaar. U 238 + n - ^ P u 239 is splijtbaar 

Th 100% Th 232 is kweekbaar, Th 232 + n 233 is splijtbaar 

111. Pu 239 en U 233 die net als U 235 wel goed splijtbaar z i jn . 
Men heeft hier' dus te maken met enerzijds spl i j ts toffen U 235, 

Pu 239 en U 233 die door neutronen kunnen worden gespleten, waarbij 
dan zeer veel energie vri j k o m t , en anderzijds kweekstoffen U 238 en 
T h 232 die in hun oorspronkelijke vorm niet gemakkelijk kunnen 
worden gespleten maar door het invangen van een neutron een nieuwe 
spli j ts tof Icunnen kweken. 

Wanneer men nu over zoveel neutronen kan beschikken dat er ten 
minste evenveel nieuwe splij tbare kernen worden gevormd ui t de 
kweekstoffen als er splijtbare kernen worden verbruikt , dan houdt dat 
i n dat men naast het i n de natuur weinig voorkomende splijtbare U 235 
ook het veel voorkomende U 238 en T h 232, zij het indirect, kan 
splijten, l n het geval van natuur l i jk uranium betekent d i t , dat men in 
zo'n kweekreactor naast de 0,7% U 235 ook nog het ^ = 140 maal 
zoveel voorkomende U 238 to t spli j t ing kan brengen en dus u i t dezelfde 
hoeveelheid grondstoffen (natuur l i jk uranium) 140 maal zoveel energie 
kan krijgen. 

Voor de conventionele energie kolen, olie o f gas kan men eenduidig 
aangeven hoeveel energie men u i t een bepaalde hoeveelheid 
brandstoffen kan verkrijgen. Voor de kernenergie is dat dus niet zonder 
meer mogeli jk want daar zal men moeten aangeven wat voor soort 
kernreactor wordt toegepast bijvoorbeeld een "kweekreactor" o f niet. 

Om een sprekend voorbeeld te geven. I n de huidige zogenaamde 
hchtwater-reactoren, zoals bijvoorbeeld de Dodewaard- en Borssele-
reactor, kan men door het versplijten van U 235 + de vorming van Pu 
ui t U 238 in totaal ca. 1 a 2% van alle oorspronkelijk in het natuurl i jke 
uranium ter beschikking staande kernen splijten. I n een snehe 
kweekreactor zoals deze bijvoorbeeld als prototype door Duitsland, 
België en Nederland bij Kalkar zal worden gebouwd, kan het mogeli jk 
zi jn wel tot 50% opbrand te komen. 
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De consequentie liiervan is dat men in l iet laatste geval niet alleen 
2 0 - 5 0 maal zoveel energie verkrijgt u i t eenzelfde hoeveelheid 
grondstof, maar, wat voor de toekomst wellicht nog veel belangrijker is, 
men mag dan ook wel 2 0 - 5 0 maal meer voor die grondstoffen betalen 
d.w.z. men zal ook zeer arme ertsen kunnen gaan exploiteren. 

Onder deze omstandigheden wordt het zowel mogeli jk bijvoorbeeld 
uranium u i t zeewater te winnen als het gemiddelde uranium- en 
thorium-gehalte van graniet te gaan exploiteren, ff iermede verkrijgt men 
dan de beschikking over reahstische energiereserves die meer dan 
5000 X de omvang van de hiervoor genoemde kolenreserves omvatten. 
Daarmee is ook een praktisch onvoorzienbaar lange toekomstige 
energievoorziening van de mensheid reeds zeker gesteld, zelfs zonder op 
de po ten t i ë l e mogelijkheid van de kernversmelting te rekenen. 

f f e t is dus van het grootste belang om de mogelijkheden van 
kweekreactoren, i n het Engels breeder, in het Duits Brü te r en in het 
Frans surgénéra teur genoemd, nader te overwegen. 

f f i e r b i j zal dan noodzakelijkerwijze allereerst iets dieper moeten 
worden ingegaan op het splijtproces zelf. 

Zoals reeds is uiteengezet z i jn enkele isotopen van zeer zware 
elementen splijtbaar indien ze een neutron invangen. Daarbij komen 
dan naast de splij t ing van de kern van het zware element daarenboven 
twee o f iets meer dan twee neutronen v r i j . Ook deze nieuwe vrije 
neutronen voeren een gedeelte van de splijtingsenergie af. Deze 
energie-afvoer vindt plaats in de vorm van kinetische energie van de 
neutronen, d.w.z. dat de neutronen met een grote snelheid wegvliegen 
(deze kinetische energie bedraagt ca. 1 a 2 MeV per neutron). 

N u was één van de grote problemen bi j de ontwikkehng van 
kernreactoren niet dat men niet zou beschikken over voldoende 
neutronen die vr i jkomen bij het splijtproces, maar wel dat men moest 
zorgen dat deze neutronen ook inderdaad nieuwe splijtingen to t stand 
brengen en niet op een andere wijze verloren gaan. De kans op een 
spli j t ing van een splijtbare kern met snelle neutronen is namelijk meer 
dan honderd maal zo klein als wanneer men de snelle neutronen eerst 
heeft afgeremd. D i t afremmen van neutronen to t een honderdmiljoen
ste van de energie van splij tneutronen kan nu plaats vinden door de 
neutronen te laten botsen tegen lichte atoomkernen zoals waterstof of 
koolstof. De hiervoor vooral i n aanmerking komende afremstoffen — 
moderatoren genoemd — zi jn water en grafiet. 

f f e t is dan ook begrijpelijk dat de kernreactoren die het eerst 
on twikke ld z i jn en thans in de wereld in bedr i j f z i jn allemaal van di t 
principe gebruik maken. Voorbeelden hiervan z i jn waterreactoren 
(Dodewaard en Borssele) en grafietreactoren (de Engelse en Franse 
gasgekoelde grafietreactoren). 
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Deze net genoemde reactoren zi jn echter geen van alle kweekreacto
ren en hiervoor is een tweetal redenen aan te voeren. De toe te passen 
moderatoren zoals gewoon water en grafiet remmen niet alleen de 
neutronen af maar vangen ook een zekere fractie van de neutronen in , 
waardoor ze verloren gaan voor het kweekproces. D i t invangen en dus 
verliezen van neutronen vindt niet alleen i n moderator-materialen plaats 
maar i n meer o f mindere mate in alle materialen en dus ook in alle 
constructiematerialen en koelmiddelen die in een kernreactor worden 
toegepast. D i t verlies kan men vermijden hetzij door geen moderator 
toe te passen en dus de snelle neutronen niet .af te remmen, zoals di t 
plaats vindt i n snelle reactoren, dan wel door een bijzonder goede, maar 
oolc dure moderator toe te passen zoals bijvoorbeeld het zg, zware 
water en daarenboven constructiematerialen te vermijden. D i t vindt 
plaats i n de even verder te bespreken suspensiekweekreactor. Di t zware 
water is water dat niet opgebouwd is u i t zuurstof en normale waterstof, 
maar u i t zuurstof met het zeldzame en dus dure zware waterstofisotoop 
deuterium, dat ook reeds ter sprake is gekomen bij de kernversmelting. 

Naast di t parasitaire verlies aan neutronen door invangen niet in een 
spli j ts tof o f een kweekstof maar in constructiematerialen enz, is er nog 
een tweede reden te noemen, indien een neutron — snel o f langzaam — 
gevangen wordt i n een splijtbare atoomkern dan is in het algemeen het 
aantal ter beschikking komende nieuwe neutronen wat groter voor een 
reactie tussen spli j ts tof en snelle neutronen dan tussen spli j ts tof en 
afgeremde neutronen, 

In tabel V is zo het aantal overschotneutronen aangegeven dat men 
bij een slijtproces ter beschikking kr i jg t en die dus kunnen worden 
gebruikt voor: 

Tabel V Overschot neutronen bij splijting 

thermisch snel 
u 235 1,07 1,00 scheiding 
u 233 1,28 1,38 Th 2 3 2 - ^ U 233 
Pll 239 1,08 1,58 U 238 -»Pu 239 

1) invangen in een kweekstof waardoor spli j ts tof ontstaat 
2) invangen in constructiematerialen en koelmiddelen inclusief even

tueel moderatormateriaal 
3) invangen in de spl i j tprodukten die bi j de splij t ing ontstaan; daar

onder bevinden zich enkele vr i j ernstige neutronenvergiften 
4) u i t lekken o fwe l ontsnappen u i t de reactor. 
Aangezien i n een kweekreactor het eerstgenoemde punt , het invangen 

in de spl i j ts tof minstens 1 neutron vergt, moet tengevolge van de ver-
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der genoemde neutronen verliezen onder 2), 3) en 4) het overschot aan 
neutronen u i td rukke l i jk groter z i jn dan 1. 

U i t de tabel volgt dat voor thermische of gemodereerde reactoren 
alleen U 233, dat ui t thor ium kan ontstaan, een voldoend overschot aan 
neutronen kan leveren om een kweekreactor te verwezenlijken. Voor 
snelle reactoren komen én U 233 én Pu beide in aanmerking waarbij Pu 
de beste mogelijkheden kan verwezenlijken. In de zoéven genoemde 
suspensiekweekreactor wordt dan ook de Th-U 233 cyclus toegepast. 

Daar de grote neutronenoverschotten die in snelle reactoren met Pu 
verkregen kunnen worden, al lang geleden bekend waren en di t voor 
U 233 met z i jn aanzienlijk kleiner aantal overschot-neutronen eerst 
later goed is bepaald, hebben alle grote landen ter wereld, de Verenigde 
Staten, Groo t -Br i t t ann ië , Frankr i jk , Duitsland (met participatie van 
België en Nederland) en de USSR al lang geleden een ontwikkelings
programma opgezet met als einddoel van de ontwikkehng, de 
constructie van en het bedryf met een prototype snelle reactor van een 
omvang van ca. 300 MW vermogen. Di t is naar de huidige maatstaven 
van opwekeenheden in elektrische centrales bepaald geen kleine 
machine; wy in Nederland bouwen thans eenheden van ca. 400 MW en 
hebben aanvragen lopen voor 600 MW eenheden. Voor de toekomst 
wordt echter wel gedacht aan aanzienlijk grotere eenheden. Voor de 
snelle reactoren zyn berekeningen opgesteld waaruit zou moeten volgen 
dat een installatie 3000 MW groot moet zyn om economisch te werken. 

Indien, zoals is uiteengezet, voor de toekomstige energievoorziening 
van de mensheid kweekreactoren noodzakelijk zyn, is het wel een 
dringende vraag of het te prefereren valt dat vele landen naast elkaar 
een en hetzelfde type kweekreactor ontwilckelen met, zoals het geval 
kan z i jn met iedere grotere technologische ontwikkel ing, een meer o f 
minder succesvol resultaat, dan wel dat men gezien het wereldbelang 
van kweekreactoren tenminste twee alternatieve hjnen naast ellcaar 
beproeft. 

U i t het stellen van die vraag valt m y n antwoord reeds af te leiden, 
f f e t is bepaald betreurenswaardig dat niet één a twee grote landen hun 
aandacht i n het byzonder hebben gericht op de ontwikkel ing van een 
thermische kweekreactor. Gelukkig geldt deze verzuchting niet 
helemaal voor 100% want naast een, naar internationale maatstaven 
gerekend, kleine ontwikkelingsactiviteit in Nederland, heeft een van de 
Nationale laboratoria van de US Atomic Energy Commission, het Oak 
Ridge National Laboratory, daaraan wel aandacht besteed, zij het ook 
dat de omvang nooi t mocht uitgaan boven een paar procent van de 
totale bedragen die voor reactorontwikkeling in de USA zyn uitgegeven. 
Men besteedt aan di t projekt op het ogenblik 5 mihoen dollar per jaar, 
ter herverzekering tegen een eventuele mislukking van de snelle 
reactoren. 
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Laat ik voorop stellen dat, nu Duitsland besloten heeft een prototype 
snelle reactor te bouwen, ik met vele anderen van mening ben dat w i j , 
Nederland (en België), daarin moeten participeren nu we daartoe de 
gelegenheid hebben gekregen. Ook al zal met o f zonder ons een even 
goed of slecht resultaat kunnen worden verkregen, toch levert d i t vooral 
voor de toekomst van onze zware industrie de mogelijkheid nu reeds te 
tonen wat zij op het gebied van bijzondere onderdelen van speciale 
kernreactoren kan veiwaardigen. De elektriciteitsbedrijven zullen met o f 
zonder participatie in ieder geval in de toekomst de dan beste 
kernreactoren, waar ook on twikke ld , moeten aanschaffen en gebruiken. 

Alvorens U met enkele woorden uiteen te zetten in welke mate en op 
welke wijze activiteiten in Nederland plaats vinden op het gebied van 
thermische kweekreactoren is het wellicht van belang heel in het ko r t 
nog een enkele opmerking te maken over de mogelijke economische 
vooruitzichten van de kernenergie. Gezien de wel erg continue trend op 
het gebied van de kernenergie dat alles duurder en dikwij ls veel duurder 
wordt dan op papier is berekend, moet men inzichten en berekeningen 
op di t gebied met grote voorzichtigheid beoordelen, f f e t aangeven van 
de uitgangspunten van de hieronder volgende schattingen zou te veel 
t i j d vergen. Daarvoor moge worden verwezen naar enkele k o r t geleden 
verschenen publikaties i n bijvoorbeeld de Ingenieur van 17 december 
1971, nr. 50 en in Elektrotechniek 1971, blz. 57. 

Indien men de kosten van met beliulp van kernenergie opgewekte 
elektriciteit w i l uitrekenen moet men enerzijds de kapitaalslasten van de 
kernreactor i n aanmerking nemen en anderzijds alle kosten verbonden 
met de kernbrandstof. 

Deze kosten betreffen o.a. de grondstof uranium o f tho r ium, het 
eventueel verrijken van de brandstof i n een diffusie- o f ultracentrifuge-
fabriek, het fabriceren van de splijtstofelementen, het achteraf 
chemisch reinigen en daarna weer opwerken van de verbruikte spli j ts tof 
en tenslotte het vehig verwerken en opslaan van alle radioactieve 
spl i j tprodukten. 

De in enkele grafieken te tonen kosten voor nucleaire energieproduk
tie geven dan ook meer een onderlinge vergelijking van verschhlende 
reactorsystenien aan dan de later werkeli jk optredende kosten. Op één 
punt kan echter nu reeds kwant i ta t ie f worden ingegaan. 

f f ie rvoor is reeds gewezen op het belang van kweekreactoren voor de 
toekomstige energievoorziening in verband met de grondstofvoorziening 
van uranium en/of thor ium. 

In f ig . 4 zi jn schattingen aangegeven over uraniumvoorraden die voor 
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Fig. 4. Door ENEA-IAEA in 1967 en 1970 gescliatte voorraden natuurlijk uranium in de 
niet communistische wereld en de voor West-Europa geschatte beschikbare voorraden 
(1/3 van het totaal) voor prijzen tussen 8 en 30 $/lb. Voor deze studie (f ig. 5) is een 
veel geringere prijsstijging (rechte l i jn) verondersteld. 

een bepaalde prijs kunnen worden geëxplo i teerd . De schattingen z i jn 
verricht door een groep van geologische experts die door de European 
Nuclear Energy Agency ( E N E A ) in Parijs en de International A t o m i c 
Energy Agency ( I A E A ) in Wenen bijeen z i jn gebracht. Deze experts 
hebben schattingen gemaakt over de uraniumvoorraden in de westerse 
wereld dus inclusief de V.S., Canada en Zu id -Af r ika , die voor resp. 10 , 
15 en 3 0 $/lb U3 Og ter beschikking staan o f op grond van geologische 
schattingen waarschijnlijk wel beschikbaar zullen komen. 

Als nulpunt voor de prijs is hier aangenomen 8 $/lb, een prijs die op 
het ogenblik nog wel wat onderboden wordt . Zoals men ziet z i jn de 
voorraadschattingen voor 1 9 7 0 wat hoger dan die voor 1967 . 
Zekerheidshalve z i jn nu voor de volgende berekeningen volgens de 
getrokken rechte l i j n nog veel grotere voorraden verondersteld en wel 
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voor 20 $/lb ru im tweemaal zoveel en voor 30 $/lb zelfs driemaal zoveel 
als door de geologen is geschat. 

I n West-Europa komen slechts zeer beperkte hoeveelheden uranium 
en thor ium voor. Daarom is de veronderstelhng gemaakt dat toch de 
zoeven genoemde voorraden voor 1/3 ter beschikking zuhen staan voor 
West-Europa. Zelfs met deze misschien wat optimistische veronderstel
hng zou di t to t gevolg hebben dat hij voortgaande bouw van de huidige 
typen kernenergiecentrales de goedkope uraniumvoorraad i n de wereld 
voor het einde van deze eeuw zal zijn opgebruikt. 

O 1 1 1 I 
1980 1990 2000 2010 

• Jaartal 

Fig. 5. Kostprijs van de splijtstof-cyclus: kosten voor drie reactorstrategieën met geen 
prijsstijging van natuurl i jk uranium resp. een zeer langzame prijsstijging. Alles 
berekend voor een mogelijk Westeuropees nucleair programma. 

De berekeningen zyn i n f ig . 5 uitgevoerd met de volgende 
veronderstellingen. 
1. Voor de onderste kos tp i i j s l i jn van iedere band is aangenomen dat de 

kostprijs van de grondstof, onafhankeli jk van hoeveel er gebruikt 
wordt , constant 8 $/lb b h j f t . 
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2, Voor de bovenste l i j n van iedere band is aangenomen het vlakke 
langzame prijsverloop aangegeven in f ig . 4. 
Daarenboven zyn wat de te bouwen kernenergiecentrales betreft de 

volgende aannamen gemaakt. 
1. Van het totale pakket elektriciteitscentrales i n West-Europa zal aan 

het einde van de beschouwde periode (2010) 50% nucleair zyn. 
2. Voor lop ig bouwt men van heden af slechts licht-water-reactoren, dat 

zyn dus kernenergiecentrales met een e f f i c iën t gebruik van 1 a 2% 
van het daarby betrokken natuurhjke uranium 

en daarna: 
óf 3a. Ook verder worden de huidige typen reactoren verder gebouwd, 
óf 3b. Van 1980 af zullen snelle kweekreactoren kunnen worden 

gebouwd die, daar ze met Pu moeten worden gevoed, 
afhankeli jk zyn van de Pu-produktie i n de licht-water-reactoren 
en in de snelle reactoren die reeds in werking zyn. 

óf 3c. Van 1990 af zullen thermische kweekreactoren kunnen worden 
gebouwd met dezelfde beperkingen overigens als zojuist vermeld 
by de snelle kweekreactor, 

f f e t resultaat van de berekeningen ziet men in f ig . 5. 
By een voortgezet programma ook na 1980 van licht-water-reactoren 

ziet men ten gevolge van het grote uraniumverbruik in deze reactoren 
zelfs bi j de veronderstelde zeer langzame styging van de uraniumprijzen 
een na 1990 geleidelijk steeds sterker stygende kostprijs van de 
geproduceerde energie als gevolg van de prysstyging van natuurhjk 
uranium. 

Bi j een programma van licht-water-reactoren en daarna snelle 
kweekreactoren ziet men, omdat het natuurlyk uraniumverbruik zo 
sterk is gereduceerd, dat de uraniumprijs geen grote invloed meer 
ui toefent ; de onder- en bovenlyn van de band lopen dan ook parahel. 
Toch bleek u i t deze berekeningen dat men nog tot 2010 door moet 
gaan niet de bouw van licht-water-reactoren naast snelle kweekreacto
ren om voldoende Pu te produceren. 

By een programma van hcht-water-reactoren en thermische 
kweekreactoren liggen, ook al word t het programma van de thermische 
kweekreactoren, omdat de ontwikkel ing daarvan minder ver is 
gevorderd in de wereld, eerst i n 1990 gestart, de twee parahehe l i jnen 
nog lager. Deze lagere ligging der kosten hangt vooral samen met de zeer 
eenvoudige e f f i c i ën te en dus ook goedkope sphjtstofelementen die in 
thermische kweekreactoren mogelijk zyn, maar ook nog wel met het 
fe i t dat na 1990 geen licht-water-reactoren meer'behoeven te worden 
gebouwd voor de sphjtstofvoorziening van de thermische kweekreacto
ren. 
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3. Thermische suspensie kweekreactor 

Waai' in d i t artikel een warm pleidooi is gehouden voor het 
ontwikkelen van zowel een snelle als een thermische kweekreactor, is 
het van belang nog iets over de in Nederland in ontwikkel ing zijnde 
thermische kweekreactor te zeggen. 

Gezien het grote aantal snelle met vloeibaar natr ium gekoelde 
reactoren dat in ontwikkel ing is en de vele artikelen die hierover reeds 
zijn verschenen, is het overbodig over deze snelle reactoren veel meer te 
zeggen. 

Wel wordt i n tabel V I gewezen op enkele fundamentele verschillen (1 
tot en met 5) tussen snelle en thermische reactoren die samenhangen 
met de karakteristieke eigenschappen van snelle dan wel thermische 
neutronen. De in punt 6 en 7 genoemde verschhlen hebben slechts 
betrekking op snelle met natr ium gekoelde reactoren resp. thermische 
suspensie-reactoren. 

Tabel VI Vergelijking snelle (met natrium gekoelde) en thermische (homogene suspensiej-
reactoren. 

kweekreactor snel thermisch 

1. splijtstofinves

tering groot klein 
2. kweekfactor groot klein 
3. splijtstof

element gecomphceerd eenvoudig 
4. materiaal-

beschadiging ernstig aanvaadbaar 
5. radioactiviteit vooral splijtstof gehele primaire 

elementen reactor circuit 
6. technologische 

ontwikkeling ver gevorderd in startstadium 
7. splijtstof beproeven in is ontwikkeld 

ontwikkeling prototypen 

Zeer in het ko r t kan over de homogene vloeibare spl i j ts tof 
(suspensie)-reactor nog het volgende worden medegedeeld ( f ig . 6) . 

, f f e t reactorvat (1) is geheel gevuld met een suspensie van zwaar water 
met thoriumoxide-deeltjes van 5 jxm doorsnee die 1,5 tot 2,0% 
spl i j ts tof bevatten. Deze spl i j ts tof moet voor een kweekreactor U 233 
zi jn (zie tabel V ) maar men kan de reactor ook starten met U 235 u i t 
een diffusie- of ultracentrifugefabriek dan wel met Pu 239 ui t de 
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Fig. 6. Scheniatiscli aangegeven leactorsysteem van de KÊMA Suspen.sie Test Reactor 
(KSTR). 

gewone licht-water-reactoren o f u i t de kweekmantels van snelle 
reactoren. 

f f e t is gebleken u i t bestrahngsonderzoekingen in beproevingsreacto
ren te Petten, M o l en Ispra dat de ronde oxide-deeltjes met een 
diameter van 5 in water ook nadat zeer veel splijtingen hebben 
plaats gevonden, hun vorm en grootte behouden hebben indien de 
temperatuur van de reactorinhoud hoger dan 2 8 0 ° C is. Aangezien op 
grond van diverse andere overwegingen de temperatuurlimieten tussen 
280 en 320 o f 3 3 0 ° C moeten liggen en dus boven de genoemde kri t ieke 
temperatuur, zi jn we van mening dat een goed "spl i j t s tof elernent" 
on twikke ld en beproefd is. 

Aangezien de splij tstof, mil joenen 5 /um deeltjes, zozeer a f w i j k t van 
de gebruikelijke splijtstofelementen in de meer gebruikelijke kernreac
toren, hetzij staven in metalen mantels i n alle typen licht-water-ther-
mische o f met natr ium gekoelde snelle reactoren dan wel 800 jum 
deeltjes in grafietmantels voor met gas gekoelde hoge-temperatuur-reac-
toren, wi jken ook de reactorsystemen in deze twee gevallen sterk 
uiteen. I n de homogene reactoren met zwaar-watersuspensies is de 
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suspensie zowel spli j ts tof als koelmiddel . De suspensie wordt dan ook 
zowel door het reactoiTat (1) als door een uitwendig circuit waarin zich 
ook een warmtewisselaar (4) en een circulatiepomp (5) bevinden, 
gevoerd om daarna het vat weer i n te komen. 

I n di t primaire systeem wordt net aan de boven-inlaat van het 
reactorvat (2) waterstofgas in de suspensie geblazen. Aangezien 
verwacht word t dat b i j energieproduktie - via de splijtingen - water 
ontleed wordt in waterstof en zuurstofgas, en dus knalgas zou 
opleveren, word t i n di t mengsel door de toegevoerde waterstof de 
zuurstof zover verdund dat geen explosie meer mogelijk is. Even verder 
wordt i n een daartoe ontwikkelde cycloongasafscheider (3) het 
waterstof-zuurstof-gasmengsel, tezamen met enige stoom en een grote 
fractie van de b i j de splijtingen vrijgekomen gasvormige spl i j tprodukten, 
afgescheiden. U i t di t gasmengsel wordt de stoom gecondenseerd to t 
water (7) dat vri j is van suspensiedeeltjes en dat elders technisch in de 
installatie nodig is t e rwi j l in een katalytische recombinatie-eenheid (8) 
de zuurstof weer, met de overmaat waterstof, i n water wordt omgezet. 
De overige hulpsystemen — voor het afvoeren van de nucleair 
opgewekte warmte ( I V ) , voor de instelling van de concentratie van 
suspensie deeltjes ( V ) , voor de koeling van de aheen in deze kleine 
beproevingsreactor noodzakelijke reflector ( I I ) en voor het snel kunnen 
aflaten van de suspensie in een aflaatsysteem (6) indien ergens in het 
systeem een groter of kleiner lek zou ontstaan - worden zonder verdere 
bespreking hier alleen vermeld. 

f f e t is verder van groot belang dat di t reactorsysteem zonder speciale 
regel- en reactorvehiglieidssystemen kan werken, daar de kri t ieke 
toestand yohedig op fysische gronden door de combinatie suspensie
deeltjes-concentratie- en temperatuur van het water van de reactor b l i j k t 
te worden bepaald. Bij constant houden van de concentratie b l i j f t dus 
ook de. gemiddelde temperatuur van de reactor constant, onafhankeli jk 
van de hoeveelheid energie die men aan de reactor ont t rekt . Verandert 
de concentratie van de suspensiedeeltjes dan stelt zich automatisch een 
nieuwe evenwichtstemperatuur in . 

Wel moet nog op een belangrijk technisch punt worden gewezen. De 
suspensie bestaat ui t water waarin zich ongeveer 2 vol . % suspensie
deeltjes bevinden die een soortelijk gewicht van 10 bezitten. De 
hiervoor gebruikte T h O j deeltjes zi jn bijzonder hard (als korund) . Men 
moet er daarom voor zorgen dat de stromende suspensie het buizen- en 
pompenstelsel niet gaat afslijten en dat de kleine - maar zware — 
suspensiedeeltjes niet door uitshngereffecten o f uitzakeffecten onder 
invloed yan de zwaartekracht inhomogene concentratieverdelingen gaan 
maken daar waar die niet gewenst z i jn . f f e t zij genoeg op te merken daf 
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slijtage in het buizensysteem volledig kan worden vermeden en in de 
pompen, door zorgvuldig ontwikkelingswerk, tot toelaatbare grenzen is 
verminderd en dat uitzakken door goede stromingsprofielen volledig 
vermeden kan worden. 

Nadat er eerst een "nulenergie" reactor voor lage temperaturen 
2 0 - 8 0 ° C is gebouwd en gedurende verscheidene jaren beproefd is, en 
veiwolgens een chemisch fabricageproces is ontwikkeld voor de 5 nm 
deeltjes (het zogenaamde sol-gel-proces), is technologisch datgene 
ontwikkeld dat nodig was om een klein beproevingsreactorsysteem te 
kunnen bouwen. 

D i t hield in een reactorvat te ontwikkelen waarin een zodanig 
stromingsbeeld to t stand wordt gebracht dat nergens de deeltjes op de 
wand kunnen uitzakken en dat een zeer constante concentratie en 
concentratieverdehng in stand kan worden gehouden. Voor het 
buitencircuit moesten goede geheel lekdichte pompen, warmtewisse
laars, afsluiters en hydrocyclonen ontwikkeld en beproefd worden. 
Tenslotte is een kleine beproevingsreactor gebouwd voor 1000 kW 
warmteproduktie, die zodanig is uitgevoerd dat we met de installatie 
ru im kunnen experimenteren. Deze beproevingsreactor - de I-CEMA 
Suspensie Test Reactor (KSTR) - is dientengevolge veel gecompliceer
der geworden dan voor een energiereactor noodzakehjk behoeft te z i jn . 

De installatie is eind augustus 1971 zover gereed gekomen dat een 
bedrijfsgroep het apparaat heeft kunnen overnemen om in stappen het 
geheef i n bed r i j f te nemen. Deze stappen zyn: 

1. Ahe systemen i n bedr i j f nemen met water op hoge temperatuur en 
by hoge druk. D'eze fase is afgelopen. 

2. De gehele instahatie beproeven by hoge temperatuur met een 
suspensie die nog niet k r i t i ek kan worden. Deze fase is aan de gang. 

3. De gehele installatie in de buurt van het kri t ieke punt met verri jkte 
splytstof beproeven op een zeer laag vermogen maar by hoge 
temperatuur. Gehoopt word t deze fase in het midden van 1972 te 
kunnen doen aanvangen. 

4. f f e t zogenaamde "vermogensbedrijf" tot 1000 kW toe als alles ook 
verder volgens onze inzichten verioopt. Wy menen dat deze fase eind 
1973 kan zyn beëindigd. 

5. Beoordeling o f op grond van de verkregen ervaringen het inderdaad 
wenselijk is naast snelle ook thermische kweekreactoren ter 
beschikking te krygen in de toekomst. 





F U S I E VAN B I O L O G I S C H E MEMBRANEN IN 
DE NATUUR EN IN H E T L A B O R A T O R I U M 

door 

Prof. Dr. W. A . de Voogd van der Straaten 

Inleiding: 

Een voortgezette analyse van de ons u i t het dagelijkse leven bekende 
planten en dieren voert langs orgaansystemen, organen, weefsels, cellen 
en subcellulaire deeltjes. De analyse eindigt bi j moleculen en ionen. 
Daarbij word t de weg a.h.w. gemarkeerd door instrumenten als het 
l icl i tmicroscoop, het elektronenmicroscoop en de uitrust ing van de 
biochemicus en de moleculaire geneticus. 

Deze to t het uiterste gereduceerde "routebeschrijving" is al 
voldoende om enkele belangrijke uitgangsposities te kunnen aangeven. 
Allereerst is er sprake van een vertrekpunt: het organisme. I n feite is l iet 
ui teindeli jke doel van de gehele analytische onderneming gelegen in een 
beter begrip van het organisme. Ook is er sprake van een eindpunt: het 
moleculaire niveau. I n de moderne biologie is di t het niveau van de 
diepste verklaringsgronden. De gebeurtenissen op de hogere organisatie
niveaus (subcellulaire deeltjes, cellen, weefsels enz.) meent men in 
principe te moeten verklaren van gebeurtenissen op het moleculaire 
niveau u i t . Tussen .vertrekpunt en eindpunt liggen die hogere niveaus als 
concrete tussenstations. Van oudsher nu staat één der genoemde 
tussenstations sterk in de belangstelhng: de cel. I n feite neemt de cel, 
beter het celbegrip, in het moderne biologische denken een 
sleutelpositie in . Elk meercellig organisme ontwikke l t zich, uitgaande 
van één enkele cel, de zygote. Deze eenvoudige overweging maakt ons 
reeds duidel i jk , dat w i j de cel mogen opvatten als een unieke trede op 
de h iërarchische ladder. 

De zygote, de bevruchte eicel, is als zodanig drager van een genetisch 
programma: de samengevoegde genetische informatie , ingebracht door 
de geslachtscellen. Deze informat ie l igt vast in het chromosomale 
desoxyr ibonuc l e ïnezuu r . 

Naar een lezing, geliouden voor de Koninkl i jke Maatschappij Diligentia op 27 maart 
1972. 
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Fig. 1. celfusie; N=lcern 

De ontwikkel ing van zygote to t organisme gaat uiteraard gepaard met 
een groot aantal celdelingen, immers het organisme bevat mil joenen to t 
miljarden cellen. Het staat vast, dat bij elke celdeling de genetische 
informat ie "onverkort en onverdund" wordt overgedragen op de 
dochtercellen. Tegen deze achtergrond stuiten wi j op een van de 
belangrijkste problemen ui t de moderne biologie: het probleem vande 
diversificatie . . . hoe ontstaan spiercellen, levercellen, niercellen, 
darmcellen enz. u i t de zygote. Het staat buiten t w i j f e l , dat de 
verschillende celtypen hun verschil ontlenen aan een differentieel 
gebruik van de identiek in alle cellen beschikbare genetische informatie . 

Niettegenstaande een verregaande diversificatie b l i j k t , dat een 
bepaald bouwplan eigen is aan alle celtypen, inclusief de zygote, het 
uitgangspunt van de ontwikkel ingsl i jn . Met name zi jn alle cellen naar 
het mil ieu toe begrensd door een celmembraan, een vlies van 
submicroscopische dikte (± 75 A ) , hoofdzakel i jk opgebouwd u i t l ipoid-
en eitwitmoleculen. De celmembraan is in het bijzonder belast met de 
regeling van impor t en export van moleculen en ionen. Ahe cellen 
bezitten een kern, de opslag van de genetische informat ie . Deze 
informatie is aanwezig in de vorm van circumscripte chromosomen, 
d.w.z. draden waarin desoxyribonucleinezuur aanwezig is. Naar het 
celplasma toe wordt de kern begrensd door een poreuze dubbelmem-
braan; de por iën staan mater ië le uitwisseling toe tussen kernplasma en 
celplasma. I n het celplasma, het compartiment tussen celmembraan en 
kernmembraan, t re f fen w i j bi j alle cellen een aantal door membranen 
omsloten subcompartimenten aan: het endoplasmatisch ret iculum, het 
Golgi-apparaat, de m i t o c h o n d r i ë n en meestal ook een aantal lysosomen. 
Het gaat hierbij om ruimtel i jke ordening, fasering, in het kader van 
arbeidsverdeling. Met name verzorgt een gedeelte van het endoplasfna-
tische ret iculum (het met ribosomen bezette en daardoor als " r u w " 
imponerende gedeelte) de cellulaire eiwitsynthese. Hier worden, onder 
geleide van uit de kern aflcomstige boodschappe r -nuc l e ïnezu ren , de 
enzymeiwitten, de structuureiwitten en de eventueel te exporteren 
eiwit ten gesynthetiseerd. Het Golgi-apparaat, een opeenstapehng van 
door membranen omsloten ruimten, speelt in het bijzonder een ro l bij 
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de cellulaire secretie. In de genoemde ruimten wordt pre-secreet 
afgewerkt, ingedikt en "verpakt". Verpakken betekent i n deze context: 
dmppelsgewijze omhullen met membraan. Op deze wijze onstaan 
secreetdruppels, die door de cel afgevoerd zullen moeten worden naar 
de extracellulaire ruimte, bi jv . naar het lumen van een klierbuis. De 
m i t o c h o n d r i ë n komen in veelvoud voor in de cel. Z i j spelen een 
hoofd ro l bij de celademhaling, f f e t hoofddoel van de celademhaling is 
de vorming van energierijke fosfaten zoals adenosinetrifosfaat. Deze 
energierijke fosfaten moeten dienen ter dekking van de energiebehoefte 
van de cel. Z i j raken betrokken bij biosynthesen en andere energie 
vragentie processen. Ook de lysosomen komen in veelvoud voor. Z i j 
bevatten een reeks hydrolytische enzymen en zi jn op te vatten als het 
digestie-apparaat van de cel. 

Dat de cel, ongeacht het type, bhjkens het hierboven geschetste 
beeld, opgevat moet worden als een gecompartimentaliseerde 
moleculaire machine is vooral de vrucht van biochemisch en 
elektronenmicroscopisch onderzoek. In d i t beeld treden biomembranen 
op als fasenscheiders; zy zyn onmisbaar in het leven van de cel. Ook 
maakt elektronenoptisch onderzoek duidelyk, dat het ruwe endoplas-
matische ret iculum hier en daar aansluiting vertoont op enerzyds de 
celmembraan en anderzyds de kernmembraan. Hierdoor k r i jg t men de 
indruk, dat de "bui tenwereld" de cel diep penetreert. 

De genoemde cellulaire compartimenten zyn dus alle omsloten door 
een biomembraan. Anders gezegd; de compartimentalisatie wordt 
verkregen door middel van biomembranen. Gebleken is, onder andere 
door werk van V A N D E E N E N , dat de verschillende membraansystemen 
qua samenstelling niet identiek zyn. In toenemende mate ontstaat thans 
begrip voor de relatie tussen specifieke membraanfunctie en moleculaire 
opbouw. Afgezien nu van karakteristieke verschillen in moleculaire 
opbouw valt op, dat deze biomembranen allerminst als starre vormsels 
opgevat mogen worden: reeds de overgang van de bolvorm naar een 
meer ovale vorm (o f omgekeerd), iets dat herhaaldelijk gebeurt wanneer 
een cel zich verplaatst, houdt een verandering in grootte van het 
celoppervlak in . Immers by een gegeven inhoud is het oppervlak het 
kleinst by de bolvorm. Dergehjke veranderingen gaan gepaard met 
opname van moleculen in , respectievehjk uitstoting van moleculen ui t , 
het membraanverband, waardoor rek of rimpeling achterwege kunnen 
bli jven. Anders gezegd: hoewel het membraanoppervlak verandert van 
grootte, b h j f t , dankzy de dynamische invoeging o f ui ts tot ing van 
bouwstenen, de interne structuur van dezelfde kwali te i t . Een andere 
ui t ing van membraandynamiek leidt rechtstreeks to t het onderwerp van 
deze verhandehng: membraanfusie Celdeling vereist, respectievehjk 
houdt in , dat één bolvormig lichaam d ó ó r s n o e r t op zodanige wijze, dat 
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twee ongeveer bolvormige lichamen ontstaan. De moeil i jkheid hierbij 
k o m t aan het hcht zodra wi j als denkmodel een luchtballon kiezen: hoe 
snoeren wy een luchtbal lon d ó ó r op zodanige wyze, dat géén 
luchtverlies optreedt en twee losse dochterballonnen ontstaan? By de 
celdeling wordt di t probleem opgelost door membraanfusie, d.w.z. op 
het moment, dat de straal van de snoergroeve to t de waarde nul nadert, 
sluiten de membranen zich in zichzelf. Men kan ook denken aan een 
pi jpekop waaraan een zeepbel hangt; by het afschudden zal 
membraansluiting moeten optreden om te komen to t een vrij zwevende 
zeepbel. 

f f e t begrip membraanfusie speelt thans in toenemende mate een ro l 
in het celbiologische denken, f f e t bh jk t dat de fusie van biomembranen 
een i n de natuur zeer veel voorkomend verschynsel is. Niet allereerst 
met betrekking tot celmembranen, maar vooral met betrekking tot de 
andere biomembraansystemen. I n feite kennen wy fusie van 
membranen met zichzelf en fusie van een bepaald type membraan met 
een ander type. Daarnaast heeft men zich ook op kunstmatig 
ge ïnducee rde , d.w.z. experimentele membraanfusie geworpen. D i t 
betref t vooral de fusie van celmembranen waardoor men verscheidene 
cellen to t één méérkern ige protoplast kan doen samensmelten. Deze 
"laboratoriumfusies" zyn wel bedoeld om een beter begrip van de 
natuurl i jke fusies te kri jgen, maar in het byzonder gaat het echter om 
het gedrag van genoemde meerkernige protoplasten op het stuk van de 
genetische informatieverwerking. Met andere woorden: fusietechnieken 
spelen thans een belangryke rol by de ontraadsehng van het 
mechanisme van die informatieverwerking. 

I n het navolgende zal achtereenvolgens ter sprake worden gebracht: 
1) de algemene opbouw van biomembranen; 
2) het v ó ó r k o m e n van natuurl i jke membraanfusie; 
3) pathologisch en kunstmatige membraanfusie; 
4) celfusie ter opheldering van cytogenetische mechanismen; 
5) het mechanisme van natuurl i jke membraanfusies; 
6) een nabeschouwing van algemene aard. 

\. De algemene opbomv van biomembranen 

Biomembranen vindt men aan het celoppervlak en als comparti-
mentsgrenzen in de cel. Afziende van zeer essentiële variaties in 
samenstelling zyn biomembranen opgebouwd ui t lipoiden en eiwitten. 
Wat betref t de lipoidale component gaat het om lecithines, cholesterol 
en vetzuren. Ook afbraakprodukten van lecithines kunnen voorkomen. 
De membraaneiwitten kan men m i n o f meer arbitrair uitsplitsen in 
structuureiwit ten en enzymeiwitten in het byzonder zogenaamde 
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carriereiwitten. De enzymeiwitten worden geacht een centrale rol te 
spelen bi j stoftransport door de membraan heen. 

De membraan l ipoiden en de membraaneiwitten vormen een 
relatiepatroon: twee lagen l ipoidmoleculen zouden tezamen een "b l ad" 
vormen waarin deze moleculen hun waterafstotende delen, zoals 
vetzuurstaarten, naar elkaar toekeren. Eventuele polaire groepen, zoals 
carboxylgroepen, fosfaatgroepen en aminogroepen, zouden aan beide 
zijden van het "b lad" uitsteken. Beide oppervlakken van het "b l ad" 
zouden tenslotte bedekt zi jn met de eiwitcomponent (zie membraan-
doorsnede f ig . 5) . Het geheel noemt men een tri-lamellaire membraan. 
Men zou ook kunnen spreken van een sandwich-structuur, ontstaan 
door twee eenzijdig besmeerde boterhammen opeen te leggen, boterlaag 
tegen boterlaag, D i t membraanbeeld steunt op biofysische en 
elektronenoptische gegevens, I n het bijzonder maakt het elektronen
microscoop de tri-lamellaire structuur waarschijnlijk. Toch is hier grote 
voorzichtigheid geboden. Immers, het preparaat heeft ingrijpende 
voorbehandelingen ondergaan, waaronder bijv, f ixat ie en "aankleuring" 
met osmiumtetroxyde. Een en ander betekent stellig niet, dat w i j met 
een kunstprodukt te maken zouden hebben, dat m é é r slaat op de 
bewerking dan op het uitgangspunt. Het kan echter wel betekenen, dat 
het elektronenmicroscoop ons a l t i jd membranen in "rigor mor t i s " laat 
zien. D i t punt is belangrijk, We moeten namelijk ernstig rekening 
houden met de bestaansmogelijkheid van verscheidene, in elkaar 
overgaande, membraanstructuren. Zo is er aanleiding om het bestaan 
van kleine " k o r t levende" por iën in de celmembraan aan te nemen. Het 
elektronenmicroscoop laat hiervan niets zien, respectievelijk kan 
hiervan niets laten zien. I n het bijzonder echter z i jn er redenen om de 
l ipoidlamel niet als een statisch gegeven te beschouwen. Onder 
omstandigheden zouden de l ipoidmoleculen hun evenwijdige rang
schikking kunnen opgeven om te komen to t de vorming van 
bolmicellen: "druppelt jes" waarin de polaire groepen als bloemen aan 
de buitenkant liggen, t e rwi j l de hydrofobe groepen als bloemstelen naar 
het middelpunt van de bolmicel wijzen. Hoe di t ook zi jn moge, het 
bestaan van natuurl i jke en kunstmatige membraanfusie maakt het 
volstrekt noodzakelijk om de membraanstructuur als.f lexibël te zien; in 
paragraaf 5 zal hierop nader worden ingegaan, . Overigens z i jn in de 
inleiding reeds punten naar voren gebracht, die to t dezelfde conclusie 
voeren. Tenslotte zij opgemerkt, dat de celmembraan aan het 
buitenoppervlak meestal een glycocalix, een mucopolysaccharide laag 
draagt, die in het bijzonder bij de impor t van moleculen een ro l zou 
kunnen spelen. 
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2. Het vóórkomen van natuurlijke membraanfusie 

Membraanfusie is een veel voorkomend verschijnsel. Wij hebben de 
aan de celdehng ten grondslag liggende membraanfusie reeds in de 
inleiding besproken ( f ig . 2). Thans richten wy onze aandacht op het 

Fig .2 . celdeling; N=kern. 

verband tussen cellulaire secretie en membraanfusie, T o t voorbeeld 
dient een cel van het exocriene pancreas, belast met de biosynthese en 
de export van spysverteringsenzymen zoals trypsine. 

De biosynthese van deze spijsverteringsenzymen vindt plaats aan de 
cytoplasmatische zijde Van het ruwe endoplasmatische ret iculum (zie 
f ig . 3 en 4), conform uit de kern afkomstige informatiedragende 
ribonucleinezuur moleculen (boodschapper R N A ) . Op een niet geheel 
duidelijke wyze verdwynen de zojuist genoemde enzymmoleculen in de 
door membranen omsloten hoUen van het endoplasmatische ret iculum; 
zij moeten daartoe de membraan passeren. Zodra de holten tot een 
zekere vullingsgraad zijn gekomen, treedt een merkwaardig verschijnsel 
op: het ruwe endoplasmatische ret iculum gaat kleine, submicrosco
pische, uitstulpingen vertonen, Deze "u i tbo t t ingen" zi jn a l t i jd vrij van 
ribosomen. Nadat zij een zekere grootte hebben bereikt, snoeren zh 
zich af. Op deze wyze komt het tot de vorming van door membranen 

RER 

Eig, 3, liet ruwe endoplasmatische reticulum (RER) vormt pre-secregt en sngert vervolgens 
submicroscopische blaasjes af. 
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omsloten blaasjes, gevuld met enzym, die thans vrij in het celplasma 
liggen. Het moge de lezer duideli jk z i jn , dat de afsnoering tot stand 
komt via een zich in zichzelf sluiten van de membraan; men denke aan 
liet ballon-model ui t de inleiding. 

De zojuist gevormde submicroscopische blaasjes gaan vervolgens naar 
het Golgi-apparaat, waar zij door fusie versmelten met de membraan 
van dit celorgaan. De inhoud van de blaasjes ligt nu in de ruhnten van 
het Golgi-apparaat om enige nabewerking, waaronder indikking, te 
ondergaan. Nog weer later i n de t i j d gaan de Golgi-membranen over tot 
de afsnoering van microscopische blaasjes, secreetvacuolen. Uiteraard 
berust deze afsnoering wederom op een in zichzelf sluiten van een stuk 

Fig, 4, fusie van een secreetvacuole (VAC) met de celmembraan; secreet komt nu in de 
extracellulaire ruimte. 

biomembraan. I n het celplasma liggen nu microscopische secreetvacuo
len, d.w.z. deeltjes „in membraan verpakt secreet". Deze vacuolen 
leggen zich tenslotte tegen de binnenzijde van het aan het kherlumen 
grenzende stuk celmembraan. Tenslotte, via een laatste membraanfusie, 
word t het secreet in het lumen uitgestort. Welgeteld liggen er vier 
membraanfsies tussen de biosynthese en de secretie. Gedurende alle 
fasen van di t proces, behalve de biosynthese zelf, hebben 
biomembranen ervoor gezorgd, dat de enzymmoleculen géén direct 
contact konden kri jgen met het celplasma. Ondermeer moeten wi j 
hierin een stuk zelfbescherming zien. Het gehele proces laat zich 
vervolgen na het toedienen van radioactieve aminozuren, die in de 
biosynthese betrokken raken, met behulp van tracertechnieken, i.h.b. 
de autoradiografie. 

Het proces van de fagocytose, bijv. de opname van een bacterie door 
een wit te bloedcel, sluit eveneens een membraanfusie in . De cel legt 
zich met een uitloper om de bacterie. Vervolgens sluit de celmembraan 
zich in zichzelf, waardoor de bacterie, in een vacuole verpakt, in het 
celplasma k o m t te liggen. Vetzuurmoleculen respectievelijk alcoholmo
leculen kunnen di t gebeuren bevorderen, in het bijzonder wanneer hun 
ketenlengte 6 - 1 0 kools tofatomen bedraagt. D i t verschijnsel, aange-
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toond door F E T H K E (1929) en DE VOOGD V A N DER S T R A A T E N 
(1958) berust waarschijnlijk op een structurele verzwakking van de 
lipoidlamel in de celmembraan. De kortketenige vetzuur — respectieve
l i jk alcoholmoleculen worden in de lipoidlamel ingescliaard, maar 
leveren een ondermaatse bijdrage to t de onderlinge samenhang. Zo mag 
men dan veronderstehen, dat de verminderde inwendige samenhang van 
de lipoidlamel de membraanfusie vergemakkelijkt. 

Nadat de bacterie is opgenomen treedt fusie op van de 
fagocytose-vacuole met een aantal lysosomen, waardoor de bacterie 
onderworpen wordt aan de inwerking van lytische enzymen. Deze 
vertering verloopt dus in een stuk "bui tenwereld", te weten de 
fagocytose-vacuole; men spreekt dan van digestie-vacuole. Het 
digestieproces wordt op deze wijze afgeschermd van het celplasma. 
Wanneer tenslotte de digestie is afgelopen, kan de vacuole zich 
ontledigen i n de buitenwereld door te fuseren met de celmembraan. 

Wij wil len deze paragraaf afsluiten met een voorbeeld van natuurli jke 
celfusie. Bij de celdeling ontstaan twee dochtercellen u i t een moedercel; 
bij de celfusie daarentegen smelten meerdere cellen samen to t een 
méérkern ige protoplast (zie f ig . 1). Meerkernigheid bewijst op zichzelf 
genomen niet, dat celfusie heeft plaats gevonden. Het is namelijk 
mogelijk, dat een cel gekomen is to t een kerndeling zonder een 
daaropvolgende tweedeling van het cellichaam. I n feite is men slechts 
zeker, wanneer men celfusie bijv. met behulp van microcinematografie 
ziet gebeuren, of wanneer men kan aantonen, dat de kernen van 
verschhlende herkomst zi jn . Het laatste doet zich voor, wanneer cellen 
met radioactief gemerkte kernen fuseren met cellen die niet radioactief 
zijn. Op basis van deze mogelijkheid heeft HOLTROP aangetoond, dat 
zg. osteoclasten kunnen ontstaan door celfusie. I n het skelet bestaat een 
voortdurend gereguleerd wisselspel van opbouw en afbraak. Daarbij 
wordt de afbraak o.a. verzorgd door meerkernige cellen van een 
opvahende morfologie: de osteoclasten. 

U i t het bovenstaande is wel gebleken, dat membraanfusie allerminst 
een zeldzaam verschijnsel is, maar in tegendeel een centrale ro l speelt b i j 
de normaie levensprocessen. Wat de celfusie betreft, die dus to t stand 
komt door fusie van celmembranen, moeten wij echter aannemen, dat 
het gezonde organisme, behalve in geval zoals van de genoemde 
osteoclasten, niet veel gelegenheid tot celfusie open laat. 

3. Pathologische en kunstniatige membraanfusie 

Onder niet geheel normale of duideli jk abnormale omstandigheden 
komt celfusie, als een speciale vorm van membraanfusie, meer naar 
voren. Wy willen ons nu in deze paragraaf vooral beperken to t celfusie. 
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Wanneer een splinter door de huid is gedrongen Icomt het meestal tot 
een chronische ontsteking. I n het ontstekingsgebied worden meerker
nige cellen aangetroffen, z.g., vreemdlichaamsreuscellen. Ook i n 
chronische tuberculeuze ontstekingshaarden worden vergelijkbare cellen 
gevonden. Zoals de genoemde osteoclasten zi jn ze mogelijk ontstaan 
door celfusie, hoewel hier een stuk bewijsvoering ontbreekt, f f e t is 
merkwaardig, dat "opruimcel len" zo vaak veelkernig zi jn. Men kan zich 
afvragen o f deze meerkernigheid niet een voorwaarde is tot hun 
specifiek functioneren. Door werk van VAES en van D I N G L E is komen 
vast te staan, hoe osteoclasten bot to t oplossing kunnen brengen. Z i j 
doen dit door middel van lysosomale enzymen, die worden 
uitgescheiden. Ook deze uitscheiding zou kunnen verlopen via een 
membraanfusie, nadat een aantal lysosomen zich tegen de binnenkant 
van de ceimembraan heeft geposteerd, f f e t is nu denkbaar, dat i n een 
dergelijke situatie meer kernen nodig zi jn om voldoende instructie te 
verschaffen, door middel van boodschapper-RNA's, voor de massale 
aanmaak van lysosomale enzymen. 

B A R S K I , SORIEUL en anderen hebben gevonden, dat cellen onder 
weefselkweekcondities spontaan kunnen fuseren. D i t is hun gebleken na 
het tezamen kweken van cellen van uiteenlopende herkomst. Na een 
zekere t i j d treden cellen op, die men cytogenetisch als "mengcellen" 
kan beschouwen. Overigens k o m t slechts een zeer laag percentage cellen 
to t fusie. Meestal zelfs is di t percentage zo laag, dat de gefuseerde cellen 
"zoek" raken tussen de overmaat niet gefuseerde cellen of zelfs worden 
overgroeid. Inmiddels zi jn geraffineerde kweektechnieken ontwikke ld , 
waarbij de gefuseerde cellen als het ware betere overlevingskansen 
hebben dan de niet gefuseerde cellen: Deze procedure, waarbij word t 
aangestuurd op een positieve selectie van gefuseerde cellen, maakt juis t 
gebruik van hun cytogenetisch "anders z i j n " . In principe gaat het om 
milieu-condities, die alleen door de fusieprodukten kunnen worden 
benut. Deze werkwijze vooronderstelt het gebruik van cehen, die op 
grond van mutaties bepaalde milieu-condities niet kunnen verwerken. 
De gefuseerde cellen kunnen di t wel. 

Celfusie k o m t voorts voor bij bepaalde virale infecties. In het 
bijzonder liet Sendai-virus, behorende to t de myxovirussen, is i n di t 
opzicht bekend geworden. Zelfs met ultraviolet hcht o f bepaalde 
chemische agentia voorbehandeld virus is in staat om in korte t i j d 
verscheidene cellen tot fusie te brengen. Dankzij de voorbehandehng 
treedt dan geen infectie op. I n O x f o r d heeft speciaal f l A R R I S bril jante 
cytogenetische experimenten uitgevoerd, gebruikmakend van geïnact i 
veerd Sendai-virus; in de volgende paragraaf zal hierop worden ingegaan. 

Inmiddels zi jn op verscheidene plaatsen onderzoekingen op gang 
gekomen naar de mogelijkheid, om met zuivere chemische agentia 
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celfusie te induceren. Deze onderzoekingen grijpen in zekere zin terug 
naar wat in paragraaf 2 gezegd werd met betrekking tot fagocytose 
bevorderende agentia. Door toepassing van agentia die de samenhang 
binnen de hpoidlamel verzwakken tracht men de structurele 
verschuivingen, die nodig zyn om to t een fusie te komen, te 
vergemakkehjken en voor de bereiden. I n principe gaat het dus om 
membraan labihserende agentia. 

Door LUCY, H O W E L L en POOLE werd o.a. het fuserend vermogen 
van lysolecithine en glycero-mono-oleaat onderzocht, ( f ig . 8) . 
De lecithines (fosfatidylcholines) behoren tot de normale bestanddelen 
van de lipoidlamel. Lysolecithines kunnen ui t lecithines ontstaan door 
inwerking van het enzym fosfolipase A. Ook de lysolecithines komen 
voor in biomembranen, zy het in lage concentraties. Krachtens hun 
sterische configuratie werken lysolecithines labihserend of zelfs 
lyserend in op biomembranen. In het byzonder geldt d i t voor rode 
bloedcellen, die onder invloed van lysolecithines hun hemoglobine 
loslaten; het lekt weg ten gevolge van wijzigingen in de membraan. 

Wanneer een boekenplank geheel gevuld is met boeken ontstaat een 
uiterst stabiele configuratie; alle boeken steunen elkaar. Tussenplaatsing 
van een vaas o f een asbak bederft de stabiliteit grondig. D i t ongeveer is 
het effect van tussenplaatsing van labihserende moleculen in de 
lipoidlamel. L U C Y en medewerkers hadden zeer goede gronden om 
stoffen als lysolecithine en mono-oleaat nader te onderzoeken. Niet 
alleen was hun labihserend vermogen op rode bloedcellen bekend, maar 
het gaat om agentia, die de cel zeer wel weet af te breken, 
respectievelijk weet om te bouwen tot moleculen, die niet langer 
labihserend inwerken. Met andere woorden: i n deze keuze ligt reeds het 
vermoeden vervat, dat deze o f dergelijke s toffen wel eens door de 
natuur zelf ingeschakeld zouden kunnen worden, indien een tydehjke, 
locale, membraan-labhisatie nodig is. 

Toch is gebleken, dat de lysolecithines in het algemeen beschadigend 
inwerken op cellen. Hun leven wordt sterk bekort. Ook valt de 
opbrengst aan gefuseerde cellen, in vergelijking met het fuserend 
vermogen van Sendai-vhus, duideli jk tegen. 

Een en ander behoeft het uitgangspunt van Lucy in het geheel niet te 
discrediteren. Aannemende, dat by natuurhjke membraanfusies s toffen 
als lysolecithine en/of mono-oleaat zouden zyn betrokken, ligt het voor 
de hand om te veronderstellen, dat deze stoffen niet van buiten komen, 
maar door de cel ter plaatste in de goede concentratie worden 
aangebracht. 

Veel belangryker is het volgende. Celfusie met behulp van 
Sendai-virus, zowel als celfusie met labhiserende agentia, vraagt een 
korter o f langer durende incubatie bij 37° C. D i t zou kunnen betekenen. 
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dat het niet alleen gaat om locale moleculaire verschuivingen, maar om 
een gebeuren, waarbij op een o f andere wijze de gehele cel is betrokken. 
Uiteraard gaan de gedachten het eerst ui t naar de cellulaire 
energievoorziening, d,w,z, de A,T,P,-generatie, Nader onderzoek zal 
deze "achtergrondsfactor" aan het licht moeten brengen. Echter nu 
reeds kan enige t w i j f e l bestaan aangaande de exphcatieve betekenis van 
het door ons gehanteerde membraanmodel, 

4. Celfusie ter opheldering van cytogenetische mechanismen 

Het celfuserend vermogen van geïnactiveerd Sendai-virus is in het 
bijzonder door f f A R R I S benut, om de wisselwerking tussen celplasma 
en celkern nader te analyseren. Deze onderzoekingen betreffen de 
genetische informatieverwerking en wel speciaal de invloed van het 
cytoplasma op de genetische activiteit van de kern. 

Bh deze onderzoekingen werd onder meer gebruik gemaakt van 
I-fELA-cellen en vogelerytrocyten. Hela-cellen zyn in feite tumorcellen, 
afkomstig van een baarmoederhalscarcinoom, reeds jarenlang voortge-
kweekt en daardoor geworden tot een door experimentatoren zeer 
gewaardeerde estabhshed cell-line. Rode bloedcehen van vogels zyn, i n 
tegenstelling- to t erytrocyten van zoogdieren, in het bezit van een kern. 
De morfologie van deze kern doet echter reeds vermoeden, dat er van 
genetische activiteit weinig sprake zal zyn. De kern maakt een uiterst 
gecondenseerde indruk. Toepassing van radioactief uridine, een 
bouwsteen van de ribonucleinezuren, toont aan, dat het in de kern van 
vogelerytrocyten nauwelijks of niet to t de vorming k o m t van 
boodschapper-ribonucleinezuur. Van eiwitsynthese is in deze cellen dan 
ook nauwelijks sprake. 

Onder invloed van Sendai-virus kan men Hela-cellen en kippe-erytro-
cyten to t fusie brengen. Het k o m t to t de vorming van twee o f 
meerkernige protoplasten, waarby dus Hela-kernen en gecondenseerde 
non-actieve erytrocytenkernen ondergebracht worden in een gemeen
schappelijk celplasma. Kwant i ta t ie f bestaat di t celplasma overwegend 
uit Hela-celplasma. Praktisch gesproken is van de zyde van de 
kippe-erytrocyten, behalve de kern, slechts wat hemoglobine meege
komen. 

Het bh jk t nu, dat na enige tyd de erytrocytenkernen opzwehen en 
een actief ui terhjk verkrijgen. Inderdaad wordt radioactief uridine nu 
ge ïncorporeerd , ten bewyze van een op gang komende vorming van 
ribonucleinezuur. Nog weer later b l i jken de erytrocytenkernen mede te 
werken aan de besturing van de eiwitsynthese. Met behulp van gevoelige 
immunologische technieken luk t het om aan het oppervlak van de 
gefuseerde cellen kippe-antigenen aan te tonen. 



138 PROF. DR. W. A. DE VOOGD V A N DER STRAATEN 

5 

Fig. 5. membraandoorsnede; zig-zaglijn = eiwit; stippels = glycocalix, 

I n deze experimenten gaat het om een zeer fundamentele vraag. Deze 
vraag betreft de regulatie van de activiteit van het genoom. Het 
beschreven experiment laat zien, dat onder invloed van het Hela-plasma 
het kippegenoom a,h,w, "ontwaakt" . Het is hier ihet relevant om deze 
problematiek verder u i t te diepen. 

Celfusie is thans een teclmiek, waarmee op geraffineerde wijze 
cytogenetiscli onderzoek kan worden bedreven, In Nederland word t in 
het bijzonder door BOOTSMA en medewerkers gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheden. Z i j hebben een zeer specialistisch gebied to t hoge 
ontwikkehng gebracht, 

5. Het mechanisme van natuurlijlie membraanfusie 

. I n paragraaf 1 werd een pr imi t ie f structuurmodel van de 
biomembraan gegeven: het trilamellaire model. Daarbij werd de 
waarschuwing uitgesproken, dat een membraanmodel, welk dan ook, 
wel eens principieel aan de werkeli jkheid voorbij zou kunnen gaan. Het 
is namelijk waarschijnlijk, dat in biomembranen meer structurele 
constellaties, als overgangsvormen, naast elkaar kunnen bestaan. I n feite 
werd i n paragraaf 3 aangegeven, hoe bij het fusie-onderzoek juis t 
gespeeld wordt op "constehatieverschuivingen". Het toevoegen van 
agentia zoals lysolecithine o f glycero-oleaat w i l juis t ingrijpen in het 
bestaande structurele verband. Anders gezegd: membraanfusie zou 
ondenkbaar zi jn i n een universum waarin biomembranen voldeden aan 
een statisch model. 

Toch heeft het hanteren van een model stellig zin, al was het alléén, 
omdat een model ons dwingt onderscheid te maken tussen de twee 
oppervlakken van de membraan, "bui tenkant" en "binnenkant" . D i t nu 
is van het grootste belang voor een goed begrip van het fusieproces. Men 
zou de membraanfusie i n gedachte uiteen kunnen leggen i n drie fasen 
(zie f ig . 6 en 7): 1) contact tussen twee discrete membranen; 
2) moleculaire verschuivingen; de membranen lopen als het ware door 



FUSIE V A N BIOL. MEMBRANEN IN DE NATUUR EN IN HET L A B . 139 

e 

Fig. 6 en 7. fusie van celmembranen. 

elkaar heen. Men zou ook van penetratie kunnen spreken; 
3) heror iën ta t i e van moleculen, leidend to t de afscheiding van twee 
discrete membranen, die thans in een andere r icht ing lopen. Ter 
verduideli jking van deze fasering moge nog liet volgende beeld dienen. 
Men kan twee kleine nullen samenvoegen to t een acht. vervolgens kan 
men deze acht openbreken to t één grote nul . Maar ook kan men een 
grote nul indeuken to t een acht en deze acht vervolgens uiteen trekken 
to t twee kleine nuhen. f f e t is nu zinvol de volgende vragen te stellen: 
houdt membraancontact automatisch fusie i n , met andere woorden zi jn 
de drie onderscheiden fasen direct causaal gekoppeld? Zo niet, is dan 
wel de derde fase direct causaal gekoppeld aan de tweede? Wat de eerste 
vraag betreft kunnen wy vrij zeker zyn, dat membraancontact alléén 
een onvoldoende voorwaarde vormt to t fusie. Immers het hele 
onderzoek leert ons de zeldzaamheid van celfusies, ó ó k daar waar cehen 
dicht opeen gepakt liggen. Wel is membraancontact een noodzakelijke 
voorwaarde to t celfusie. Overigens roept ons argument een nieuwe vraag 
op. Wordt de betrekkelijke zeldzaamheid van celfusie niet bepaald door 
de aanwezigheid van bedekkende stoffen op de membraan, met andere 
woorden zouden "naakte" biomembranen na contact wel automatisch 
fuseren? Uiteraard gaan bij deze vraag onze gedachten ui t naar de aan 
het slot van paragraaf 1 genoemde glycocalix. 
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Wij geloven echter dat ook de derde fase niet zonder meer 
automatisch l ioef t te volgen op de tweede. Wanneer gelabhiseerde 
"naakte" membranen zodanig innig contact maken, dat zij als het ware 
door elkaar lopen, l i j k t het zonder bijkomende begunstigende 
omstandigheden uiterst onwaarschijnlijk, dat zich nu plotsehng twee 
discrete membranen van elkaar zouden afscheiden, f f e t hgt voor de 
Irand om hier over te schalmeien op een thermodynamische 
beschouwing. D i t zou te ver voeren. Wel l i j k t het van belang nogmaals 
te wijzen op het gegeven, dat fusie met behulp van Sendai-virus, 
respectievelijk met behulp van labihserende agentia, vraagt om een 
temperatuur waarbij vitale processen voortgang kunnen vinden. 

f f e t mechanisme van de natuurl i jke membraanfusies is in een ander 
opzicht nog raadselachtiger. D i t betreft vooral de intracellulahe fusies, 
zoals w i j die waarnemen in kliercelen. Er is geen sprake van, dat bijv. 
secreetvacuolen door fusie zouden worden opgenomen in het ruwe 
endoplasmatische ret iculum. De fusies hebben een specifiek karakter. 
De grondslag van deze specificiteit is duister. 

6. Nabeschouwing van algemene aard 

Aan het celbiologisch f ron t ligt de membraanfusie thans op een 
tamelijk vooruitgeschoven post. I n het voorgaande is getracht in korte 
trek de aard en het belang van deze problematiek te schetsen. I n feite 
gaat het om twee sterk verstrengelde l i jnen van interesse, a) Teruggrij
pend bijv. maar de secernerende pancreascel wihen wi j begrijpen, hoe 
die cel het klaart een viertal types membraanfusies met zo grote precisie 
ui t te voeren, f f e t ogenschijnlijke gemak en de trefzekerheid van d i t 
gebeuren tart ons begrip. K o r t o m het gaat hier om fundamentele 
celbiologische problemen, b) Daarnaast is er een zekere behoefte om te 
komen to t alternatieve celfusietechnieken, al was het slechts, omdat 
Sendai-viruspreparaten van gestandaardiseerde sterkte niet a l t i jd 
gemakkelijk te verkrijgen zijn. Ook b l i j f t steeds enige t w i j f e l mogelijk, 
o f bij het gebruik van virusdeeltjes, ook al zijn ze geïnact iveerd, niet 
enige vreemde genetische informat ie "binnengesmokkeld" zou kunnen 
worden. Voora l het succesvolle gebruik van Sendai-virus roept echter 
weer fundamentele vragen op. f foe werken deze virusdeeltjes? Welk 
bestanddeel is hierbij doorslaggevend, maar ook: hoe (zonder 
virus!) verloopt de vorming van b.v. osteoclasten? In di t hcht mag ook 
de vraag gesteld worden, hoe in het organisme, in het algemeen, de 
mogelijklieden tot celfusie sterk beperkt gehouden worden. Wij moeten 
hopen, dat deze fundamentele vragen te eniger t i j d afdoende 
beantwoord worden. Wat betekent i n di t verband "afdoende?" Daartoe 
zal niet slechts het verschiinsel membraanfusie op moleculah en 
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colloidchemisch niveau verklaard moeten worden, maar daarenboven 
zal duideli jk moeten z i jn , hoe di t gebeuren geregeld kan worden en een 
uiterst specifiek karakter kan hebben, zoals gebleken is bij de 
bespreking van de exocriene pancreas-lcliercel. 

H,C + 0 
O 
ii 

H C t O 

O 
H , C - 0 — P -

ÓH 

R 

O 
ii - R . 

0-(CHJ,-N(CH3)3 
ÓH 

• F o s f o l i p a s e A. » « B . 
Fig. 8. de vorming van lysolecithine uit lecithine onder invloed van fosfohpase A. 
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A Ë R O D Y N A M I C A VAN B O E M E R A N G S 

door 

Drs. F. Hess 

Boemerangs zijn voorwerpen die na een goede worp snel roterend 
door de lucl i t vliegen en via een boog naar de werper terugkeren. Hun 
merkwaardig gedrag heeft velen geïn t r igeerd sinds de ontdekking van 
Austral ië , hun land van herkomst. Weliswaar zijn ook in andere delen 
van de wereld boemerangachtige voorwerpen aangetroffen (India, 
Egypte, Noord-Amerika, o.a.), maar voor zover mi j bekend missen deze 
dingen het vermogen een terugkeer-baan te beschrijven. Een 
uitzondering betreft een enkele jaren geleden bi j Velsen opgegraven 
boemerang (4e eeuw v. Chr.!) waarvan een copie gemaakt is die kan 
terugkeren. Overigens behoren de meeste Australische boemerangs ook 
niet to t de terugkerende kategorie. De meeste zijn wapens die min of 
meer rechtuit vliegen en van grote afstand af met kracht een doel 
kunnen raken. De terugkerende soort was bij de inboorlingen in 
sommige streken van Austral ië i n gebruik als speelgoed. 

De boemerang als natuurwetenschappelijk verschijnsel was nogal i n 
de belangstelling in de jaren 1870-1920 . Helaas stond de aë rodynamica 
in die t i j d nog in de kinderschoenen, zodat het vr i jwel ondoenlijk was 
enig inzicht te verkrijgen in de krachten die een door de lucht vhegende 
boemerang ondervindt. Later is de boemerang ui t de wetenschappelijke 
belangstehing geraakt. 

Voor een begrip van de principes waarop het gedrag van een 
terugkerende boemerang berust, allereerst een beschrijving van zo'n 
voorwerp (zie f ig , 1), Een boemerang bestaat u h twee (of meer) armen 
die elk een doorsnede hebben als van een vliegtuigvleugel. De 
bovenzijde van zo'n arm is boller dan de onderzijde. De armen liggen in 
één plat vlak. Het hele voorwerp heeft een grootste afmeting van 
ongeveer 50 cm en weegt ongeveer 150 gram, (Het is niet moei l i jk zelf 
een goede boemerang te vervaardigen ui t mult iplex van 6 m m dik) . 

Vanwege hun vliegtuigvleugelprofiel ondervinden de boemerang-
armen een kracht gericht van de plattere naar de bollere zijde. Bi j een 

Naar een lezing, gehouden voor de Koninkli jke Maatschappij Diligentia op 10 april 
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horizontaal vliegend vliegtuig is deze kracht verticaal omhoog gericht; 
een boemerang echter wordt geworpen met zijn vlak byna verticaal (zie 
f ig . 2), met de bollere zijde naar de gooier toe. De aë rodynamische 

Fig. 2 weggooien boemerang 

gezien van achteren. 

kracht werkt hier dus van rechts naar links, gezien van de rechtshandige 

gooier af. 
By het gooien is het essentieel dat de boemerang een snelle rotatie 

wordt meegegeven, zodat hij de hand verlaat met een snelheid van ca. 
80 km/uur bij ca. 10 omwentelingen/seconde, f f y vliegt aanvankelijk in 
ongeveer horizontale r ichting, recht vooruit , w y k t naar links af, bereikt 
een verste afstand van + 30 meter en keert via een boog naar de gooier 
terug. De hele vlucht duurt ongeveer 8 seconden. 

Door de combinatie van translatie en rotatie hebben verschihende 
delen van de boemerang verschhlende snelheden ten opzichte van de 
lucht (zie f ig . 3). Als we een boemerang arm volgen in zyn beweging, 
zien we dat, wanneer hij naar boven wyst, hi j een grotere snelheid zal 
hebben dan wanneer hij naar beneden wijst . Derhalve zal hij ook een 
grotere kracht ondervinden wanneer hi j omhoog gericht is, dan wanneer 
Ihj omlaag gericht is. Gemiddeld genomen werkt er daardoor een 
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Icrachtmoment op de boemerang, om een as m i n o f meer parallel aan de 
translatie r ichting. 

Op ' t eerste gezicht l i j k t het dat di t moment de boemerang zou doen 
omkantelen; echter, vanwege z i jn snelle rotatie, gedraagt de boemerang 
zich als een gyroscoop o fwe l to l . Onder invloed van een krachtmoment 
om een horizontale as voert een t o l een precessie ui t om een verticale as 
(zie f i g . 3). Ook een boemerang doet dit . f f i j verandert z i jn or iën ta t ie en 

zou een steeds grotere hoelc maken met zi jn voortbewegingsrichting, 
ware het niet dat de aë rodynamische krachten dan zó snel aangroeien 
dat de baan naar links k romt (vgl. het roer van een schip). 

De baan voegt zich dus naar de or iën ta t ieverander ing van de 
boemerang, zo dat de hoek tussen baan en boemerangvlak gering b l i j f t . 
Op deze wijze doorloopt de boemerang een min of meer cirkelvormige 
baan en keer naar zi jn punt van uitgang terug. Tenzij hij nog genoeg 
energie overheeft voor nog een stuk baan. I n dat geval k o m t hi j 
verderop terecht, of beschrijft hi j zelfs een tweede lus. 

Samenvatting: f f e t terugkeren van boemerangs berust op een 
combinatie van twee eigenschappen: 1° de vliegtuigvleugel werking en 
2° de tolwerking. 

f f e t is mogelijk een eenvoudig theoretisch model voor de 
boemerangbeweging op te zetten dat gebaseerd is op deze twee punten 
De wisselwerking tussen de boemerang en de lucht is echter uiterst 
gecompliceerd en er zullen ernstige vereenvoudigingen van de 
werkeli jkheid moeten worden gemaakt teneinde een hanteerbare 

Fig. 3 
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theorie te verkrijgen. 
Heel simpel is een model waarin elk stukje boemerang wordt opgevat 

als een stukje uit een vliegtuigvleugel dat vliegt in het vlak van de 
boemerang door "verse" lucht, d.w.z. door lucht die niet in beweging is. 
(Dat is in werkeli jkheid natuur l i jk niet zo, want de lucht wordt door de 
boemerang zelf in beweging gebraclit). De krachten, gemiddeld over een 
omwentelingsperiode ( in de prakt i jk ± 0.1 sec.) z i jn op grond van zo'n 
simpel model te berekenen. Daaruit volgt dan de baan die een boemerang 
onder invloed van die krachten beschrijft . 

Het opmerlcelijkste dat u i t het simpele model komt is: Als v de 
translatiesnelheid van de boemerang is, en co de rotatiesnelheid ( in 
radialen/sec), dan geldt voor het kracl i tmoment M dat (over een 
rotatieperiode gemiddeld) werkt op de boemerang: 

M(:)ojv 

(( : ) betekent: recht evenredig met). Bij een gyroscoop o f t o i met 
traagheidsmoment I geldt voor de precessiehoeksnelheid J2 (= snelheid 
van or iën ta t ieverander ing) : 

D i t levert: 

D i t betekent: een boemerang met groter traagheidsmoment precedeert 
langzamer, beschrijft dus een ruimere boog en heeft een grotere 
baandiameter. Wil men een boemerang met een kleine baan dan zal men 
hem hcht moeten houden (/ klein) . De precessiesnelheid is onafhanke
l i jk van de rotatiesnelheid co. Interessanter is nog de evenredigheid van 
n met t", de voortbewegingssnelheid. Een boemerang geworpen met 
twee maal zo grote snelheid verandert dus zi jn or iën ta t ie tweemaal zo 
snel. Maar dat betekent, dat hij dezelfde baankromming heeft. Een 
boemerang heeft (volgens deze eenvoudige beschouwingen, maar ook in 
de prakt i jk ongeveer) een min o f meer vaste ingebouwde baandiameter. 
Bij krachtiger gooien bereikt een boemerang geen grotere afstand, hij 
vliegt alleen langer door en beschrijft misschien een extra lus. 

Het simpele theoretische model leidt to t een stel wiskundige 
vergelijkingen waarin de luchtkrachten en de zwaartekracht verwerkt 
zit ten, l iun groottes worden bepaald door een aantal parameters die de 
theoretische modelboemerang kenmerken. Als hiervoor een keus wordt 
gemaakt en ook de begincondities worden vastgelegd, d,w,z, de 
theoretische manier van gooien (beginsnelheid en richting, o r i ën ta t i e 
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boemerang), dan kan een model boemerangbaan worden uitgerekend. 
De onderste he l f t van f ig , 4 toont een theoretische baan zoals 

uitgerekend en getekend met behulp van een computer. Elk cirkelt je 
geeft een positie weer van de modelboemerang na 0,1 sec. De bovenste 
he l f t van f ig . 4 toont een fotografisch vastgelegde baan van een echte 
('s nachts) gegooide boemerang met een brandend lampje in één van de 
einden. (Tijdopname) Op de fo to vliegt de boemerang aanvankelijk van 
links naar rechts, daarna van de camera af, f f e t is verrassend hoe aardig 
zo'n simpel model echte boemerangbanen kan benaderen. 

De voornaamste tekor tkoming van di t simpele model is het 
verwaarlozen van de beweging die de lucht k r i jg t doordat de boemerang 
er door lieen vliegt. Deze beweging be ïnv loed t de krachten op de 
boemerang aanmerkelijk. Met een model dat met deze g e ï n d u c e e r d e 
snelheid van de lucht rekening houdt ben ik nu een heel eind gevorderd, 
f f e t ziet er naar u i t dat de uitkomsten hiervan nogal zuhen verschillen 
van die van het simpele model. En of er zulke mooie banen ui t zullen 
komen moeten we nog maar afwachten. 
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