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S C H E I K U N D E VAN DE I N D I V I D U E L E C E L 

door 

M. van der Ploeg 

De cytochemie, of de scheikunde van de individuele cel, omvat zowel 
het chemisch karakteriseren van celbestanddelen als het localiseren hier
van in de cel. In de laatste decennia is dit veld van onderzoek sterk uit
gegroeid door de ontwikkeling van speciaal voor dit doel bruikbare che-
misch-analytische methoden, alsmede door de ontwikkeling van het 
microscoop tot geautomatiseerd meetinstrument. 

In het navolgende wordt een kort overzicht gegeven van deze moder
ne ontwikkelingen waarmee een brug geslagen kan worden tussen cel
biologie en biochemie. 

Verder zal getracht worden aan te geven hoe diagnostiek en funda
menteel wetenschappelijk onderzoek naar cellulaire processen van de 
kwantitatief cytochemische benadering kunnen profiteren. 

Hogere organismen zijn opgebouwd uit weefsels die zelf weer samenge
steld zijn uit verschillende soorten cellen. Sinds Leeuwenhoek en Vir-
chow hebben hele generaties pathologen, histologen en cytologen zich 
beziggehouden met het bestuderen en klassificeren van de grote ver
scheidenheid aan microscopische beelden van normale en ziekelijk ver
anderde organen en cellen. 

Vooral in de laatste dertig jaar kon, dankzij ontwikkelingen in licht
en elektronenmicroscopie, de klassieke microscopisch-morfologische 
cel-analyse worden verdiept tot op ultrastructureel niveau. Uit suspen
sies die door voorzichtige fragmentatie van weefsels of cellen worden 
verkregen, kunnen door differentieel centrifugeren fracties met verschil
lende celorganellen worden geïsoleerd en onderzocht. 

Door dergelijk onderzoek groeit onze kennis over de assortimenten 
van organellen waaruit de cellen bestaan, in soort en aantal afhankelijk 
van differentiatie en functie van de betreffende cellen. De complexiteit 
en de individualiteit van de cellen die in een organisch functioneel ver
band het organisme vormen, is groot. Het is daarom niet juist te spreken 
van „de" cel: iedere cel is een eenheid met karakteristieke eigenschap
pen die sterk kunnen verschillen van die van naburige cellen, ook al is 
dat uit de microscopische bouw niet altijd af te leiden. We dienen ons 
hierbij te realiseren dat er zelfs bij de sterkste elektronenmicroscopi-
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sche vergroting geen sprake is van identificatie van de moleculen zelf, 
zoals die deel uitmaken van celkern of ander celorganel. 
De dimensies van moleculen liggen nog enkele grootte-orden lager. 
Naast het genoemde morfologisch onderzoek kwam men in de bioche
mie achtereenvolgens tot systematische isolatie en identificatie van 
allerlei in cellen voorkomende stoffen (inventarisatie-biochemie) en tot 
karakterisering van een groot aantal chemische en fysiologische proces
sen, zoals die optreden in de levende cel (dynamische biochemie). 

Wanneer we ons realiseren dat zelfs in kleine hoeveelheden biologisch 
materiaal van bijv. ongeveer 1 mg, als regel nog enkele miljoenen cellen 
voorkomen, is tegelijk duidelijk dat we via zulk onderzoek niet meer 
dan een gemiddelde samenstelling over een groot aantal, vaak verschil
lende cellen kunnen bepalen. 

Wanneer men normale en pathologische levensverschijnselen in ver
band tracht te brengen met de moleculaire bouw en dynamiek van indi
viduele cellen, is kennis over de samenhang tussen organisatie-niveaus 
van cel en molecuul onmisbaar. Microscopisch-chemische methoden die 
in de individuele cel moleculaire processen kunnen karakteriseren, zijn 
dan bij uitstek geschikt om beide niveaus te verbinden. Hiertoe worden 
chemische analysemethoden ontwikkeld waarbij licht- en elektronen
microscopen in een dubbele functie gebruikt worden: nl. als apparaat 
voor visuele herkenning èn als meetinstrument. 

Microscopische cytochemie 

Dit terrein van onderzoek stelt zich ten doel op te helderen waarin indi
viduele cellen van één organisme onderling verschillen wat betreft hun 
moleculaire samenstelling, omdat deze diversiteit aan de basis staat van 
de functionele verschillen tussen die cellen. Gegeven de microscopische 
afmetingen van de objecten vraagt zulk onderzoek methodieken waar
mee uiterst kleine hoeveelheden stof lokaal kunnen worden aangetoond. 
Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van specifieke microscopisch-
cytochemische reacties met karakteristieke groepen in celcomponenten, 
vormde de op het gebied van de organische chemie verworven kennis. 
De reacties dienden eindprodukten te leveren die door lichtabsorptie 
of door elektronenstrooiend vermogen waarneembaar zijn in respectie
velijk ücht- of elektronenmicroscoop. 

Als voorbeeld van zo'n methode kunnen we de reactie noemen waarbij 
een kleurstof covalent aan aldehyde-groepen in macromoleculen gebon
den wordt. Aldehyde groepen kunnen in DNA worden gevormd door 
zure hydrolyse; bij eiwitten (met amino-, sulfhydryl- of imidazoolgroe-
pen) door reacties met acroleine en uit sommige polysacchariden door 
perjoodzuur-oxydatie (schema A). 
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^ CYTOCHEMISCHE REACTIES ONDER VORMING VAN ALDEHYDE GROEPEN 

1) Feulgen hydrolyse: 

DNA + H"̂  apur lnezuur-C '*^ 

2) Acroleine reactie op eiwitten 

.SH 
e i w i t ^ N H j + C=C-C;^ 

^imidazool 
eiwit 

3) Perjoodzuur reactie op polysacchariden: 
H 

C O H _ ^ C = 0 
polysaccharide | + HIO^ -polysaccharide 

-C OH -c=o 

B ALDEHYDE REAGENTIA : 

o) pararosani l ine.SOj (Schiff reagens) - rood 

b) thionine.S02 • blauw 

c) acr i f lavine .SO2 — • -gee l 

d) auramine-S02 ^ groengele fluorescentie 

Enkele voorbeelden van gekleurde verbindingen die door een covalente 
reactie met de aldehyde groepen gevormd kunnen worden zijn in schema 
B aangegeven. Op de plaatsen waar kleurstof in coupe of cel zichtbaar 
wordt is het macromolecuul gelokaUseerd en in principe in hoeveel
heden evenredig met de hoeveelheid kleurstof. 

Er zijn uiteraard nog andere methoden om moleculaire celbestanddelen 
te lokaüseren door middel van specifieke reacties. Bepaalde eiwitten 
kunnen bijvoorbeeld worden gelokaliseerd door gebruik te maken van 
het feit dat ze als antigeen kunnen werken. De meeste organismen zijn 
in staat lichaamsvreemde substanties te herkennen en daartegen immu
niteit te ontwikkelen. 

Wanneer men bij een konijn of geit een menselijk eiwit inspuit zal in 
de regel een antistof geproduceerd worden die een specifieke reactie kan 
aangaan met het antigeen. Indien men de antistof uit het konijnebloed 
isoleert en chemisch koppelt aan een „marker"-molecuul, zoals een 
fluorochroom of een elektronenstrooiende verbinding, zal de aanwezig
heid van het oorspronkelijke menselijk eiwit in bijv. een coupe kunnen 
worden aangetoond door die coupe in contact te brengen met het be-
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wuste antiserum ( 1 ) . De gemerkte antistof zal zich specifiek aan het 
bijbehorende antigeen in het weefsel hechten, en zal dan licht- of elek
tronenmicroscopisch zichtbaar zijn. 

Een moeilijkheid bij het lokahseren van macromoleculen in cel- of 
weefselonderzoek zal ontstaan wanneer de bewuste macromoleculen 
van hun oorspronkelijke positie kunnen wegdiffunderen. Niet altijd kan 
dit probleem door toepassen van een fixatie-procedure worden voor
komen. 

Een soortgelijk probleem kan optreden wanneer we cytochemisch een 
enzym trachten te lokahseren door gebruik te maken van de omzetting 
door dat enzym van een (artificieel) substraat tot een gekleurd precipi-
taat. Wanneer we het reactieprodukt in een precipitaat willen omzetten, 
zal er rekening moeten worden gehouden met het feit dat onder invloed 
van de brownbeweging diffusie kan optreden vóórdat het neerslag ont
staat. We zullen dus, wil er sprake kunnen zijn van een betrouwbaar 
lokaüserende cytochemische enzymreactie, het medium en de incuba-
tie-omstandigheden zodanig moeten kiezen dat het eindprodukt ,,in de 
directe omgeving" van het enzym ontstaat. 

Het onderzoek aan modellen 

De ontwikkeling van goed gefundeerde microscopische kleurmethoden 
is geen eenvoudige zaak aangezien de cel- of weefselstructuur een mole
culair zeer complex geheel is, waarbij onderzoek naar bijvoorbeeld de 
specificiteit van een reactie gemakkelijk verstoord kan worden door de 
andere in een cel voorkomende componenten. Daarnaast blijken ana
lytische reacties die in een celstructuur verlopen een eigen benadering te 
vereisen die in meer dan één opzicht verschilt van die in homogene op
lossingen, alleen al doordat de reagentia via diffusieprocessen het celma
teriaal moeten bereiken of verlaten. Om meer inzicht te verkrijgen in de 
wijze waarop chemische reacties in een structuur verlopen, zijn model
len ontwikkeld waarbij men de te onderzoeken molecuulsoorten in een 
kunstmatige matrix inbouwt (2). Op deze wijze wordt een analogon van 
een weefselcoupe of cel verkregen die als voordeel heeft boven een 
echte weefselcoupe dat de te onderzoeken component in gezuiverde 
vorm kan worden ingebouwd, waarbij ieder stukje van het model 
(kunstcoupe) dezelfde bekende concentratie van het te bepalen materi
aal bevat. Als een dergelijke matrix kan bijvoorbeeld een polyacryl-
amide-film (± 50-200 /im dik) dienen waarvan de poriëngrootte zoda
nig is gekozen dat de te kleuren macromoleculen niet door diffusie kun
nen weglekken, terwijl het incubatie-medium met de daarin voorkomen
de reagentia wel vrijelijk de film in en uit kan diffunderen. 
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Als een ander model worden bolletjes van agarose gebruikt met diame
ters van 1-50 Aim, waarin - na activering met CNBr - eiwitten en 
andere verbindingen covalent kunnen worden gebonden. De koppelings
reactie moet zodanig worden uitgevoerd dat bijv. de actieve groepen van 
een enzym er niet onder te lijden hebben. Men kan - beginnend met 
modellen waarin alleen het gezuiverde materiaal is ingebouwd waaiToor 
men een cytochemische reactie wil ontwikkelen - de complexiteit van 
de werkelijke weefselcoupe trachten te benaderen door in een volgend 
onderzoekstadium ook ander - mogelijk storend - cellulair materiaal 
in het model op te nemen. Dit soort modellen maakt het mogelijk ana
lytische reacties te ontwikkelen die én specifiek zijn én een hoeveelheid 
ücht- of elektronenmicroscopisch waarneembaar eindprodukt geven 
die evenredig is met de concentratie aan onderzocht materiaal. 

De kwantitatieve aspecten van de reacties kunnen in de ontwikkelings
fase onderzocht worden met behulp van een filmcolorimeter, waarmee 
de vorming of afbraak van gekleurde moleculen, bijv. in de polyacryl-
amidefilms, kan worden bestudeerd (fig. 1). Modellen zoals hier ge-

Fig. 1 Schema van een filmcolorimeter. 

In de lichtweg van een spectrofotometer (M = monochromator en P = fotomultiphcator) be
vindt zich de cuvet waarin een vloeistof wordt gebracht waarvan de brekingsindex overeenkomt 
met die van de film. De houder (H) kan in verticale richting verplaatst worden, waardoor achter
eenvolgens de lege openmg, of die waarin de gekleurde film is geklemd, in de lichtbundel kun
nen worden gebracht om I„ en I te meten. Uit deze beide grootheden wordt de lichtabsorptie 
door de kleurstof bepaald. 

noemd zijn van groot belang voor de steeds meer kwantitatief gerichte 
cytochemie. Door toepassing van het agarosebolletjesmodel werd het bij-
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voorbeeld mogelijk immunocytochemische methoden op hun specifici
teit en kwantiseringsmogelijkheden te onderzoeken (3); terwijl ze ook 
voor het bepalen van de optimale reactie-condities in de recent ontwik
kelde hybrido-cytochemie (4) onmisbaar blijken. 

Het microscoop als cytochemisch meetinstrument 

Wanneer we, als resultaat van modelonderzoek, over een kwantitatief 
betrouwbare cytochemische kleui-procedure beschikken, zal deze toege
past kunnen worden op een biologisch preparaat. De hoeveelheid reac-

Fig 2 Schema van de (denkbeeldige) verdeling van een te meten oppervlak waarbinnen een ge
kleurde celkern ligt in meetveldjes van 0,25 x 0,25 jum'. In ieder van die veldjes wordt de lokale 
absorptie-waarde bepaald. Het verschU tussen de gemiddelde absorptie in de achtergrond en de 
absorptie gemeten binnen het keinoppervlak geeft de geintegreerde lichtabsorptie van de kleur

stof in de kern. 
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tieprodukt die dan ontstaat, kan - wanneer dat reactieprodukt licht 
(straling) van specifieke golflengte absorbeert - bepaald worden door 
van een Uchtbundel het intensiteitsverlies als gevolg van die absorptie te 
meten. De wet van Lambert en Beer geeft voor homogeen verdeelde 
kleurstof het verband tussen absorptie en hoeveelheid. Het feit dat - na 
een cytochemische kleuring - de kleurstof in cellen of weefsel door
gaans niet homogeen verdeeld is over het meetveld, maakt het noodza
kelijk dat wij de absorptiemetingen aan die situatie aanpassen. Eén van 
de mogelijke aanpassingen is, het meetveld waarbinnen het gekleurde 
object ligt kunstmatig in een aantal „meetpunten" te verdelen, die elk 
zo klein zijn (diameter ± 0,25 nm) dat men mag aannemen dat de kleur
stof daarin homogeen verdeeld is (fig. 2). In de praktijk wordt dit uitge
voerd met een meetmicroscoop dat is uitgemst met een door stappen
motoren gestuurde tafel die het mogelijk maakt het preparaat in het op
tisch beeldvlak zodanig te verplaatsen, dat de lokale absorptiewaarden 
voor ieder punt van de cel bepaald kunnen worden (fig. 3). Een extra 
voordeel van deze aftastmethode is de gedetailleerde informatie die we 
daardoor kunnen verkrijgen over bijvoorbeeld de DNA-verdeling in een 
celkern. Deze informatie blijkt o.a. van diagnostisch belang wanneer het 

Fig. 3 Een aftast- of scanning-cytofotometei. 
Het cytochemisch gekleurde preparaat ligt op de met stappenmotoren uitgeruste microscoopta
fel. Aftastprocedure en dataverwerking geschiedt via een computerprogramma. 
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er om gaat te bepalen of er al dan niet sprake is van maligne aandoenin
gen van cellen, verkregen door een uitstrijkje te maken uit de baarmoe
derhals. Voor zeer kleine objecten zoals menselijke chromosomen 
(10 X 1 nm'^) is deresolutie, en daarmee de nauwkeurigheid van de 
metingen, op te voeren door deze procedure niet aan de preparaten zelf, 
maar aan fotografische negatieven ei-van uit te voeren (5). Wanneer de 
fotografische procedure zodanig wordt uitgevoerd dat de grijswaarden 
in het negatief omgekeerd evenredig zijn met de absorptiewaarden in 
het gefotografeerde object, kan men bij het doormeten zeer gedetail
leerde en nauwkeurige fotometrische informatie krijgen over de distri
butie van de absorberende stoffen. Deze distributie kan op zijn beurt 
karakteristiek zijn voor functionele of pathologische toestanden in het 
object. Zo kan bijv. de verdeling van het chromatine in de celkern be
studeerd worden. 

In andere meetopstellingen worden de preparaten afgetast door een 
lichtbundel van zeer geringe diameter, die gegenereerd wordt door een 
kathodestraalbuis. 
Ook kan men in het beeldvlak van de microscoop een televisiecamera 
plaatsen. In combinatie met daarvoor ontwikkelde computerprogram
ma's kan zo'n systeem een heel microscopisch beeldveld in ongeveer 
20 msec aftasten en bewerken (6). Het is daardoor bijzonder geschikt 
voor de automatische analyse van cellen in baarmoederhalsuitstrijkjes 
en het opsporen van goedgegespreide metafaseplaten. De computers 
waarmee deze meetopsteüingen uitgerust zijn, dienen dus niet alleen tot 
sturing van de meetprocessen, maar vooral ook om het mogelijk te 
maken snel en nauwkeurig de veelheid van gegevens te reduceren tot 
hanteerbare relevante parameters, zoals bijvoorbeeld de totale absorptie, 
of de kleurverdeling in een cel. Met behulp van de computer worden 
bijv. gegevens over grote aantallen cellen statistisch bewerkt, dan 
wel parameters van individuele cellen of celorganellen aan mathema
tische herkenningsprogramma's onderworpen. 

Individuele metingen aan grote aantallen objecten kan men ook ver
richten door ze in suspensie door een capillair te laten stromen, waarbij 
ze elk afzonderlijk een Uchtbundel passeren waar ze worden behcht, 
waardoor parameters zoals hchtverstrooüng, Uchtabsorptie of fluores
centie dan kunnen worden gemeten. 

Van deze doorstroommethoden wordt o.a. gebruik gemaakt om in pa-
tiëntenbloed witte bloedcellen te differentiëren en te tellen (7). 

Recent zijn deze doorstroomcytofotometers gecombineerd met cel
separators. De na cytochemische kleuring met specifieke fluorochromen 
in de vloeistofstroom aanwezige cellen of chromosomen passeren twee 
laserbundels, waarbij verschillende vormen van lichtverstrooiing en 
fluorescentie-emissie informatie verstrekken over bijv. volume van totale 
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cel en kern en cytoplasma afzonderlijk, en ook over de hoeveelheden 
van bepaalde moleculaire componenten. Nadat de vloeistofstroom de 
analysator is gepasseerd, wordt ze door ultrasone trillingen in kleine 
druppels verdeeld (± 40.000 per sec) die vervolgens een elektrisch veld 
passeren. Afhankelijk van de combinatie van signalen afkomstig van de 
passerende objecten, worden elektrische pulsen van verschillende sterk
te aan de vloeistofstroom toegediend. De gevormde druppels krijgen 
daardoor een elektrische lading, waarvan de grootte afhankelijk is van 
het type cel dat ze bevatten. Tijdens een daaropvolgende val door een 
elektrisch veld ondergaan de druppels al naar gelang de sterkte van de 
ladmg verschillende afbuigingen, en kunnen daardoor gescheiden naar 
type in een van bijvoorbeeld vi j f verschillende vaatjes verzameld worden 
Een met dergelijke apparatuur uitgevoerd onderzoek naar de minimale 
hoeveelheid Rh foetale cellen die in een Rh-moederlijke bloedcircula
tie te bepalen was, wees uit dat de immunocytochemisch gemerkte Rh^ 
cellen tot bij verdunningen van 1 op 10^ of 10^ nog goed aantoonbaar 
waren (8). Dit opent perspectieven voor prenataal onderzoek naar o a 
ertelijke afwijkingen. 

Metingen van DNA hoeveelheden en verdeling als diagnostisch hulp
middel ^ 

De hierboven geschetste nauwkeurige en snelle fotometrie van cytoche
misch gekleurde cellen of chromosomen gaat nu een rol spelen in aller-
T^xT?'"^/" diagnostiek. Een belangrijke component van de cel is het 
DNA Voor tumoren zijn het in 1942 Caspersson en Santesson geweest 
die als eersten vonden dat de DNA hoeveelheid erin kan verschillen van 
die welke m normale cellen worden gevonden. Dit werd voor andere tu
moren m 1950 door Mellors bevestigd met behulp van cytofotometrisch 
bepaalde UV-absorptie van kernen van normale cervixepitheelcellen en 
cellen uit een cervixcarcinoom. Cytofotometrisch bleek het „normale" 
histogram, waarbij de DNA-hoeveelheid in alle gemeten cellen dicht om 
de diploide hoeveelheid schommelt, in het geval van cervixcarcinoom te 
veranderen tot een histogram met duidelijk hogere DNA-waarden die 
bovendien onderling meer van elkaar verschillen. Hij concludeerde daar
bij dat de DNA-hoeveelheid per kern een potentieel bruikbare parame
ter vormt voor het vaststellen van het al dan niet aanwezig zijn van een 
kankerproces. 

Sindsdien is er met gebruikmaking van zowel cytofotometrie als cyto-
fluorimetrie relatief veel onderzoek verricht naar de betekenis van het 
DN A-gehalte van individuele kernen als diagnostisch kenmerk bij tumor-
onderzoek. In tumorcelkemen blijkt meestal een verhoogd DNA-gehal-
te, waarschijnlijk doordat bij stoornissen in de celdeling, sommige cehen 
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meer, en soms stractureel afwijkende, chromosomen krijgen. Vanuit 
deze DNA-rijkere, genetisch veranderde ceüen kunnen nieuwe tumorcel
lijnen ontstaan. 

Met de cytometers van het eerste uur konden slechts betrekkelijk ge
ringe aantallen cellen in een redelijke tijd gemeten worden. Daardoor 
was de praktische toepasbaarheid aanvankehjk beperkt. De stormachti
ge ontwikkelingen - vooral ook bij de doorstroom-cytofotometrie -
openen echter grote perspectieven. Het wordt duidelijk dat naast het 
diagnostisch belang, waarbij het optreden van aneuploidie/hyperploidie 
als kenmerk van mahgniteit wordt gevonden, vaak ook de reactie op 
therapie via het DNA-histogram geëvalueerd kan worden, en deels in 
samenhang daarmee ook de prognose. Ook de eiwitten in cellen kunnen 
worden gekleurd en dan cytometrisch bepaald. 

Voor de vroegtijdige diagnose van de maligne huidaandoening mycosis 
fungoides bleek DNA-cytofotometrie ook van uitzonderlijke betekenis. 
Voor een aantal patiënten met aandoeningen waarbij morfologisch-
klinisch noch histologisch de diagnose met zekerheid kon worden ge
steld, bleek duidelijk dat de kernen van gemeten cellen uit depjes van 
kleine huidbiopten, een afwijkende DNA-inhoud bezaten. Bij het meren
deel van de patiënten in deze groep openbaarden zich binnen enkele 
jaren verschijnselen waardoor ook klinisch en histologisch mycosis fun
goides manifest werd (9). Bij geen van de personen uit de groep waarbij 
een normaal DNA-histogram werd gevonden ontwikkelde zich in de 
vijf daarop volgende jaren een maligne huidreticulose (fig. 4). DNA-cyto
fotometrie kan dus ook een bijdrage leveren voor de vroegtijdige diag
nostiek van deze kwaadaardige huidziekte. Dit is van belang omdat een 
nieuwe therapie met snelle elektronen (10) daardoor in een vroeger sta
dium van de ziekte kan worden toegepast, met mogelijk meer kans op 
een curatief effect. 

Onderzoek aan chromosomen 

In de interfase-kern zijn geen individuele chromosomen herkenbaar, 
maar tijdens de celdeling worden ze zichtbaar als onder het microscoop 
te herkennen 5 tot 15 lange elementen van ongeveer 1 ixm breed. 
Pas sinds 1956 is het met een oorspronkelijk door Tjio en Levan uitge
werkte methode op relatief eenvoudige wijze mogelijk lymfocyten uit 
perifeer bloed van de mens door stimulatie met fytohemagglutinine in 
vitro tot deling aan te zetten en daaruit chromosoompreparaten te ver
krijgen. Sinds de ontdekking van Lejeune dat sommige aangeboren af
wijkingen, zoals mongolisme (Down's syndroom), berusten op afwijkin
gen in aantal en/of structuur van de chromosomen, wordt op vrij grote 
schaal microscopisch morfologisch onderzoek aan chromosomen toege-
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past. Dit onderzoek ondervond een grote stimulans door de ontdekking 
van de groep van Caspersson dat sommige fluorescerende kleurstoffen 
zich aan bepaalde delen van chromosomen anders binden dan aan 
andere, waardoor locale verschillen in fluorescentie-emissie wordt ver
kregen over de lengte van het chromosoom (fig. 5). Kleuring met bijv. 
de fluorescerende kleurstof quinacrine geeft in elk van de 24 verschil
lende menselijke chromosomen een karakteristiek bandenpatroon (11). 

In de klinische cytogenetica worden deze en andere banderingstech-
nieken toegepast als hulpmiddel bij de identificatie van chromosomen. 

Daarnaast is ook bij onderzoek waarbij men met behulp van soma
tische celhybriden (die chromosomen van twee organismen bevatten. 

Fig. 5 Een fluorescentieopname van met quinacrine mosterd gekleurde metafase chromosomen. 
De opname toont de bandenpatronen die ontstaan als verschillen in emissie-intensiteit (het ge
volg van lokale verschillen in de moleculaire constellatie van nuclemezuren en eiwitten). 
De zeer sterke kleuring van het distale deel van het Y-chromosoom is duidelijk zichtbaar. 
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bijv. van mens en muis) tracht te komen tot lokatie van genen op chro
mosoomonderdelen, ondubbelzinnige identificatie van die chromoso
men noodzakelijk. Ook bij prenatale chromosoomdiagnostiek door 
onderzoek aan gekweekte vruchtwatercellen is een nauwkeurige analyse 
van eventuele chromosoomafwijkingen van belang. 

Verder is chromosoom-identificatie van belang bij onderzoek naar 
eventuele afwijkende marker-chromosomen die kenmerkend zijn voor 
bepaalde vormen van kanker. 

Bij een serie patiënten lijdend aan chronische myeloide leukemie, 
waarbij een deel van één van de chromosomen nr. 22 door translokatie 
is terecht gekomen op een van de chromosomen nr. 9, kon met gebruik
making van DNA-cytofotometrie aan de individuele chromosomen 
worden vastgesteld dat de breukplaats op het chromosoom nr. 22 in alle 
gevallen dezelfde is (12). 

Enzymcytochemische methoden 

Naast cytochemisch onderzoek aan DNA zijn er ook microscopisch-cy-
tochemische enzymmethoden ontwikkeld die klinisch-diagnostisch toe
gepast gaan worden. 

Aanvankelijk ging men bij de beoordeUng alleen kwahtatief te werk 
(13), maar ook hier vindt de cytometric steeds meer toepassing. Als 
voorbeelden kunnen genoemd worden de bepahng van fosfatase-activi-
teiten in cellen bij chronisch myeloide leukemie. Vastgesteld kon wor
den dat de leukemische cellen praktisch geen alkahsche fosfatase-activi-
teiten bezitten, terwijl de zure fosfatase-activiteit bij deze cellen juist 
verhoogd is. Dit duidt op het - in een vroeg stadoum - stilleggen van 
het groeiproces van het cytoplasma. De cytochemische reactie op zure 
fosfatase blijkt ook van belang om inzicht te krijgen in het al dan niet 
gemetastaseerd zijn van prostaatcarcinoom. Bij de ziekte van Hirsch
sprung ontbreken in een distaal segment van de dikke darm in de wand 
de ganglioncellen waarlangs de autonome zenuwprikkels worden geleid 
die de darmperistaltiek moeten besturen. Ook hier is enzymcytoche-
misch onderzoek van belang voor de diagnose. In gebieden waar geen 
ganghoncellen aanwezig zijn vindt men een overmatige hoeveelheid para-
sympatische vezels die door hun hoge acetylcholinesterase-activiteit te 
herkennen zijn (14). Behalve voor diagnostische problemen beginnen 
cytochemische enzymmethoden ook toepassing te vinden in het onder
zoek naar de invloed van schadelijke stoffen op ons hchaam. Zo werd 
de invloed van tabaksrook op de weefsels van de luchtwegen onder
zocht. De sigarettenindustrie is de laatste decennia op zoek naar een ta-
bakvervangende stof die rokers hetzelfde genoegen verschaft maar min
der schadelijk is voor hun gezondheid. Om de invloed van verschillende 
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tabaksoorten te bestuderen worden ratten in een ruimte geplaatst waar
in rook werd geblazen die geproduceerd wordt door een „rookmachine". 
Het effect van de irriterende stoffen in de rook komt in de long snel tot 
uiting door een verandering in de activiteit van bepaalde enzymen in de 
macrofagen (15). 

Deze cellen, die onder meer tot taak hebben beschadigde cellen op te 
ruimen, maar die ook stofdeeltjes kunnen fagocyteren, komen in een zo 
gering aantal voor in het weefsel van luchtwegen en longen, dat alge
meen biochemisch onderzoek niet gevoelig genoeg is om dit effect te 
registreren. Dit was wel mogelijk door op dunne coupes van longweefsel 
de betreffende cytochemische reacties uit te voeren. In de macrofagen 
van aan rook blootgesteld weefsel ontstond daarbij een gekleurd eind
produkt waarvan met behulp van een TV-scanner-cytofotometer de 
hoeveelheid kon worden bepaald. 

Als laatste voorbeeld van toepassing van enzymcytochemische tech
nieken moge nog genoemd worden de hierboven reeds vermelde diffe
rentiële leukocytenteller. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit 
dat de verschillende bloedcellen door specifieke enzymen zijn gekarak
teriseerd. Ornstein en medewerkers (16) hebben een flow-systeem ont
wikkeld (de Hemalog D) waarin ieder bloedmonster in vier fracties 
wordt verdeeld die elk een afzonderlijke cytochemische kleurprocedure 
doorlopen. Eén deel van de celsuspensie wordt bijvoorbeeld in het appa
raat op een lage pH gebracht, waarna een substraat voor een peroxydase-
reactie aan de suspensie wordt toegevoegd zodat de daarmee reagerende 
eosinofiele leukocyten bepaald kunnen worden. 

In een andere fractie reageren bij hogere pH neutrofielen én eosino-
fielen beide peroxydase-positief. Monocyten worden op hun lipase-acti-
viteit aangetoond, en zo kunnen 6 tot 8 verschillende celtypen worden 
onderscheiden. Wanneer we ons reahseren dat er bijv. in de Verenigde 
Staten van Amerika jaarlijks 70 miljoen van deze bloedtellingen tot 
voor enkele jaren vrijwel alle manueel verricht werden, met daardoor 
naar herhaaldelijk geconstateerd is, grote statistische fouten en met ver
schillen in celbenoeming bij verschillende waarnemers (17), dan is het 
duidelijk dat het in gebruik komen van deze geautomatiseerde appara
tuur grote voordelen biedt. 

Autoinatisering 

De automatisering van veel microscopisch-cytometrische verrichtingen 
is niet altijd bedoeld als besparing op het aantal medewerkers van een 
laboratorium. Het blijkt vaak de enige oplossing om bepaalde meet
waarden te kunnen verkrijgen. Het is manueel niet doenlijk een micro
scooptafel in een aftastcytofotometer tweehonderd tot zeshonderd 
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maal over afstanden van 0,5 ixm te verplaatsen om zo de absorptie van 
één gekleurde celkern te kunnen meten. Voor een dergelijke meting is 
het nodig gebruik te maken van de eerder beschreven onder computer
controle gestuurde stappentafel. De menselijke waarnemer is in snelheid 
en objectiviteit beperkt en is ook aan vermoeidheid onderhevig. 

Het zoeken naar bijvoorbeeld goed gespreide metafasen in een chro
mosoom-preparaat, dat nog vrijwel overal plaats vindt doordat een ana
lyst in een microscoop kijkend het preparaat aan het oog voorbij laat 
gaan tot een goed gespreide metafase wordt gevonden, is zo'n vermoeien
de zaak. Vaak gebeurt het dat dit tot gevolg heeft dat een aantal goede 
metafasen „niet wordt gezien". Een televisiescanner die een chromo
soom preparaat snel kan aftasten (1,25 x 10"̂  beeldpunten per sec), en 
met behulp van een daartoe ontwikkeld programma in staat is ongedeel
de kernen en artefacten te onderscheiden van goed gespreide metafasen 
en de positie van die metafasen in het preparaat vastlegt in het compu
tergeheugen, levert kwahteitsverbetering. 

Hetzelfde geldt bij het onderzoek naar cervixkanker waarbij de grote 
aantallen negatieve preparaten bij visuele beoordeling de aandacht kun
nen doen verslappen, waardoor „verdachte" preparaten gemist kunnen 
worden. Ook hier zal een goed „pre-screening" programma van grote 
betekenis zijn. 

Het is dan ook primair in deze richting dat de ontwikkelingen in sa
menwerkingsverbanden van cytochemici, cytogenetici, patholoog-ana
tomen, biochemici en deskundigen uit de informatica, de optica en de 
elektronica verlopen. 

In het voorgaande is slechts één onderdeel van de cytochemie ter sprake 
geweest, namelijk de microscopische histo- of cytochemie. Een andere 
cytochemische benadering is die van de ultramicrochemische analyse 
Vanuit de biochemie hebben Linderstr0m-Lang en later Lowry metho
den ontwikkeld waarbij het lokahsatieprobleem wordt aangepakt door 
biochemische analysemethoden naar microniveau terug te brengen en 
op zeer kleine stukjes weefsel en zelfs individuele cehen uit te voeren. 

De voorbeelden die gegeven zijn, zouden verder met verschillende 
andere, ook op terreinen als de immunocytochemie en elektronenmi
croscopische cytochemie, zijn aan te vuhen (18). 

De rode draad die de genoemde voorbeelden verbond, is dat in alle 
gevallen scheikunde in de individuele cel werd bedreven. Met behulp 
van de cytochemische methoden is het mogelijk een meer gedetaiheerd 
inzicht te verkrijgen in de chemische processen zoals die zich afspelen in 
ceüen en weefsels. Het wordt daarbij steeds duidelijker dat cellen mole
culair gesproken zeer veel gemeenschappelijk hebben, maar dat er ook 
grote verschillen voorkomen al naar gelang de functie van een bepaald 
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celtype op een bepaalde plaats en een bepaald moment. Vaak zijn 
enkele cellen temidden van grote populaties andere cellen, bepalend 
voor de functie van het orgaan of het ontstaan van een afwijkend gedrag 
of ziekte. Voor die gevahen kan de microscopische cytochemie een 
waardevol en soms onmisbaar hulpmiddel zijn bij het verkrijgen van in
zicht in celbiologische processen of voor diagnoses. 
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P A T R O O N H E R K E N N E N EN B E E L D B E W E R K E N 

door 

C.J.D.M. Verhagen 

Samenvatting 

De vraag, „wat is patroonherkennen" wordt besproken aan de hand van 
een aantal gemeenschappelijke aspecten van automatische patroonher-
kennende systemen. In zulke systemen worden b.v. metingen aan een 
situatie waarin men patronen wil herkennen, zodanig bewerkt door een 
informatie-transformerend apparaat, dat er een aanduiding ontstaat 
voor de gezochte patronen. Het betreft veelal een beperkt aantal patro
nen dat in het spel is, maar met veel variatie per patroon. Een aantal 
oorzaken van deze variabiliteit wordt besproken. 

Bij patroonherkennen zijn verschillende methoden toe te passen. Een 
paar belangrijke typen methoden zijn de statistische, de linguïstische of 
structurele en de fuzzy methoden. Een kort overzicht van deze metho
den, veelal aan de hand van eenvoudige voorbeelden laat kennismaken 
met essentiële begrippen en technieken van automatisch patroonherken
nen. 

Een opsomming van een aantal toepassingsmogelijkheden van pa
troonherkennen toont aan dat deze op vele en uiteenlopende gebieden 
liggen. Het valt hierbij op dat dikwijls sprake is van herkenning in beel
den. Daarom is beeldbewerking nauw geliëerd aan patroonherkennen. 
Een aantal aspecten van beeldbewerken krijgt vervolgens aandacht. 

Tenslotte worden enige verwachtingen ten aanzien van de toekomst 
van patroonherkennen en beeldbewerken uitgesproken. 

Wat is patroonherkennen 

Met het woord „patroonherkennen" worden verschillende activiteiten 
aangeduid. Dat komt doordat het woord „patroon" verschillende be
tekenissen kan hebben. Men zegt wel dat het een „open begrip" voor
stelt, iets dat niet exact te definiëren is, maar verwijst naar een famihe 
van verwante betekenissen; deze hebben wat gemeenschappelijks, maar 
zijn toch ook weer wat verschillend. 

Natuurkundige Voordiacliten N.R. 59. Lezing voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuur
kunde Diligentia te 's-Gravenhage op 6 oktober 1980. 
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Een paar gemeenschappelijke aspecten van patroonherkennende syste
men is als volgt te omschrijven: 
a. Het betreft steeds bewerking van gegevens, niet aard of bewerking 
van materie en niet produktie of transformatie van energie. Die ge
gevens kunnen heel verschillende oorsprong hebben b.v. afkomstig zijn 
van metingen of van economische situaties. In plaats van „gegevens" ge
bruikt men vaak het woord „informatie". Patroonherkennen behoort 
tot het gebied van de informatiebewerking of informatica. 

Het bewerken van gegevens kan door heel verschiUende systemen ge
beuren, afhankelijk van de aard van die gegevens; digitale rekensyste
men bij digitale informatie, optische systemen bij optische informatie, 
zenuwsystemen bij sensorische informatie, etc. 

Patroonherkennen vindt plaats in mens en dier, zelfs al in een vroeg 
stadium van hun bestaan; in het volgende zal echter in hoofdzaak over 
technische systemen ten behoeve van automatische patroonherkenning 
gesproken worden. Deze technische systemen gebruikt men voor een 
tweetal nogal uiteenlopende groepen van toepassingen: 
1. het betreft in wezen sensorische informatie, maar het technische 
systeem wordt in plaats van een mens gebruikt, ofwel om hem te ver
vangen ofwel om taken uit te voeren die een mens wel aankan, maar die 
b. v. vermoeiend zijn of waar hij gemakkelijk fouten maakt. Men kan 
hier denken aan het automatisch lezen van formulieren, het uitmeten 
van bellenvatfoto's, het analyseren van cardiogrammen of cellen, het 
detecteren van ongerechtigheden op of in het oppervlak van papier, 
staal, textiel tijdens of vlak na de produktie. 
2. het betreft het analyseren van „complexe" gegevens, gegevens waar 
een mens niet of moeilijk een zekere regelmaat, een zekere wetmatig
heid, een zekere gelijkenis, een zeker patroon in ziet. Die gegevens 
kunnen van b.v. fysische, medische, economische aard zijn. Ook de sen
sorische informatie is veelal complex van aard, maar mens en dier 
hebben op bijzonder elegante wijze geleerd daar regelmaat, wetmatig
heid, gelijkenis, d.w.z. een patroon in te herkennen op basis van lang
durige oefening in de jeugd (en voor professionele gegevens zoals cardio
grammen op latere leeftijd). Dat gaat veel moeilijker voor b.v. grote 
hoeveelheden gegevens van economische of medische aard. 

Het blijkt dat bij technische systemen voor beide groepen toepassin
gen overeenkomstige methoden kunnen worden gebruikt. Dit geldt zo
wel voor de analyse van de oorspronkelijke gegevens („kennen", 
„cognition"), als voor die van overeenkomstige volgende gevahen („her
kennen", „recognition"). 

b. Zoals uit het voorgaande kan volgen zijn de te bewerken gegevens 
bij patroonherkennen veelal „complex". Daar dit de gegevens zijn die 
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toegevoerd moeten worden aan een systeem heten ze ook ingangsge
gevens of kortweg ingang (input). De bewerkte gegevens die iiet systeem 
aan zijn uitgang levert (uitgangsgegevens, uitgang, output) zijn daaren
tegen over het algemeen eenvoudig: één van de 10 cijfers of van de 26 
letters van het alfabeth; een cardiogram is goed of wijst op een van een 
beperkt aantal ziektes; er komen bepaalde typen verontreinigingen op 
een oppervlak voor, etc. De uitgang is een naam, een code, een klasse. 
„Klasse" is een aanduiding voor een groep, een categorie met zekere 
gemeenschappelijke aspecten. Er zijn tien klassen cijfers; elke klasse om
vat alle exemplaren van een bepaald cijfer. In plaats van over „patroon
herkennen" wordt vaak over „classificeren" of „klasseren" gesproken, 
het in klassen indelen van de inkomende gegevens. Figuur 1 geeft 
schematisch het voorgaande weer. 

complexe 

i n g a n g s g e g e v e n s 

O ={Oj, o^, . . . o^} I 

p a t r o o n h e r k e n n e n d 

e e n v o u d i g e 

u i t g a n g s g e g e v e n s 

ö y b Ltdtilll 

K = { k | , k^, ... k K = { k | , k^, ... k 

k l a s s e 

Fig. 1. Een patroonherkennend systeem 

De ingangsgegevens die in het spel kunnen zijn worden bepaald door de 
objecten waarin men patronen wil herkennen; ze zijn weergegeven door 
de verzamehng O = { O j , O j , . . . O n } ; het resultaat is een indeling in een 
verzameling klassen K = { k j , k j , . . . k i} . 

c. Tenslotte is gemeenschappelijk aan problemen van patroonherken
ning dat in het algemeen verschillende niet identieke ingangsgegevens 
toch tot dezelfde klasse gerekend moeten worden. Alle verschillende 
schrijfwijzen van de letter „a" moeten in klasse „a" geklasseerd worden, 
gezonde mensen hebben verschillende cardiogrammen, maar moeten 
toch ahe in de klasse der gezonden terecht komen, etc. Veel verschiüen-
de objecten moeten dus in één klasse worden ingedeeld; men noemt dit 
wel een „veel-op-een-afbeelding". Die verschillende objecten zijn in 
zeker opzicht met elkaar equivalent, b.v. in hun „a-zijn", „gezond-zijn", 
etc. Dat kan uitgedrukt worden door te zeggen dat er tussen de objec
ten die in dezelfde klasse afgebeeld moeten worden, die dus hetzelfde 
patroon hebben, een equivalentierelatie moet bestaan, aangeduid 
door ~ ; in ahe objecten waarin men patronen wil herkennen introdu
ceert deze een verdeling, een indeling. Door de bewerking in het pa
troonherkennend systeem, ook wel afbeelding, transformatie, 
„mapping" genaamd, aangeduid door „m", moeten equivalente objec
ten in dezelfde klasse terecht komen. Eenmaal in die klasse aangekomen 
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zijn ze ten aanzien van hun „patroon-zijn" identiek geworden. In 
figuur 2 is dit symbohsch aangegeven. 

U Klassen K 

Fig. 2. Afbeelding m van equivalente objecten o, op klasse ki 

Verschihende objecten oi maar met hetzelfde patroon, d.w.z. objecten 
met een equivalentierelatie worden door „ m " afgebeeld op een bepaal
de klasse ki Als twee van die objecten worden aangegeven door ojj en 
oik, dan is dus oij equivalent met oik (oij ~ oik); nu moet na afbeelding 
„m" dezelfde klasse ontstaan, te schrijven als m(oij) = m(oik). 

De kunst van patroonherkennen is een passende bewerking of afbeel
ding „ m " te vinden. 

In werkelijkheid bestaat „ m " meestal uit een aantal deelbewerkingen 
na elkaar. Hierbij ontstaan op een zeker moment grootheden die minder 
complex zijn dan de ingangsgegevens omdat men: a. aherlei niet rele
vante aspecten in die gegevens (noem het maar ruis) heeft weggehaald 
(weggefilterd) en b. de resultaten zodanig bewerkt heeft dat ze min of 
meer kenmerkend geworden zijn voor de patronen die in het spel zijn. 
Deze tussengrootheden worden vaak „kenmerken" (bij sommige metho
den spreekt men van primitieven, zie onder) genoemd. Op basis van 
deze kenmerken dienen de bijbehorende objecten weer een equivalen-

Objecten O 
K l a s s e n K 

O 

Fig. 3. Afbeelding m, van objecten op kenmerken en van kenmerken op klassen 
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tierelatie te hebben, die het mogelijk maakt ze in de passende klassen af 
te beelden. Figuur 3 geeft dit symbohsch weer. 

Er zijn nu twee hoofdafbeeldingen te onderscheiden: m j beeldt de 
objecten af op de kenmerken (vaak via aherlei deeltransformaties), en 
m2 beeldt verder af op de klassen. 

Een andere, welhcht meer vertrouwde wijze om onderscheidingen in 
een patroonherkennend systeem aan te duiden geeft figuur 4. In dit 

o b j e c t e n ( m e e t ) g e g e v e n s kenmerken k l a s s e n 

t 
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opnemer 

1 
1 
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v o o r b e w e r k e r b e w e r k e r 

i 
1 
1 

b e s l i s s e r opnemer v o o r b e w e r k e r b e w e r k e r 
a n a l y s a t o r 

Fig. 4. Blokdiagiara van een patroonherkennend systeem 

blokdiagram worden de objecten via een opnemer (b.v. een televisie
camera) omgezet tot de (meet)gegevens die aan het patroonherkennend 
systeem worden toegevoerd; via voorbewerken en bewerken komt men 
tot kenmerken, die na analyse het mogelijk maken te beshssen tot 
welke klassen de objecten behoren. 

Het probleem is nu in principe teruggebracht tot twee vragen: 
— welke kenmerken kiest men, 
— welke beslisser kiest men. 
Voor het beantwoorden van beide vragen is belangrijk: fysisch inzicht 
m de aard van de objecten en in hun eigenschappen ten aanzien van de 
betreffende patronen, en kennis van allerlei methoden die bij patroon
herkennen kunnen worden gebruikt. 

Bronnen van variabiliteit bij patronen 

Alvorens een paar methoden te bespreken die bij patroonherkennen 
worden gebruikt is het nuttig nog kort in te gaan op een eerder vermeld 
aspect van patroonherkennende problemen nl. dat verschillende in
gangsgegevens, d.w.z. gegevens die variabiliteit ten opzichte van elkaar 
hebben, toch dezelfde patronen in zich kunnen hebben en dus in de
zelfde klasse terecht moeten komen. Er bestaan vele oorzaken voor 
deze variabiliteit. 

Vooreerst produceert het meetproces van de sensor (of in het alge
meen het gegevens verzamelende proces) toevallige en systematische 
fouten. De toevahige fouten maken dat een herhaalde meting of op
name van een overigens identieke situatie een wisselend resultaat geeft. 



3 2 C.J.D.M. V E R H A G E N 

Systematische fouten behoeven geen variabiliteit te introduceren indien 
ze op identieke wijze in het resultaat tot uiting komen. Dat is vaak niet 
het geval: een TV-camera met niet gelijke gevoehgheid als functie van 
de plaats, zal resultaten met onderlinge variabihteit vertonen als de 
positie van de camera ten opzichte van zijn omgeving verandert. 

In sommige gevallen kan het meetproces niet onmiddellijk met het 
object in contact komen, maar zit er een (lange) weg tussen (bijv. niet-
stationaire dampkring van aardoppervlak tot vliegtuig bij remote sens
ing) of er zijn tussenstappen in het proces aanwezig, b.v. een fotogra
fische opname die terwille van het scheidend vermogen vergroot moet 
worden. Dit aUes kan weer variabihteit veroorzaken. 

Een grote bron van variabihteit is dikwijls afkomstig van de wijze 
waarop de te onderzoeken objecten worden geprepareerd of behandeld. 
Het zichtbaar maken van chromosomen, cellen, weefsels, etc. vereist 
een groot aantal handelingen die het resultaat beïnvloeden. De richting 
waarin voorwerpen worden behcht heeft een grote invloed op de grijs
waarden in een beeld. Het klein maken van de variabihteit afkomstig 
van de genoemde oorzaken, bv. door een zorgvuldige keuze van sensor 
en van gestandaardiseerde methoden van prepareren en behandelen van 
de objecten, is aanbevelenswaardig. 

Bij de voorgaande oorzaken van variabihteit was er van identieke 
patronen uitgegaan; de variabiliteit die resulteerde was t.a.v. het pa
troon slechts „bijkomend". Er is echter ook veelal een essentiële varia
bihteit in de patronen zelf, die tevens vaak overheersend is. Bij 
„cuhuur"-patronen, als letters en cijfers, auto's, huizen, stoelen, etc. 
zijn soms verschihende graden van variabiliteit te onderscheiden. Druk
letters van één stijl verschülen onderling betrekkelijk weinig (slijtage, 
niet reproduceerbare inkttoevoer, niet homogeen papier, etc. veroorza
ken de variabihteit); drukletters van verschillende stijlen verschillen 
onderling al veel meer, zeker als ook sierletters worden beschouwd; ge
schreven hoofdletters en vooral lopend schrift vertonen geweldige ver-
schihen. Grenzen zijn nauwelijks aan te geven; een kunstenaar kan 
nieuwe letters ontwerpen die, zolang als mensen ze - soms na enige ti jd 
van aanpassing en leren - kunnen lezen, acceptabel zijn; voor de andere 
voorbeelden geldt iets soortgelijks. Een zekere mate van normalisatie 
van cijfers ten behoeve van automatische herkenning bij giro- en bank
verkeer blijkt soms wenselijk om betrouwbare systemen te kunnen con
strueren. 

Bij „natuur"-patronen ontstaat de variabihteit door talloze kleinere of 
grotere invloeden die tijdens de groei van biologische objecten zijn op
getreden. Virussen vertonen - met goed gestandaardiseerde prepareer
technieken - betrekkelijk weinig variabihteit; naarmate hogere levens
vormen aanwezig zijn neemt de variabihteit toe. Ook in één exemplaar 
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kan door beweging van delen ten opzichte van elkaar grote variabiliteit 
optreden. Objecten op het niveau van chromosomen, cellen en weefsels 
vertonen een variabiliteit die automatische classificatie, bij goed gestan
daardiseerde prepareertechnieken, redelijk mogelijk l i jkt te maken. 
Menselijke gezichten zijn zo variabel (en zo afhankelijk van behchting 
en de hoek waaronder een sensor er naar ki jk t ) dat automatische her
kenning van gezichten nog niet aan de orde is. Vingerafdrukken bevat
ten voldoende goed gedefinieerde kenmerken om een redelijk goede 
herkenning mogelijk te maken. Sprekerherkenning en spraakherkenning 
(waar culturele aspecten meespelen) maken vorderingen, vooral als het 
aantal personen niet te groot is en de vocabulaire begrensd is. 

Tot slot zij nog opgemerkt dat het niet zozeer om de „absolute" 
variabiliteit gaat van elk van de patronen (intravariabihteit) dan wel van 
deze in relatie tot de „verschillen" tussen de patronen die als verschil
lende klassen aangeduid moeten worden (intervariabihteit). Het volgen
de hoofdstuk zal dit nader toehchten. 

Enige methoden die bij patroonherkennen worden gebruikt 

Bij patroonherkennen worden vele en uiteenlopende methoden ge
bruikt. Naast allerlei ad hoe technieken, aangepast aan een speciaal pro
bleem, zijn er enige groepen van veelgebruikte methoden aanwezig, nl. 
statistische en linguïstische of structurele methoden, en „fuzzy" metho
den. Een aantal aspecten van deze methoden zal vervolgens besproken 
worden. 

Methoden die een kenmerkruimte gebruiken; statistische methoden 

Bij deze methoden zijn als kenmerken grootheden gekozen waarvan de 
numerieke waarden mede afhangen van de klassen die men wil onder
scheiden. Het kunnen b.v. lengten zijn (om personenauto's te onder
scheiden van vrachtwagens), gewichten (om te trachten mannen en 
vrouwen te onderscheiden), concentraties van chemische elementen 
(om b.v. vuurstenen wat origine betreft te onderscheiden), luchtdruk
ken en temperaturen (voor meteorologische doeleinden), etc. Voor de 
keuze van de kenmerken is a priori kennis van het probleem belangrijk. 
Elk kenmerk wordt als een dimensie van een ruimte genomen; bij n ken
merken heeft men een n-dimensionale kenmerkruimte. Eén object 
wordt door één punt in zo een ruimte weergegeven. Als de vorm van 
krommen y = f (x) of y = f ( t ) als basis voor herkennen wordt genomen 
(b.v. bij cardiogrammen) dan kan men die krommen op passende wijze 
bemonsteren, en elke bemonstering als kenmerk, dus als dimensie be
schouwen, zodat één kromme weer door één punt in de kenmerkruimte 
wordt weergegeven. 
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Daar equivalente patronen variabiliteit vertonen, zullen de punten in 
de kenmerkruimte die bij één patroon behoren, niet samenvallen maar 
meer of minder gespreid in de ruimte liggen. De punten die bij de equi
valente representaties van een ander patroon behoren zuhen ook weer 
gespreid liggen, maar hopelijk ergens anders. Men gaat er bij deze 
methode namelijk van uit dat — bij goede kenmerken — de punten van 
elk patroon een nogal compacte cluster vormen en dat de clusters van 
verschillende patronen op verschillende plaatsen in de ruimte liggen zo
dat scheidingsvlakken tussen de clusters te construeren zijn. Een aantal 
voorbeelden met toenemende complexheid kan het voorgaande verdui
delijken. 

Stel een probleem met twee klassen en twee kenmerken X i en X2 (x i 
bijv. de lengte van een auto, X j de hoogte). Stel tevens dat in elke klasse 
maar een beperkt aantal mogelijkheden aanwezig is, die ahe bekend zijn 
en waarvan de representanten in figuur 5 gegeven zijn (deterministisch 

s c h e i d i n g s l i j n 

Fig. 5. Kenmerkruimte voor twee kenmerken Xj en x, en twee klassen door - en + aangeduid 

probleem). In dit geval clusteren de twee klassen heel fraai binnen de 
aangegeven contouren. Deze kennis is verworven door van een z.g. leer-
verzameling (exemplaren van alle modificaties van de beide klassen, 
waarbij bekend is tot welke klasse ze behoren) de gegevens van de ken
merken te verzamelen en deze in de kenmerkruimte uit te zetten. Een 
onbekend exemplaar kan herkend worden door na te gaan in welke 
cluster zijn punt in de kenmerkruimte ligt. Men kan dit ook bereiken 
door een scheidingslijn als getekend aan te brengen en te zien aan welke 
zijde zijn punt hgt. In plaats van de twee kenmerken zou ook een nieuw 
kenmerk X3 als een combinatie van X i en X j (draaien van de oorspronke
lijke ruimte) gebruikt kunnen worden. 

In veel gevahen zuhen de punten niet zo mooi hggen dat met een 
rechte l i jn scheiding mogelijk is, maar dan kan een gebogen li jn of een 
serie rechte lijntjes dienst doen. Als er overlap van de clusters optreedt 
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IS met deze kenmerken geen perfecte scheiding mogehjk (als de klassen 
van figuur 5 personenauto's en vrachtauto's voorstellen betekent over
lap dat sommige personenauto's dezelfde lengte en hoogte hebben als 
sommige vrachtauto's). 

Een essentiële extra moeilijkheid in de praktijk is meestal dat niet een 
beperkt aantal mogelijkheden per klasse aanwezig is, maar dat een (vrij
wel) onbeperkt aantal mogelijkheden bestaat, terwijl in de leerverzame-
hng maar een beperkt aantal exemplaren (een steekproef) voorradig is. 
Men kan nu statistische methoden trachten toe te passen. 

Bij statistische methoden neemt men aan dat de kenmerken voor elke 
klasse een waarschijnlijkheidsdichtheid bezitten, d.w.z. er bestaat een 
zekere kans op het voorkomen van zekere waarden van de kenmerk-
waarden voor ahe klassen. De vorm van de waarschijnlijkheidskromme 
hangt van het probleem af; bij veel fysisch inzicht in de kenmerken is 
soms de vorm bekend; in andere gevallen zal men deze uit de leerverza-
meling moeten schatten. 

Voor het geval de twee variabelen van een twee-klassenprobli 
gauszvormige waarschijnlijkheidsdichtheden hebben geeft figuur 6 

^1 
Fig. 6. Kenmerkruimte voor twee statistische kenmerken x, en x, en twee klassen; gausz
vormige waarschijnlijkheidsverdelingen 
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schets. Lijnen met constante waarschijnlijkheidsdichtheid op afstand a 
(standaarddeviatie), 2a, 3a en 4a van de centrumpunten zijn getekend 
voor de twee klassen. Voor deze klassen zijn gelijke waarschijnlijkheids
dichtheden aangenomen die aheen ten opzichte van elkaar verschoven 
liggen. Elk scheidingsvlak zal fouten maken door de overlap van de ver
delingen. Het probleem is nu om een scheidingsvlak te construeren dat 
het kleinste aantal fouten mogelijk maakt. Voor het getekende geval in 
figuur 6 is dat een rechte lijn en wel de middehoodlijn van de centrum-
punten van de twee verdehngen. 

Het verschil tussen goede en slechte kenmerken is voor dit soort 
problemen aan te geven. Voor het geval van één kenmerk, dat voor de 
twee te onderscheiden klassen een gauszverdeling heeft met zelfde stan
daarddeviatie geeft figuur 7a de situatie voor een goed kenmerk met 
weinig overlap van de twee klassen en figuur 7b die voor een slecht ken
merk, dat maar weinig discriminatie kan geven. Het verschil in afstand 

Fig. 7. Scheidend vermogen van een Icenmerk; (a) goed kenmerk, (b) slecht kenmerk 

tussen de gemiddelden gedeeld door de standaarddeviatie is als nume
rieke maat te gebruiken (Fisher index). Met behulp hiervan zijn goede 
kenmerken te vinden en kan er aanleiding zijn aanvankelijk gekozen 
kenmerken weg te laten en te vervangen door andere. Men moet hierbij 
echter wel bedenken dat een slecht kenmerk samen met een ander niet 
al te best kenmerk behoorlijke resultaten kan geven als de kenmerken 
gecorreleerd zijn. In figuur 6 is b.v. kenmerk X j aheen genomen niet 
best; in samenwerking met X j is echter een redelijke scheiding mogelijk. 

Als in statistisch opzicht alles bekend is (waarschijnlijkheidsverdelin
gen, a priori kennis van optreden van de klassen, de ,,kosten" die men 
toegerekend krijgt als men exemplaren van de ene klasse of van de 

(a) 

Ul U2 
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andere klasse fout classificeert) dan kan men de optimale scheidings
vlakken, ook wel discriminatievlakken genaamd, berekenen, ook voor 
meer dan twee dimensies (regel van Bayes). In het algemeen krijgt men 
bij gauszverdehngen kwadratische scheidingsvlakken. 

In de praktijk zijn de waarschijnlijkheidsdichtheden meestal niet be
kend, noch wat betreft de parameters, noch wat betreft de vorm Er 
zijn dan schattingen nodig. Het eenvoudigste geval is nu dat aheen de 
parameters van gauszverdehngen onbekend zijn. Men kan deze schatten 
met behulp van de leerverzameling, waarna een optimaal scheidingsvlak 
te berekenen is. Als er maar weinig exemplaren in de leerverzameling 
zijn zal de nauwkeurigheid van schatten niet groot zijn, zodat er meer 
fouten te verwachten zijn. Het aantal fouten dat verwacht kan worden 
hangt dus af van het aantal leervoorbeelden, en ook van het aantal 
dimensies van het probleem; tevens speelt de vorm van de verdeling 
mee. In eenvoudige gevallen is dit alles te berekenen. In ingewikkelder 
gevallen met. Men kan dan experimenteel een indruk krijgen van de 
nauwkeurigheid van een scheidingsvlak door met een z.g. testverzame-
hng na te gaan hoeveel fouten men maakt. Van ahe exemplaren van een 
testverzameling moet bekend zijn tot welke klasse zij behoren 

Als ook de vorm van de waarschijnlijkheidsdichtheden niet bekend is 
zit er mets anders op dan ook deze te schatten, b.v. met een z.g parzen-
schatter. Hierbij legt men in de kenmerkruimte om elk punt van de leer-
verzamelmg een of andere functie, b.v. een gauszfunctie, die vervolgens 
gesommeerd wordt voor ahe punten als een schatting voor de waar-
schijnhjkheidsdichtheden. Op basis van deze geschatte verdelingen zijn 
weer scheidingsvlakken te construeren. 

Naast deze statistische aanpakken zijn er in de kenmerkruimte nog 
allerlei meer heuristische technieken mogelijk waarbij geen waarschijn-
hjkheidsdichtheden behoeven te worden aangenomen. Een van deze 
methoden spreekt gemakkelijk aan, nl. de z.g. naaste-buur-methode 
(tig. 8 ) . Men heeft weer in de kenmerkruimte de leerobjecten aange
geven. Een onbekend object, gerepresenteerd door een punt in de ken
merkruimte wordt nu aan die klasse toegewezen die een leerobject het 
„dichtst bij heeft (hierbij moet het begrip afstand gedefinieerd zijn-
men kan b.v. de Euchdische afstand nemen). In plaats van naar één 
buur te kijken kan men ook de gemiddelde afstand tot twee of meer 
buren als basis voor de toewijzing gebruiken. Een bezwaar is de lange 
rekentijd om de afstanden tot alle leerobjecten te bepalen. 

Methoden van Unguistische aard 

In het voorgaande waren als kenmerken grootheden gekozen waarvan 
de numerieke waarden mede afhingen van de klassen die men wil onder-
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Fig. 8. Naaste-buur-methode voor twee kenmerken Xj en x , en twee klassen met - en + 
aangeduid; de met kleine cirkelvormige vlekjes aangegeven testobjecten worden aan de - klas
se toegewezen 

scheiden. Daarnaast zijn er kenmerken in gebruik van geheel andere 
aard. Deze beschrijven meer de structuur in patronen, hoe delen van 
patronen ten opzichte van elkaar gesitueerd zijn, etc. Vooral bij visuele 
patronen blijkt dit van belang te zijn en voor de hand te liggen, maar 
ook elders zijn deze methoden, die een structuur beschrijven, te gebrui
ken. 

Een patroon (b.v. een lijnfiguur) is opgebouwd te denken uit deel
patronen, elk deelpatroon weer uit nog kleinere deelpatronen, etc. tot 
er tenslotte een opbouw uit elementaire deelpatroontjes, ook primitie
ven genoemd, resulteert. Deze primitieven kunnen stukjes rechte of ge
bogen lijn zijn, combinaties van dit soort stukjes lijn tot hoeken, etc. 
Hoe ver men gaat met het delen hangt van het probleem af; hoe grotere 
deelpatronen men kan gebruiken hoe gemakkelijker de verwerking later. 
De opbouw uit primitieven geeft aan welke primitieven zijn gebruikt en 
hoe deze ten opzichte van elkaar zijn gesitueerd, hoe zij topologisch 
samenhangen. Voor die samenhangen wordt vaak het woord „relaties" 
gebruikt. Als kenmerken heeft men nu de primitieven en hun relaties. 

Specifieke patronen die met behulp van dit soort kenmerken te be
schrijven zijn bezitten specifieke relaties tussen zekere primitieven, rela
ties die aan regels voldoen die de structuur van het patroon beschrijven. 
Dit stel regels wordt wel de grammatica van een patroon genoemd, naar 
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analogie van de grammatica in de linguïstiek die de struktuur van een 
taal beschrijft, d.w.z. de relaties tussen „woorden", die als primitieven 
m de taal kunnen worden gezien. Een paar voorbeelden kunnen dit 
illustreren. 

In de heraldiek bestaat een wapenschüd uit „stukken" die in een 
schild zijn bevat; die stukken kunnen van verschülende aard zijn en op 
een bepaalde manier boven en naast elkaar gelegen zijn. In figuur 9 be
staat het wapenschüd uit twee bovenbollen en een onderhol, bevat in 
een bepaald type schild. Als men als primitieven de bol en het schüd 
zou kiezen, en als relaties „bevat in" , „links van" en „boven" (zie 
figuur 9) dan kan men op elementaire wijze de structuur van dit wapen
schild aangeven door de uitdrukking die in de figuur is vermeld. Zulk 
een uitdrukking wordt een „zin" genoemd. 

O 

p r i m i t i e v e n ; 

r e l a t i e s : 

bevat i n 

l i n k s van 

O 

0 

boven 

(((O — 0 ) f O ) 0 j u i t d r u k k i n g voor wapenschild 

a l s getekend 

Fig. 9. Linguïstische beschrijving van een wapenschild 

Met behulp van een patroongrammatica kan men zinnen voortbrengen 
die de patronen beschrijven die met die grammatica te vormen zijn. For
meel gebeurt dat als volgt: uitgaande van een beginsymbool „ S " en met 
behulp van hulpsymbolen „ V H " en eindsymbolen of primitieven V E " 
past men een aantal regels (produktieregels „P") toe die leiden tot de 
zinnen die de patronen voorstehen. Een regel S^aA houdt in dat het 
beginsymbool S vervangen kan worden door aA; hierin is a een primitief 
(kleme letters plegen voor primhieven te worden gebruikt) en A een 
hulpsymbool (hoofdletters gebruikt men voor hulpsymbolen). De hulp-
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symbolen moeten door de produktieregels vervangen worden tot ten
slotte alleen een zin met primitieven ontstaat. Een heel eenvoudige 
grammatica ontstaat met de vier primitieven a, b, c en d, de vier hulp
symbolen A, B, C en D en de regels: S^aA, S^bB, S->cC, S->dD, A ^ b , 
B->c, C-^d, D^^a. Hiermee kunnen vier zinnen worden afgeleid: 
S^aA^ab, S-^bB-^bc, S^cC-»cd, en S^dD-^da. Met primitieven als in 
figuur 1 Oa en met de afspraak dat een opeenvolging van primitieven in 
een zin overeenkomt met een aaneenschakeling (concatenatie) van pri
mitieven (staart aan kop) ontstaan de vier „patronen" van figuur 10b. 

(a) 

a 

(b) 

ab bc cd da 

Fig. 10. (a) primitieven; (b) viet patronen 

Er bestaan vele typen primitieven en produktieregels leidend tot vele 
typen zinnen en patronen. Zo zijn er context-vrije en context-gevoelige 
grammatica's, array-, matrix-, net-grammatica's, grammatica's met 
stochastische elementen erin, etc. Er bestaat ook veel theorie over; auto
matentheorie en grafentheorie zijn er mee verwant. Er moet hier 
worden volstaan met nog één voorbeeld van een beeldgrammatica, waar
bij de primitieven zwarte en blanke pixels zijn, resp. aangeduid met a en 
b; het beginsymbool is een pixel S, het hulpsymbool is T en de produk
tieregels zijn gegeven in figuur 11. Op deze wijze kunnen rechthoekige 
driehoeken van verschülende grootte worden voortgebracht. 

Het voorgaande omschreef het voortbrengen van zinnen en patronen. 
Bij patroonherkennen is het de bedoeling vast te stellen welk type 
patroon het is, hetgeen hier betekent: voldoet een patroon aan de gram
matica die een bepaald type patroon kan voortbrengen. Hiertoe moeten 
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Fig. 11. Voorbeeld van de afleiding van driehoeken met behulp van de 4 produktieregels van (a) 

eerst de primitieven en liun relaties worden gevonden, waarna geanaly
seerd moet worden welke grammatica deze relaties kan hebben voortge
bracht. Het is een soort zinsontleding (parsing) die bepaalt of de primi
tieven en hun relaties grammaticaal passen bij een zekere grammatica 
Vele strategieën zijn hierbij ontwikkeld, die gelijkenis vertonen met het 
analyseren van grafen, vooral ook van boomvormige grafen. Hier zal 
slechts een heel eenvoudig voorbeeld worden aangeduid. Als voor het 
meest hnkse patroon in figuur 10(b) bij het experimenteren de zin ab is 
gevonden, dan kan volgens de produktieregels van de grammatica van 
dit voorbeeld de a ontstaan zijn zowel uit D->a als uit A->aA D kan 
geproduceerd worden door S->dD, maar dit leidt niet tot ab; aA kan wel 
volgen mt een der produktieregels, nl. S->aA, zodat inderdaad ab door 
deze grammatica is voort te brengen. Zinnen als ac, ad passen echter 
niet; hun patronen passen niet bij de grammatica. 

Er rest nog de vraag hoe men aan een grammatica komt. In een
voudige gevahen zal a priori kennis gebruikt kunnen worden. Bij goed 
gedefinieerde letters is b.v. aan te geven waar rechte en gebogen lijn-
stukken aan elkaar vast zitten op basis van de kennis van de letters. Er 
bestaan methoden (overigens meestal moehijke methoden) om uit een 
emdig aantal representatieve voorbeelden van zinnen uit een taal en 
soms ook met behulp van een aantal zinnen die niet tot de taal behoren 
de grammatica van die taal af te leiden (grammaticale inferentie). 

De praktijk van het linguïstisch patroonherkennen kent vele moeilijk
heden. Een recht-toe-recht-aan oplossing is meestal niet te bereiken. Het 
vinden van primitieven en hun relaties uit beelden is veelal niet een
voudig als ruis en vervormingen aanwezig zijn. Afwijkingen van de 
Ideale patronen (b.v. bij letters) zijn aan de orde van de dag. Daar kan 
rekening mee gehouden worden, zij het dat de dan te gebruiken gram
matica's aanzienlijk ingewikkelder worden dan de simpele voorbeelden 
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die hier gegeven zijn. In de praktijlc worden statistische en hnguistische 
methoden vaak samen of afwisselend gebruikt. Ontwikkelingen zijn 
zeker nog te verwachten. 

Fuzzy methoden 

Fuzzy of vaag duidt aan dat zekere grootheden slechts op een wat vage 
manier geformuleerd zijn. „Jeugdig" geeft niet precies aan hoe oud 
iemand is. In plaats van dat een object tot de een of de andere klasse 
behoort, kan het wat van de ene en tevens wat van de andere hebben. 
Men kent dan een z.g. hdmaatschapsfunctie toe aan zo een object ten 
aanzien van de beide of eventueel ten aanzien van meer klassen. Dat kaïi 
bij de exemplaren van de leerverzameling gebeuren, maar ook bij 
sommige kenmerken en bij het resultaat van de classificatie. Men kan 
zodoende b.v. aangeven dat bepaalde objecten heel typerend zijn voor 
een bepaalde klasse, een heel duidelijk herkenbaar patroon hebben, b.v. 
een A of een H zijn, maar dat andere er meer tussen in liggen zoals bij 
blokletters vaak voorkomt. Ook mensen kunnen soms aheen uit de con
text opmaken welke letter bedoeld is. 

Er is een mathematisch apparaat ontwikkeld om met behulp van vage 
verzamelingen (fuzzy sets) dit soort situaties te beschrijven en toe te 
passen op patroonherkennen. Door de extra informatie die b.v. leer
objecten met zich meebrengen kan soms een betere classificatie worden 
bereikt. 

Voorbeelden van automatisch patroonherkennen 

Na dit korte overzicht van een aantal methoden dat bij automatisch 
patroonherkennen wordt gebruikt, volgt nu een aanduiding van wat toe
passingen, die ofwel in de praktijk al zijn geihstaheerd dan wel in het 
laboratorium hoopvolle resultaten opleverden. 

Van een zestal gebieden zullen enige representatieve voorbeelden 
worden genoemd. 
Medische toepassingen: het herkennen van chromosomen, maligne cel
len en weefsels; het analyseren van elektrocardiogrammen, encefalo
grammen, echoca;rdiogrammen, zeugmatogrammen, röntgen- en kern
fysische beelden teneinde ziekteverschijnselen te kunnen detecteren en 
om kwantitatieve gegevens over het functioneren of de situatie te ver
krijgen; het automatiseren van diagnoses. 
Symbolen herkennen: het herkennen van cijfers, letters (ook Chinese), 
lijntekeningen, gecodeerde symbolen; middeleeuws schrift beter lees
baar maken. 
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Aspecten van de mens en zijn omgeving herkennen: spraak en spreker 
herkennen; vingerafdrukken analyseren; wolkenvormen en snelheden 
bepalen; voorwerpen, auto's, huizen, landschappen herkennen of analy
seren; remote sensing (waarnemingen uit vliegtuig of satehiet) om land
kaarten te maken met herkenning van wegen, bebouwing, landinrich-
tmg; verkeersanalyse. 

WetenschappeUjk onderzoek: bellenvatfoto's analyseren op bijzondere 
gebeurtenissen en de kwantitatieve uitwerking ervan; krommen analy
seren en trends en regelmatigheden in gegevens ontdekken; meteorolo
gische gegevens analyseren; herkomst van vuurstenen bepalen; volume
volume correlatiefunctie van goudkorreltjes op glas (cermets)'bepalen-
analyseren van mterferogrammen om warmtestromen of kleine verplaat
singen te bepalen. 

Industriële toepassingen: inspectie van vorm en oppervlak van onder
delen, bepahng van hun positie ten behoeve van automatische montage-
kwahteitscontrole van (snel) bewegende oppervlakken van papier, tex
tiel, staal, drukwerk; controle van bankbiljetten op vuil en andere onge
rechtigheden; het controleren van gedrukte bedrading, maskerpatronen 
op chips, positiebepahng van chips bij montage en verwerking; afregelen 
van filters op doorlaatkromme; bepalen van boorgaten bij gedrukte be
drading; bepahng van het volume van een hypothetische rechthoekige 
doos om een voorwerp heen (teneinde verzendkosten bij van Gend en 
Loos te berekenen); analyse van gegevens uit geregelde systemen ten
einde tot verbetering van de regehng te komen. 

Defensie: herkennen van vliegtuigen, raketten, voertuigen tanks 
schepen. 

Uit deze - zeer onvolledige - opsomming kan blijken dat er toepas
singen op vele gebieden hggen; patroonherkenners komen dus met vele 
andere disciphnes in aanraking. Soms kunnen problemen worden opge
lost door samenvoegen van kennis van die gebieden met patroonherken
ningsmethodieken (multidisciplinaire benadering); soms moet in onder-
hnge studie van beoefenaars van deze gebieden mét patroonherkenners 
gezocht worden naar geschikte kenmerken (b.v. obje.ctieve kenmerken 
van mahgne cellen) en methoden (interdisciphnahe benadering). 

Een andere reden voor multi- en interdisciplinaire aspecten van 
patroonherkennen volgt uit het feit dat vele methoden ontleend zijn 
(vaak na modificaties) uit andere disciplines als statistica, linguïstiek 
perceptieleer, artificial intelligence, automatentheorie, informatietheo
rie, formele talen, psychologie. 

Wat is beeldbewerken 

Bij de reeks voorbeelden die boven werd genoemd valt op, dat er in vrij 



4 4 C.J.D.M. V E R H A G E N 

veel gevallen sprake is van „beelden" waarin iets herkend moet worden 
of waaruit kwantitatieve gegevens gehaald moeten worden. De beelden 
kunnen van optische, ultrasone, röntgenologische, kernfysische, zeug-
matografische aard zijn. Vele typen sensoren (TV-camera's, laser
scanners, hchtvlakscanners, echosystemen, etc.) leveren de beelden, 
vaak in gedigitaliseerde vorm. Een beeld is dan een twee dimensionaal 
veld van getahen, die de densiteiten of grijswaarden van beeldelementen 
(pixels = picture clements) voorstellen, eventueel voor verschillende 
kleuren. Beeldbewerking is nu een transformatie van één beeld m een 
ander beeld met „betere" eigenschappen, of van een beeld in een aantal 
kenmerkende grootheden voor dat beeld, b.v. het aantal voorwerpen 
dat er in aanwezig is, de grootte van elk van die voorwerpen, een histo
gram van de grijswaarden, etc. Een beeld met „betere" eigenschappen 
kan inhouden dat het nieuwe beeld meer overeenkomt met het „ideale" 
beeld dat bedoeld was; een sensor introduceert vervormingen en ruis, 
zodat het verkregen beeld afwijkt van wat men zou wihen hebben. Door 
„restaureren" probeert men ruis en vervormingen weer weg te werken. 
"Betere" eigenschappen kan ook betekenen dat men bepaalde aspecten 
van een beeld speciaal wil benadrukken, b.v. dat men de contour van 
voorwerpen wil accentueren, dat men het contrast in delen van het 
beeld wil vergroten, etc. Men voert nu dus moedwillig vervormingen in; 
dit type bewerkingen wordt vaak met „enhancement" aangeduid. 

Alle bewerkingen op digitale beelden kunnen met een digitaal reken
systeem plaats hebben. Daar een beeld uit veel pixels is opgebouwd 
(b.v. 512 X 512 = meer dan een kwart miljoen pixels) kost een bewer
king met een universele digitale rekenmachine nog al veel rekentijd. 
Vandaar dat er meer en meer speciale beeldbewerkers worden gebouwd, 
die bijzonder geschikt zijn om door hun parallelle en/of gelijktijdige be-
rekenin'g van gegevens betreffende pixels en hun omgeving snel beelden 
te bewerken. Veel gebruikte elementaire beeldbewerkingen zijn: seg
menteren om objecten en achtergrond van elkaar te scheiden; eroderen 
om de contour van een object weg te halen (een paar keer eroderen laat 
kleine ruisgebiedjes verdwijnen); düateren of uit laten zetten van objec
ten om inhammetjes te vuhen of nabij gelegen objecten aan elkaar vast 
te laten groeien; skeletteren om van objecten een één pixel dikke lijn te 
maken in het midden van het object met dezelfde connectiviteit als het 
originele object. Met genoemde speciale beeldbewerkers kunnen deze, 
en nog vele andere bewerkingen, ver onder 1 seconde bewerkingstijd 
uitkomen, zodat op interactieve wijze de beelden door een combinatie 
van deze bewerkingen verbeterd kunnen worden. Soms zijn deze bewer
kingen doel op zich zelf (zoals bij het retoucheren van beelden, maar nu 
dan in een digitale „donkere kamer"), in andere gevallen ontstaan beel
den of grootheden die van belang zijn voor het herkennen van patronen 
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in beelden of voor het op kwantitatieve wijze karakteriseren van beel
den of delen van beelden. Opgemerkt kan worden dat het omgekeerde 
van deze laatste operatie, het uit kwantitatieve karakteristieke groot
heden opbouwen van een beeld, wordt aangeduid door „computer 
graphics" ofwel het maken van beelden met behulp van een reken
systeem. Het wordt o.a. gebruikt voor animatiefilms, het ontwerpen van 
technische constructies en circuits, etc. 

Het voorgaande maakt duidelijk waarom patroonherkennen en beeld
bewerken vaak in één adem worden genoemd, en waarom op congressen 
en in tijdschriften beide onderwerpen samen aan de orde komen. 

Verwachtingen voor de toekomst 

Patroonherkennen en beeldbewerken zijn nog betrekkelijk jonge gebie
den. Er is al heel wat theorie ontwikkeld of ontleend aan gebieden als 
statistica en linguïstiek. Dat geldt vooral voor het bepalen van schei
dingsfuncties en het werken met beeldgrammatica's. Een cruciaal punt 
bl i j f t echter de keuze van kenmerken, waarvoor weinig theorie bestaat. 
Wel kan men slechte kenmerken opsporen en kenmerken samenvoegen 
tot betere kenmerken, maar een goede eerste keuze is erg belangrijk. 
Fysisch inzicht in de eigenschappen van patronen, intuïtie, en „pro
beren" zijn van belang bij deze keuze. Nader onderzoek, b.v. naar het 
ontstaan van spraak en naar welke grootheden relevant zijn om spraak 
te verstaan - ondanks alle variabihteit is belangrijk en op veel 
plaatsen aan de gang. Het meer samen toepassen van statistische, fuzzy 
en linguïstische methoden krijgt veel aandacht. 

De grote hoeveelheid gegevens die vooral bij herkennen in beelden 
moet worden verwerkt, vormde in het verleden vaak een hindernis voor 
voldoende snelle systemen. Ook de prijs en soms de betrouwbaarheid 
van patroonherkennende systemen verhinderden invoering op grote 
schaal. Het concurreren met het menselijk herkenningsvermogen voor 
beeld en geluid was vaak moeilijk, zeker als vrij breed geformuleerde 
taken aan de orde zijn waarvoor flexibele systemen vereist zijn. De 
meeste successen zijn behaald op nogal beperkte gebieden met redelijk 
goed gedefinieerde en met niet al te veel variabihteit behepte patronen, 
zoals het lezen van min of meer gestandaardiseerde symbolen of het 
classificeren van bloedcellen. Te verwachten is echter dat de mogelijk
heden van de microëlektronica niet te dure, betrouwbare en snelle 
beeldbewerkers zullen opleveren, die zeker voor vrij specialistische toe
passingen en op vele gebieden bruikbaar zullen zijn. Medische en in
dustriële toepassingen liggen hierbij voor de hand. De ontwikkeling van 
interactieve systemen is daarbij ook belangrijk, waarbij wel de mens 
aanwezig is om in te grijpen als er onverwachte en moeilijke situaties 
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ontstaan, maar waar een groot deel van het routinewerk door een tech
nisch systeem wordt gedaan. De komst van niet te dure en flexibele 
displays, waarop bijv. met hchtpen menselijke ervaring kan worden toe
gevoegd aan de programmering is hiervoor belangrijk. 

De aandacht die wordt gegeven aan theoretische ontwikkelingen, te-
samen met de vele mogelijkheden die nieuwe hardware en passende 
software geven, maken het aannemelijk dat patroonherkennen en beeld
bewerken geleidelijk meer zullen worden toegepast. Sociale aspecten 
zullen daarbij niet buiten beschouwing kunnen blijven. Het overnemen 
van herkenningstaken van de mens kan in verband met werkloosheids
problemen niet wenselijk zijn. Het ontlasten van mensen van eentonige 
routinetaken en het geven van nieuwe mogelijkheden b.v. op medisch 
gebied voor het verkrijgen van meer objectieve gegevens zullen echter 
dikwijls wel de invoering van automatische systemen rechtvaardigen. 
Ook nieuwe hulpmiddelen voor visueel of auditief gehandicapten zullen 
vaak welkom zijn. Zoals steeds is een afweging van ahe aspecten 
— technische, economische, sociale, psychologische e.a. — nodig ten
einde ontwikkelingen te stimuleren die het welzijn van de samenleving 
bevorderen. 

Een uitvoeriger overzicht op het gebied van patroonherkennen en beeld
bewerken is te vinden in: Progress report on pattern recognition, van 
C.J.D.M. Verhagen, R.P.W. Duin, F.C.A. Groen, J.C. Joosten en 
P.W. Verbeek, gepubhceerd in Report on Progress in Physics, 1980, 43, 
785-831 van het Institute of Physics. In het voorgaande is vaak hieraan 
ontleend. 



POPULATIE-BIOLOGISCH ONDERZOEK AAN DE KOOLMEES 

door 

J.W. Woldendorp 

1. Inleiding 

De oecologie, een onderdeel van de biologie, omvat de studie van de 
relaties tussen organismen en hun omgeving. Binnen de biologie is een 
aantal niveaus van onderzoek te onderscheiden. Zo kan het onderzoek 
zich richten op het niveau van de cel, van organen en weefsels, of van 
het intacte organisme. Daarnaast worden verzamelingen individuen van 
een soort bestudeerd (populaties) en de interacties tussen populaties 
van vele soorten (het niveau van de levensgemeenschappen en het oeco-
systeem). Het oecologisch onderzoek richt zich voornamelijk op de be
studering van het niveau van de populatie, de levensgemeenschap en van 
het oecosysteem. Vanzelfsprekend is het ter verklaring van de gevonden 
verschijnselen vaak nodig aanvuhend onderzoek op lagere integratieni
veaus te verrichten. 

In het oecologisch onderzoek wordt op het niveau van het organisme 
vooral de relatie tussen het individuele organisme en zijn milieu onder
zocht, met andere woorden hoe vorm en levenswijze het in staat stellen 
m zijn milieu te leven. Op het populatieniveau wordt geprobeerd een 
verklaring te vinden voor de verspreiding van de verschülende soorten 
planten, dieren en micro-organismen en voor de veranderingen, die in 
dichtheden van de verschihende populaties van die soorten optreden. 
Bij de studie van de levensgemeenschap en het oecosysteem, de systeem-
oecologie, richt men zich enerzijds op de structuur en de soortensamen-
stehmg en op de veranderingen die hierin plaatsvinden, en anderzijds 
op de analyse van de stofkringlopen en van de energiestroom in het 
oecosysteem. 

Een van de instelhngen die zich in Nederland met oecologisch onder
zoek bezighouden, is het Instituut voor Oecologisch Onderzoek, een in
stituut voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek dat onder de 
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ressorteert Het 
onderzoeksprogramma van het instituut houdt zich bezig met de studie 
van de processen, die zich op het populatieniveau afspelen. In verband 
met de complexiteit van het oecologisch onderzoek richt het zich hier
bij slechts op een beperkt aantal objecten: vogels en planten. Beide 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 59. Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 20 oktober 1980. 



4 8 J.W. WOLDENDORP 

onderzoeksprojecten worden gekenmerkt door een multidisciplinaire 
aanpak en door een lange looptijd, die noodzakelijk is in verband met 
de tijdschaal waarop processen in populaties zich afspelen. Omdat het 
instituut op sommige terreinen over onvoldoende deskundigheid be
schikt, wordt in beide onderzoeksprojecten intensief met universiteits
afdelingen samengewerkt. 

Binnen het vogelproject wordt vooral veel aandacht geschonken aan 
de processen die in populaties van de koolmees optreden. Omdat de 
koolmees in Nederland reeds bijna een halve eeuw wordt bestudeerd, 
zijn de ontwikkelingen die zich in het oecologisch onderzoek hebben 
voltrokken, bijzonder goed aan dit onderzoek te ülustreren. Om die re
den houdt deze bijdrage zich uitsluitend bezig met het populatie-biolo
gisch onderzoek aan de koolmees, en bl i j f t het overige onderzoek van 
het Instituut voor Oecologisch Onderzoek hier buiten beschouwing. 

2. De koolmees als onderzoeksobject 

Het is duidelijk dat niet ahe soorten zich even goed voor populatie-bio
logisch onderzoek lenen. De keuze is vooral beperkt omdat het onder
zoek zich voornamelijk in het veld afspeeh. Onder de vogels is de kool
mees echter een uitermate geschikt object. Het is een erg talrijk voorko
mende zangvogel die in bossen, turnen, hagen etc. als territoriale stand
vogel leeft. De koolmees is een holenbroeder, die door zijn gewoonte 
om in nestkasten te broeden en daar ook 's winters in te slapen, gemak
kelijk te vangen is. 

Voor het onderzoek worden de gevangen koolmezen van een genum
merde ring voorzien, zodat hun herkomst bij terugvangst bekend is. In 
bepaalde gevahen worden zij met combinaties van gekleurde ringen op 
individuele wijze gemerkt, waardoor een geoefend waarnemer ze ook in 
het veld kan herkennen. Een voordeel hierbij is, dat mannetjes en vrouw
tjes van elkaar te onderscheiden zijn. Jonge vogels worden vóór het uit
vliegen in de nestkast geringd, de oude vogels bij het voeren der jongen 
of tijdens overnachtingen. Daarnaast wordt een aantal vogels met behulp 
van netten gevangen. Bijgevolg vliegen in de onderzoeksterreinen bijna 
ahe koolmezen geringd rond. Van de gevangen koolmezen worden aller
lei kenmerken bepaald, zoals geslacht, leeftijd, gewicht, ruitoestand. 

De koolmees legt in het voorjaar 5-15 (gemiddeld 9) eieren die onge
veer twee weken worden bebroed; soms is er een tweede legsel. Wanneer 
de eieren zijn uitgekomen blijven de jongen nog bijna drie weken in de 
nestkast. Gedurende deze periode worden ze door beide ouders gevoerd. 
Na het uitvliegen trekken de jongen door het terrein, op zoek naar gun
stige voedselplekken. In de tweede helft van september proberen de 
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jonge mannetjes veiTolgens een territorium te vestigen, dat ze meestal 
gedurende hun verdere leven bezet houden. Zoals verderop zal worden 
beschreven, houdt dit niet in dat zij nooit meer buiten hun territorium 
komen. In de winter zwerven mannetjes en wijfjes al fouragerend in 
grote groepen door het terrein; in die tijd slapen vooral de territoriale 
vogels 's nachts in kasten. In perioden van vorst en sneeuw verlaat een 
deel van de vogels het terrein om bij boerderijen, vUla's e.d. te fourage-
ren. Dit verschijnsel heeft tot gevolg dat de mens een grote invloed uit
oefent op de koolmeespopulatie. Na de winter kondigt het nieuwe 
broedseizoen zich aan met een opleving van het territoriaal gedrag, waar
na een nieuwe jaarcyclus begint. Voordat kan worden ingegaan op de 
processen, die zich in koolmeespopulaties afspelen, moeten eerst enkele 
algemene aspecten van het populatie-biologisch onderzoek worden ver
duidelijkt. 

3. Enkele algemene aspecten van populatie-biologisch onderzoek 

Binnen het areaal van een soort komen de individuen vaak voor in z.g. 
populaties. Een populatie vormt hierbij een eenheid waarin de interac
ties tussen de leden frequenter zijn dan tussen leden en niet-leden. In de 
praktijk is deze definitie soms moeilijk hanteerbaar. In het geval van de 
koolmezenpopulatie op het ehand Vlieland, waar een deel van het hier 
beschreven onderzoek werd uitgevoerd, is er slechts een beperkte uit
wisseling met koolmezen van buiten het eiland, zodat van een populatie 
kan worden gesproken. Maar in een ander belangrijk onderzoeksterrein, 
dat op de Hoge Veluwe is gelegen, is de afgrenzing van de populatie veel 
moehijker te geven, omdat het terrein op continue wijze overgaat in 
soortgelijke gebieden. Tussen de koolmezen die in deze gebieden voor
komen en die in het onderzoeksterrein vinden op grote schaal interac
ties plaats. Bij de interpretatie van de verkregen resuhaten is het daarom 
nodig er rekening mee te houden dat we op de Hoge Veluwe te maken 
hebben met een ,,monster" uit een veel grotere populatie. 

De eigenschappen van populaties zijn hoofdzakelijk van kwantitatieve 
aard, zoals grootte, dichtheid, nataliteit, mortahteh, emigratie en immi
gratie, geslachtsverhoudingen, leeftijdsopbouw en genetische structuur. 
Bij dierpopulaties is verder de sociale structuur van belang. 

De omvang van een populatie (P) wordt bepaald door enerzijds het 
aantal geboortes (N) en de immigarte (I) en anderzijds door de sterfte 
(S) en de emigratie (E): P = N -I-1 - S - E. Het populatie-biologisch on
derzoek probeert vooral inzicht te krijgen in deze parameters en in de 
processen die er een invloed op hebben. 

Wanneer we de omvang van een populatie over een aantal jaren vol-
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gen dan blijken hierin sterke schommehngen op te treden. In Figuur 1 
is dit voor een koolmeespopulatie op de Hoge Veluwe weergegeven. Het 
blijkt dat er na een daling in de aantahen krachten optreden die maken 
dat deze niet nog verder dalen. Aan de andere kant zetten ook stijgingen 
zich niet ongelimiteerd voort. Klaarblijkelijk zijn er met de dichtheid 
samenhangende processen in een populatie werkzaam die er toe leiden, 
dat de omvang zich tussen bepaalde waarden beweegt. Een van de be
langrijkste oogmerken van het populatie-biologisch onderzoek is meer 
inzicht te krijgen in deze met de dichtheid samenhangende processen, 
en de optredende schommelingen en het dichtheidsniveau te verklaren 
(m.a.w. waarom de ene soort talrijk is en de andere niet). In de loop der 
jaren is een aantal hypotheses opgesteld met betrekking tot deze schom
melingen om een gemiddeld niveau. Zo is bv. een aantal onderzoekers 
van mening dat bij dieren een dichtheids-afhankelijke regulatie om een 
evenwichtstoestand plaatsvindt, waarbij de beschikbare hoeveelheid 
voedsel een bepalende rol speelt. 

De gegevens die bij de koolmees verzameld zijn, lenen zich uitstekend 

aantal 
broedparen 

40-̂  

1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 
jaar 

Figuur 1. Aantalfluctuaties van de koolmees in het onderzoeksterrein op de Hoge Veluwe. 
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voor toetsing van de verschillende algemene hypotheses. Uit de onder-
zoeksresuhaten, komt het beeld naar voren dat in koolmeespopulaties 
een aantal processen werkzaam is, die in kwantitatieve zin door de dicht
heid worden beihvloed, maar dat van een nauwkeurig gereguleerde even
wichtstoestand nauwelijks sprake is. Ook blijkt op korte termijn de 
hoeveelheid voedsel niet ahijd de belangrijkste factor te zijn die het wel 
en wee van een populatie bepaalt. 

De onderzoekers, die zich met de studie van koolmeespopulaties bezig 
hebben gehouden, kwamen al snel tot de conclusie dat het noodzakelijk 
was het verloop van de aantahen in de verschülende perioden van het 
jaar nauwkeurig vast te steüen. De resultaten van de onderzoekers die 
een begüi maakten met de studie van koolmeespopulaties, hebben sterk 
de aandacht getrokken; zij geven nog steeds een belangrijke impuls aan 
het populatie-biologisch onderzoek in het algemeen. 

4. De geschiedenis van het onderzoek 

In Nederland werden de eerste nestkasten voor een studie van de kool
mees reeds in de twintiger jaren opgehangen door Wolda. Dit vond 
plaats op Oranje Nassau's Oord bij Wageningen. Van serieus onderzoek 
was toen nog nauwelijks sprake. Dit kwam pas goed op gang toen 
Kluyver het omstreeks 1935 voortzette, aanvankelijk bij de Planten-
ziektekundige Dienst te Wageningen - in die ti jd verwachtte men nog 
dat vogels insektenplagen in bossen in toom konden houden - , na 1954 
aan het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Arnhem, waarvan hij 
de eerste directeur werd. 

Het onderzoek van Kluyver, die dh tot zijn dood in 1977 voortzette, 
vond navolging in het buitenland, zoals in Oxford, waar Lack in 1948 
een soortgelijk project begon, dat in de loop der jaren (onder leiding 
van Lack en Perrins) uitgroeide tot een goed vergelijkbare studie. Ook 
in België (Hublé en Dhondt) en Scandinavië kwamen dergelijke projec
ten op gang. In het populatie-biologisch onderzoek van dieren heeft de 
koolmees dan ook een populariteit weten te verwerven, die vergeleken 
kan worden met die van Escherichia coU en Drosophila in de microbio
logie en genetica. 

In zijn Wageningse periode richtte Kluyver zich vooral op aspecten als 
dichtheid van de populatie, het begin van het broedseizoen, de legsel-
grootte, de overleving van de jongen tot aan het uitvliegen, en de jaar
lijkse overleving van de broedvogels. Hierbij werd steeds gezocht naar de 
uitwendige factoren, die op deze aspecten inwerken, en bovendien werd 
nagegaan wat de invloed is van de bevolkingsdichtheid op de grootte 
van reproduktie en overleving. 
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Toen Kluyver na 1955 zijn onderzoek verplaatste naar de Hoge Veluwe, 
begon hij vooral veel aandacht te besteden aan de vergelijkende studie 
van populaties in verschihende habitats. Dit aspect werd op het Instituut 
voor Oecologisch Onderzoek uitgebouwd door Van Balen, die in de af
gelopen jaren samen met Mertens (stofwisselings-onderzoek), Drent (ge
dragsstudies). Van Noordwijk (populatie-genetica) en Den Boer-Haze-
winkel het onderzoek voortzette. 

5. De eerste fase van het onderzoek 

Wat zijn nu wel de belangrijkste resuhaten uit deze eerste periode van 
het onderzoek, die aan het einde van de zestiger jaren werd afgesloten? 

1 . De fluctuaties in de dichtheid bleken over grote delen van N.W. 
Europa synchroon te verlopen. Blijkbaar hebben bepaalde milieufacto
ren die op macroschaal variëren (bv. khmaat, voedsel) een grote invloed 
op de dichtheid. 

aantal in dennebos 
Figuur 2. Dc relatie tussen aantalsfluctuaties in een gemengd bos en die in een aangrenzend 
naaldbos in Hulshorst (Kluyver cn Tinbergen, 1953). De cijfers bij de stippen geven het waar
nemingspercentage aan. 
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2. Het dichtheidsniveau is karakteristiek voor het habitattype. Zo is 
de dichtheid in een eikebos (10—23 paar/10 ha) circa 6 keer zo hoog als 
in een dennebos (1 -4 paar/10 ha). Bij een verandering van de habitat 
treden ook veranderingen in de dichtheid op. Bovendien vonden Kluyver 
en Tinbergen (1953) dat de fluctuaties in het eikebos geringer zijn dan 
in aangrenzend dennebos, zoals blijkt uit Figuur 2. Dit resultaat werd 
later door andere onderzoekers bevestigd, o.a. door O'Conner (1980), 
die aantoonde dat in Engeland de fluctuaties in dunbevolkte gebieden 
groter zijn dan in dichtbevolkte terreinen. Kluyver en Tinbergen veron
derstelden dat de koolmees een voorkeur voor het eikebos heeft en dat 
de andere habitats, zoals het dennebos, een overloopfunctie hebben. 

3. Het aantal uitgevlogen jongen is negatief gecorreleerd met de 
dichtheid van het aantal broedparen. Dit werd toegeschreven aan: 
a. een afname van de legselgrootte bij hoge dichtheid. Latere onderzoe
kingen zetten echter vraagtekens achter deze conclusie. Op de Hoge 
Veluwe werd weliswaar een klein effect gevonden, maar voor de Vlie
land-populatie werd geen invloed van de dichtheid waargenomen. Moge
li jk is hier sprake van een indirect effect, veroorzaakt door een andere 
leeftijdsopbouw bij hoge dichtheden (verhoudingsgewijs meer jonge wijf
jes die een kleiner legsel hebben dan oude wijfjes). 
b. Een afname van het percentage tweede broedsels bij hoge dichtheid. 

4. Na het uitvliegen vindt een sterke reductie van het aantal jongen 
plaats, die grotendeels reeds voor de winter voltooid is. Een dergelijke 
reductje is vanzelfsprekend noodzakelijk, want omdat er gemiddeld 8 
jongen per broedsel uitvhegen, bedraagt de reproduktie 400 procent, 
terwijl de jaarlijkse sterfte van de ouders ongeveer 50 procent is (Fig. 3). 
Vooral de laat-uitgevlogen jongen verdwijnen uit het terrein. Bij de ge
bruikte onderzoeksmethoden is het niet duidelijk in hoeverre deze ver
dwijning het gevolg is van sterfte of van emigratie. Kluyver veronderstel
de dat emigratie een belangrijke rol speelt. In ieder geval blijkt bij de 
avondcontroles van de nestkasten in december meestal minder dan 10 
procent van de uitgevlogen jongen te worden aangetroffen. 

In een sterk de aandacht trekkend experiment toonde Kluyver (1971) 
aan dat de sterfte c.q. emigratie vóór de winterperiode dichtheidsafhan-
kelijk is. In de populatie op Vlieland reduceerde hij door het wegnemen 
van eieren gedurende enige jaren het aantal uhgevlogen jongen tot 40 
procent van het normale gemiddelde. Als gevolg van deze ingreep steeg 
het percentage van de uitgevlogen jongen dat vervolgens in december in 
de nestkasten werd aangetroffen, van 6 procent in normale jaren tot 22 
procent in de jaren van het experiment. 

De door Kluyver verkregen resuhaten, die hier slechts zeer te dele zijn 
beschreven, hebben veel kennis opgeleverd over koolmeespopulaties. 
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Aantal 

100 

50H 

jaar t jaar t+ i 
Figuur 3. De afname van het aantal uitgevlogen jongen tot aan het volgende bioedzeizoen. 
Bt = aantal broedparen in jaar t Bt+1= aantal broedparen in jaar t+1 
Jt = aantal jongen in jaar t 

Deze resultaten werden grotendeels via correlatieve methoden verkregen. 
Hiervan uitgaande werd in later onderzoek geprobeerd via een gedetaü-
leerde, causaal analytische en experimentele aanpak meer inzicht te 
krijgen hoe het aantalsverloop in de verschülende delen van de jaarcy
clus feitelijk tot stand komt. Een aantal van deze onderzoekingen wordt 
hieronder beschreven. 

6. De voedselvoorraad gedurende het broedseizoen in verschillende bos-
typen 

De door Kluyver en Tinbergen (1953) gevonden voorkeur van de kool
mees voor het eikebos boven het dennebos bracht Van Balen (1973) er 
toe de relatie tussen de voedseltoestand en de reproduktie en het groot
brengen der jongen nader te onderzoeken. De bedoeling van dit onder
zoek was na te gaan waarop deze voorkeur voor het eikebos berust. 
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Het bleek dat in beide bostypen rupsen het voornaamste voedsel van 
de koolmees vormden. Echter lag het dichtheidsniveau van de rupsen in 
de eikebossen veel hoger dan in dennebossen. Tijdens de jaarlijkse top is 
de hoeveelheid rupsen in het eikebos het honderdvoudige van die in het 
dennebos. Deze top valt in het eikebos gevi'oonlijk in de tweede helft 
van mei, en in het dennebos omstreeks eind juni. 

Vervolgens werd in beide biotopen de ligging van het broedseizoen in 
relatie tot de periode van het grootste rupsenbestand vergeleken. Vol
gens een theorie van Lack (1966) zouden vogels zo geëvolueerd zijn, dat 
in de optimale habitat het tijdstip van het leggen van de eieren zodanig 
gelegen is, dat de grootste voedselbehoefte van de jongen samenvah met 
de top in de beschikbaarheid van het voedsel. 

In het eikebos wordt het begin van de leg vooral beïnvloed door de 
temperatuur m de periode 1 maart - 20 april, terwijl de periode waarin 
de rupsen het taltijkst zijn, mede afhankelijk is van de temperaturen in 
aprü en mei. Dit heeft tot gevolg dat in het eikebos wehswaar de periode 

nestperiode nestperiode 
jongen jongen 

Figuur 4. De relatie tussen de top in de rupsenproduktie en de periode waarin de jongen uitvüe-
gen. A. Eikebos. B. Dennebos. 
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waarin de mezen opgroeien niet ieder jaar precies samenvalt met de rup-
sentop maar dat deze gemiddeld toch valt op het tijdstip waarop de 
jongen 7 dagen oud zijn. In het broedseizoen van de koolmees is dit een 
gunstig moment omdat omstreeks deze tijd de voedselbehoefte het 
grootst is (Fig. 4). 

In het dennebos is het begin van de leg op dezelfde wijze van de tem
peratuur afhankelijk als in het eikebos. De gemiddelde legdatum van het 
eerste ei verschilt dan ook niet veel in beide bostypen. De ligging van 
de top in de rupsendichtheid wordt vooral beïnvloed door de tempera
turen in mei en juni. Bijgevolg is deze top niet gecorreleerd met de ge
boortedatum van de jongen. Zij valt in een periode dat deze al 6 weken 
oud zijn. 

Uit dit onderzoek blijkt dus dat de koolmezen in het broedseizoen 
beter zijn aangepast aan het eikebos dan aan het dennebos met zijn ge
ringere en te late rupsenproduktie. Ook andere aanwijzingen duiden er 
op dat koolmezen in het dennebos moeite hebben hun kostje bij elkaar 
te scharrelen. De sterfte van jongen in het nest is er veel hoger, en hun 
groei slechter dan in het eikebos. Ook besteden zij er een veel groter 
deel van de dag aan het voeren van hun jongen dan hun soortgenoten in 
het eikebos. Vooral 's avonds beëindigen zij het voeren veel later. 

7. De invloed van de voedselvoorraad op het aantalsverloop in de winter 

Engelse en Scandinavische onderzoekingen wezen er op dat de voedsel
situatie in de herfst en winter een sterke invloed heeft op het aantal 
broedparen in het daarop volgende broedseizoen. Dit leidde er toe, dat 
Van Balen (1980) samen met Drent in het proefterrein op de Hoge 
Veluwe het effect van wintervoedsel nauwkeurig ging onderzoeken. Het 
bleek, dat vooral de aanwezigheid van beukenoten van groot belang 
voor de overleving was (Fig. 5). In jaren met veel beukenoten was de 
overleving beter dan in jaren met een slechte oogst. Ook werd gevonden 
dat het gunstige effect van beukenoten eveneens bereikt kon worden 
door gedurende de winter op voertafels plantenzaden, zoals zonnepitten 
en hennep, te verstrekken. De zaden hadden vooral een gunstige invloed 
in jaren met weinig beukenoten. Bij een goede beukenotenoogst was het 
effect veel geringer. Klaarblijkelijk wordt onder de laatste omstandighe
den het aantal broedvogels door andere factoren dan het wintervoer be
paald. 

Uit waarnemingen van het voedselzoekgedrag en uit analyses van 
maagmonsters bleek vervolgens dat de koolmezen ook gedurende het 
winterseizoen een sterke voorkeur voor dierlijk voedsel hebben. Slechts 
wanneer dit als gevolg van vorst en sneeuw onbereikbaar is, vormen de 
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Aantal broedparen 
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Figuur 5. De relatie tussen het aantal broedparen en de beukenotenoogst in de voorgaande win
ter. A. zonder bijvoedering. B. met bijvoedering van plantenzaden. 

beukenoten een belangrijke alternatieve voedingsbron (Fig. 6). De beu
kenoten fungeren dus als noodrantsoen om moeilijke perioden door te 
komen. Dat koolmezen als insekteneters eigenlijk helemaal niet zo goed 
aan plantenzaden zijn aangepast, bleek uit laboratoriumonderzoek van 
Mertens. De vertering van beukenoten en zonnepitten was beduidend 
slechter dan bij zaadetende vogels zoals vinken en groenlingen. 

In de jaren met weinig beukenoten krijgen koolmezen het bij plotse
ling invahende kou zwaar te verduren. Omdat zij slechts een beperkt 
aantal uren zonder voedsel kunnen, dalen hun aantahen dan drastisch. 
Dit bleek op dramatische wijze in de winter van 1977-1978. In februari 
daalde in het proefterrein op de Hoge Veluwe tijdens een plotselinge 
sneeuwjacht het aantal aanwezige koolmezen in korte tijd van 50 tot 
minder dan 10 (Fig. 7). De verdwenen koolmezen waren ten dele omge
komen, ten dele hadden zij het terrein veriaten. Een gedeelte van de 
met kleurringen gemerkte vogels werd waargenomen op voertafels bij 
woningen op enige küometers afstand van het proefterrein. Na de intrede 
van de dooi steeg het aantal vogels in het proefterrein weer snel. Dit 
werd ten dele veroorzaakt door vogels die het terrein tijdelijk hadden 
veriaten; maar vooral waren het immigranten uit andere gebieden. 
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Behalve de hoeveelheid voedsel blijkt ook de verdeling ervan belang
rijk voor de overleving te zijn. Vooral territoriale mannetjes profiteren 
van de op de voertafels verstrekte plantenzaden, terwijl jonge, niet-terri-
toriale vogels dit niet doen. Dit is het gevolg van de binnen een koolme
zenpopulatie bestaande rangorde in de dominantieverhoudingen (zie 
sectie 8). Het op de voertafels „puntsgewijs" verstrekte voer komt voor
al ten goede aan de dominante territoriumhouders, die met hun aggres-
sief gedrag tegen gaan dat ook niet-territoriumhouders hun deel van het 
voer krijgen. Onder beuken liggen de zaden daarentegen veel meer ver
spreid. Dit leidt er toe dat bij het fourageren ook de niet-territoriale 
vogels een kans krijgen. Bijgevolg neemt in dit geval de overleving van 
beide categorieën vogels toe (Tabel 1). 

Tabel 1 De plaatselijke overleving (in %) van verschillende groepen cïcJ van 1 septem
ber tot het volgende broedseizoen. 

Jaar 1975/1976 1976/1977 1977/1978 
plantenzaden + _ _ 
beukenoten — + _ 

Oude territoriale ió 66 64 11 
Jonge territoriale 66 67 64 20 
Jonge niet-territoriale (5d 4 25 15 

8. Territoriaal gedrag 

Na het uitvhegen concentreren de jonge vogels zich op de voedselrijke 
plekken. In de nazomer en vroege herfst zijn dit de eikebossen. In de 
tweede helft van september beginnen de jonge mannetjes aggressief ge
drag te vertonen. Zij gaan vechten met leeftijdsgenoten aan. Drent (in 
voorbereiding) die eerst in Groningen en later op de Hoge Veluwe een 
uitgebreide studie van het territoriaal gedrag maakte, toonde aan dat 
door de positieve ervaringen in deze gevechten de winnaar de neiging 
heeft ter plaatse te blijven en nieuwe gevechten te beginnen. De verlie
zers verlaten de plek en proberen het elders opnieuw. Wanneer een man
netje op een bepaalde plaats ahe gevechten wint, is het territorium ge
vestigd, dat hij vervolgens tracht uh te breiden. Het territorium kan der
halve beschreven worden als het gebied waarbinnen de eigenaar domi
nant is over zijn soortgenoten en waarin hij ahe gevechten kan winnen. 
Dit houdt niet in, dat soortgenoten nooit binnen het territorium wor
den geduld. Bij het fourageren en ook tijdens het broedseizoen kunnen 
soortgenoten binnen het territorium worden geaccepteerd. Niettemin 
valt gedurende het gehele jaar territoriaal gedrag van de mannetjes waar 
te nemen, met hoogtepunten in het voorjaar en in het najaar (Fig. 8). 



60 J.W. WOLDENDORP 

Aantal „geluidsminuten" 

'75 '76 maanden '76 
Figuur 8. Zingen en tetteren als uitingen van territoriaal gedrag gedurende de jaarcyclus. 

Het aantal territoria dat in de herfst gevestigd kan worden, hangt af van 
de ruimte die is vrijgekomen door sterfte of verdwijning van territorium
houders. Hierbij is de opdeling van het vrijgekomen gebied over kleine 
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dan wel grote stukken van belang. Doordat de nieuwe territoria vaak 
kleiner zijn dan de oude neemt hun aantal vergeleken met de oorspron
kelijke toestand toe (Fig. 9). Het uiteindelijke aantal opnieuw gevestig-

Figuur 9. De bezetting van vrijgelcomen gebieden met nieuwe territoria. A. oude toestand. 
B . nieuwe toestand. 
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de territoria wordt uiteindelijk bepaald door het aantal potentiële kan
didaten. Bij de koolmees is dit moeilijk direct experimenteel aan te to
nen maar waarschijnlijk is de situatie vergelijkbaar met de vestiging van 
territoria door de stekelbaars. Door wisselende aantallen mannetjes in 
een aquarium los te laten toonde Drent aan dat het aantal gevestigde 
territoria gecorreleerd was met het aantal kandidaten maar dat de ver
houding tussen territoria en beschikbare mannetjes bij stijgende dicht
heid afnam (Fig. 10). 

Aantal territoria 

20n 

met territorium 
100 

80 

aantal cfcf 

Figuur 10. De relatie tussen het aantal losgelaten stekelbaars mannetjes en het aantal gevestigde 
territoria. A. aantal gevestigde territoria. B. verhoudmg tussen aantal mannetjes en aantal geves
tigde territoria. 

Het verkregen beeld van de vestiging van territoria is volledig in over
eenstemming met het in sectie 4 beschreven experiment van Kluyver 
over de dichtheidsafhankelijke verdwijning van jonge vogels in het na
jaar. 

De jonge mannetjes, die er niet in slagen een territorium te veroveren, 
verlaten het terrein of blijven als niet-territoriale vogels ter plaatse. Deze 
vogels kenmerken zich door het uit de weg gaan van intra-specifieke 
contacten. Soms slagen zij er later alsnog in een territorium te vestigen 
als ergens een territoriumhouder uitvalt. In zo'n geval is de vacante 
plaats vaak binnen een uur bezet. 
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De sociale status van de wijfjes is een afgeleide van die van het manne
tje. Paarbanden met niet-geslaagde mannetjes worden door de wijfjes 
verbroken ten gunste van een band met een territoriumbezitter. Deze 
zijn dan ook veel vaker gepaard dan niet-terrhoriumbezhters (Fig. 11). 

zonder vrouwtje 

met vrouwtje 

Figuur 11. Het percentage gepaarde mannetjes. A. territoriumhouders. B. niet-territoriumhou
ders. 

Drent toonde aan dat de eerst uitgekomen jongen en de vogels die 
reeds lang in het terrein aanwezig zijn het meeste succes hebben bij het 
vestigen van een territorium (Fig. 12). De jongen uit het eerste broedsel 
hebben dus meer kans een territorium te verwerven dan die uit het 
tweede broedsel. Jongen die van elders afkomstig zijn, blijken in het 
nadeel ten opzichte van jongen die in het terrein zijn geboren. Klaar
blijkelijk is het bij het vestigen van een territorium van belang kennis 
van het terrein te hebben opgedaan. 

Wat zijn nu de voordelen verbonden aan een territorium? De territo
riale vogels blijken een geringere sterftekans te hebben dan niet-territo
riale vogels (Tabel 1). Als gevolg van interacties met territoriumhouders 
komen de niet-territoriale individuen gemakkelijk in onbekend terrein 
waardoor de kans op predatie door roofvogels toeneemt. De territoriale 
vogels slapen m een nestkast terwijl de niet-territorialen gedwongen zijn 
de nacht op een tak door te brengen. Hierdoor vahen zij relatief vaker 
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Figtiw 13. De predatie van de Icoolmees door uüen. A. territoriumhouders. B. niet-territorium
houders. 
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ten prooi aan rans- en bosuil (Fig. 13). Op de grotere kans van de terri
toriale vogels een vrouwtje te veroveren is reeds gewezen. In het broed
seizoen komen niet-territoriale paartjes bij hoge dichtheden soms tot 
broeden binnen het territorium van een ander paartje. Het legbegin van 
deze z.g. gastparen valt echter aanmerkelijk later. Vaak verlaten zij na 
het uitvliegen der jongen direct met hun kroost het terrein. Drent toon
de aan, dat de overlevingskans van dergelijke jongen geringer is. De gast
paren dragen daarom ter plaatse weinig bij aan de volgende generatie. 

Zo zijn er dus aherlei voordelen verbonden aan het territoriumbezit, 
die ruimschoots opwegen tegen de extra inspanningen die het kost om 
het tegen indringers te verdedigen. 

Een bijzonder aspect van het terrhoriumbezh bleek in de winter van 
1977—1978. Oude mannetjes waren veel minder geneigd hun territo
rium te verlaten dan mannetjes die pas een terrhorium hadden verwor
ven. Deze laatste verheten al snel het terrein om te proberen bij de men
selijke woningen aan de kost te komen. Hun overleving was hierdoor 
beter dan die van de oude vogels, die tijdens de plotselinge februari-
sneeuwstorm (zie sectie 7) in hun terrhorium het loodje legden. In de 
daaropvolgende winter bleken individuen die het terrein verlaten had
den, dh ook nu te doen en wél reeds voordat er sprake was van een 
echte koude periode. Koolmezen blijken te volharden in een gedrag wat 
eenmaal succes heeft gehad. In zachte winters kwam echter naar voren 
dat aan het wegtrekken een bezwaar is verbonden. Omdat dan de sterfte 
onder de blijvers gering is - ook onder de niet-terrhorium vogels lo
pen de wegtrekkende individuen de kans hun territorium geheel of ge
deeltelijk te verspelen. We zien hier een verschijnsel dat zich waarschijn
l i jk in meer geprononceerde vorm voordoet bij z.g. partiële trekkers, zo
als de blauwe reiger: in zachte winters zijn de blijvers in het voordeel, in 
strenge winters de trekkers. 

9. Oecofysiologisch onderzoek 

Voor het vinden van een causale verklaring van een aantal bij het veld
onderzoek verkregen resultaten was het nodig oecofysiologisch onder
zoek te beginnen. Zo was bv. waargenomen dat bij grote broedsels de 
jongen per individu aanzienlijk minder voer ontvingen dan bij kleine 
broedsels (Tabel 2) . 

Dit resulteerde evenwel niet in een geringere groei van de jongen. De 
verklaring van dit op het eerste gezicht merkwaardige resultaat werd ge
geven door Mertens (1969). Hij constateerde dat de warmteproduktie 
bij de jongen van grote broedsels, die als een compacte bol in de nest-
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Tabel 2. Het verband tussen groei, voedselconsumptie en warmteproduktie bij ver
schillende broedselgroottes van de koolmees. 

Broedsel- Voedselconsumptie Groei Warmteproduktie 
grootte (g per jong per dag)* (g per 13 dagen)* (kcal per jong 
(aantal) per uur)^ 

2 1.90 14 0.287 
3 1.78 15 0,265 
5 1.15 14 0.229 
7 1.00 14 0.202 
9 0.80 14 0.189 

12 0.70 13 0.177 

1. Gegevens van Royama (1966) 
2. Gegevens van Mertens (1969) 

kast zitten, per individu sterk afnam. Dit was het gevolg van een kleinere 
oppervlakte/volume-verhouding, waardoor per gram biomassa minder 
warmteverlies optreedt. 

Daarnaast stelde Mertens (1977) een kwantitatief model op van de 
warmte-huishouding van een nestkast met jongen. Hiertoe werd de 
warmteproduktie van de jongen in afhankelijkheid van aantal en gewicht 
bepaald, terwijl ahe warmtestromen tussen broedsel, nest, nestkast en 
omgeving werden gemeten. Met behulp van dit model kon worden voor
speld, bij welke buitentemperaturen de broedsels in leven bleven (Fig. 
14). Het blijkt dat aheen heel kleine en jonge broedsels bij lage buiten
temperaturen kunnen mislukken. Daarentegen is de kans op oververhit
ting, vooral bij grote tweede broedsels, veel meer reëel. In de hete zo
mer van 1976 kwam een aantal broedsels dan ook op deze wijze om het 
leven in kasten, die te veel in de zon hingen. Ook werd aannemelijk ge
maakt, dat in kleine nestkasten de kans op oververhitting van de jongen 
veel groter is. 

Onlangs wijdde Mertens (1980) zich aan de vraag of het bebroeden 
van eieren een extra warmteproduktie van het wijf je vereist. Deze 
warmteproduktie werd gemeten door in de wand van een nestkast 35 
warmtestroom-plaatjes in te bouwen. In tegenspraak met de gangbare 
theorieën werd geconstateerd dat het broeden een aanzienlijke hoeveel
heid extra energie kost. Bij de metingen bleek dat tijdens het broeden 
de warmteafgifte via de rug van het wijfje verminderde maar dat deze 
aan de buikzijde sterk toenam. 

10. Genetische variatie 

De gegevens die tijdens het langlopende onderzoek aan de koolmees 
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Aantal jongen leeftijd jongen (dagen) 

f'^'"'; Temperatuur-tolerantie van broedsels met 3, 6, 12 of 18 jongen op een leeftiid 
O, y ol 15 dagen. 

Zijn verzameld, maakten het mogelijk na te gaan in hoeverre de tussen 
mdividuen aanwezige variatie in oecologisch belangrijke eigenschappen 
erfelijk bepaald is. Een dergelijke studie is zowel vanuit genetisch, oeco
logisch als evolutionistisch oogpunt van belang. Hiertoe werd in samen
werking met de vakgroep Populatie en Evolutie Biologie van de R U 
Utrecht een project opgezet (Van Noordwijk, 1980). 

Over de in natuurlijke populaties aanwezige genetische variaties en de 
betekenis ervan is nog weinig bekend. De analyse ervan is tot nu toe vrij
wel aheen uitgevoerd bij landbouwhuisdieren, landbouwgewassen en 
proefdieren. Bij natuurlijke populaties ontbreken vrijwel altijd de beno
digde gegevens. 

Bij de analyse van de koolmeesgegevens werd vooral getracht gene
tische variatie aan te tonen in eigenschappen als lichaamsgrootte, legsel
grootte, het begm van de leg en ei-afmetingen. Volgens de neo-Darwinis-
tische evolutietheorie zijn dergelijke belangrijke eigenschappen tot stand 
gekomen onder invloed van natuurlijke selectie. Bij de analyse van deze 
kwantitatieve eigenschappen werd gebruik gemaakt van statistische 
methoden uit de biometrische genetica. Hierbij wordt de totaal aanwe
zige variatie m de bestudeerde eigenschappen verdeeld in componen-
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ten, die toe te sclirijven zijn aan genetisclie verscliillen, aan milieuver-
scliillen en aan liun interacties. Het procentuele aandeel van de gene
tische variatie in de totale variatie wordt hierbij uhgedrukt in de z.g. 
erfelijkheidsgraad. 

Bij de analyses wordt onderzocht in hoeverre de eigenschappen van 
de familieleden meer op elkaar lijken dan die van de niet-leden. De gro
tere gelijkenis van familieleden kan zowel het gevolg zijn van een gelij
kenis in erfelijke aanleg als van een overeenkomst in miheuomstandig-
heden. Dit laatste effect moet worden uitgesloten als we de mate van 
erfelijkheid van een bepaalde eigenschap bestuderen. Aan deze voor
waarde kon worden voldaan door de invoer van correctiefactoren. Door
dat in de onderzoeksterreinen ahe jonge mezen in het nest worden ge
ringd en de ouders bij het voeren worden gevangen en geïdentificeerd, 
zijn de familierelaties in een groot aantal gevahen bekend. Een voor
beeld van dergelijke familierelaties is in figuur 15 gegeven. Alle getoon
de mdividuen zijn aan A en B verwant, waarbij B de oudtante van A is 
en A de oudoom van B. 

Figuur 15. Een stamboom van koolmezen op Vlieland. 
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Van Noordwijk toonde aan, dat in de koolmeespopulaties een belang
rijk deel van de totale variatie erfelijk is. De hoogste erfelijkheidsgraden 
(60-80%) werden gevonden voor de ei-afmetingen. Voor de legselgroot
te en voor de datum waarop het eerste ei wordt gelegd, waren de erfe
lijkheidsgraden respectievelijk 40-50% en 20-40%. 

Vervolgens werd nagegaan hoe deze genetische variatie in stand wordt 
gehouden. In het geval van de legdatum bleken in sommige jaren vroege 
legsels een grotere bijdrage aan de volgende generatie te leveren (1971), 
in andere jaren waren de late legsels (1960) in het voordeel (Fig. 16)! 
De verschülen tussen de jaren kwamen vooral tot stand in de periode na 
het uitvliegen. Als gevolg van deze verschihen trad in 1972 een vervroe-
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Figuur 16. Voorbeelden van selectie op legdatum in twee jaren. In beide jaren geeft het boven
ste diagram de legdata van alle eerste broedsels. Het onderste diagram geeft de legdata van alle 
jongen, hieruit afkomstig, die in een daaropvolgend jaar broedend werden aangetroffen.De ge
middelden zijn met pijlen aangegeven. De verschülen tussen de gemiddelden vormen een maat 
voor de selectie die heeft plaatsgevonden. 
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ging in legdatum op en in 1961 een verlating. Er is hier dus sprake van 
selectie. Als gevolg van de jaarlijks wisselende omstandigheden, waardoor 
nu eens de vroege, dan weer de late legsels in het voordeel zijn, ont
stond over een reeks van jaren echter nauwelijks een verandering in de 
gemiddelde legdatum, terwijl ook de genetische variatie in stand werd 
gehouden. Voor de legselgrootte werden soortgelijke resultaten verkre
gen als voor het legbegin. 

Uit de resultaten valt te berekenen dat bij een gerichte verandering in 
de milieuomstandigheden, bv. ten gunste van de vroege broedsels, de 
legdatum binnen vijf generaties één week kan worden vervroegd. Evolu
tie kan dus klaarblijkelijk heel wat sneher plaatsvinden dan gewoonlijk 
wordt verondersteld. Dat een dergelijke snelle evolutie in de praktijk in
derdaad mogelijk is, wordt gesuggereerd in het geval van de kievit en de 
grutto. Als gevolg van een hogere kunstmestgift en van het op een vroe
ger tijdstip maaien van de hoohanden is het legbegin van deze vogels 
sinds het begin van deze eeuw met ruim twee weken vervroegd (Bein-
tema, 1979). 

11. Conclusie 

In de voorgaande paragrafen is uiteengezet dat de omvang van koolmees
populaties door een groot aantal factoren wordt beïnvloed. Het belang 
van elk van deze factoren kan van jaar tot jaar sterk variëren. In tegen-
stehing tot hetgeen sommige onderzoekers veronderstellen, wordt de 
populatiedichtheid dus niet door één enkele factor bepaald. Hoe de ver
schillende factoren op de populatie inwerken wordt bepaald door hoe 
deze op dat moment is samengesteld. De sociale status van de indivi
duen (al of niet territoriumhouder), de ervaring die zij hebben opgedaan 
(bv. wegtrekken in de winter) en de genetische samenstelling zijn hierbij 
van belang. Het effect van de verschihende factoren kan aheen bestu
deerd worden door de populatie van jaar tot jaar nauwkeurig te volgen. 

Een bovengrens — zij het geen absolute — aan het aantal broedparen 
dat een terrein kan bevatten, wordt gesteld door het aantal mogelijke 
territoria. Het territoriaal gedrag is dus van groot belang voor het tot 
stand komen van de uiteindelijke populatiedichtheid ter plaatse. 

De hoeveelheid voedsel (bv. in de verschihende habitats) en de verde
ling er van (voertafels, beukenoten) kunnen weliswaar een grote invloed 
op de dichtheid hebben, maar vormen niet te allen tijde de bepalende 
factor, zoals door sommige onderzoekers wordt verondersteld. Zo is de 
voedselsituatie in de winter erg belangrijk, maar de grote achteruitgang 
in de aantallen bij plotseling invahende kou is niet het gevolg van voed-
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seltekort maar van het feit dat het voedsel door de weersgesteldheid on
bereikbaar is geworden. 

De hier beschreven studie werd verricht in terreinen met een overmaat 
aan nestkasten, waarbij de menselijke bewoning een invloed op de 
populatieomvang had. Het verkregen inzicht in de processen die in kool-
mezenpopulaties plaatsvinden, maakt het echter mogelijk de resultaten 
naar andere terreinen te extrapoleren. Ook is een bijdrage geleverd aan 
de algemene theorievorming met betrekking tot de populatie-biologie 
van vogels. 

Het huidige inzicht is nog niet zover gevorderd dat een kwantitatief 
model van een gehele jaarcyclus in een koolmezenpopulatie kan worden 
opgesteld. Een poging hiertoe werd onlangs ondernomen (Heijnen, in 
voorbereiding). Er bleek, dat een dergelijk model alleen voor het broed
seizoen kan worden geformuleerd, hoewel ook daar de nodige onzeker
heden bleven bestaan. Voor de overige delen van de jaarcyclus waren 
met name de factoren emigratie en immigratie nog te grote witte vlek
ken in de kennis. Het aantrekkelijke van het opstellen van zo'n model 
is niet zozeer de mogelijkheid tot kwantitatieve beschrijving van het po
pulatieverloop, als wel het signaleren van leemtes in de aanwezige ken
nis. Als zodanig vormen de modehen een goed hulpmiddel bij het op
stellen van relevante nieuwe onderzoeksprojecten. 
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DE G A I A - H Y P O T H E S E 

door 

C.J.F. Böttcher 

1. Inleiding 

De Gaia-hypothese is ruim tien jaar oud. In 1969 had namelijk de Britse 
chemicus Lovelock de euvele moed tijdens een congres in de Verenigde 
Staten de veronderstelling te uiten dat onze planeet met inbegrip van de 
atmosfeer zich al sinds miljarden jaren gedraagt als één groot levend we
zen, dat door zelfregulatie in staat is zich in aanzienlijke mate aan te 
passen aan veranderende ,,uitwendige" omstandigheden. 

Voorbeelden van het veranderen van uitwendige omstandigheden zijn: 
afneming of toeneming van de intensiteit van de zonnestraling en veran
dering van de helling van de aardas ten opzichte van het vlak van de 
aardbaan. Dergelijke veranderingen kunnen op drastische wijze het kh
maat beïnvloeden, zelfs dusdanig dat zonder zelfregulatie het leven op 
onze planeet onmogelijk zou worden. Volgens Lovelock's hypothese 
zou door zelfregulatie van levende en dode natuur in onderlinge inter
actie een zodanige aanpassing optreden (bijvoorbeeld door wijziging van 
de chemische samenstelling van de atmosfeer), dat na een verstoring van 
het klimaat door uitwendige veranderingen de levensomstandigheden op 
de planeet weer worden verbeterd, met name de gemiddelde tempera
tuur weer dragelijker wordt. 

De naam Gaia-hypothese die Lovelock — op voorstel van de Britse 
auteur Golding — koos, herinnert aan de godin Gala uit de Griekse my
thologie. In de Griekse oudheid was Gala de beschermster van leven en 
groei, maar ook de godin van de dood en de onderwereld, waarnaar alle 
leven in een eeuwige kringloop terugkeert. 

Ik zal de behandeling van het onderwerp in drie delen splitsen. De 
hoofdmoot zal zijn een beschouwing over het feitenmateriaal dat als 
uitgangspunt kon en kan dienen voor de op het eerste gezicht nogal ge
waagde hypothese. Het tweede deel gaat over de hypothese zelf en het 
gegeven dat in tal van culturen al duizenden jaren lang met de Gaia-hy
pothese verwante denkbeelden leefden, al of niet in een godsdienst inge
bouwd. Het laatste deel zal betrekking hebben op de consequenties die 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 59; lezing voor dc Koninklijke Maatschappij voor Natuur
kunde DiHgentia te 's Gravenhage op 3 november 1980 
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de Gaia-hypothese, indien deze aanvaardbaar zou blijlcen te zijn, voor 
ons bestaan zou kunnen hebben. 

2 . Het feitenmateriaal 

Sinds een aantal jaren verdiep ik mij in de onderlinge samenhang van de 
natuurlijke hulpbronnen: de zonnestraling, de atmosfeer, het water, de 
aardkorst met de bodem als toplaag, de fossiele en minerale bestandde
len van de aardkorst, de levende natuur — met inbegrip van de mens. Op 
grond van die studie meen ik te mogen beweren dat, behalve de door 
Lovelock aangedragen gegevens, een indrukwekkende hoeveelheid fei
tenmateriaal beschikbaar is ter ondersteuning van hetzij de hypothese 
zoals hij die formuleert, hetzij een soortgelijke hypothese. 

De sterke interactie tussen dode en levende natuur werd in weten
schappelijke kringen nog maar enige decennia geleden meestal onder
schat. Het was toen nog gebruikelijk de dode natuur voornamelijk te be
schouwen als het toneel waarop het drama van het leven op aarde zich 
afspeelt. Men wist natuurlijk wel dat levende en dode natuur elkaar be
ïnvloeden, maar men besefte niet hoe buitengewoon intensief die wissel
werking is en was. Om dat enigszins toe te kunnen hchten zie ik mij ge
noodzaakt m zeer grove lijnen te schetsen hoe onze planeet sinds het 
ontstaan van ons zonnestelsel gerehd en gezeild heeft. Eerst zonder le
ven, daarna met de zich geleidelijk ,,ontplooiende" levende natuur. 
Alleen de voor het verdere betoog noodzakelijke gegevens zal ik vermel
den. 

3. De historie van onze planeet 

De ouderdom van onze planeet wordt thans geschat op ongeveer 4y2 mil
jard jaar, dus 4500 maal miljoen jaren. Weinigen onder ons kunnen zich 
een tijdspanne van een miljoen jaar echt voorstehen (ik niet) en het is 
nog iets moeilijker om je 4500 miljoen jaar voor te stellen. Volgens de 
gangbare theorie is de aarde ontstaan op de wijze zoals overal in het 
heelal hemehichamen ontstaan: door verdichting van gigantische gasne-
vels. Met verdichting is bedoeld samentrekking onder invloed van gravi
tatie krach ten, waarbij door de vrijkomende gravitatie-energie de tempe
ratuur opliep tot vele duizenden graden Celsius. Die temperatuur heerst 
nu nog in het binnenste van de aarde. 

Al in een vroeg stadium zakten zware, vloeibare bestanddelen - voor
al ijzeroxyden en nikkeloxyden naar de kern en kwamen de lichtere be
standdelen, zoals sihcaten en oxyden van hchte metalen naar de opper
vlakte, waar stolling en korstvorming begon op te treden. 

Er moet aanvankelijk een atmosfeer van — vergeleken bij nu — enorme 
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diameter geweest zijn (voornamelijk bestaande uit waterstof en helium), 
ongeveer als de huidige atmosfeer van Saturnus. Die lichte gassen, wa
terstof en helium, ontsnapten echter geleidelijk aan het zwaartekracht
veld. Er ontstond een veel minder omvangrijke atmosfeer, samengesteld 
uit aherlei gassen die uit de aardkorst vrijkwamen vooral door de zeer 
intensieve vulkanische activiteit die pas na enige miljarden jaren begon 
te verminderen. Deze „primitieve" atmosfeer had een samenstelling die 
zeer sterk verschilde van de huidige. Methaan, ammoniak, koolzuurgas, 
waterdamp en stikstof waren de belangrijkste bestanddelen. 

Een belangrijke fase m het afkoehngsproces was de condensatie van 
vrijwel ahe waterdamp, dus de vorming van de oceanen. Duizenden ja
ren moet dat proces geduurd hebben. Er kwam tenslotte een stabüisatie 
ten aanzien van de verdeling van het water tot stand, gekenmerkt door 
een waterkringloop zoals we die nu ook kennen: verdamping van water 
onder invloed van de zonnestraling; neerslag (regen, sneeuw, hagel) op 
andere plaatsen en tijdstippen; gletschers, beken en rivieren die water 
terugvoeren naar de oceanen. Die kringloop bevorderde erosie en sedi
mentatie. Met die laatste term bedoelt men dat materialen eerst worden 
meegevoerd door waterstromen of luchtstromen en dan elders worden 
gedeponeerd als sedimentaire afzettingen. 

Dat sedimentaire afzettingsproces maakt deel uit van de geologische 
kringloop die in tijdseenheden van miljoenen jaren gemeten wordt. 
Voor een goed begrip van de geologische kringloop is het nodig uit te 
gaan van de nu wel algemeen aanvaarde opvatting dat de aardkorst, en 
het daaraan grenzende deel van aardmantel, bestaat uit circa 15 afzon
derlijke platen, die als het ware drijven op de half-vloeibare diepere 
delen van de mantel. Dat drijven gaat heel langzaam vergeleken bij an
dere bewegingen die we kennen, hoogstens decimeters per jaar. Doch 
men bedenke dat 1 dm per jaar correspondeert met 100 km per miljoen 
jaar. Langs de breuklijnen tussen de platen liggen de gebieden waar aard
bevingen en vulkanische uitbarstingen voorkomen. Op de bodem van de 
oceanen komen bergruggen voor, die duizenden kilometers lang zijn. 
Anderzijds zijn er gleufachtige diepzeetroggen. Deze ruggen en troggen 
spelen een bijzondere rol in de geologische kringloop, die gewoonlijk 
wordt onderverdeeld in een sedimentair deel en een tektonisch deel. 
Het sedimentaire deel van de kringloop begint met de verwering van rot
sen. Het door erosie losgemaakte materiaal wordt door gletschers en 
beken meegevoerd. Het komt uiteindelijk via de rivieren op de bodem 
van de oceanen terecht, waar het verdere verplaatsingen ondergaat. Op 
breukplaatsen tussen de platen van de oceanische aardkorst, d.w.z. in 
de diepzeetroggen, schuift materiaal omlaag dat in de aardmantel wordt 
opgenomen. Het tektonische deel van de geologische kringloop heeft 
betrekking op de verschuiving, inkrimping en uitzetting van aardlagen. 
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Twee belangrijke voorbeelden zijn het overgaan van materiaal uit de 
mantel naar de aardkorst en het opduwen van bepaalde delen van de 
aardkorst, waardoor nieuwe bergketens ontstaan. We kunnen ons de 
geologische kringloop niet dynamisch genoeg voorstehen, maar dan wel 
in een tempo waarvoor een miljoen jaar de tijdseenheid is. 

4. De evolutie van de levende natuur 

Onze planeet was nauwelijks meer dan een miljard jaar oud toen het le
ven op aarde begon in de oceanen circa 3,5 miljard jaar geleden. Gedu
rende de eerste 80% van die 3,5 miljard jaar bleef het leven beperkt tot 
ééncellige organismen. Die lange „aanloopperiode" naar de hogere orga
nismen begon met leven zonder fotosynthese gedurende ongeveer !̂  mil
jard jaar. De atmosfeer bevatte nog geen zuurstof: er bestond aanvanke
lijk aheen anaëroob leven, waarvoor zuurstof even giftig is als chloor 
voor ons. Toen na Vi miljard jaar de fotosynthese begon (waarbij zuur
stof vrijkomt) hadden de anaerobe micro-organismen nog meer dan U/i 
miljard jaar de t i jd alvorens de oceanen en de atmosfeer zuurstof gingen 
bevatten. Er waren namelijk overvloedige hoeveelheden oxydeerbare 
materialen voorhanden: de oceanen bijvoorbeeld waren rijk aan ferro-
ionen, die geoxydeerd werden tot ferriverbindingen, die we nu terugvin
den als gelaagde ijzerertsafzettingen in enorme hoeveelheden. Geleide
li jk ontstonden in het evolutieproces van de eerste paar miljard jaar ook 
micro-organismen die zuurstof konden verdragen en zelfs aerobe micro
organismen, die zuurstof gebruikten voor hun stofwisseling. 

De tijdschaal van de meercellige organismen begint circa 700—800 mil
joen jaar geleden. Uit de datering van fossiele afzettingen wordt gecon
cludeerd, dat er al meer dan 500 miljoen jaar vissen zijn en meer dan 
400 miljoen jaar met stengels uitgeruste landplanten. Meer dan 350 mil
joen jaar is het geleden dat de eerste amfibische dieren het land opkro
pen. Daarop volgde een periode van 200 miljoen jaar, waarin op het 
land de varens en later de naaldbomen tot ontwikkeling kwamen en 
achtereenvolgens reptielen, dinosaurussen en hun verwanten en de eerste 
zoogdieren. Omstreeks 150 miljoen jaar geleden kwamen er vogels, circa 
100 miljoen jaar geleden waren er al loofbomen en de eerste bloeiende 
planten en stierven de dinosaurussen uit, waarna de zoogdieren zich 
sterk konden gaan ontwikkelen: 50—75 miljoen jaar geleden verschenen 
de eerste aapachtigen. 

5. De interactie tussen dode en levende natuur 

Men behoeft slechts in grote lijnen de geschetste ontwikkeling van het 
leven op aarde te aanvaarden om te beseffen dat tijdens die ontwikke-
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ling in toenemende mate een sterke interactie tussen dode (anorganisclie) 
en levende natuur moet zijn opgetreden. Uitzonderlijk belangrijk is in 
dit opzicht de dominerende invloed van het leven op de samenstelling 
van de atmosfeer. Het hoge percentage zuurstof, de zeer lage percenta
ges methaan, ammoniak en kooldioxyde en de aanvi'ezigheid in minieme 
hoeveelheden van door levende organismen geproduceerde vluchtige 
stoffen zijn thans opvahende voorbeelden van die invloed. Doch ook de 
chemische samenstelling van de oceanen is door miljarden jaren leven 
drastisch veranderd. De plantengroei heeft een grote invloed gehad op 
de verwering van de rotsen en op de structuur en de samenstelling van 
de bodem. 

Intensief neemt de levende natuur deel in ahe kringlopen: de water
kringloop, de stikstofkrmgloop, de zuurstofkringloop, de koolstofkring
loop, de fosforkringloop, de zwavelkringloop, de minerale kringlopen. 
Maar ook de geologische kringloop wordt beïnvloed door het leven, 
evenals de drif t van de continenten. Wat namelijk in oceanen en on
diepe zeeën in de loop van vele miljoenen jaren bezinkt aan afgestorven 
materiaal (denk aan schelpdieren en plankton) vormt op sommige plaat
sen lagen van honderden meters dik, die aheen al door hun gewicht, 
maar ook door hun chemische samenstelhng, de geologische processen 
beïnvloeden. 

Er moeten in het interactieproces belangrijke ups en downs zijn ge
weest, die in perioden van tienduizenden of miljoenen jaren optreden. In 
een ijstijd bijvoorbeeld was de omvang van de levende natuur (de hoe
veelheid biomassa) dermate gereduceerd dat belangrijke verschuivingen 
in de genoemde interacties ermee gepaard gingen. 

6. Co-evolutie en het Gaia-systeem 

Volgens de Gaia-hypothese van Lovelock is de levende natuur, in inter
actie met de dode natuur, in staat tot zelfregulatie als aanpassing aan 
verandering van „uitwendige" omstandigheden. Zijn uitgangspunt is dat 
het aantal koppehngen tussen de dode en levende natuur en het aantal 
ingebouwde stuurmechanismen dermate groot is dat het op grond van 
de moderne systeemleer en cybernetica gerechtvaardigd is het geheel 
van dode en levende natuur een systeem te noemen. Ik noem dat tegen
woordig het Gaia-systeem. Ongeacht of de Gaia-hypothese juist is kan 
de reahteh van het systeem niet ontkend worden. De naam Gaia-
systeem is m.i. een geschikte korte benaming voor wat men ook het bio-
geofysicochemische kringloopsysteem van onze planeet zou kunnen 
noemen. 

Voor de intensieve interactie heeft de Amerikaanse bioloog Dubos 
(Rockefeller University, New York) de term co-evolutie voorgesteld in 
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zijn recensie van Lovelock's in 1979 verschenen boek „Gala: a new 
Look at Life on Earth". Dode en levende natuur evolueerden tezamen. 

7. Terugkoppelingen en kringlopen 

Het is bewijsbaar dat het Gaia-systeem een eigenschap gemeen heeft 
met alle levende organismen, te weten de aanwezigheid van tal van terug
koppelingsmechanismen (feedback loops). 

Ter toehchting van deze term kan een oud voorbeeld dienen van een 
terugkoppehngsmechanisme in de techniek: de automatische regeling 
voor de stoommachine die in 1769 door James Watt werd uitgevonden. 
Bij toenemende draaisnelheid van het door de stoommachine aangedre
ven rad wordt een tweetal ronddraaiende gewichten door de centrifu-
gaalkracht uit elkaar gedreven en dat resulteert in een vermindering van 
de stoomtoevoer. De thermostaat van de centrale verwarming is een mo
dern voorbeeld van een regeling door terugkoppeling. Ieder levend orga
nisme beschikt over duizenden terugkoppelingsmechanismen. Zowel in 
de techniek als in de levende natuur overheersen de negatieve terugkop
pelingsmechanismen, waardoor een proces wordt afgeremd als het uit 
de hand dreigt te lopen. Doch er zijn ook positieve terugkoppelings
mechanismen. Die werken bijvoorbeeld in een geluidsversterkingsinstal-
latie en in de stuurbekrachtiging van een auto. De negatieve en positieve 
terugkoppelingen zijn regelmechanismen die een belangrijke rol spelen 
in de cybernetica, de tak van wetenschap die betrekking heeft op gere
gelde of zelfregelende systemen. Een voorbeeld van een terugkoppe
lingsmechanisme in de dode natuur is de regulerende invloed van de wa
terkringloop op het klimaat. Eén aspect ervan: een sterke lokale warm
tetoevoer wordt bij aanwezigheid van veel water getemperd door ver
damping. 

Een simpel voorbeeld van de tahoze regelkringlopen en terugkoppe
lingsmechanismen in het Gaia-systeem is de regulerende invloed van 
bossen op de waterkringloop, de zuurstofkringloop en de koolzuurkring-
loop. 

8. De Gaia-hypothese 

Het aantal regelmechanismen in het Gaia-systeem is dermate groot dat 
het in vele opzichten een ,,zelfregelend" systeem is in de cybernetische 
zin van het woord. Doch de Gaia-hypothese van Lovelock gaat een stap 
verder. Die stelt dat al sinds de beginfase van het leven op aarde het cy
bernetische Gaia-systeem gekenmerkt werd door zelfregulatie, gericht 
op het in stand houden van optimale condities voor dat leven. Lovelock 
gebruikt voor die zelfregulatie de term homeostase. Dat is een term die 
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de fysioloog Cannon in 1932 voorstelde voor de zelfregulatie van ieder 
levend organisme, een onvoorstelbaar ingewikkeld complex van cyber
netische regelmechanismen. 

Hier past weer een kleine toehchting. Als eerste voorbeeld zou ik wh-
len kiezen een summiere beschrijving van hoe in ons hchaam de tempera
tuur geregeld wordt. Ergens in de hersenen komen van ahe hchaamsde-
len de berichten binnen en op grond van die gegevens wordt de gemid
delde hchaamstemperatuur geregeld, bijvoorbeeld door koorts of de bij 
sterke lichamelijke inspanning gewenste temperatuursverhoging, dan 
wel de bij voedselgebrek noodzakelijke aflcoeling. Maar ook zijn er 
lokale regelingsmechanismen zoals transpiratie oni jokale afkoeling te 
bewerkstelhgen of rillingen om door spierarbeid lokale temperatuursstij-
ging teweeg te brengen. Misschien is nog een sprekender voorbeeld hoe 
de gazehe in de loop van miljoenen jaren is aangepast aan een zeer warm 
klimaat. De gazelle kan dan in leven blijven zonder te drinken. A l het in 
het voedsel aanwezige water wordt via de darmwand weer in circulatie 
gebracht. Bij watergebrek leveren de nieren een zeer geconcentreerde 
oplossing af en de faecus bevat vrijwel geen vocht. Als het warm is tran
spireert het dier niet; de hchaamstemperatuur loopt zo nodig op tot 
42°C, doch het bloed dat naar de hersenen vloeit wordt op weg daar
heen afgekoeld. Uit recente onderzoekingen in Kenya is gebleken dat 
deze aanpassing van de temperatuurregeling aan het khmaat veel energie 
bespaart. Eén van de besparingen is dat de gazehe geen drinkplaats be
hoeft op te zoeken, waarvoor het uit Europa geïmporteerde vee vaak 
grote afstanden moet lopen. 

Volgens Lovelock zou ook het Gaia-systeem homeostatisch geregeld 
zijn en hij wijst er terecht op dat regehng van de temperatuur aan de 
aardoppervlakte steeds één van de belangrijkste aspecten van die zelf
regulatie moet zijn geweest. De astronomen leren ons namelijk dat een 
ster van de grootte van onze zon enige miljarden jaren nodig heeft om 
de stralingsintensiteit te bereiken die wij thans meten. Dat niettemin 
3,5 miljard jaar geleden al leven op onze planeet mogehjk was moet ver
band houden met de toenmalige samenstehing van de atmosfeer, die 
veel kooldioxyde en ammoniak bevatte. Dat zijn gassen die de ultravio
lette straling van de zon doorlaten, doch niet de infrarode uitstraling 
van de aarde - al of niet terecht noemt men dat het broeikaseffect. Zo 
kon ondanks de relatief lage intensheh van de zonnestraling toch een 
voor het ontstaan van leven aanvaardbare temperatuur bereikt worden 
- het water van de oceanen bijvoorbeeld was vloeibaar. Doch naarmate 
de intensiteit van de zonnestrahng toenam moest het broeikaseffect af
nemen, anders zou het geleid hebben tot temperaturen van honderden 
graden Celsius, zoals op Venus. Geleidelijk moesten dus de gassen die 
voor het broeikaseffect zorgden, vervangen worden en het was de leven-
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de natuur zelf die daarvoor kon zorgen door omzetting van ammoniak 
in stikstof en later van kooldioxyde in zuurstof. Zou dit bijsturen van 
de samenstelling van de atmosfeer echter te vlug zijn gegaan, dus „uit 
de hand zijn gelopen", dan zou in een vroege fase van de evolutie de 
aarde voor altijd geheel met ijs zijn bedekt. Verdere toeneming van de 
intensiteit van de zonnestrahng was dan te laat gekomen, omdat ijs die 
straling grotendeels reflecteert. Binnen betrekkelijk nauwe grenzen van 
enige tientallen graden Celsius moest derhalve het leven zelf de gemid
delde temperatuur op aarde regelen teneinde zich in stand te houden. 
Een andere verklaring dan zelfregulatie is volgens Lovelock praktisch 
uitgesloten. De kans dat het toevallig wel in orde kwam acht hij even 
klem als dat een autorijder geblinddoekt urenlang op een drukke ver
keersweg zou kunnen rijden zonder te verongelukken. De zelfregulatie 
van het Gaia-systeem moet ook betrekking hebben op aherlei chemische 
elementen en verbindingen in de bodem, het water (met name de ocea
nen) en de atmosfeer. De bodem en de oceaan mogen niet te zuur of te 
alkahsch zijn, voor het leven onmisbare chemische elementen mogen 
niet ontbreken en de atmosfeer zou bijvoorbeeld geen 30% zuurstof 
kunnen bevatten, omdat dan bij warm weer zelfs vochtig hout en voch
tig gras brandbaar zijn. Wehicht werd het zuurstofpercentage in de 
atmosfeer door het Gaia-systeem gereguleerd door middel van enorme 
bosbranden zodra dat percentage te hoog werd - dat werkte dan twee
zijdig: zuurstof werd uh de atmosfeer verwijderd en voorlopig werd 
minder zuurstof aan de atmosfeer toegevoegd, omdat de hoeveelheid 
planten verminderde. Lovelock beperkt zich tot het noemen van een 
ander zuurstof beperkend regelmechanisme: de produktie van methaan 
door micro-organismen, bijvoorbeeld bij rotting. Die produktie is over 
de gehele wereld ruim 1 miljard ton per jaar en volgens Lovelock is die 
toevoeging van methaan aan de atmosfeer juist wat nodig is om te ver
hinderen dat het zuurstof-percentage in de atmosfeer door een ander 
proces zou toenemen: het verdwijnen van koolstof uit de circulatie in 
anaerobe lagen op de zeebodem en in ondiepe wateren. Wij verstoren nu 
dat regelmechanisme door het op grote schaal verbranden van fossiele 
koolstof en koolwaterstoffen. 

Volgens Lovelock zijn er ook veel subtielere regelmechanismen. Zijn 
eigen onderzoek, dat vooral betrekking heeft op de in zeer kleine hoe
veelheden voorkomende bestanddelen van de atmosfeer bracht fascine
rende voorbeelden aan het hcht. Zo brengen in zee levende organismen 
de vluchtige verbindingen methyljodide en dimethylsulfide in de atmo
sfeer, waardoor de anders op het land met uitputting bedreigde elemen
ten jodium en zwavel worden aangevuld. 

Lovelock steh dat we nog maar net iets beginnen te begrijpen van het 
mechanisme van de zelfregulatie. Hij verwacht dat het met zijn hypo-
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these zo zal gaan als met Darwin's evolutiegedachte, namelijk dat toe
komstige studies veel aanvuhende gegevens zullen opleveren voor zijn 
hypothese of een min of meer gecorrigeerde versie daarvan. 

9. Voorlopers van de Gaia-hypothese 

Het gebruik van de aan de Griekse mythologie ontleende naam Gala 
brengt in herinnering dat, lang voordat antropocentrische rationalisatie 
ertoe leidde de mens als bedwinger van de natuur te beschouwen, al in 
tal van culturen intuïtief de overtuiging leefde dat de dode en levende 
natuur tezamen een eenheid vormen. Het begrip Moeder Aarde en het 
centraal stellen van de levende natuur komen in tal van culturen en 
godsdiensten voor, bijvoorbeeld thans nog in sommige sekten geënt op 
het Taoïsme (China) en het Sjintoisme (Japan). Ik neem aan dat de 
westerse theologen geneigd zullen zijn de zelfregulatie op te vatten als 
Gods hand, die het Gaia-systeem bestuurt. 

10. Consequenties van de Gaia-hypothese 

Stel eens dat Lovelock gelijk heeft dat het Gaia-systeem zelfregulerend 
is met als doel optimale condhies voor het leven op aarde te handhaven. 
We moeten niet egoïstisch of antropocentrich denken dat dit zou bete
kenen, dat wij dus ook wel in stand gehouden zuhen worden. Er is geen 
enkele reden om te veronderstellen dat Moeder Aarde speciaal op ons 
gesteld is en nog minder kunnen we dat verwachten van onze mede
schepselen. 

Men zou zich menselijke activhehen kunnen voorstellen, zoals een 
totale kernoorlog, die de mens en de zogenaamde hogere diersoorten 
grotendeels zouden uitroeien, maar die voor planten, micro-organismen 
en insecten de levenscondities zouden verbeteren. Als Lovelock's hypo
these juist is zou het een aansporing moeten zijn om het Gaia-systeem en 
de regulatie ervan beter te leren begrijpen, teneinde aldus te vermijden 
dat wij door de zelfregulatie van het systeem aan de kant worden gezet. 
De dinosaurussen en hun verwanten kunnen getuigen dat zoiets voor
komt. 

Behalve een totale kernoorlog zijn wel subtielere voorbeelden te be
denken van een ontregeling van het Gaia-systeem. Het zou wel eens 
kunnen zijn, dat de aardbodem en de daarin levende micro-organismen 
een dusdanige rol in de zelfregulatie van de systeem spelen dat we daar 
veel aandacht aan moeten besteden. 

In een pubhcatie van 1975 stelden Lovelock en zijn cohega Epton 
twee vragen over de invloed die de mens tegenwoordig heeft op het 
Gaia-systeem: ,,Do the Earth's living matter, air, oceans and land sur-
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face form part of a giant system wliich could be seen as a single 
organism? Could man's activhies reduce such a system's options so that 
it is no longer able to exert sufficient control to stay viable?" Eén van 
de eindconclusies van deze publikatie in New Scientist is dat de mens
heid - in technocratische terminologie uitgedrukt - welhcht op weg is 
naar „the final victory in the battle against nature", maar „the price of 
the victory might weh be that we should have immobhised Gala's 
control systems which she had established to keep the condhions on 
our planet at the level necessary for her and therefore our survival. The 
responsibihty for the task of maintaining system stabihty would pass to 
us alone and it would be dauntingly difficult". 

11. Gaia en de evolutieleer 

De Gaia-hypothese is een speculatie, doch op zijn minst genomen is het 
een nuttig uitgangspunt voor verdere discussie. Een voor de hand liggen
de vraag is welke consequenties de Gaia-hypothese heeft voor de evolu
tieleer. Lovelock volstaat met de opmerking (pag. 127 van zijn boek): 
„we have assumed that the Gaian world evolves through Darwinian 
natural selection, hs goal being the maintenance of condhions optimal 
for hfe in ah circumstances". Tijdens een gesprek heb ik vernomen dat 
de evolutieleer voor hem onbekend terrein is, doch dat met de gecheer-
de uhspraak bedoeld wordt de veronderstelling, dat de natuurlijke selec
tie als het ware een instrument is bij het bereiken van homeostase. Dit is 
een interessant aanrakingsvlak met een discussie, die al sinds de vorige 
eeuw gaande is over de vraag hoe de richting van het evolutieproces zou 
kunnen worden omschreven. Voor de hand liggende aanduidingen, zoals 
„een streven van lagere naar hogere vormen" of ,,een streven naar toe
nemende complexiteit of toenemende mate van organisatie" bleken bij 
nadere analyse onaanvaardbaar te zijn. De bioloog Lotka heeft al in 
1945 de kritiek op dit soort formuleringen uitvoerig samengevat. Hij 
wijst ook „optimalisering van de hoeveelheid biomassa" van de hand en 
komt tenslotte tot de conclusie dat het enige algemene principe is: opti
malisering van het door de biomassa benutte percentage van de toestro
mende zonnestraling. Evenals sommige andere auteurs over de richting 
van het evolutieproces kiest Lotka als uhgangspunt de tweede hoofdwet 
van de thermodynamica, die immers zo nauw verbonden is met het be
grip „time arrow" van irreversibele processen. Doch Lotka's conclusie 
vindt weinig aanhangers - voorlopig is er geen algemeen aanvaard ant
woord op de vraag naar de richting van het evolutieproces. Lovelock's 
hypothese zou een nieuwe impuls kunnen geven aan de discussie over 
dit onderwerp. 
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12. Eindconclusie 

De Gaia-hypothese is geschikt als uitgangspunt voor een optimistische 
levensvisie. De gedachte van een zelfregulerend Gaia-systeem is namelijk 
veel aantrekkelijker dan de voorstehing dat onze planeet een soort 
ruimteschip is dat passief de invloeden ondergaat die erop uitgeoefend 
worden. 

Laten we ons er dus voorlopig maar over verheugen dat Lovelock ons 
heeft uitgedaagd door het formuleren van zijn hypothese. 
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H.J.C. Berendsen 

Inleiding 

Water is de op aarde meest voorkomende vloeistof. Er is wel een miljard 
kubieke kilometer van. Vemit het meeste daarvan komt voor in de 
oceanen, maar tientahen miljoenen kubieke küometers bestaan uit zoet 
water. In figuur 1 is het voorkomen van water globaal geschetst. Het is 
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v% ^' y""'!^"™^" ^t'^f °P aarde. Bron: F . Franks, in Water, A Comprehensive Treatise 
F . Franks, editor, vol. 1, p. 1, Plenum Press, New York 1972. 

dan ook geen wonder dat water bij het ontstaan van leven een grote rol 
heett gespeeld; er was tenslotte geen ander vloeibaar medium zo over
vloedig aanwezig dat voor uitwisseling en aanvoer van aherlei bouwstof
ten en reagentia kon zorgen die in de prebiotische tijd reeds waren ge-
' ' ° [ , " ' ' ^ \ °^ /^"^^^ighe id van klei dat op zijn oppervlak door adsorptie 
zulke stoffen concentreerde kan een gunstige factor hebben gevormd 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 59; lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 17 november 1980. 
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voor het ontstaan van de eerste levensvormen. Levende organismen heb
ben zich tot aan de meest ontwikkelde vormen toe gebaseerd op het 
medium water; de mens bestaat voor 70% uh water (fig. 2). Levensvor-

WATERGEHALTE LEVENDE W E E F S E L S 

0 50% 100% 
l l i l l i l l l l l 

1 E M B R Y O I 

I V O L W A S S E N MENS I 

r Z F N U W W E F F S E L I 

f S P I E R W F E F S E L I 

F H U I D I 

I R I N D W E F F S E L "I 

r BOT 1 
Fig. 2. Watergehalte van verschillende mensehjke weefsels. Bron: zie fig. 1. 

men die weinig water bevatten, zoals sporen, zaden en woestijnplanten, 
zijn biologisch wemig actief en hebben voor aktivheh toch weer water 
nodig. Water vervuh m levende organismen twee belangrijke functies: 
die van oplosmiddel en die van aan reacties deelnemend reagens. Dat 
water een goed oplosmiddel vormt voor aherlei polaire en geladen mole
culen (zuren, zouten en vele organische verbindingen), is een gevolg van 
het polahe karakter van het watermolecuul zelf. Hoewel het molecuul 
als geheel elektrisch neutraal is, is het geenszms symmetrisch; aan één 
zijde bevindt zich een overschot van poshieve ladhig en aan de andere 
zijde een overschot aan negatieve lading. Dit polahe karakter van het 
molecuul maakt water tot zo'n bijzondere en ook interessante vloeistof. 

Dat water een bijzondere vloeistof is, ook vergeleken met vloeistoffen 
van moleculen die in het periodiek systeem verwant zijn aan water, zien 
we in fig. 3. Hier zijn de smeh- en kookpunten weergegeven van water 
( H 2 O), en de overeenkomstige verbindingen van zwavel, seleen en teiluur. 
Wanneer water netjes in dh rijtje zou passen zou het een smehpunt van 
- 1 0 0 ° C en een kookpunt van zo'n - 8 0 ° C hebben. Dat de werkelijke 
smeh- en kookpunten veel hoger liggen komt door de onderlinge wissel
werking van de watermoleculen, welke op hun beurt weer een gevolg 
zijn van het polahe karakter van het molecuul. In het volgende zullen 
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KOOKPUNT 

SMELTPUNT 

- 1 0 0 T e 

Fig. 3. Smelt- en kookpunten van water ( H j O ) en volgens het periodiek systeem aan water ver
wante verbindingen. 

we nader ingaan op de aard van deze wisselwerking en de daarmee 
samenhangende structuur van de vaste stof. Vervolgens zuhen we de 
eigenschappen van de vloeistof bespreken, waarna de rol van water in 
biologische systemen zal worden beschouwd. Tot slot komt nog even 
het geruchtmakende „superwater" aan de orde dat omstreeks 1970 de 
gemoederen danig heeft bezig gehouden. 

Het watermolecuul en de waterstofbinding 
In fig. 4 is heel schematisch weergegeven hoe een watermolecuul er uit
ziet en hoe ongeveer de lading over het molecuul is verdeeld. Het water-
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Fig. 4. De ladingsverdeling binnen een watermolecuul. De zuurstof- en waterstofkernen dragen 
positieve ladingen, terwijl de negatieve electronenlading verspreid is. 

molecuul is een V-vormig deeltje waarbij de hoek tussen de O-H bindin
gen iets groter dan 90° is. Een zuurstofatoom heeft 8 elektronen, een 
waterstofatoom heeft er één. Een H 2 O-molecuul heeft dus tien elektro
nen. De elektronen die van de waterstofatomen komen, maken deel uit 
van de binding tussen O en H; zij vormen paren met elektronen van het 
zuurstofatoom. Daardoor zijn ze niet meer rond de waterstofkern, het 
proton, gesitueerd, maar meer verplaatst in de richting van het zuurstof
atoom. Het proton, dat een poshieve elektrische lading draagt, is dus 
gedeeltelijk ontdaan van zijn elektron; het bevindt zich aan de buiten
zijde van de elektronenwolk van het molecuul. Dientengevolge is er bij 
de protonen een overschot van positieve lading. De tien elektronen die 
zich rondom de zuurstofkern (die zelf een positieve lading van 8 een
heden draagt) bevinden, zorgen nu voor een negatief ladingsoverschot in 
de buurt van de zuurstofkern. Zodoende heeft het watermolecuul een 
polair of dipool-karakter. 

Wanneer nu twee watermoleculen bij elkaar in de buurt komen en wel 
zo dat de negatieve kant van het ene molecuul naar een proton van het 
andere molecuul is gericht, dan ontstaat er een gunstige wisselwerking 
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tussen de twee moleculen. Dit betekent dat de twee moleculen een 
soort binding aangaan; op een afstand van ca 0,3 nm (een nanometer is 
een miljoenste millimeter) is deze binding het gunstigst en vertegen
woordigt zij een energie van ruim 20 kJ/mol. Zo'n binding noemen we 
een waterstofbinding of waterstofbrug Dit is niet een echte chemische 
bmdmg, zoals bijvoorbeeld optreedt tussen koolstofatomen in diamant 
waar de bindmgsenergie wel 600 kJ/mol bedraagt. De bindingssterkte in 
diamant is zo groot dat die door de botsmgsenergie bij normale tempe
ratuur, welke gemiddeld 2,5 kJ/mol bedraagt, niet kapot te krijgen is. 
Dat ligt anders bij de waterstofbinding; de temperatuurbeweging bij ka
mertemperatuur vertegenwoordigt een fluctuerende energie, die zo nu 
en dan de 20 kJ/mol van de waterstofbinding kan overschrijden waar
door de binding kan breken. Hoe hoger de temperatuur, hoe vaker dat 
gebeurt. De waterstofbinding heeft dus een zekere stabihteh, maar niet 
zodanig dat van een stevige binding kan worden gesproken. Het is juist 
deze middelmatige stabhiteit die water zijn interessante eigenschappen 
verleent. Als de bindmg veel zwakker was (zoals bij H^ S bijvoorbeeld) 
dan zou water al bij veel lagere temperatuur gasvormig zijn en geen bij
zondere structurele rol vervuhen bij de binding met andere moleculen. 
Zou de waterstofbinding daarentegen veel sterker zijn dan zou water 
niet vloeibaar zijn en zouden bindingen met andere moleculen geen 
dynamisch karakter meer dragen. 

Structuur van de vaste stof 

In de vaste fase wordt de structuur bepaald door de aanwezigheid van 
waterstofbindingen tussen de moleculen. Aangezien er twee protonen 
per molecuul zijn, kunnen er per molecuul ook twee waterstofbindin
gen zijn waarbij het molecuul als protondonor optreedt. Maar dan zijn 
er vanzelf ook twee bindingen per molecuul waarbij het molecuul als 
acceptor fungeert, d.w.z. waarbij het met zijn negatieve zijde bij de bin
ding betrokken is. Elk molecuul wil dus een binding aangaan met vier 
buurmoleculen. In dat opzicht l i jk t de situatie veel op de binding tus
sen koolstofatomen in diamant, aangezien een koolstofatoom ook vier 
bindingen met andere koolstofatomen kan maken. We verwachten dan 
ook dat de structuur van ijs best eens zou kunnen lijken op die van dia
mant. 

Tot op zekere hoogte is dat ook zo. In fig. 5 is de structuur van dia
mant getekend en in fig. 6 is de structuur van normaal ijs weergegeven, 
waarbij aheen de posities van de zuurstofatomen zijn getekend. De pro
tonen moet men zich hier nog bij voorstellen: elk molecuul heeft er 
twee en op elke binding zit er een. Een proton zit op ongeveer een der
de van de afstand tussen de zuurstofatomen. 
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Fig. 5. De structuur van diamant, maar oolc van een modificatie van ijs (Icubiscli ijs), waarbij de 
bolletjes bij diamant koolstofatomen en bij ijs zuurstofatomen voorstellen. 

Fig. 6. De structuur van normaal (hexagonaal) ijs. Alleen zuurstofatomen zijn weergegeven; de 
waterstofkernen bevinden zich op de bindingen. De moleculen zijn groter dan de afmetmg van 
de bolletjes suggereren. 
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Fig. 7. De structuur van ijs III, een lioge-drukmodificatie. 

Fig. 8. Het pentagonale dodecaëder, de basisstructuur van clathraathydraten waarbij water 
kooien rondom apolaire moleculen vormt. 
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Wanneer we de twee figuren vergelijicen dan zien we een grote over
eenkomst; de onderste laag in de ijsstructuur kan uit die van de dia
mantstructuur worden verkregen door een draaüng over 120°. De eerste 
buren van elk atoom zitten in beide structuren op dezelfde plaatsen, 
alleen de tweede buren zijn iets anders georiënteerd. In feite bestaat er 
ook een modificatie van ijs waarbij de zuurstofatomen in een diamant
structuur zijn gerangschikt. Dh is het zg. kubische ijs dat zich bij lage 
temperatuur door dhecte kristallisatie uh de dampfase kan vormen. 

De poshie van de protonen is in fig. 5 en 6 niet aangegeven omdat 
deze niet vast ligt. Er zijn heel veel manieren waarop de beschikbare 
protonen over de moleculen verdeeld kunnen worden, zó dat er toch 
steeds twee per molecuul en één per binding zijn. IJs heeft dus een pro
ton-wanorde. Bij niet te lage temperaturen gaan de verschillende moge
lijkheden snel in elkaar over; binnen een honderdduizendste seconde 
zijn alweer nieuwe configuraties gevormd bij een temperatuur van 0°C. 
Maar bij - 1 3 0 ° duurt het langer dan een dag voordat de protonconfigu
ratie zich wezenlijk verandert. Doordat de protonen zich kunnen ver
plaatsen, kunnen de elektrische dipolen van de moleculen zich richten 
naar een uhwendig aangebracht elektrisch veld. Dat is er de oorzaak van 
dat ijs een hoge dielektrische constante heeft, net als water. 

De structuur van ijs is betrekkelijk open. Doordat elk molecuul 
slechts vier buren on zich heen wil hebben, b l i j f t er ruimte tussen de 
moleculen over. Bij een structuur die zich zo dicht mogelijk pakt (zoals 
netjes gestapelde fietskogeltjes) is ieder deeltje door twaalf naaste buren 
omgeven. Bij hogere druk zal er nu een neigmg zijn de gaten op te vul
len en een dichtere structuur te reahseren. Dat kan niet zonder dat de 
waterstofbruggen verbogen of vervormd worden. Het verbuigen van 
waterstofbruggen kan vrij gemakkeüjk, d.w.z. het kost niet veel energie 
om een binding te verbuigen. Zo zijn er. behalve de reeds genoemde 
twee vormen van ijs nog acht modificaties bekend die bij hogere druk
ken stabiel zijn. Eén daarvan, ijs I I I , is weergegeven in fig. 7. Het is 
een structuur die dichter is dan ijs I (het normale ijs), maar waarbij toch 
elk molecuul nog een omringing van vier eerste buren heeft. Alleen zijn 
de hoeken tussen de bindingen niet meer alle dezelfde. Een interessante 
structuur is die van ijs V I I , welke bij drukken boven 2000 atmosfeer en 
temperaturen tot 80° stabiel is. IJs V I I bestaat uh twee diamantroos-
ters, waarvan de ene in de gaten van de andere zh. Sommige van de 
hoge-druk modificaties hebben ongeordende protonenposhies (zoals 
ijs I) en andere hebben vaste posities. Zo zijn de structuren van ijs V I I 
en ijs V I I I hetzelfde wat de zuurstofposhies betreft, maar één heeft ge
ordende en de andere ongeordende protonposities. 

Wanneer we niet aheen zuiver water, maar ook hydraten van andere 
moleculen beschouwen, dan stuhen we op een interessante klasse van 
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Structuren. Dat zijn de clathraat- of insluitverbindingen waarbij water 
mantels om andere moleculen vormt. Er zijn zeer veel van dit soort in-
sluitverbmdingen bekend en hun structuren zijn veelvuldig onderzocht 
Bekende voorbeelden zijn het chloorhydraat en het methaanhydraat 
Het laatste kan zich bij hogere drukken in vochtig aardgas vormen. De 
basis van deze structuren wordt gevormd door het pentagonaal dode
caëder (fig. 8). Hierin kan een apolair molecuul, zoals methaan, worden 
opgesloten. De watermoleculen die de wand van de kooi vormen kun
nen geen waterstofbindingen meer maken met moleculen in de kooi' 
wel vormen zij nog vier waterstofbindingen met andere watermolecu
len. Er bestaan meerdere type kooien en een schier oneindige variatie 
van insluithydraten. 

Structuur van de vloeistof 

Water is een van de zeer weinige stoffen die bij smelten een volumever-
klemmg ondergaan. Dit is weer een gevolg van de open structuur van 
IJS. Wanneer ijs smeh verbreken of verbuigen de waterstofbindingen 
voor een deel en vuh een deel van de open ruimte zich in. In fig. 9 is 
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voor een aantal voorkomende kiistalstmcturen het aantal naaste buren 
uhgezet tegen de open mimte die in het kristahooster voorkomt. Zo 
heeft de fietskogeltjespakking twaalf naaste buren en slechts een kwart 
open ruimte; atomen die op de hoekpunten van op elkaar gestapelde 
kubussen zhten hebben zes buren en bijna 50% open ruimte. IJs en dia
mant zijn de meest open structuren met vier buren en tweederde open 
ruimte. Wanneer we water als vloeistof hiermee vergelijken op grond 
van zijn dichtheid, dan komen we uh bij de pijl in fig. 9. Uit röntgen-
fractiemetingen is bekend dat er gemiddeld zo'n AVi buren zijn rondom 
elk molecuul. We zien dus dat water als vloeistof nog heel dicht staat bij 
de open structuur van de vaste stof en in de verste verte niet een dichte 
pakking nadert. Dit gedrag staat in groot contrast tot het gedrag van een 
„eenvoudige" vloeistof, zoals argon. Argon bestaat uit bolvormige ato
men en heeft in de vaste stof een dichtste pakking met twaalf buren; bij 
smehen treedt een volumevergrotmg op en daah het gemiddelde aantal 
naaste buren tot 10,5. De open structuur van de vloeistof is ook de oor
zaak van het dichtheidsmaximum bij 4°C. Bij toenemende temperatuur 
wordt de open structuur steeds meer afgebroken en ingevuld, waardoor 
de dichtheid toeneemt. Tegelijk zorgt de normale thermische uhzetting 
voor een afname van de dichtheid. Waar deze twee effecten met elkaar 
in balans zijn is de dichtheid maximaal. 

Het is moeilijk langs experimentele weg inzicht te krijgen in de struc
tuur van de vloeistof. Met verstrooiing van röntgen- of neutronenstra
ling kan men wel bepalen hoe de onderlinge afstanden tussen de mole
culen verdeeld zijn en aantonen dat de eerste buren zich op een afstand 
van bijna 0,3 nm bevinden (iets verder weg dan in ijs), dat er ca 4H eer
ste buren zijn en dat de tweede buren zich op een afstand van 0,45 nm 
bevinden, vergelijkbaar met de tweede-buürafstand in ijs. Maar het is 
niet mogehjk experimenteel meer over de driedimensionale samenhang 
van de structuur te weten te komen. Daarvoor moet men uitgaan van 
theorieën. Dat het niet eenvoudig is bevredigende theorieën op te stel
len blijkt wel uit het feit dat er vóór 1970 meer dan dertig verschihende 
versies in de hteratuur zijn gepubhceerd. De meeste hiervan berusten op 
mengsels van verschülende geideahseerde structuren, zoals brokstukken 
ijs en clathraten. In werkelijkheid is de structuur van de vloeistof zeer on
regelmatig en komen er aherlei vervormde en verbroken bindingen in 
voor. Dat we daar nu een beter beeld van hebben dan vóór 1970 komt 
door de ontwikkeling van computersimulatiemethoden, waarover straks 
meer. 

Niet aheen de structuur, maar ook de bewegingen van de moleculen, de 
dynamica, zijn van belang voor de eigenschappen van de vloeistof. Eigen-
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schappen als diffusie van moleculen in de vloeistof en de mate van vloei
baarheid (viscositeh) worden door de dynamische eigenschappen be
paald. Op moleculahe schaal zijn het de snelheden waarmee moleculen 
kunnen roteren en zich door de vloeistof kunnen verplaatsen, die deze 
macroscopische dynamische eigenschappen bepalen. De levensduur van 
een waterstofbinding is in dit verband een relevante grootheid. Men zou 
eigenlijk verwachten, dat een waterstofbinding een vrij lange levensduur 
zou hebben, omdat men kan berekenen dat het langer dan 10^*° secon
de duurt voordat de thermische energie de bindingsbarrière van 20 kJ/ 
mol doorbreekt. En dat is een lange tijd op moleculaire schaal, die onge
twijfeld tot een stroperige vloeistof aanleiding zou geven. Toch is water 
helemaal niet zo visceus, de stroperigheid is vergelijkbaar met die van 
bijvoorbeeld tetrachloorkoolstof, dat uh vrij bolvormige moleculen be
staat welke onderhng geen sterke bindingen vormen en gemakkelijk 
langs elkaar heen kunnen glijden. Dat water toch zo vloeibaar is komt 
doordat waterstofbindingen niet volledig verbreken, maar steeds door 
elkaar worden overgenomen. Voor dh proces is veel minder energie 
nodig, slechts ongeveer een vijfde deel van de vohedige bindingsenergie. 

Co mp u tersimu la ties 

De enorme vergroting van verwerkingssnelheid en van snel toegankelijke 
geheugenruimte van moderne computers (in de laatste 15 jaren is bij
voorbeeld het aantal vermenigvuldigingen dat de snelste computer per 
seconde kan verrichten, gestegen met een factor duizend; het bedraagt 
nu honderd miljoen) heeft het mogelijk gemaakt het gedrag van com
plexe systemen met honderden of duizenden atomen door simulatie 
te onderzoeken. De methode die de meeste informatie verschaft, wordt 
aangeduid met de naam moleculaire dynamica. In het kort komt deze 
methode op het volgende neer. Men gaat uit van een interactiemodel 
van de moleculen; dh is een beschrijving van de wisselwerkingsenergie 
van twee moleculen die op een willekeurige afstand en oriëntatie ten 
opzichte van elkaar zijn geplaatst. Zo'n model moet met veel zorg wor
den gekozen en getest, opdat het de werkelijkheid zo dicht mogelijk be
nadert. Men plaatst nu een groot aantal (enkele honderden) watermole
culen m de computer op willekeurige wijze in een doos, waarbij men de 
doos aan elke zijde met een kopie van zichzelf omgeeft om te vermijden 
dat er aan de randen moleculen zouden zijn die niet rondom door buren 
zijn omgeven. Uit het interactiemodel kan men nu de krachten bereke
nen die op elk van de moleculen werken. Deze krachten geven aan de 
moleculen een versnehing. Hierdoor ontwikkeh zich een snelheid die 
weer zorgt voor verplaatsing van de moleculen. Wanneer men nu deze 
bewegmgen steeds op nieuwe tijdstippen berekent met heel kleine tijds
intervallen daartussen, dan simuleert men in fehe het dynamische 



96 H.J.C. B E R E N D S E N 

gedrag van alle moleculen in de loop van de t i jd . Gaat men van een wil
lekeurige begintoestand uit, dan duurt het enkele duizenden stappen 
voordat het systeem zich als echt water gaat gedragen; daarna kan men 
de simulatie vele duizenden stappen voortzetten en gedurende deze ti jd 
allerlei structurele en dynamische eigenschappert meten. 

De vereiste computerinspanning voor zo'n simulatie is met gering; om 
een werkelijke tijd van 10"** s te simuleren zijn 10000 stapjes van elk 
10^' s nodig Elk stapje eist het analyseren van ongeveer 8000 mole
cuulparen bij een totaal aantal van bijv. 200 moleculen in de doos. Op 
een snelle computer kost een stapje ongeveer een seconde rekentijd. De 
hele simulatie vergt zodoende een aantal uren. Gezien de gedetailleerde 
informatie die uh zo'n simulatie wordt verkregen is dat echter een ahes-
zins aanvaardbare inspanning. 

De resultaten die uh dergelijke simulaties worden verkregen duiden 
op een nogal ongeordende structuur waarin geen specifieke ijsachtige 
configuraties voorkomen. De moleculen zijn door de gehele vloeistof 
heen als een netwerk met elkaar verbonden via waterstofbruggen. Elk 
molecuul heeft tegelijkertijd iets minder dan drie buren waarmee het ge
bonden is maar dh aantal fluctueert sterk. Wanneer men een f i lm be
kijkt die de bewegende moleculen uitbeeldt dan vah een oscillerende 
beweging op waarbij de moleculen bij intacte waterstofbruggen kleme 
rotatiebewegingen uitvoeren. Zulke bewegingen zijn snel: het aantal 
trillingen van zo'n libratie is ca 2x10*^ per seconde. De levensduur van 
een waterstofbinding is aanzienlijk langer en hgt dichter m de buurt van 
10~"s 
De computersimulaties hebben ons al een zeer gedetaiheerd beeld van 
de moleculaire bewegingen gegeven en de betrouwbaarheid neemt nog 
steeds toe door verdere ontwikkelingen van deze methode. Alle theo
rieën die van specifieke structuurmodehen uhgingen kunnen we nu rus
tig overboord zetten. 

Water in biologische systemen , • j • 
De belangrijke rol die water speeh in levende systemen is reeds m de in
leiding aan de orde geweest. We zijn nu in een poshie om de wisselwer
king tussen water en biologische macromoleculen zoals eiwitten, nu-
cleinezuren en membranen nader op moleculah niveau te beschouwen. 
Hiertoe moeten we twee soorten interacties beschouwen: hydrofobe 
en hydrofiele interacties. De eerste soort betreft, zoals de naam reeds 
zegt moleculen of moleculaire groepen die water myden, omdat zij een 
ongunstige interactie met water vertonen. Hieronder vahen vele orga
nische verbindingen die uit koolstof en waterstof zijn opgebouwd en die 
zelf geen polair karakter hebben. Dergelijke groepen komen veelvuldig 
voor als zijketens aan eiwitten, en in de hpiden waaruit biologische 
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membranen zijn opgebouwd. De tweede soort betreft geladen of polaire 
groepen, of groepen die zelf waterstofbindingen met water kunnen aan
gaan en daardoor een gunstige wisselwerking met water bezitten. Voor
beelden van hydrofiele groepen zijn organische verbindingen die behalve 
koolstof en waterstof ook zuurstof of stikstof bevatten. Dit zijn bij
voorbeeld carbonzuren, alkoholen en aminen. Groepen van dh type 
komen ook veelvuldig voor als zijketens van eiwitten, terwijl ook ato
men in de hoofdketen van een eiwitmolecuul waterstofbindingen kun
nen aangaan. Ook andere biologische macromoleculen, zoals nucleine-
zuren en polysacchariden (suikers) hebben een overwegend hydrofiel 
karakter. 

Met de hydrofobe interactie is iets eigenaardigs aan de hand. De meest 
voor de hand liggende oorzaak van een ongunstige wisselwerking is dat 
de wisselwerkingsewerg/e ongunstig is. Uit metingen blijkt dat helemaal 
niet het geval te zijn; integendeel, wanneer men bijvoorbeeld het hydro
fobe molecuul butaan in contact brengt met water dan wordt de energie 
zelfs lager (= gunstiger) dan wanneer het butaanmolecuul in contact is 
met andere butaanmoleculen. Toch is butaan slecht in water oplosbaar 
en dus wel degelijk hydrofoob. De oorzaak moet gezocht worden in een 
andere factor die mede van invloed is op de sterkte van de wisselwer
king, nl. de entropie. Entropie is een maat voor de waarschijnlijkheid 
van een toestand, welke evenredig is met het aantal mogelijkheden 
waarmee een bepaalde toestand gerealiseerd kan worden. Bijvoorbeeld: 
water heeft als vloeistof veel meer mogelijkheden voor de plaatsing van 
de moleculen in de ruimte dan als vaste stof, het heeft daardoor een 
grotere entropie dan de vaste stof. Men kan ook zeggen dat entropie een 
maat voor de wanorde is. Hoe wanordelijker een systeem is, hoe hoger 
de entropie en hoe waarschijnhjker de toestand is. Nu is het zo dat 
watermoleculen zich rondom hydrofobe moleculen zó kunnen groepe
ren dat zij een kooi vormen waarbij de waterstofbindingen tussen de 
watermoleculen intact blijven. Dat blijkt wel uit de grote variëteit cla
thraathydraten die er bestaan. Zulke structuren kunnen ook in oplossing 
voorkomen, zij het dan dat zij daar maar heel gedeeltelijk zijn uitge
bouwd en erg imperfect zijn. Toch is er dan sprake van enige structuur 
in de oplossing die er in de zuivere vloeistof in mindere mate is. Dat be
tekent weer een lagere entropie en daardoor onwaarschijnhjker en dus 
ongunstiger toestand. Het vele onderzoek dat er aan dh type hydrofobe 
interactie is gedaan heeft uitgewezen dat deze partiële kooivorming 
inderdaad de oorzaak van de ongunstige wisselwerking is. Watermolecu
len die zich in de oplossing rondom een hydrofobe groep bevinden be
wegen ook langzamer: de rotatiebewegingen zijn 2 a 3 maal zo lang
zaam als in de zuivere vloeistof. 
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Hoewel de oorzaak van de hydrofobe interactie dus nogal gecompli
ceerd is, zijn de gevolgen simpel. Twee hydrofobe groepen zullen liever 
met elkaar dan met water in contact zijn. Zij zoeken elkaar dus op. Ei
witmoleculen zuhen hierdoor graag compacte conformaties aannemen 
met de apolahe groepen zoveel mogelijk in het midden, zonder contact 
met water. Lipiden, waaruit biologische membranen zijn opgebouwd, 
bestaan uit een hydrofiele kopgroep en een hydrofobe staart. Door de 
hydrofobe interactie vormen zij stabiele dubbeüagen, met de staarten 
tegen elkaar aan en de kopgroepen naar het water gekeerd. De hydro
fobe interactie bepaah hi belangrijke mate de structuur die biologische 
macromoleculen in water aannemen. 

Hydrofiele interacties spelen een minstens even belangrijke rol voor 
de structuur van biologische macromoleculen. Veel hydrofiele inter
acties zijn van algemene aard: moleculaire groepen die graag met water 
in contact zijn richten zich naar de buhenkant van het molecuul. Het 
water aan de buhenkant gedraagt zich als een vrij normale vloeistof 
waarvan de moleculen een grote beweeglijkheid hebben. Er zijn echter 
belangrijke uitzonderingen. Door de mogelijkheid waterstofbindingen te 
maken kan water ook zeer specifieke bindingen aangaan met groepen in 
het eiwitmolecuul, die zelf als donor of acceptor voor een waterstof-
brug kunnen fingeren. 

De driedimensionale structuur van eiwitmoleculen kan experimenteel 
worden bepaald door diffractiepatronen te meten die ontstaan wanneer 
röntgenstralen worden verstrooid door kristaUen van eiwitmoleculen. 
Wanneer zulke bepalingen heel nauwkeurig worden gedaan en men 
heeft kristahen van goede kwaliteit dan kunnen ook watermoleculen 
worden gelocahseerd. Het blijkt nu dat vrijwel ahe eiwitmoleculen 
watermoleculen bevatten die in de structuur zijn opgenomen. Zij bevin
den zich vaak binnenin het eiwitmolecuul, veelal zonder contact met de 
vloeistof er buiten. Een voorbeeld is schematisch weergegeven in fig. 10. 
Hier is een klein deel van de structuur van het eiwit papaine weerge
geven, bepaald door de onderzoekgroep van Prof. Dr. J. Drenth in Gro
ningen. De figuur toont een stukje van de hoofdketen van het molecuul 
en drie van de ca. 40 watermoleculen die door de onderzoekers werden 
gelocahseerd. Hoe de waterstofverbindingen precies liggen kan niet wor
den waargenomen, maar gemakkelijk worden geraden. We zien hier dat 
de watermoleculen meehelpen de structuur van de hoofdketen te stabi-
hseren. Zij bepalen mede de driedimensionale opbouw van het eiwit
molecuul. Het aantal watermoleculen dat op een dergelijke specifieke 
manier aan de macromoleculahe structuur deelneemt komt overeen met 
slechts enkele gewichtsprocenten t.o.v. het eiwit zelf. Maar deze hoe
veelheid is dan ook essentieel voor de structuur en daarmee voor de 
functie van het eiwitmolecuul. In het algemeen kunnen eiwitten zonder 



WATER, H E T M E E S T B E K E N D , H E T MINST B E G R E P E N 99 

a s n O 

195 ^ 

Fig 10_ Een voorbeeld van watermoleculen die binnenin een eiwitmolecuul gebonden ziin en 
a.h.w. deel uitmaken van de macromoleculaire structuur (naar J. Drenth, Groningen) 

blijvende schade door droogvriezen worden gedehydrateerd maar bij 
dit proces blijven altijd enkele procenten van het sterkst 'gebonden 
water achter. Wanneer men door extreme droging ook dit laatste water 
verwijdert dan verhezen de moleculen hun structuur en kunnen zij vaak 
met meer m hun oorspronkelijke vorm worden teruggebracht. 
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Eiwitten hebben hetzij een functionele rol als katalysatoren of regula
toren van chemische processen, hetzij een structurele rol zoals in haar 
en m bindweefsel. De rol die water in het bindweefseleiwit collageen 
vervuh is enkele jaren geleden door ons op zijn structurele en dyna
mische aspecten bestudeerd. Het collageenmolecuul is een langgerekte 
drievoudige sphaal van drie eiwitketens. Het bhjkt dat er specifieke bin
dingsplaatsen voor watermoleculen aan het oppervlak van de eiwitspi
raal zijn, waarbij de watermoleculen via waterstofbindingen bruggen 
vormen tussen twee verschülende eiwitketens (fig. 11). Zo dragen ook 
hier de watermoleculen bij tot de structurele stabüheh van het macro
molecuul. In dit geval zhten de moleculen aan de buhenkant in dhect 
contact met vloeibaar water. Zij wisselen met dh vloeibare water uit in 
een ti jd van ongeveer een miljoenste seconde. Dit l i jkt wel kort, maar 
betekent toch dat zo'n structureel watermolecuul zeker tienduizend 
keer zo lang op zijn plaats bl i j f t zhten als een watermolecuul dat mee
doet aan de algemene hydratatie van hydrofiele moleculen aan de bui
tenkant van een eiwitmolecuul. 

Zo vervult water een essentiële en vaak specifieke rol in biologische 
systemen. Dat geldt niet alleen voor de structuur van de biologische 
macromoleculen. Het geldt ook voor vele reacties waaraan water deel
neemt . 

Sup er water 
Een overzicht over water kan niet worden afgesloten zonder melding te 
maken van de historische periode van 1967 tot 1971 toen superwater of 
polywater bestond. In die periode ahhans was er veel wetenschappelijke 
activheit m het Westen; in Rusland bestond superwater al enkele jaren 
eerder. Wanneer men vers getrokken kwartscapülahen van enkele /im 
diameter in een afgesloten ruimte enkele dagen laat staan in een onver
zadigde waterdampatmosfeer, dan blijken sommige capihahen zich met 
een vloeistof te vuhen. Deze vloeistof is veel dichter en visceuser dan 
normaal water en vertoont een afwijkend vriesgedrag. Vooral de be
trouwbare metingen van Derjaguin aan de eigenschappen van deze vloei
stof heeft het onderzoek van velen in deze richting geïnspireerd. In die 
jaren was het superwater steeds een belangrijk onderwerp bij conferen
ties over water. Een toen gangbare opvatting was dat deze capihaire 
vloeistof polymeren van water bevat, waarin korte symmetrische 
0 - H - O bindingen voorkomen. Er waren ook theoretici die precies 
konden vertehen hoe die structuur zou kunnen zijn. De interesse in het 
polywater lag voor de hand; als het zich uit onverzadigde damp vormt 
moet het stabieler zijn dan water. Wie weet zou gewoon water wel in 
polywater kunnen overgaan: met een dichtheid van 1,4 en een walge
lijke viscositeit stellig geen geruststehend vooruitzicht. Geruchten gin-
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gen dat een laboratorium in Florida een contract van een miljoen dollar 
me de U.S Navy had afgesloten om een kg superwater te maken. Ge
lukkig hep het met zo'n vaart en ebde de belangstelling weg toen het 
door betere microanalysemethoden steeds duidehjker werd dat de capil
laire vloeistof hoge concentraties verontreinigingen bevatte, vooral sili
caten, maar ook andere anorganische en organische stoffen Na een 
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korte tijd van hevige controversie gaven de meeste voorstanders zich ge
wonnen. Gelukkig waren er ook theoretici die konden uitleggen dat wa
terpolymeren helemaal niet kunnen bestaan. Zo keerde de rust toch 
weer terug. 

Perspectief 
Gedetahleerd begrip van het gedrag van water op grond van de eigen
schappen van het molecuul is nodig om de rol van water in fysische, 
chemische en biologische processen kwanthatief te kunnen begrijpen. 
De huidige ti jd laat vooral een snelle en belangwekkende ontwikkeling 
zien van theoretische methoden, zoals de hiervoor beschreven simulaties 
van veel-deeltjessystemen. Hiermee komen we van een kwahtatief in
zicht tot een kwantitatieve beschrijving, ook van biologische processen, 
op moleculaire schaal. We kunnen verwachten dat binnen afzienbare 
ti jd structuur en functie van biologische macromoleculen voorspeld 
kunnen worden wanneer slechts de chemische opbouw van die molecu
len bekend is. Nog een stapje verder en enzymen met een gewenste 
functie kunnen worden geconstmeerd en via de snel ontwikkelende 
genetische technieken ook worden gefabriceerd. De kennis van de wis
selwerking met water is hierbij een kleine, maar onmisbare schakel. 

Samenvatting 
Hoewel water een der meest algemeen voorkomende stoffen is, is de 
kennis van de moleculahe structuur van de vloeistof nog steeds onvol
ledig. Water gedraagt zich anomaal ten opzichte van verwante stoffen in 
het periodiek systeem; de eigenaardigheden van het moleculahe gedrag 
zijn grotendeels terug te voeren op het bestaan van waterstofbruggen 
tussen de moleculen. IJs heeft een zeer open kristalstructuur; bij hogere 
drukken komt het in vele modificaties voor. Ook bestaan er kooistruc-
turen van water rondom apolahe moleculen. Een betrouwbare theorie 
van de vloeistof ontbreekt (er zijn meer dan 30 theorieën: een veeg 
teken!) Het is echter met een moderne computer tegenwoordig wel 
mogelijk om de bewegingen van de moleculen te simuleren en zo een ge
detaiheerd beeld van het moleculahe gedrag te verkrijgen. 

Water is voor levende organismen van vhaal belang. Behalve als oplos
middel en transportvloeistof speeh water ook een rol bij de stabhisatie 
van eiwitstructuren en neemt het deel aan enzymreacties. De dyna
mische rol die watermoleculen vervuhen kan met moderne fysische 
technieken worden vastgesteld. 

Rond 1970 was er sprake van het bestaan van een bijzondere vorm 
van water met een grotere dichtheid en viscositeit, welke wel superwater 
werd genoemd. Dit bleek later de toets der krhiek niet te kunnen weer
staan. '" ' 
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P.Th. Velzeboer 

door de sterk stijgende prijs van ohe en de steeds klemmender vraag 
over de beschikbaarheid op de juiste plaats op de juiste t i jd van steen
kool als energiedrager naar voren komt, worden de beschikbare reserves 
en de winningsmogelijkheden steeds meer in de energiebeschouwingen 
voor de toekomst betrokken. Wehswaar worden hierover dermate veel 
„gezaghebbende mtspraken gedaan, dat het vrijwel altijd mogehjk is 
L"t rïT- '^T °^ ' " ' ^ ' ' ^ "^^'P^^^k bevestigd te zien, maar 
r f n o l . "P^ '̂̂ ^^ verstandig de conclusies van de World Coal Studv 
(1980) serieus te nemen. Deze conclusie luidde: „ - a massive effort to 
expand facilities for the production, transport and use of coal is urgent
ly required to provide for even moderate economic growth in the world 
between now and the year 2000. Without such increases in coal 
facihties the outlook is bleak". Nu toch de energiepolitiek in Nederland 
aan een brede maatschappelijke discussie onderworpen gaat worden, nlrtTA::^ energiedragers, i.e. steenkool 

Steenkool is een organische materie, ontstaan mt plantenresten welke 
na afstervmg vari planten en bomen zodanig afgezet werden, dat zuur
stof mt de lucht geen invloed op deze resten kon hebben, m.a w de 
plan aardige resten staan niet aan rotting bloot. Dergelijke plantenrest
voorkomens bestaan ook in Nederland en worden zelfs nu nog gevormd-
nl. de veenafzettingen. ^ ë^vuimu. 

Wanneer nu een veenplas helemaal gevuld is met plantenresten stopt 
de veenvormmg, daar essentieel is dat de afgestorven planten en bomen 
onderwater afgezet worden. Zo zou dus de dikte van de veenlaag min of 
meer bepaald worden door de diepte van het water, echter met die be-
perkmg dat als het water te diep is, de plantengroei door de golfslag 
onmogelijk gemaakt wordt. Voor de vorming van een dikke veenlaag 
moet dus de bodem van de veenplas, die een zeer grote uitgestrektheid 
kon hebben, gezien de uitbreiding van sommige kolenlagen, een min of 
meer regelmatige daling door maken. Zo'n gebied waar deze dahng op
treedt, door tectonische invloeden veroorzaakt, wordt geosynclinale ge-

E r S n t i J r ' r ' • '̂̂ '"̂  Koninklijke Maatsehappij voor Natuur¬
kunde üiügentia te 's-Gravenhage op 1 december 1980. 
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noemd. De daling kan enorme afmetingen aannemen; afzettingen van 
17 km dikte komen voor. 

Nu is de bodemdaling in een geosynclinale alles behalve regelmatig. Er 
zijn perioden van versnelde daling, sthstand en zelfs tijdelijke opheffing. 
Elk van deze fasen heeft zijn invloed op het sedimentatiepatroon. Bij de 
versnelde daling, wanneer de veenvorming het tempo niet kan bij
houden, ontstaat open water met afzettingen van klei en zand, terwijl 
bij opheffing het veen weggeërodeerd wordt of aan rotting onderhevig 
raakt. Beekjes en rivieren vinden hun weg door het veenlandschap, ven
nen ontstaan welke later weer opgevuld worden met zand of klei of 
ander ingespeeld materiaal. 

Het resultaat van deze tectonische activitehen en de veenvorming 
vinden wij terug in de steenkoolafzettingen, mooie zuivere lagen waar 
de veenvorming en de bodemdaling in overeenstemming waren, zand
steen- en leisteenlagen daar waar de bodemdaling sneller was, en fossiele 
rivieren en plassen in de kolenlagen daar waar van stilstand of opheffing 
sprake van. 

Druk en temperatuur namen toe met het dieper wegzinken van 
de veenlaag. Hierdoor trad het inkolingsproces in werking waarbij, 
na uitpersing van het water, het gas CO2 en in later stadium CH4 afge
geven wordt. Het resuhaat van dit inkolingsproces is dat het oorspron
kelijke veen via bruinkool omgezet wordt in steenkool. Ook de steen
kool zelf kent verschillende inkolingsgraden, t.w. van vlamkool met een 
vluchtig gehalte van 45% via o.a. cokeskool met ca 24% tot antraciet 
met ca 6% vluchtige bestanddelen. Dat er tijdens de afzetting van de 
veenlaag ook slib afgezet kan worden is duidelijk. Dh slibgehalte plus 
het eigefi asgehahe van de plant zelf geven het asgehalte van de zuivere 
kool, dat soms maar 1-2% kan bedragen, maar meestal veel hoger is. 

Het gebied waarin deze kolenlagen afgezet zijn kan nog onderhevig 
geweest zijn aan verdere tectonische inwerkingen zoals breukvorming en 
plooiing. Het zou te ver voeren hier uitgebreid op in te gaan. We vol
staan met de vermelding dat de helhng van de lagen van 0° tot zelfs 
meer dan 90° kart variëren, dat breuken afmetingen kunnen hebben van 
enkele cm tot vele honderden meters en dat het breukpatroon zeer 
dicht kan zijn, m.a.w. de breuken hggen dicht bij elkaar. Bovendien kan 
door invloed van vulkanische verschynselen de aard van de kool ver
anderen, ten goede door inkoling, ten kwade door „verbranding", d.l. te 
ver gevorderde inkoling. 

Tegen deze achtergrond moet de mijningenieur de winning zodanig 
uitvoeren dat, onder waarborging van veiligheid en economie, het maxi
mum van de afzetting ontgonnen kan worden. Als problemen voor de 
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winning dienen de volgende punten nader toegelicht te worden, daar zij 
een grote invloed hierop hebben. 

Dat aard en zuiverheid van de kolen van groot belang zijn is zonder 
meer duideUjk.Het uiteindelijk gebruik, t.w. energiedragende, metallur
gische grondstof (cokes) of huisbrand, is gebaat bij een zo laag mogelijk 
natuurlijk asgehalte. Daarnaast is de continuïteit en de dikte van de 
kolenlaag van het aller grootste belang. De continuheit, die afhankelijk 
is van het storingspatroon, bepaalt in hoge mate onderbrekingen in het 
winningsproces. De dikte van de laag bepaalt de hoeveelheid kolen per 
areaal. De ontsluitings- en voorbereidingskosten voor zo'n areaal vinden 
hun weerslag in de kosten per ton ontsloten kool; dus hoe dikker de 
laag hoe lager deze kosten per ton. Eveneens zijn de winningskosten zelf 
ook min of meer constant per eenheid van oppervlak, zodat ook hier 
een grotere laagdikte gepaard gaat met een sterke kostenverlaging per 
ton. 

Bij het voortschrijden naar de diepte van de ontginning nemen druk 
en temperatuur toe, zodat de daarmee samenhangende problemen 
eveneens groter worden. Daar de maximale effectieve temperatuur 
waarbij ondergronds normaal gewerkt mag worden in vele landen wette
l i jk vast ligt, zal men bij toenemende temperatuur van het gesteente 
meer koeling moeten toepassen. Het eenvoudigste middel is de afvoer 
van warmte door de venthatielucht. De galerijen dienen dan bij het 
dieper worden van de mijnen een grotere doorsnede te bezitten wegens 
de vereiste grotere hoeveelheid doorstromende lucht. Door de verhoog
de gesteentedruk echter worden grotere galerijen nog eens extra zwaar 
belast, hetgeen een dure ondersteuning en/of zeer duur onderhoud ver
eist. Daar waar zelfs de verhoogde luchthoeveelheid niet toereikend is 
om de werktemperatuur beneden het voorgeschreven maximum te 
houden, worden koelmachines ingezet met soms een aanzienlijk ver
mogen. Zo worden in het Roergebied koelmachines gebruikt tot 12 MW 
capacüeit, waarbij dan wel bedacht moet worden dat de gesteentetem-
peraturen daar tussen de 50° en 60°C liggen. 

Tenslotte nog enkele punten waarmee we ook terdege rekening 
moeten houden, t.w. gas, zwavel en zelfontbranding. Uiteraard is het bij 
het inkolingsproces vrijkomende C H 4 niet allemaal naar de atmosfeen 
afgevoerd. Hoe dieper de lagen hoe meer de kans dat nogtëen aanzien-; 
l i jk gedeelte van het inkolings-CH4 in.d6;formatie;aanwezig is,dietzijdn.-
de kolenlaag, hetzij in, h?t nevengesteente.;! Door;wettelijke vobrschrit}-.' 
ten is het CH4-gehalt,e i.n:,de;ventilatielüch:t aan een: maximum gebondeny 
dat varieert naar de omstandighedenj-maar hgt tussen. d%;en 2%,(M^, 
Daar het• ..gaŝ  biji de , winning,vrijkomt; eit de. luchtsnelheid ;.a'an: het;:Win-
ningsfront,eveneens aan.een maximum gehpuden.-is (stof!;);volgt hieruit,,-
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dat de produktie per tijdseenheid in sommige gevallen door het gas be
paald wordt. Daarom zuigt men via een apart leidingsstelsel in vele ge
vahen een gedeehe (30%) en soms een groot gedeelte (80%) van het gas 
van te voren af, dat al dan niet bovengronds gebruikt wordt. 

De zwavel, in het algemeen voorkomend in organische en anorga
nische vorm, levert hij verbranding grote milieuproblemen. Pogingen om 
bij zwavelrijke kool de anorganisch gehouden zwavel (in de vorm van 
pyriet) er uit te wassen stuiten vrij algemeen op het kostenprobleem en 
het feit dat in het beste geval er maar 50%» van de zwavel, nl. het anorga
nisch gebondene, verwijderd kan worden. Het voorkomen van een 
zwavelrijke kolenlaag kan dus een zeer bepaald ontginningsschema op
leggen als door menging met andere kolensoorten een maximum zwavel-
gehalte niet overschreden mag worden. 

Tenslotte is het verschijnsel van de zelfontbranding van de kool bij 
blootstehing aan de lucht, zowel ondergronds als bovengronds, gelukkig 
niet veel voorkomend. Zowel bij de winning als ook bij de opslag eist 
dit gevaar vele voorzorgsmaatregelen, welke vooral de winning zeer be
moeilijken. 

Afhankelijk van de diepteligging kan de winning op drie manieren ge
schieden, t.w. aan de oppervlakte door verwijdering van de op de kolen 
hggende deklagen: de dagbouw. Wanneer door de dikte of de gesteld
heid van de deklagen dagbouw te groot wordt om nog tot een econo
mische dagbouwwinning te komen: ondergronds en tenslotte de oncon
ventionele ontginning waarbij de kool ter plaatse vergast of opgelost 
wordt. Deze laatste methode zou het mogelijk kunnen maken via boor
gaten kolenlagen te ontginnen op grotere diepten dan voor de conven
tionele mijnbouw toegankelijk zijn. 

Bij de ontginning in dagbouw worden de deklagen verwijderd door 
zwaar en groot materieel, draglines of laadschoppen en gestort in het 
reeds ontgonnen gedeelte. Bij niet te grote dikte van de deklagen is het 
mogelijk met behulp van één machine de deklagen op te pakken en 
achter de zo blootgelegde kolenlaag te storten. Reikwijdtes van 90 m 
zijn voor deze machines lang geen uitzondering meer. De lading van de 
schop is opgevoerd tot 160 m^ waarbij het geïnstalleerde vermogen van 
deze giganten op kan lopen tot 20 MW. (fig. 1). Met dergelijke machines 
is het mogelijk geworden met slechts enkele mensen toch enorme hoe
veelheid gesteente van de deklagen op te pakken, te transporteren en te 
storten. De zo blootgelegde kolenlaag wordt, al dan niet met behulp van 
sprihgstof, door een kleinere laadschop of dragline in vrachtauto's of 
opleggers geladen en hiermee afgevoerd. : 

Daar een'kolenlaag met een lang front bewerkt wordt en de breedte 
van het blootgelegde deel beperkt is vanwege het transport van de dek-
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Fig. 1 Shovel van een dagbouwdragline 160 eb yds inhoud. 

lagen, krijgt de winning een duidelijke lijnvorin, welke l i jn parallel aan 
zich zelf door het landschap schuift, (vandaar de Engelse benaming: 
Stripmining). Dat het losgestorte gesteente van de deklagen in 
eerste instantie het landschap een bijzonder slordig en woest aanzien 
geeft is begrijpelijk. Sinds de 2e wereldoorlog worden deze puinhopen 
echter zorgvuldig afgewerkt en geschikt gemaakt voor verschhlende 
doeleinden, zoals bosbouw, landbouw en veeteelt of als recreatie ge
bied. Afhankelijk van laagdikte en diepte zijn met deze methode zowel 
zeer hoge produkties als ook zeer hoge rendementen te halen. De steen
kool hgt evenwel niet overal op voor deze methode economisch bereik
bare diepten; in Nederland zelfs nergens. 

Voor de ondergrondse mijnbouw speelt de diepte-ligging eveneens een 
grote rol. Wanneer het voorkomen vrij dicht aan de oppervlakte ligt, zeg 
tot 200 a 300 m diep, kan bij gunstige geologische omstandigheden de 
ontginning zodanig toegepast worden, dat door gedeeltelijke extractie 
de beheersing van de gesteentedruk zeer eenvoudig wordt. Het komt er 
hier eigenlijk op neer, dat een gedeelte van de ontginbare voorraad op
geofferd wordt aan de ondersteuning van het dakgesteente. Door gale
rijen van aanzienlijke breedte te drijven wordt toch een zekere produk-
tieconcentratie verkregen, welke door toepassing van snijlaadmachines 
tot grote hoogte opgevoerd kan worden. Niet meer de winningsfase zelf 



110 P.Th. V E L Z E B O E R 

SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN EEN STEENKOLENMÜN 

Fig. 2 Schematische voorstelling van een werkfront in een steenkolenmijn. 

bepaalt de hoogte van de produktie maar veel meer het noodzakelijke 
„nevenwerk", de zorg dat ondersteuning, ventilatie, transport en ener
gietoevoer de winningsmachine zo goed mogelijk bijhouden. Door naast 
de galerij een pijler kool te laten staan, die al dan niet door secundaire 
galerijen doorsneden kan worden, ontstaat het typerende beeld van een 
„room and pihar" mi\n. De bij toenemende diepte grotere druk op de 
pijlers, vereist grotere afmetingen van die pijlers, zodat het primaire 
winningspercentage duidelijk met de diepte afneemt. Het begrip primair 
winningspercentage heeft betrekking op het percentage van de laag dat 
gewonnen wordt bij het drijven van de „rooms". Naderhand kunnen de 
pijlers nog (gedeeltehjk) terug gewonnen worden, maar hoe groter de 
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gesteentedruk hoe minder aantrekkelijk deze secundaire winning wordt. 
Deze wijze van ontginning is goedkoop, wel duurder dan dagbouw 

maar toch veel goedkoper dan de hier te lande vroeger bedreven diep-
mijnbouw. Het feit dat maar een gedeelte (soms 33%) van het voor
komen gewonnen wordt geeft in deze t i jd, waarin de grootte van de 
reserves aan steenkool van steeds groter belang worden, aanleiding om 
zelfs voor deze ondiepe mijnen de technieken van de diepmijnbouw toe 
te passen. 

Bij de diepere voorkomens, voorlopig tot 1500 m diepte - al houdt 
de research zich nu reeds bezig met te verwachten problemen bij 
1800 m diepte — is het ontsluitingswerk dermate kostbaar dat van een 
concessie het grootst mogelijke gedeelte ontgonnen dient te worden. 
Bovendien leidt concentratie tot produktieverhoging waardoor zeer 
grote eenheden ontstaan. Om deze eenheden nog hanteerbaar te maken 
wordt tegenwoordig zo'n grote eenheid gesplitst in een centrale mijn 
met één of meer daarmee verbonden satehetmijnen. De produktie van 
deze satehetmijnen gaat ondergronds naar de centrale mijn voor verdere 
verwerking. Toch wordt de satelietmijn als min of meer zelfstandige 
eenheid beheerd. 

Fig. 3 Schachtbodem tijdens afdiepen. 
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Fig. 4 Schema van schachtbekleding met gewapend beton volgens de Laevens methode. 

Voor de ontsluiting van het voorkomen zijn schachten en/of tunnels 
noodzakelijk, voldoende groot om aan de gestelde eisen te kunnen vol
doen. 

De aanleg van schachten door watervoerend dekterrein van aanzien
lijke afmetingen stuitte tot voor kort op grote technische bezwaren. 
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maar recente ontwikkelingen, waarbij ook de Nederlandse industrie z'n 
steentje bijgedragen heeft, zijn zodanig dat deze technische problemen 
grotendeels opgelost zijn. (figs. 3, 4 en 5) Grotere diepte brengt klimaat
problemen met zich mee waardoor de galerijen extra groot gedreven 
moeten worden, hetgeen de ontsluitingskosten niet dhect ten goede 
komt. 

Fig. 5 Zwevende werkvloer tijdens afdiepi 

Terwijl bij de ondiepe mijnbouw veelal vrijwel ahe werkzaamheden 
plaats vinden in één laag, gaat dit bij de diepe mijnbouw niet meer op; 
de concentratie dwingt tot een hogere veldbelasting. Dit houdt in dat 
verschhlende lagen, wehswaar in verschhlende veldgedeelten, tegelijker
tijd ontgonnen moeten worden. Tegenover de ondiepe mijnbouw van 
min of meer twee-dimensionaal karakter, staat het drie-dimensionale 
karakter van de diepe mijnbouw, soms opgebouwd uit een drie-dimen
sionale samenvoeging van een reeks twee-dimensionale ontginningen.(fig2) 

De eigenlijke winihng van de steenkool is reeds in hoge mate gemecha
niseerd; handarbeid komt hierbij nagenoeg niet meer voor. De mecha
nische hulpmiddelen, de schaaf en de wals, worden op afstand bediend 
en lopen in enkele gevahen volkomen automatisch, zodat het enige 
menselijke deel van het winningsproces de controle is en het ingrijpen 
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Fig. 6 Kolenschaaf met transporteur aan het werkfront. 

bij storingen, hetzij van mechanische of geologische aard. Beide 
methodes maken gebruik van een zware, flexibele kettingtransporteur 
met een aandryfvermogen tot 640 kW, waarlangs in het geval van de 
schaaf of waarop in het geval van de wals, de winningsmachine heen en 
weer beweegt. De schaaf of ploeg snijdt een dun laagje van het kolen-
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front af en loopt met een vrij grote snelheid, tot 1 m/sec, langs het 
front. De wals daarentegen freest de gehele laag uit tot een diepte van 
ca. 1 m en loopt daarom veel langzamer langs het front. De schaaf (fig. 
6) wordt van de galerij uit zowel voortbewogen als gestuurd; de wals 
heeft de motoren ingebouwd en wordt op kortere afstand bediend. Het 
open houden van de holle ruimten waar het winningsproces zich af
speelt, dient zodanig te geschieden dat de veiligheid te ahen tijde gega
randeerd is zonder belemmeringen op te leveren voor het mechanische 
winningsproces. 

Vroeger moest de mijnwerker met behulp van houten stijlen en 
kappen het dakgesteente ondersteunen als onderdeel van het winnings
proces dat hij eveneens uitvoerde. Thans is de ontwikkeling langs de 
weg van de stalen ondersteuning en toepassing van de hydrauliek ge
komen tot de moderne schhdondersteuning welke het dakge
steente vrijwel geheel bedekt. De verplaatsing tijdens het winnings
proces wordt ook weer op afstand bestuurd. Proefnemingen om deze 
verplaatsing ook automatisch te laten geschieden zijn ruim 10 jaar oud. 
De resultaten hiervan zijn echter nog te veel afhankelijk van onregel
matigheden van geologische en mechanische aard. De regelmaat van de 
afzetting en het storingspatroon spelen dus een grote rol. Elke keer dat 
de winning gestopt moet worden aan een ontginningsgrens moet al het 
materieel verplaatst worden naar een volgend werkpunt. Dit houdt 
demontage, transport en montage in van een hoeveelifieid materiaal in 
gewicht gelijk aan de halve Eifeltoren (ca. 3500 ton). Zo'n werkfront is 
gewoonlijk 200—250 m lang en mondt aan weerszijden uit in galerijen 
welke voor venthatie en vervoer dienen. Zoals reeds betoogd nemen de 
afmetingen van deze galerijen steeds toe en ook hier wordt het drijven 
van de galerijen overgenomen door machines welke de kool en het 
nevengesteente, mits dit laatste niet te hard is, wegfrezen en wegladen. 
(fig. 7) De ondersteuning, met behulp van zware stalen proefielen ver
eist nog menselijke arbeid bij de montage. Overigens is ook hier weer 
zeer veel gemechaniseerd. Een onverwacht voordeel van de grote af
metingen van de galerijen is de mogelijkheid om van trucktransport ge
bruik te maken, een mogelijkheid die reeds door vrij veel mijnen benut 
wordt voor hchte transporttaken. 

Voor het drijven van gangen die geheel in het nevengesteente gedreven 
worden bestaan sinds 20 jaar tunnelmachines, waarvan de werking be
rust op het verbrijzelen van het gesteente onder hoge druk. Deze gigan
tische machines (met „nasleep" van verlaadstation, energietrein, ventila
toren en stofvangers kan de lengte oplopen tot ca. 100 m) leveren een 
ronde steengang waarbij ook weer de enige menselijke arbeid bestaat uit 
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Fig 7 „Téilschnittmachine" voor het drijven van galerijen in niet te hard gesteente. 

de controle van de machine en het transport en de montage van de 
ondersteuning. 

Hoewel al deze machines aan een voortdurende ontwikkeling onder
worpen zijn, zijn de reeds bereikte resultaten van dien aard dat zij mede 
de toekomstige ontwikkeling van de diepmijnbouw lijken te bepalen. 
We noemen enkele cijfers die betrekking hebben op de beste huidige 
resultaten, maar die in hoge mate zullen aangeven wat in de toekomst 
verwacht mag worden. Zo zyn er werkfronten die 6000-7000 t/per dag 
leveren met een rendement van tegen de 100 t/mandienst. De machines 
die de galerijen voor het werkfront drijven, kunnen dat doen met een 
snelheid van ca. 40 m/dag, welke snelheid eveneens gehaald wordt door 
de tunnelmachine. Door de onvoorziene onregelmatigheden gaan deze 
fraaie cijfers helaas omlaag tot meer bescheiden waarden van 4-8 ton 
per mandienst, maar toch bestaat de tendens dat het gemiddelde cijfer 
steeds dichter by de uhschieters van nu komt te liggen. 

Eenmaal gewonnen wordt de steenkool afgevoerd d.m.v. transport
banden en bij grotere afstanden met treinen. Beide methoden hebben 
hun vóór en tegen; beide kunnen volkomen geautomatiseerd worden. 
Overslag van band op trein en de regeling van het treinvervoer gebeurt 
reeds automatisch of wordt van grote afstand bediend. 
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Ook het schachtvervoer geschiedt automatisch, het lossen van de 
wagens of de band aan de schacht, het beladen van de skips en de hele 
hijscyclus geschiedt reeds zonder menselijke tussenkomst, hetgeen hier 
ook eenvoudiger te reahseren valt wegens het ontbreken van natuurlijke 
storingen en hindernissen. De verwachting is dat de invoering van de 
minicomputer in het mijnbedrijf de automatisering een sterke impuls 
zal geven. De mechanisatie heeft niet veel anders gedaan dan het op
vangen van de erosie van de rentabiliteit door hogere lonen en moei
lijker mijnbouwkundige omstandigheden. 

Waar liggen nu de grenzen van deze diverse methoden en waar zijn ze 
van afhankelijk? Allereerst de dagbouw. In wezen is deze alleen be
grensd door de economische beperkingen wehce aan zo'n ontginning ge
steld worden. De dikte van de kolenlaag en de bovenliggende deklagen 
is in eerste instantie bepalend. Door het weggraven en weer storten van 
de deklagen verandert er wel een en ander aan de oppervlakte. Een goed 
voorbeeld hiervan is de ontginning van de ca. 30 m dikke bruinkool-
lagen in Rijnland. Deze ontginning gaat tot een diepte van 300—400 m 
en hele dorpen worden afgebroken en naderhand weer opgebouwd. Die 
löss van de bovenste deklaag wordt weer zorgvuldig als teeltlaag aange
bracht met als resultaat een produktieverhoging van 10% in de land
bouw. Vaak verzetten mhieubeschermers zich sterk tegen deze proce
dure. Zo is bijvoorbeeld voor de Verenigde Staten van Noord-Amerika 
het areaal voor dagbouw om redenen van demografisch of geografische 
aard beperkt tot ca. 30% van het totaal hiervoor geschikte. 

Voor de diepmijnbouw hgt dit probleem anders. Het oude idee van 
een mijn met een door kolenstof en roet bevuhde omgeving behoort 
gelukkig tot het verleden. Tegenwoordig is de parkeerplaats de grootste 
milieuvlek; de rest kan in de directe omgeving in- en aangepast worden. 
Wel komen de verzakkingen nog altijd voor, maar ook daarvan blijven, door 
maatregelen ondergronds en bovengronds, de gevolgen binnen de 
perken. Zo wordt op het ogenblik onder de Rijn afgebouwd zonder dat 
het bed van deze rivier dieper komt te liggen, wel het land dat grenst 
aan de rivier. 

In de diepe mijn is de dikte van de kolenlagen van groot belang, maar 
nog belangrijker is de regelmaat van de afzetting. De storingsgraad is 
hier van de grootste betekenis. Gebieden als de V.S., Australië en de 
velden in N. Engeland geven dan ook de beste rendementen te zien. De 
diepte is aan een grens gebonden, meer bepaald door de temperatuur 
dan door geologische omstandigheden. Deze factoren bepalen tezamen 
de economie van de winning in hoge mate. 

Wanneer we nu de kolenvoorkomens in Nederland eens nader be
kijken zijn er gebieden waar de ,,conventionele" mijnbouw, d.w.z. de 
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diepmijnbouw in z'n moderne vorm toegepast kan worden, al dan niet 
economisch verantwoord. Gebieden in Z. Limburg en de Beatrix-con-
cessie zyn zeer bekende voorbeelden hiervan, maar dat bijvoorbeeld de 
technische mogelijkheid bestaat om bij Amersfoort en in de Achterhoek 
moderne mijnen aan te leggen is nog vrij onbekend. De grote massa van 
het voorkomen onder Nederland ligt ver onder de dieptegrens van de 
conventionele mijnbouw, (fig. 8) Om deze lagen te winnen zuhen andere 
wegen bewandeld moeten worden. Gedacht wordt hier aan de onder-

Fig. 8 Diepteligging van het kolen voorkomen in Nederland. 

grondse vergassing van de steenkool, waarbij de hierbij ontstane gassen 
benut kunnen worden voor het opwekken van elektrische energie. Het 
idee is reeds vrij oud. Lenin had indertijd z'n hoop hierop gevestigd om 
Rusland snel van goedkope energie te voorzien. De resultaten van deze 
onderneming waren teleurstellend; het gewonnen gas had een heel lage 
calorische waarde, ca. 900 kcal/m^ zodat deze methode slechts is toe
gepast in een afgelegen gebied. Door drukverhoging en gebruik van 
zuurstof in plaats van lucht wil men thans de calorische waarde van het 
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gewonnen gas sterk verhogen. De verhoogde druk vereist een grotere 
diepte van het voorkomen daar anders het gas weg zou lekken door de 
bovenliggende gesteentelagen. Een proefneming in België, gefinancierd 
door België en Duitsland, zal hieromtrent veel waardevohe gegevens ver
schaffen. 

De techniek van deze winning bestaat uit het aanbrengen van een aan
tal boorgaten waarvan een gedeelte als lucht, c.q. zuurstofinlaat, dienst 
doet; het andere gedeelte dient voor gasafvoer. Door toepassing van een 
in de olieindustrie veelvuldig gebruikt middel om het gesteente rondom 
een boorgat te splijten het zg. fraccen, kan een verbinding tussen de 
boorgaten verkregen worden, waarna ontsteking en de gasproduktie 
volgt. 

Bij de verbranding ontstaat een scherp begrensde holle ruimte, zulks 
in tegenstelling met de ohewinning uit een poreuze massa. Het is juist 
de vorming van deze hohe ruimte en de invloed hiervan op de omgeving 
die de conventionele mijnbouw tot zulke grote materiële inspanningen 
dwingt, zelfs bij een beheerste vorm van zo'n hohe ruimte. Proeven in 
Tsjecho-Slowakije hebben aangetoond, dat het beheersen van het ver
gassingsfront een uhzonderlijk moeilijke opgave is en dat de op de ont
ginning volgende oppervlaktezakking totaal onvoorspelbaar is. 

In het hcht van de op ons afkomende energieschaarste en de enorme 
kolenvoorraad op grote diepte is het een zaak van uitermate groot be
lang het onderzoek naar en de ontwikkehng van het ter plaatse ver
gassen van kolen ter hand te nemen en te stimuleren. Al lijken de pro
blemen onoverkomelijk, zolang men een man op de maan kan plaatsen 
moet het ook mogelijk zijn door onderzoek naar de in situ winning van 
kolen resuhaten te bereiken die voor de menselijke maatschappij aan
vaardbaar zijn. 





B I O L O G I S C H E O O R Z A K E N VAN O U D E R D O M S V E R S C H I J N S E L E N 

door 

CF. Hollander 

Samenvatting 

In de laatste 100 jaar is het aantal ouderen (65 jaar en ouder) in ons 
land sterk toegenomen. Deze toename plaatst ons reeds nu voor een 
aantal beleidsbeslissingen aangaande het te voeren bejaardenbeleid. 
Tegen deze achtergrond wordt een overzicht gegeven van de biologische 
processen die aan veroudering ten grondslag kunnen hggen en hun 
mogelijke relatie met het optreden van multipele pathologie bij oude
ren. Tenslotte wordt het belang van biologisch georiënteerd gerontolo-
gisch onderzoek voor de verbetering van de kwaliteit van het leven in de 
derde levensfase benadrukt. 

Inleiding 

In de laatste 100 jaar is niet aheen het aantal ouderen (65 jaar en ouder) 
in ons land sterk toegenomen; ook het aantal hoog bejaarden is sterk 
gestegen. Omstreeks 1900 bedroeg het aandeel van de 65'̂  in onze be
volking 6%, thans is het 11,5% en geschat wordt dat omstreeks 1990 
het 12,7% zal zijn. Anders uitgedrukt, momenteel zijn er in Nederland 
1,6 miljoen mannen en vrouwen van 65 jaar en ouder, in 1990 zal dit 
ongeveer 1,8 miljoen bedragen. Oorzaken voor de sterke vergrijzing van 
onze bevolking zijn de nog steeds toenemende gemiddelde levensduur, 
de naoorlogse geboortegolf en de afname van het aantal nieuwgebore
nen. Deze toename van het aantal ouderen plaatst ons steeds urgenter 
voor beleidsbeshssingen aangaande het te voeren bejaardenbeleid. Overi
gens dient opgemerkt te worden dat niet aheen ons land geconfronteerd 
wordt met de problematiek van de vergrijzing van de bevolking. Dit 
proces speelt zich af in ahe geihdustriahseerde landen en naar het zich 
laat aanzien worden de zogenaamde ontwikkehngslanden op korte 
termijn ook geconfronteerd met deze problematiek. 

Wat is nu precies veroudering 

Indien wij het verouderingsproces wihen karakteriseren, dan komen wij 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 59; lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 12 Januari 1981. 
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er niet met te stellen dat het die fenomenen zijn die wij bij 65-jarigen en 
ouderen waarnemen. Integendeel, de huidige opvatting is dat veroude
ring een dynamisch proces is, dat niet los te zien is van groei en ontwik¬
keling tot volle wasdom. Naast een aantal uiterlijk duidelijk waarneem
bare ouderdomsverschijnselen ^ zoals het grijs worden van de haren, de 
rimpehge huid en de afname van de lengte — wordt het verouderings
proces gekenmerkt door de achteruitgang in functie van een groot aan
tal, zo niet van ahe organen. Dacht men tot voor kort dat de meeste 
orgaanfuncties beginnen te verminderen omstreeks het 30ste levensjaar 
(1), recentelijk hebben Bafitis en Sargent (2) aangetoond dat de afname 
van orgaanfuncties lang niet altijd omstreeks het 30ste levensjaar hoeft 
aan te vangen. Dit kan zowel vroeger als later plaatsvinden. Daarnaast is 
gevonden dat sommige organen in de ti jd een veel sterkere achteruit
gang tonen dan andere. Tevens is bekend dat in één orgaan, dat verschil
lende functies uitoefent, de ene functie sterker kan verminderen dan 
een andere. Een bekend voorbeeld van het laatste is dat vele ouderen 
veel minder makkelijk iets nieuws leren maar vaak juist uitstekend in 
staat zyn om, op grond van ervaringen vroeger opgedaan, bepaalde 
situaties te beoordelen en tot beshssingen te geraken. 

Bij bovenstaande beschouwing zijn de invloeden die van buiten op de 
mens afkomen en het verouderingsproces zouden kunnen beïnvloeden 
niet in aanmerking genomen. Gedacht wordt hier o.a. aan de zogenaam
de „hfe style" factoren (leefpatroon, voeding) en miheu. Daarnaast 
moet uitdrukkelijk gesteld worden dat veroudering een fysiologisch ge
beuren is, dat berust op een biologisch mechanisme en niet een ziekelijk 
proces. De vele ouderdomskwalen, de zogenaamde multipele pathologie 
op oudere leeftijd (d.w.z. dat doorgaans niet één maar verschihende 
ziekelijke afwijkingen tegelijk voorkomen) zijn veeleer een gevolg van 
verlies aan orgaanfunctie met het stijgen van de leeftijd, of de expressie 
van langzaam voortschrijdende chronische afwijkingen die veel vroeger 
zijn ontstaan, dan dat ze synoniem zijn met het verouderingsproces als 
zodanig. Met andere woorden, tijdens veroudering gaan de diverse 
orgaanfuncties achteruit. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van 
dysfuncties en döze laatste kunnen op hun beurt weer aanleiding geven 
tot ziekten. Dit impliceert dat verouderingsonderzoek niet op ziekte ge
oriënteerd is, maar algemene biologische processen bestudeert. 

Achteruitgang van orgaanfuncties 

Uitgaande van dé opvatting dat de intacte, levende cel als de kleinste 
functionele eenheid van een orgaan kan worden beschouwd, ligt het 
voor de hand bij het bestuderen van de mechanismen van orgaanver-
oudering ahe aandacht op de cel te concentreren. Hierbij wordt uitge-



B I O L O G I S C H E O O R Z A K E N V A N O U D E R D O M S V E R S C H I J N S E L E N 1 23 

gaan van de hypothese dat de individuele ceüen van een orgaan met 
het ouder worden slechter gaan functioneren. Hierbij zijn in principe 
twee mogelijkheden aanwezig. Het slechter functioneren van een orgaan 
met het stygen van de leeftijd berust op celverlies, d.w.z. er blijven 
minder cehen over om het werk te doen. Of, de individuele cellen tonen 
verouderingsverschijnselen die tot uiting komen in afname van de 
orgaanfunctie. Bij deze beschouwing dient tevens betrokken te worden 
dat het intacte organisme drie categorieën cellen kent, nl. een groep die 
zich door voortdurende celdelingen als het ware steeds vernieuwt. Een 
voorbeeld hiervan zijn de cellen van de oppervlakte van onze huid. Een 
tweede groep, die na aanleg nog de mogelijkheid heeft tot deling, maar 
dat slechts onder bijzondere omstandigheden en weinig frequent doet. 
Als voorbeeld kan genoemd worden de lever parenchymcellen of hepa-
tocyten. Tenslotte de groep cehen die zich na de aanleg van een orgaan 
niet meer kunnen delen, de zogenaamde postmitotische cellen. Hiertoe 
behoren o.a. de zenuwcehen of neuronen en de spiercellen. Het is 
makkelijk te begrijpen dat individuele celveroudering zijn grootste in
vloed zal uitoefenen op die organen waar de cellen zich niet of nauwe
lijks meer delen na de aanleg van het orgaan. 

Centraal bij de huidige inzichten omtrent wat zich afspeelt in de cel 
bij veroudering staat het DNA. Zowel bij de replicatie (celdehng) als bij 
het proces van de eiwitsynthese kan het wezen van het verouderingspro
ces gezocht worden. Eén groep onderzoekers zoekt de oorzaak van ver
oudering bij de replicatie en hierop berust o.a. de mutatietheorie van 
veroudering. Andere onderzoekers zijn meer geneigd het te zoeken in 
het proces van de eiwitsynthese. Tijdens de eiwitsynthese vormt zich in 
de kern volgens de code van één DNA-streng het boodschapper-RNA 
(messenger - of mRNA). Dit proces noemt men transcriptie. Het 
mRNA begeeft zich vanuit de kern naar het cytoplasma, waar het in het 
ribosoom de code van het DNA overdraagt aan de aminozuren die door 
het transporteur-RNA (tRNA) worden aangevoerd. Naar gelang van de 
code, neergelegd in het mRNA, worden nu de verschillende eiwitten ge
vormd. 

In principe kan men zich twee manieren voorstellen waarop het pro
ces van de eiwitsynthese gestoord kan worden (3): 
- De beschikbare hoeveelheid informatie die wordt weergegeven in de 

verschihende codes van het mRNA, neemt af door nog onbekende 
oorzaken. Gedacht wordt o.a. aan stoornissen door'veelvuldig plaats
vinden van dit proces. 

- Een ingebouwde en dus erfelijke eigenschap beïnvloedt de mechanis
men die tot taak hebben de transcriptie te starten of te stoppen. 
Stoornissen in de eiwitsynthese zouden aanleiding geven tot het ont

staan van defecte eiwitten, die op hun beurt weer aartleiding geven tot 
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verminderde functie van celcomponenten. Dit laatste zou er toe leiden 
dat de cellen slechter gaan functioneren, met als gevolg verminderde 
functie van organen. 

Voor de toetsing van de hypothese dat de individuele cellen van 
organen met het ouder worden slechter gaan functioneren, dient men 
zich te reahseren dat liet intacte organisme een complexe opbouw heeft 
en dat ook extracellulaire factoren een rol kunnen spelen bij de afname 
van orgaanfunctie. Naast de reeds eerder genoemde drie categorieën cel
len, die alle behoren tot de klasse van parenchymcellen, bevat een 
orgaan tevens niet-parenchymcellen zoals die van het steunweefsel, de 
bloedvaten, etc. Daarnaast kan de orgaanfunctie beïnvloed worden door 
veranderingen in de bloedvoorziening en door neuro-endocriene regula
tiemechanismen. 

Veranderingen in het steunweefsel zijn die, welke kunnen optreden in 
de structuur van de bindweefsel-elementen elastine en collageen. Be
kend is o.a. dat het aantal dwarsverbindingen in collageen kan toe
nemen met het ouder worden. Dit heeft o.a. tot gevolg dat de elastici
teit van collageen afneemt. Of het ook een invloed heeft op de doorlaat
baarheid van steunweefsel waarin veel collageen zit, is nog een om
streden vraag. 

Bij veranderingen in de neuro-endocriene regulatiemechanismen heeft 
men enerzijds te maken met processen in het centraal zenuwstelsel, 
anderzijds in het hormonale systeem. Waargenomen is dat de geleidings
snelheid in het zenuwstelsel afneemt en dat de reactietijd en de reflex-
tijd toenemen. Recentelijk is de aandacht gericht op mogelijke verande
ringen van neurotransmitters tijdens veroudering. Hierbij wordt gedacht 
aan o.a. afname en/of toename van bepaalde soorten neurotransmitters. 
Bij de hormonale regulatie gaan de gedachten niet alleen in de richting 
van een afname van de aanmaak van nieuwe hormoonmoleculen, maar 
ook van kwahtatieve veranderingen. Tevens wordt verondersteld dat de 
gevoeligheid van targetcellen voor hormonen afneemt. Of dit laatste een 
gevolg is van afname of veranderingen van receptoren voor hormonen 
op de celmembraan, is nog een open vraag. 

In het bovenstaande zijn nog veel hypothesen die wachten op toetsing 
van hun juistheid. Hiervoor is onderzoek nodig. 

Slo tb eschou wing 

Gezien de bovenstaande gesignaleerde complexiteit van het systeem, en 
omdat de mens zich veelal niet leent voor experimenteel onderzoek, 
dient het mechanisme van het verouderingsproces in een dierexperimen
teel model nader onderzocht te worden. Voor deelvragen kan gebruik 
gemaakt worden van in vitro systemen waarbij men geisoleerde cellen 
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kan bestuderen. In dit laatste geval heeft men het voordeel dat men 
kwantitatief kan werken en bovendien de invloed van extracellulaire 
factoren uitsluit. 

Gerealiseerd dient te worden dat de gerontologie (de leer van de 
ouderdom) nog een jonge wetenschap is waarvan de doelstelhng globaal 
als volgt geformuleerd kan worden: de verbetering van de kwaliteit van 
het leven in de derde levensfase. Dit moet niet verward worden met ver
lenging van de maximale levensduur. Dit laatste kan pas in studie ge
nomen worden als eerst een oplossing is gevonden voor het opheffen 
van alle kwalen en ongemakken van de oude dag. Gerontologie houdt 
zich niet alleen bezig met de biologische aspecten van veroudering. Ook 
de gezondheidsaspecten en de maatschappelijke gevolgen van de ver
oudering behoren tot het studieterrein van de gerontologie. Te weinig 
beseft men dat de bijdragen van de sociale gerontologie slechts oplossin
gen aandragen voor korte termyn. Dit is vooral gelegen in het gegeven 
dat ons cultuurpatroon zo sterk aan veranderingen onderhevig is, waar
door waarden van vandaag als het ware morgen alweer verouderd zijn. 
Resultaten verkregen uit onderzoek naar de biologische achtergronden 
van veroudering kunnen daarentegen bijdragen tot een verbetering van 
de kwaliteit van het leven in de derde levensfase, alsmede de bouw
stenen aandragen voor een rationele aanpak van de gezondheidsaspecten 
van de ouderen in onze samenleving (4). Deze zijn derhalve veel waarde
vaster. 

Tenslotte dient opgemerkt te worden dat onze kennis van de biologie 
van de veroudering nog slechts gering is en dat er momenteel geen harde 
gegevens bekend zijn waarop behandelingen, die beogen de veroudering 
tegen te gaan of verjongend werken, kunnen steunen. Er moet dan ook 
een vraagteken geplaatst worden bij „middelen" waarvan geclaimd 
wordt dat ze bovenbeschreven effect hebben. 
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DE OCEAAN A L S Z O N N E C E L 

door 

W. Griekspoor 

Inleiding 

Wuivende palmen, blanke stranden, een blauwe zee, gebronsde en be
bloemde inboorlingen. Nog steeds proberen de toeristenfolders ons 
eilanden als Hawaii, Tahiti en Cura9ao op 19e eeuwse wijze te verko
pen. Voor energieingenieurs, die zich door deze folders aangetrokken 
voelen is er sinds twee jaar een extra attractie bijgekomen. En wel in de 
vorm van een kleine drijvende elektrische centrale voor de kust van Ha-
waü, die gebruik maakt van het temperatuurverschh tussen het warme 
oppervlaktewater en het koude water uit diepere zeelagen en op deze 
wijze 50 kWe aan electriciteitsvermogen levert. 

Deze nieuwe manier van elektriciteitsproduktie m.b.v. indirecte zon-
neënergie wordt in de wandehng OTEC genoemd. OTEC staat voor 
Ocean Thermal Energy Conversion. 

De mini-OTEC bij Hawaü is de eerste centrale in ambhieuze program
ma's in de Verenigde Staten, West-Europa en Japan om op deze wijze 
aan de elektrichehsbehoefte in aan zee gelegen tropische of subtro
pische gebieden te voorzien. Tegen het jaar 2000 moet, als alles goed 
gaat, de Golf van Mexico alleen al zo'n 10.000 MWe OTEC elektricheit 
leveren aan het vaste land van de V.S. 

Nederland is nauw betrokken bij de internationale ontwikkehng van 
OTEC. 

Momenteel worden door de Hohandsche Beton Groep en de overheid 
plannen uhgewerkt voor een demonstratieprojekt van 10 MW dat rond 
1985 voor de kust van Curacao in bedrijf zou kunnen gaan. 

Een Amerikaans fysicus, Clarence Zener, hoogleraar aan Carnegie Mel
lon University, vatte in 1973 de OTEC-techniek samen als iets dat in 
vergelijking met kolen- of kernenergiecentrales, hooguit beschreven kan 
worden als veredeld loodgieterswerk. OTEC is m feite niets meer en 
niets minder dan het efficiënt omspringen met reusachtige zeewaterstro
men die resp. 3 graden afgekoeld of opgewarmd worden. 

Het feh, dat bijna onzichtbare centrales op zee niet zo zeer tot de ver
beelding spreken als bijvoorbeeld windmolens of zonnesatehieten, en 
ook de betrekkelijke eenvoud van de techniek zijn er vermoedehjk 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 59; lezing gehouden voor de KoninkUjke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 26 januari 1981. 
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debet aan dat OTEC in wetenschappelijke en technische kringen een 
van de minst bekende hernieuwbare energiebronnen is. Toch is het één 
van de meest serieuze voor de nabije toekomst. 

In dit verhaal wordt een nadere toelichting gegeven van het OTEC 
principe en de belangrijkste onderdelen van een OTEC-centrale. Na een 
korte tocht door de hoogte- en dieptepunten van de OTEC-geschiedenis 
van de laatste honderd jaar, wordt stügestaan bij twee interessante tech
nische uitdagingen in OTEC-centrales, en wel de warmtewisselaars en de 
aanvoerpijp voor het koude diepzeewater. 

OTEC-PRINCIPE, ALGEMENE VOORDELEN 

Het fysisch potentieel voor OTEC is enorm en in ieder geval groter dan 
het potentieel voor golf-, wind- of getijdenenergie. In grote delen van de 
tropische oceanen bestaan er aanzienhjke temperatuurverschillen tussen 
het door de zon verwarmde zeeoppervlak (ca. 27°C) en de koude water-
lagen (ca. 7°C) die zich tot 1000 m onder het oppervlak uitstrekken, 
(fig. 1) Een dergelijke temperatuurstratificatie vinden we ruwweg tussen 

L A R G E S C A L E D I S T R I B U T I O N OF 

OTEC THERMAL RESOURCE 

Fig. 1 Gebieden die voor O T E C geschikt zijn. 

20° NB en 20° ZB. Dh omvat de kusten van Oost-Afrika, India, Sri-
Lanka, Indonesië, ehanden in de Stille Zuidzee, Caraibisch gebied. Golf 
van Mexico, Brazilië en West-Afrika. 

In drijvende OTEC-centrales kan elektriciteit worden opgewekt in ver
mogens van 10 tot 400 MW, gebruikmakend van deze temperatuurver-
schihen. De bovenlaag van tropische zeeën fungeert in dit verband niet 
aheen als zonnecohector, maar ook als een enorm warmteopslagvat. 
Hierdoor is het voor OTEC benodigde temperatuurverschil van ca. 20°C 
24 uur per dag aanwezig en kan een OTEC-centrale continu elektrici
teit leveren, in tegenstehing tot systemen op het land, die zonlicht in 
elektriciteit omzetten, zoals foto-voltaische cellen en zonnetorens. 
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De belangrijkste redenen om OTEC tot ontwikkeling te brengen zijn; 

- vervanging van eindige kostbare brandstoffen door een zichzelf aan
vuhende energiebron. 

- geen noemenswaardige miheueffecten. 
- goede vooruitzichten voor een concurrerende positie t.o.v elektrici

teit op basis van ohe en kolen. 
- inpasbaarheid op lange termijn in een nieuwe energieëconomie, waar-

m bijv. waterstof als energiedrager wordt toegepast. 

De eerste commerciële toepassing van OTEC wordt verwacht in het eind 
van de jaren tachtig voor de elektricitehsvoorziening van ehanden als 
Hawau. Tahiti en de Nederlandse Anthlen, die geheel van geïmporteerde 
ohe afhankelijk zijn. 

OTEC-cyclus 

Bij OTEC wordt de Rankinecyclus gebruikt om mechanische energie te 
onttrekken aan thermische energiestromen waartussen een temperatuur
verschh van minstens 20°C bestaat. Momenteel zijn er twee systemen in 
ontwikkeling; de open cyclus en de gesloten cyclus. De gesloten cyclus 
(tig. 2 is thans technisch het verst gevorderd en zal dan ook in de eerste 
centrales worden toegepast. Zoals blijkt wordt in de gesloten cyclus 

NH, VAPOR 

WMMmmmimmv 
2 1 ° C ; 8.7 ber 

GENERATOR 

C L O S E D C Y C L E O T E C 

Fig. 2 Closed-cycle O T E C 
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warm oppervlaktewater door een warmtewisselaar (verdamper) gepompt, 
waarbij warmte wordt afgestaan aan een werkvloeistof (bijvoorbeeld 
ammoniak). Deze vloeistof gaat hierdoor in damp over, die wordt geëx
pandeerd in een turbine waarmee een generator wordt aangedreven. 
" De drukval over de turbine in het geval van ammoniak bedraagt onge
veer 3,5 bar. De damp wordt na de turbine door een warmtewisselaar 
(condensor) gevoerd, waarin de damp weer tot vloeistof wordt gecon
denseerd. Dit gebeurt doordat de damp warmte afstaat aan het koude 
water dat van een diepte van 600 tot 1000 meter door een koud water
pijp omhoog is gehaald. De werkvloeistof wordt vervolgens met behulp 
van een circulatiepomp weer teruggevoerd naar de verdamper, waarna 
de cyclus opnieuw begint. 

Laten we via een thermodynamische vergelijking van de OTEC-kring-
loop met een conventionele stoomcyclus eens proberen af te leiden wat 
de kritieke onderdelen en ontwerpafwegingen in een OTEC centrale 
zijn (fig. 3). 

COnPARISON OF OTEC AND CONVENTIONAL TECHNIQUES 

CONl/ENT. OTEC 

A T FUEL 1500 20 

A T RANKINE CYCLE C c ) 500 10 

EFFICIENCY CARfMOT {%) 62 3o4 

EFFICIENCY REAL 35 2 , 0 

A P RANKINE CYCLE (BAR) 90 3 , 5 

Fig. 3 Vergelijking van O T E C met een conventionele stoomcyclus 

Een conventionele stoomcentrale wordt technisch gekarakteriseerd 
door hoge temperaturen en drukken. Het zijn materiaalproblemen die 
beperkingen opleggen aan de boventemperatuur van de cyclus en dus 
aan het theoretisch mogelijk rendement van de centrale. Vanwege de 
hoge brandstofkosten is het rendement van groot belang. 

In een OTEC-centrale is het beschikbare temperatuurverschh zeer ge
ring, doch de brandstof is gratis. Er treden geen technische problemen 
op door hoge temperaturen en drukken. Het theoretische Cariiot-rende-
ment hgt vast door het gegeven temperatuurverschh van 20°C. In de 
praktijk zal dh rendement om een aantal redenen niet gehaald kunnen 
worden, (fig. 4) 
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OTEC EFFICIENCY FIGURES 

EFFICIENCY = 
Pnet 
Q i n , o u t 

CARNÜT K| A t 10 
Tmax 295 3 @ 

RANKINE 98 % 

TURBINE 8G % 

CYCLE 95 % 

GROSS EFFICIENCY BECGHES 2 .5 % 

=0.77 
Pgross 

NET EFFICIENCY BECOMES 2 .0 % 
Fig. 4 Indicatie van rendementscijfers 

In de eerste plaats zal in de ammoniak-cyclus zelf slechts een tempera-
tuui-verschh van 10°C voorhanden zijn, omdat er zowel aan de warm-
als aan de koudwaterkant 5°C verloren gaat in de warmtewisselaars die 
de ammoniak verdampen en condenseren. Hierdoor houden we theore
tisch een maximaal omzettingsrendement van 3,4% over in de ammo
niak-cyclus. Hier wordt verder op afgedongen omdat: 
- de Rankine-cyclus een iets lager rendement heeft dan de Carnot-cy-

clus 
- er verhezen in de turbine optreden 
- en er verhezen in de leidingen van de ammoniakdamp optreden. 
Als gevolg hiervan daah het bruto rendement van 3,4 naar 2,5%. 

We zijn er echter nog niet. Van de bruto geproduceerde elektriciteh 
is een deel nodig om de pompen aan te drijven die de benodigde reus
achtige zeewaterstromen door de warmtewisselaars voert. Hiervoor is 
zo'n 25% van het brutoverinogen nodig. 

Uiteindelijk wordt er een netto omzettingsrendement van thermische 
energie in mechanische energie van 2% verwacht. 



132 W. G R I E K S P O O R 

Wat zijn nu de technisclie consequenties van zo'n laag rendement?Laten 
we daartoe eerst vaststellen over wat voor zeewaterstromen we spreken. 

Een netto rendement van 2% betekent dat de toegevoerde of afgevoer
de warmtestroom 50 maal zo groot moet zijn als het geproduceerde 
elektrische vermogen. De warmtestromen zijn gelijk aan de gezochte 
zeewaterstroom x soortehjke warmte x de afkoeling resp. de opwarming 
van de zeewaterstroom. Deze afkoeling resp. opwarming bedraagt circa 
3°C. Invullen van deze getahen levert een warm- en een koudwater-
stroom van 4 m^/s per MW elektrisch vermogen. Gezien vanuit de hard
ware van de drijvende centrale is dit een enorme hoeveelheid. Voor een 
400 MW-centrale komt dit overeen met de piekafvoer van de Rijn! 

Aan de andere kant zijn de benodigde stromen gering in vergelijking 
met de totale oceaanstromen rond een drijvende OTEC-centrale. Bij 
een geringe stroomsnelheid van 0.1 m/s is het direct aangestroomde wa
ter al genoeg om de verdampers te voeden. 

Dat zelfs met een dergelijk laag rendement toch een concurrerende 
energiebron kan worden verkregen is te danken aan het feit dat de 
„brandstof" (zeewater) gratis in enorme hoeveelheden voor handen is 
en dat door de technische ontwikkehng gedurende de afgelopen jaren 
de investeringen tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen hjken te 
zijn. 

Bij het bespreken van de OTEC-techniek onderscheiden we drie hoofd
onderdelen in een drijvende centrale, (fig. 5) 
- ocean system, bestaande uit platform, koudwaterpijp en 

5 Hoofdonderdelen van een drijvende OTEC-centrale 
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- power system, dat de eigenlijke energie-omzetting verzorgt 
aan boord van het platform. 

- transmission system, bestaande uh de onderzeese elektricitehska-
bels die naar de kust leiden. 

De belangrijkste uhdagingen, die de reusachtige zeewaterstromen met 
zich meebrengen, hebben betrekking op de volgende onderdelen: 

- power system: Warmtewisselaars 
Het gaat er om tegen acceptabele kosten 
enorme warmtewisselaars te ontwikkelen 
(we praten over ca. 10 ha WW oppervlak van 
een 100 MW-centrale), die bestand zijn tegen 
corrosie, vervuiling en inwerking van werk
vloeistof. 

VJerkvloeistof 
Het gaat om het selecteren van een medium 
dat gunstige thermodynamische eigenschap
pen heeft, doch ook acceptabel is wat be
treft miheu, brandbaarheid, beschikbaarheid, 
en kosten. 

- ocean system: Koudwaterpijp 
Is zonder twijfel het opmerkelijkste onder
deel van een OTEC-centrale. De pijp van een 
100 MW-centrale heeft een lengte van 600 m 
en een diameter van maar liefst 20 meter. 
Deze afmetingen zijn tot nu ongekend in de 
offshore-industrie. 

Drijvend eiland 
Het platform is opmerkelijk zowel vanwege 
zijn afmetingen (150.000 tot 200.000 ton 
watei-verplaatsing voor een 100 MW-centrale) 
als vanwege de speciale eisen betreffende de 
toegankelijkheid van de warmtewisselaars. 

OTEC-GESCHIEDENIS 

Voordat op de belangrijkste technische problemen iets nader wordt in
gegaan is het interessant de OTEC-geschiedenis de revue te laten passé-
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ren en te kijken waar de hinderpalen hebben gestaan en wat de huidige 
plannen zijn. 

De Franse natuurkundige Arsène d'Arsonval propageerde voor het 
eerst in 1881 het OTEC-concept als één van de toepassingen van de 
Rankinecyclus. Het duurde tot 1930 tot zijn leerhng en persoonlijke 
vriend George Claude de eerste OTEC centrale bouwde in de Matanzas 
Baai nabij Cuba. Hij koos voor het „open cycle type", waarin het zee
water zelf als werkvloeistof fungeert. Deze centrale heeft slechts twee 
weken zijn vermogen van 22 kW kunnen leveren doordat een zware 
storm de koudwaterpijp verwoestte. Het project werd daarna gestaakt. 
Na deze mislukte poging ontwierp Claude een 800 kW-centrale aan 
boord van een verbouwd vrachtschip dat voor de kust van Brazilië werd 
neergelegd. Dit maal mislukte de zaak vanwege ontwerpfouten in de 
powercyclus. 

In de jaren vijft ig heeft de Franse Societé d'Energie des Mers het idee 
weer ter hand genomen en een centrale ontworpen die voor de kust bij 
Abidjan in Ivoorkust zou worden geihstaheerd. Na het nodige experi
mentele werk met de koudwaterpijp werd het project in 1956 gestaakt 
vanwege de lage olieprijs en de goede verwachtingen voor hydroëlek-
trische- en kernenergie. 

Het begin van de huidige OTEC-ontwikkehngen vond in 1960 plaats 
in de Verenigde Staten toen het vader/zoon team J. Hilbert en James 
Anderson een prive-bndememing, gewyd aan OTEC, begonnen en een 
ontwerp lanceerden voor een drijvende OTEC-centrale van 100 MW van 
het closed cycle type. 

De werkelijke doorbraak moest om economische redenen wachten tot 
1973, het jaar van de eerste ohecrisis. De eerder genoemde Clarence 
Zener nam in een artikel m Physics Today het OTEC-principe opnieuw 
onder de loep en hield een ki-achtig pleidooi voor een OTEC-program-
ma, te sponsoren door de Federale overheid. Zijn inspanningen hebben 
duidelijk resultaat gehad. Sindsdien heeft er een zeer snelle OTEC-ont-
wikkehng in de V.S. plaatsgevonden, waaraan zowel grote industrieën 
als Lockheed, TRW, Westinghouse en General Electric deelnemen, als 
universiteiten, laboratoria en particuhere researchinstituten zoals 
Batelle en Mitre. 

De eerste drijvende OTEC-centrale ^ de reeds genoemde mini-OTEC 
bij Hawah - ging in 1979 met succes van start. Het betrof hier een 
privéinitiatief van de Staat Hawaü, Lockheed en het Zweedse bedrijf 
Alfa-Laval. 

Het federale OTEC-jaarbudget voor 1980 bedroeg 40 miljoen dollar. 
Binnenkort worden in de V.S. de ontwerpcontracten gegund voor één 
of twee demonstratieprojecten van 40 MW, die in 1985 moeten draaien. 
De totale kosten worden geschat op 250 miljoen dohar per project. 
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Europa heeft inmiddels ook niet stilgezeten. De Hohandse Beton 
Groep en Alfa-Laval hadden een leidende rol in een OTEC-werkgroep 
van de Association Européenne Océanique (EUROCEAN), waar verder 
nog Franse, Itahaanse en Belgische bedrijven aan deelnamen. HBG had 
zoveel succes met haar waterbouwkundige ideeën omtrent platforms 
en koud waterpijpen voor OTEC, dat zij door de Amerikaanse over
heid in het OTEC-werk in de V.S. werd ingeschakeld. HBG koos Smit 
Internationale - de slepers en Lockheed als subcontractor voor dit 
werk. 

Op grond van de goede resultaten van zowel het Amerikaanse als het 
Europese werk zijn de huidige plannen ontstaan voor een 10 MW de
monstratiecentrale voor de kust van Curacao. Het Nederlandse Ministe
rie van Economische Zaken draagt bij aan het uitwerken van deze plan
nen door HBG. 
In opdracht van HGB en EZ hebben Tebodin Raadgevende Ingenieurs 
en Delta Marine Consultants een projectplan uitgewerkt voor een ge
meenschappelijk Antihiaans-Nederlands project. 

In Frankrijk en Japan vinden soortgelijke ontwikkelingen plaats, ge
richt op demonstratie-projecten in het midden van de 80er jaren. 

De OTEC-geschiedenis tot nu toe laat zich als volgt samenvatten: 

- Eerste Franse projecten mislukt door 
- koudwaterpijp problemen 
— goedkopere alternatieven 

- Sinds 1973 snehe en succesrijke technische ontwikkeling in V.S., 
West-Europa en Japan 

- Demonstratieprojecten van 10-40 MW worden momenteel ontwor
pen. 

KRITIEKE ONDERDELEN 

Een OTEC-centrale is technisch gesproken een eenvoudig apparaat. De 
belangrijkste vraagtekens in de eerste demonstratiecentrales hebben 
meer te maken met de zeer grote afmetingen van de onderdelen en de 
economie van het geheel dan met comphcaties in ontwerp of bedrijfs
voering. 

Warmtewisselaars en werkvloeistof 

Warmtewisselaars komen veelvuldig voor in de industrie en in veel con
sumentenproducten. Iedere koelkast en ahconditioner heeft twee 
warmtewisselaars; de radiateur in een auto is ook een warmtewisselaar. 
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Bij OTEC neemt de warmtewisselaar een centrale plaats in vanwege de 
enorme afmetingen. Een 100 MW-centrale heeft ongeveer 10 ha aan 
warmtewisselend oppei-vlak aan boord. Hierdoor zijn de warmtewisse
laars het duurste afzonderlijke onderdeel van een OTEC-centrale. Zij 
slokken ca. 40% van de totale investering op. 

De volgende factoren spelen een rol bij de keuze van warmtewisselaar
type, materiaal en werkvloeistof: 
— afmetingen 
— kosten 
— corrosie 
— biologische vei-vuiling 
— onderhoud 

Afmetingen 

Kosten van een warmtewisselaar hangen direct samen met het totale op
pervlak. Dit kan verlaagd worden door de warmteoverdrachtscoëfficiënt 
te verhogen, bijv. door de wanden dunner te maken, of door een pro-
fielvorm aan te brengen, waardoor het effectieve oppervlak toeneemt. 

Ook de keus van werkvloeistof bepaalt het benodigde warmtewisse
lend oppervlak. Als we ammoniak, propaan, en een freon-werkvloeistof 
vergelijken, zien we dat ammoniak de hoogste verdampingswarmte en 
warmtegeleiding heeft. Dit betekent dat bij ammoniak de werkvloei-
stofstroom het kleinst kan zijn. Grotere afmetingen werken ook door in 
de kosten van het platform. Doel is dus zo compact mogehjke warmte
wisselaars met zo min mogelijk materiaal. 

Kosten 

Naast de materiaalhoeveelheid speelt de materiaalkeus een zeer grote 
rol. De belangrykste kandidaten zijn titanium, roestvrij staal, aluminium 
en een koper/nikkel-legering. De zeer hoge kosten en beperkte beschik
bare produktiecapaciteit van titanium maken dat roestvrij staal de waar
schijnlijkste keus wordt bij gebruik van ammoniak. Bij toepassing van 
freon als werkvloeistof is koper/nikkel het meest kosteneffectief. 

Corrosie 

OTEC-centrales moeten ontworpen worden voor een levensdrmr van 30 
jaar. Een bijpassende titanium warmtewisselaar, die tegen de corrosie 
volledig bestand is, is zeer kostbaar. Experimenten zijn in volle gang om 
roestvrij staal en alumuminium definitief te kwalificeren voor een 
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OTEC-toepassing. Vermoedelijk is het goedkoper dit soort warmtewis
selaars van goedkoop materiaal een aantal malen tijdens de levensdmir 
van de centrale te vervangen dan een dure thanium wisselaar te installe
ren die meer dan 30 jaar meegaat. 

Biologische vervuiling 

Micro-organismen - voornamehjk plankton en opgelost organisch mate
riaal - die in het zeewater aanwezig zijn, bevorderen het ontstaan van 
bacteriële slijmlagen op het warmtewisselaar-oppervlak. Deze slijmlagen 
veroorzaken een verlaging van de warmteoverdrachtscoëfficiënt. De 
snelheid van aangroei is afhankelijk van het materiaal, het soort opper
vlak, de temperatuur van het water en het gehahe aan voedingszouten. 

Proeven die in Hawah en op St. Croix op de Maagdenehanden zijn ge
nomen als onderdeel van het Amerikaanse OTEC-programma, wijzen uit 
dat de mate van aangroei binnen acceptabele grenzen kan worden ge
houden door een combinatie van mechanische reinigingssystemen met 
borstels of sponsballetjes, en chemische methodes. 

Onderhoud 

Vanwege het grote warmwateroppervlak moeten de reinigingsmethodes 
geheel geautomatiseerd kunnen verlopen. Verder moeten de warmtewis
selaars op zodanige wijze zijn ingebouwd, dat ze op eenvoudige wijze 
per module veiwangen kunnen worden. De voorgestelde moduulgrootte 
loopt uiteen van 1 MW tot 50 MW. 

Tegen de achtergrond van de zo juist genoemde factoren zyn er 
momenteel drie hoofdtypes, die naast elkaar in ontwikkeling zijn: 

1. horizontale shell-and-tube type, waarin de ammoniak in een dunne 
f i lm verstoven wordt op de horizontale pijpen waar het zeewater 
doorstroomt. 

2. By het zogenaamde vertical fahing-film ontwerp worden geribbelde 
verticale pijpen gebruikt. De verhoogde warmteoverdracht is hier niet 
te danken aan het vergrote oppervlak maar aan een fysisch verschijn
sel dat vahende ammoniak golven veroorzaakt langs de toppen en 
delen van de ribbels. Dit is een gecombineerd effect van zwaarte
kracht, oppervlaktespanning en viscositeit. 

3. Tenslotte is er de zogenaamde platenwarmtewisselaar, die op de mini-
OTEC is toegepast. 
Dit is een uiterst compact ontwerp met zeer hoge warmteoverdracht. 
Hierin stromen zeewater en werkvloeistof aan weerszijden van dunne 
platen met een speciaal visgraatprofiel. Het enige probleem bij de 
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platenwisselaar is het ontbreken van langdurige ervaring met reini-
gmgstechnieken tegen biologische vervuüing onder OTEC-condities. 

Alle drie types zullen dit jaar uitgebreid beproefd worden aan boord 
van de OTEC-1, een verbouwde US navy-tanker, die sinds november 
1980 voor de kust van Hawah fungeert als testbed voor OTEC-warmte-
wisselaars. (fig. 6) Het is nu nog niet mogelijk te zeggen welk type het 
geschiktst zal zijn. 

O T E C - 1 , 1 9 8 0 (1 M W e ) 
Fig, 6 OTEC-1 warmtewisselaar testplatform voor de kust van Hawah (1980) 

Koudwaterpijp 

De koudwaterpijp is een van de meest in het oog springende componen
ten van een OTEC-centrale. 
De diameters beginnen bij ca. 7 meter voor een 10 MW-centrale en 
nemen via 20 meter voor een 100 MW-centrale toe tot ca. 30 meter 
voor een 400 MW-centrale. Oorspronkelijke Amerikaanse ontwerpen 
gingen uit van stijve pijpen van voorgespannen beton of staal. Nadat 
met nauwkeuriger analytische modehen en proeven gebleken was, dat 
optredende krachten en momenten voor zo'n styve pijp schrikbarend 
hoog zijn, heeft men het concept van de stijve pijp verlaten en is men 
gaan zoeken naar methoden om de pijp meer vervormingscapaciteit te 
geven. Dit resulteerde in starre pypen met flexibele verbindingsstukken 
en in pijpen met vervormbare wand zoals met glasvezel versterkt plastic. 
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Vanaf het begin van het OTEC-werk in Nederland is er veel aandacht 
aan juist de pijpproblemen besteed. Men zag eigelijk al direct in, dat het 
materiaal beton niet geschikt is voor een verticaal hangende lange pijp. 
Er wordt een hcht materiaal met een grote treksterkte gevraagd, twee 
eigenschappen die beton juist niet bezit. 

Bij toepassing van staal heeft men wel een materiaal met hoge trek
sterkte maar met een dusdanig hoog soortelijk gewicht en hoge elastici-
teitsmodulus, dat de spanningen in de pijp toch onaanvaardbaar hoog 
worden. Door drijftanks zou men de pijp hchter kunnen maken, doch 
met toenemende diepte is meer staal voor hetzelfde drijfvermogen ver
eist vanwege de oplopende waterdrukken, zodat het staalverbruik voor 
een pijp die ongeveer zweeft in water, tot 100.000 ton kan oplopen. 

Uit het voorgaande volgt dat het van belang is een materiaal of een 
samenstel van materialen te vinden dat ongeveer een soortelijk gewicht 
van 1 ton/m3 heeft. Met glasvezel versterkt plastic met daartussen een 
sandwich constructie van een laag balsahout of schuim, voldoet aan 
deze eis. 

In Nederland is door HBG sinds 1976 aan een andere, goedkopere op
lossing gewerkt. Het resuhaat hiervan is een flexibele koudwaterpyp. 
(fig. 7) Basis van dit ontwerp is scheiding van de twee functies die de 
pijp dient te verrichten, namelijk: 
- een scheiding vormen tussen het op te pompen water en het omge

vingswater. 

concre te 
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F L E X I B L E C O L D W A T E R P I P E 
Fig. /Flexibele OTEC-koudwaterpijp 
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— vormvastheid leveren tegen de onderdruk die door het pompen ont
staat. 

De eerste functie wordt vervuld door een waterdicht gecoat kunststof
weefsel met zeer hoge treksterkte, dat als een slurf naar beneden hangt. 
Zet men de pompen aan, dan zal die slurf dichtklappen. Om dat te 
voorkomen worden betonnen ringen op een zekere afstand van elkaar 
aan het weefsel vastgemaakt, waardoor de pijp als een visfuik openge
houden wordt en deze het waterdrukverschh kan weerstaan. Een be
langrijk voordeel van deze flexibele pijp boven een stijve pijp is, dat bij 
het instaUeren op zee niet met een object van 1000 x 20 m gemanipu
leerd hoeft te worden. De flexibele pijp kan in opgevouwen toestand 
worden aangevoerd en ring voor ring worden neergelaten van het 
OTEC-platform af. 

Platforms 

De behuizing van een OTEC-centrale m de vorm van een drijvend plat
form kan vele configuraties hebben. Voor een 100 MW-centrale is vol
gens de huidige opvattingen een constructie nodig met een waterver
plaatsing van 150.000-200.000 ton. 

Het ligt voor de hand te denken aan de conversie van een mammoet
tanker en die uit te rusten als OTEC-centrale. Er kleven evenwel vele 
nadelen aan een dergelijke, ogenschijnlijk goedkope oplossing. Ten eer
ste is het i.v.m. de bevestiging van de koudwaterpijp en de goede wer
king van de instahatie van belang dat de bewegingen in zeegang zo klein 
mogelijk zijn. Ten tweede zijn de componenten en voorzieningen, die 
nodig zijn om de enorme waterstromen te geleiden, van zodanige afme
tingen dat het onderbrengen ervan in een bestaande nauwe omhulling 
technische problemen oplevert. Er is daarom de afgelopen jaren een 
groot aantal nieuwe OTEC-platformconcepten ontwikkeld, zowel in be
ton als in staal. Het is niet mogelijk in dit bestek ahe overwegingen, 
eigenschappen, „voors en tegens" van deze concepten te behandelen. 

Bij de uiteindelijke beoordehng zijn de belangrijkste criteria: 
— stabhiteit en beweging in zeegang 
— acceptabele ankerkrachten 
— toegankelijkheid en vervangingsmogelijkheden van de apparatuur 
— instahatie- en bevestigingsmogelijkheden van de koudwaterpijp 
— constructiemogelijkheden en beperkingen 
— kosten. 

Steunend op ervaring by ontwerp en bouw van de grote betonnen olie-
produktieplatforms voor de Noordzee heeft Nederland een toonaan-
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gevende rol gespeeld bij het ontwerpen en beoordelen van OTEC-plat-
forms. 

De juist genoemde beoordehngscriteria worden toegehcht aan de hand 
van een paar platform-concepten, (fig. 8) 

Fig. 8 OTEC-platform concepten 

- Een surface platform, dus een schip of cilindervormig bouwwerk, dat 
op het water dr i j f t . 
De toegankelijkheid is groot, doch de bewegingen zijn te heftig voor 
een gebied met hurricanes. 

- De zogenaamde spar: een uhstekend gedrag in zeegang, doch de 
apparatuur is moehijk toegankelijk daar het waterdoorsnijdend op
pervlak gering is. 

- Tenslotte een in Nederland ontwikkelde hybride oplossing: een hori
zontaal georiënteerde ondergedompelde caisson, met daar bovenop 
externe modules met de energie-omzettingsapparatuur. Dir concept 
combineert een zeer goed zeegedrag met grote toegankelijkheid en 
vervangbaarheid. 
Voorbeeld van het schiptype is een ontwerp van HBG voor een 10 MW 
centrale in een rustig gebied, zoals bijv. Curagao. (fig. 9) 

VOORUITBLIK 

De eerste centrales in het midden van de tachtiger jaren, tussen de 10 en 
40 MW, liggen geheel binnen de ervaring van de offshore-industrie. Aan 
de industrie zal het dus niet liggen of deze centrales er in snel tempo 
zuhen komen. De uiterst snehe ontwikkeling van de olieplatforms op de 
Noordzee heeft duidelijk bewezen dat binnen 5 jaar geheel nieuwe ont
werpen van het tekenbord tot werkelijkheid kunnen worden gemaakt. 
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Fig. 9 HBG ontwerp voor een 10 MW OTEC-centrale ) 

I 
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OTEC staat momenteel op een politiek kruispunt. Zodra de beslissing 
valt de investering in de demonstratiecentrales door te zetten, zal er in 
5 jaar tijd de basis voor een nieuwe industrietak gelegd zijn, die bepaal
de regio's in hun elektricitehsproduktie onafhankelijk van olie kan 
maken.. 

Dat we niet onontkoombaar aan fossiele brandstoffen zijn overge
leverd, moge door dit verhaal nog eens onderstreept zijn. 





DE VOORTPLANTING VAN VISSEN; 
wetenschappelijke aspecten van een practisch probleem 

door 

P.G.W.J. van Oordt 

Inleiding 

De meest voorkomende wijze van voortplanting bij meercellige organis
men is de geslachtelijke, waarbij een mannelijke zaadcel versmeh met 
een vrouwelijke eicel. Het gaat bij de voortplanting om het handhaven 
van de soort. Voorwaarde daartoe is, dat er tenminste evenveel indivi
duen geboren worden als er door de dood worden weggenomen. Dat 
heeft consequenties zowel voor de aanmaak van eicellen als voor hun 
kans om bevrucht te worden en hun mogelijkheid om zich te ontwikke
len tot nieuwe, volwassen individuen. 

Deze voordracht is voornamelijk gewijd aan het eerste aspect: de aan
maak van eicehen, in het ovarium van beenvissen, en aan de rol die hor
monen daarbij spelen. De vorming van zaadceüen zal niet ter sprake 
komen; mede omdat er geen wezenhjk verschü is tussen de hormonale 
regulatie van de vorming van manlijke en die van vrouwelijke gameten 
Ook de aantrekking tussen individuen van verschihend geslacht en hun 
voortplantingsgedrag, dat vooraf gaat aan het bevruchten van de eicel
len, zal niet worden behandeld. Wel wh ik Uw aandacht vestigen op het 
feit, dat plaats en tijd van het bevruchten van eicehen niet aan het toe
val zijn overgelaten. 

Omgeving en overlevingskans van nieuwe individuen 
Vanaf het moment, dat de embryonale ontwikkeling begint, moet de 
vrucht zich in een beschermende ruimte bevinden van niet te hoge en 
niet te lage temperatuur, en moet er over voedingsstoffen beschikt kun
nen worden. Ook later, als het jonge dier langzamerhand een zelfstandig 
leven gaat leiden, moet het genoeg voedsel kunnen vinden, en een goede 
kans hebben om aan belagers te ontkomen. 

Gemakkelijk te begrijpen voorbeelden zijn zoogdieren als schapen en 
herten, waarbij de bevruchting in het najaar plaats heeft en de geboorte 
m het voorjaar. In de baarmoeder zijn de omstandigheden voor de em
bryonale ontwikkehng optimaal, en zodra de dieren enige tijd na de ge
boorte zelf voedsel gaan zoeken, is dat in voldoende mate aanwezig. 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 59; lezing gehouden voor de KoninkUjke MaatschappU voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage 9 februari 1981. 
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De vogels vormen een ander goed voorbeeld. De eieren worden in 
een nest gelegd, warm gehouden en beschermd, en zodra de jongen de 
eieren verlaten hebben, kunnen ze — al of niet via de ouders — over vol
doende voedsel beschikken. Voor de embryonale ontwikkeling bevat de 
eidooier genoeg materiaal. Dat is ook het geval bij koudbloedige verte
braten, reptielen, amfibieën en vissen, die immers evenals vogels dooier-
rijke eieren leggen. Is dit dooiermateriaal opgebruikt, dan zijn de jongen 
ook zo ver ontwikkeld, dat ze zelf voedsel kunnen gaan zoeken, en is er 
doorgaans voldoende voedsel in hun omgeving aanwezig. 

Een en ander betekent meestal, dat de eieren slechts eenmaal per jaar 
worden gelegd; in onze contreien als regel in het voorjaar. Bij de betref
fende diersoorten is dan sprake van een jaarlijkse geslachtscyclus, die 
onder meer een voortplantingsperiode in de lente omvat. Nu is de voed-
selrijkdom niet de enige factor, die de overlevingskans van embryonen 
en jonge dieren bepaalt.. Ook de mate van bescherming tegen predato-
ren speelt een belangrijke rol. 

Broedzorg 
Beperken we ons nu verder tot de beenvissen, dan komen we onder de 
naim 20.000 verschihende soorten van deze groep voorbeelden tegen 
van verzorging en bescherming van de embryonen en jonge dieren door 
de ouders. Een bescherming vergelijkbaar met die van zoogdierembryo-
nen genieten de in ontwikkeling zijnde eieren van de levendbarende 
tandkarpers, waaronder bekende aquariumvissen als gupjes, plaatjes en 
zwaarddragers. De eieren worden in het ovarium zelf bevrucht, en ook 
de embryonale ontwikkeling heeft in het ovarium plaats. Mannetjes 
paradijsvissen, stekelbaarzen en zeepaardjes zijn goede voorbeelden van 
broedselverzorgers. De paradijsvissen en stekelbaarzen bouwen een nest, 
zorgen dat de eieren daarin terecht komen en bewaken die streng tegen 
rovers en soortgenoten; de zeepaardjes hebben een broedbuidel, waarin 
de eieren zich ontwikkelen. Vele tropische baarsachtigen of cichliden 
maken een kuiltje in het zand, waar de eieren in worden gelegd, en ver
volgens meestal door het wijfje worden bewaakt. Tot deze groep be
hoort ook het geslacht Tilapia of Sarotherodon. Dit zijn mondbroeders; 
ze nemen de bevruchte eieren op in de bek en slikken ze niet door. De 
uitgekomen jongen kunnen deze beschermende ruimte verlaten, en er 
bij dreigend gevaar weer in vluchten. Een andere soort cichhde is de dis
cusvis, die een huidslijm produceert, waar de jongen zich mee voeden. 

Vele andere vissoorten bekommeren zich weinig om hun nageslacht. 
Wehswaar worden de eieren afgezet in een geschikte omgeving, zoals bij 
palingen helemaal in de Sargassozee, bij zahnen en foreüen in een snel 
stromend beekje, of bij karpers in een dichte begroeiing van de bodem. 
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maar ze doen niets om hun eieren voor predatie te beschermen. Dat de 
soort toch niet uitsterft Ifomt doordat de wijfjes zulke reusachtige grote 
aantallen eieren leggen. Een karperwijfje bijvoorbeeld produceert tot 
2 miljoen eieren per legsel; daaivan krijgen alhcht enkele de kans uit te 
groeien tot volwassen exemplaren. Nu is dat een extreem voorbeeld, 
maar toch mag in het algemeen gezegd worden, dat vissen veel kuit 
schieten. We hebben zojuist gezien, dat ze dit doorgaans doen in één 
bepaald jaargetijde. Dat betekent, dat er vóór dat jaargetijde een hele
boel eieren aangemaakt moeten worden. Over de manier waarop dat ge
beurt wil ik U het een en ander vertehen.. 

Vorming van eieren in het ovarium (Fig. 1) 

exogene vitellogenese . .. . 

Pis. 1 Schema van de bouw van het ovarium. De verschillende stadia, die de foUikels tijdens 
groei en rijping doormaken, zijn aangegeven van rechts onder naar rechts boven. 

Het ovarium van vissen is meestal een gepaard, zakvormig orgaan met 
een vrij dunne wand en een ruime holte. Die dunne wand is opgebouwd 
uit een binnen- en een buitenbekleding of kiemepitheel met daartussen 
een vrij los weefsel, dat vooral uit bindweefselcehen bestaat: het stroma 
of interstitium. Uit dat kiemepitheel maken zich onontwikkelde ge
slachtscellen vri j , die zich een aantal malen gaan delen. Zo ontstaan er 
een heleboel kleine, afgeronde cehen, die oögoniën genoemd worden. 
Elk van deze cellen wordt omgeven door een laag afgeplatte cellen, de 
granulosa. 

e n d o g e n e ^ 
vitellogenese 

interstit ium 
previtellogene groeifase 
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Zodra de oögoniën gaan groeien worden ze oöcyten genoemd. Zowel 
het cytoplasma als de celkern neemt daarbij in omvang toe, en de granu-
losacehen worden min of meer kubisch van vorm. Buiten de granulosa 
zien we nu ook een laag bindweefselachtige cehen, de theca. De oöcyt, 
omgeven door z'n granulosa- en thecalaag wordt follikel genoemd. Deze 
terminologie is ontleend aan die, welke voor het ovarium van zoogdie
ren en mens wordt gebruikt. Doch in tegenstelling tot hetgeen we van 
die groepen kennen, waar de oöcyt klein bl i j f t en de granulosa en theca 
in omvang toenemen, groeit bij vissen de oöcyt sterk uit en blijven de 
bekledende lagen relatief dun. 

Tijdens dat uitgroeien van de oöcyt zien we in het cytoplasma kleine 
met een eiwithoudend vocht gevulde blaasjes ontstaan. Tot voor kort 
heeft men daarbij aan dooier gedacht, die dan door de oöcyt zelf wordt 
gemaakt. Men spreekt dan ook van endogene dooiervorming of endo
gene vitellogenese. Tegenwoordig wordt verondersteld, dat het gaat om 
de aanmaak van stoffen, die bij de bevruchting van de eicel een rol spe
len. De oöcyt b l i j f t nog een hele ti jd zo doorgroeien, waarbij opvalt, dat 
de hoeveelheid dooier sterk toeneemt. Die dooier wordt niet in de 
oöcyt zelf gevormd, maar wordt uit de hchaamsvloeistof, dus uit het 
bloed, opgenomen. Daarom heet dit proces ook exogene vitellogenese. 

De grondstof voor die exogene dooier is een groot eiwit met een 
moleculair gewicht van 500.000 daltons, het vitellogenine. Dat vitello-
genine wordt geproduceerd door de lever, en tijdens de exogene vitello
genese vertonen de levercehen dan ook een sterke aanmaak van eiwit
ten. Op elektronenmicroscopisch niveau blijken het ruw endoplasma-
tisch reticulum en het z.g. Golgi-apparaat sterk ontwikkeld te zijn. 
Assemblage van het eiwit uit aminozuren heeft plaats tussen de met r i -
bosomen bezette membranen van het ruw endoplasmatisch reticulum, 
en de verpakking van het materiaal geschiedt in de buizen van het Golgi-
apparaat. Het vitehogenine wordt niet in de levercehen opgeslagen, 
maar meteen afgegeven naar de bloedbaan. Via het bloedvaatstelsel 
komt het in het ovarium terecht. Daar wordt het door de oöcyten op
genomen als fijne druppeltjes, die met elkaar versmelten tot dooiergra
nula. Bij de vorming van de dooiergranula wordt het grote vitehogenine-
molecuul gesphtst in drie componenten: het vitelline en het fosfaatrijke 
fosvitine elk met een moleculair gewicht van 220.000 daltons, en de 
z.g. j3-component met een moleculahgewicht van 60.000 daltons. Af
hankelijk van de soort kunnen de dooiergranula met elkaar versmelten 
tot een amorfe dooiermassa. 

De oöcyt bereikt zo z'n maximale omvang, en verkeert dan meestal 
enige tijd in rust. Die rust wordt verstoord als de voortplantingsperiode 
aanbreekt. We zien aan het begin van die periode de celkern zich ver-
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plaatsen van het centrum naar de periferie van de eicel. Daar aangeko
men verliest de kern haar buitenmembraan. Dit proces, bekend onder 
de naam „germinal vesicle break-down", wordt meestal beschouwd als 
het begin van de rijpmg of maturatie van de oöcyt. Daarna worden in 
het kernmateriaal chromatinedraden zichtbaar, die zich verdichten 
tot chromosomen, en vervolgens treedt de eerste rijpingsdeling op. 
Daarbij wordt de hoeveelheid genetisch materiaal gehalveerd. De ene 
helft b l i j f t in de kern van de oöcyt achter, de andere wordt als een klein 
bohetje, het z.g. eerste poolhchaampje, uitgestoten. Na de eerste r i j 
pingsdeling volgt nog een tweede, waarbij weer een poohichaampje 
wordt uitgestoten. De tweede rijpingsdehng is echter geen reductiede
ling. Bovendien heeft de tweede rijpingsdeling eerst plaats nadat een 
spermium de oöcyt is binnengedrongen. Dat gebeurt meestal nadat de 
rijpe eicel het ovarium heeft verlaten en in het water is afgezet. 

De ovulatie is o.a. het gevolg van een vochtopname in de oöcyten. Die 
nemen daardoor in omvang toe, en doen de follikehagen en de wand 
van het ovarium barsten. Door contractie van gladde spiervezels rond de 
follikels worden de oöcyten vervolgens uitgestoten. Bij vele soorten 
komen ze daarbij in de ovariumholte terecht, en heeft het leggen van de 
eieren of ovipositie plaats via de eüeider of oviduct. Bij zalmachtigen 
komen de oöcyten door de buitenwand van het ovarium in de buikholte 
terecht, en verlaten deze door een kleme opening vlak vóór de anus. Na 
de ovulatie blijven de resten van de folhkels nog enige ti jd zichtbaar als 
corpora lutea of post-ovulatohe follikels. Ze bestaan meestal uit sterk 
vergrote granulosa- en thecacehen. 

Als we nu al die ovariumprocessen op een ry zetten, zien we dat er 
achtereenvolgens sprake is van de prevhehogene fase, de vhellogene 
fase, te verdelen in een endogene en een exogene vitellogenese, de ei-
rijping of maturatie, de ovulatie en de ovipositie. 

Ovariumhormonen (Fig. 2) 
Op de prevhehogene groei van de oöcyten na worden alle zojuist ge
noemde ovariumprocessen door hormonen gestuurd. Daarbij gaat het 
m de eerste plaats om geslachtshormonen, afkomstig uh het ovarium 
zelf. Die geslachtshormonen zijn wat hun chemische stmctuur betreft 
steroiden, afgeleid van cholesterol. Er zijn heel wat van die cholesterol-
derivaten bekend, en om nu te weten te komen welke door het ovarium 
van een vis gevormd kunnen worden, pleegt men ovariumweefsel in 
vitro te mcuberen met een radioactief gemerkt, meestal getritieerd, ste
roid, om dan na enige ti jd de produkten, die uh dat radioactief gemerk
te steroid gevormd zijn, van elkaar te scheiden en hun structuur vast te 
stehen. 
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OESTRADIOL 

DEHYDROEPIANDFOSTERON 

Fig. 2 Schema van de steroidsynthese in het ovarium van de forel. Alleen in de tekst genoemde 
steroiden zijn aangegeven. Voor de met een * aangeduide omzetting is o.a. het enzym A5-3̂ 3-
hydroxysteroiddehydrogenase nodig. 

Zo is gebleken, dat als ovariumweefsel van forellen met pregnenolon 
geihcubeerd wordt, er tijdens de previtellogenese en het begin van de 
vitellogenese vooral ITa-hydroxyprogesteron, androsteendion en testos
teron uit gevormd worden. Tegen het einde van de vitehogenese over
heerst de vorming van 17 a-hydroxypregnenolon en dehydroëpiandros-
teron. Dat betekent, dat in het begin van de groei van de oöcyten ste
roiden gevormd worden via de z.g. A 4-weg, en aan het einde via de z.g. 
A 5-weg. De vorming van bekende geslachtshormonen, zoals androsteen
dion, testosteron en de uit de zoogdierhteratuur bekende vrouwelijke 
geslachtshormonen oestradiol en oestron zal dan ook vooral vóór en 
tijdens de vitehogenese tot de mogelijkheden behoren. Uit verder onder
zoek betreffende de omzetting van androsteendion naar oestrogenen, is 
gebleken, dat forellenovaria kort vóór en aan het begin van de vitehoge-
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nese vooral oestron kunnen maken, en later gedurende de vitellogenese 
vooral oestradiol. Er is dus ook wat dat betreft een verschuiving in de 
capaciteit tot het synthetiseren van de steroiden gedurende de periode 
waarin de oöcyten in het ovarium in omvang toenemen. 

Die verschuiving in de synthese van oestrogenen in de loop van het 
jaar, heeft geholpen bij het vinden van een antwoord op de vraag waar 
ze in het ovarium worden gevormd. Er zijn namelijk geen methoden om 
die steroiden rechtstreeks in het ovariumweefsel aan te tonen; ze 
worden daarin trouwens ook niet opgeslagen. Wat men wel kan aanto
nen zijn enkele van de enzymen, die voor de omvorming van cholesterol 
tot steroidhormonen zorgen. Het bekendste daarvan is het A5-3(3-hy-
droxysteroiddehydrogenase (3|3-HSD), dat o.a. de hydroxylgroep aan 
de eerste ring van het steroidmolecuul doet plaats maken voor een zuur
stofatoom. Dit enzym blijkt voor te komen in cehen behorend tot het 
interstitium van de ovariumwand, in thecacehen, in de granulosacellen 
van de groeiende folhkels, en soms in cehen van de post-ovulatoire fol l i 
kels. De periode, waarin het ovarium oestrogenen produceert, komt nu 
overeen met die, waarin de granulosacehen een 3i3-HSD-reactie verto
nen. Men mag dan ook veronderstehen, dat de oestrogenen in de granu
losacehen worden gevormd. 

De aldus gevormde hormonen worden door het ovarium aan de bloed
baan afgegeven, chculeren door het lichaam, en oefenen hun werking 
uit in organen, waarvan de cehen receptoren bezitten om die hormonen 
te binden. Hoe meer bindingsplaatsen, hoe sneher een hormoon uit het 
bloed verdwijnt. Ook afbraak van het hormoon en uhscheiding bevorde
ren het verdwijnen uit de bloedbaan. De hoeveelheid, die in het bloed cir
culeert is dus de resultante van hetgeen door de hormoon-producerende 
cellen aan het bloed wordt afgegeven en hetgeen er ten gevolge van ver
schülende stofwisselingsprocessen aan wordt onttrokken. 

Bekijken we nu de concentratie aan oestradiol en oestron in het bloed 
van vrouwelijke forellen, dan zien we in de eerste plaats dat de som van 
beide varieert van ongeveer 8 tot 80 ng/ml. De totale hoeveelheid in 
het bloed van een volwassen, vrouwelijke forel van ongeveer 1 kg 
schommelt dan tussen de 400 en 4000 ng. Lage concentraties vinden we 
van februari tot september. Daarna wordt snel een maximum bereikt, 
en na november zakt het peh weer langzaam tot een minimum. Deze 
jaarcyclus loopt vrijwel paraüel met die van de concentratie aan dooier
eiwitten in het bloed. Dat het hierbij niet om een toevalligheid gaat, be
wijzen de resultaten van experimenteel onderzoek. 

Inspuiten van oestradiol in juveniele forehen, waarvan de ovaria zijn 
weggenomen, en die dus zelf niet over oestrogenen beschikken, veroor
zaakt aanmaak van dooiereiwit. Oestron heeft op zichzelf slechts een 
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gering effect: slechts 5% van dat van oestradiol. Als beide oestrogenen 
echter samen in verschihende verhoudingen worden toegediend, of eerst 
oestron en daarna oestradiol wordt ingespoten, dan blijkt oestron het 
effect van oestradiol sterk te vergroten. We mogen dan ook aannemen, 
dat onder normale omstandigheden oestradiol samen met oestron ver
antwoordelijk is voor de aanmaak van dooiereiwitten door de lever. 

Ovariumhormonen worden ook verantwoordelijk geacht voor de r i j 
ping van de oöcyten. Tijdens de voortplantingsperiode werd in het 
bloed van forel, snoek en goudvis 1 la-2Qp -dihydroprogesteron gevon
den, en dit bleek in staat de eerste rijpingsdeling van volgroeide oöcy
ten te induceren. Bij andere soorten, waaronder de zebravis, bevordert 
desoxycorticosteron de eirijping. Dat is een merkwaardig geval, want 
het betreffende hormoon wordt bij zoogdieren in de bijnierschors ge
vormd. By sommige vissoorten is aangetoond, dat het ovarium desoxy-
cortocosteron kan synthetiseren, maar bij andere is dat niet gelukt, met 
name niet bij de zebravis. 

Steroiden zouden een rol spelen bij het tot stand komen van de ovula
tie, maar voor dat proces zijn — althans bij de forel — ook andere hor
monen van belang. Het bijniermerghormoon adrenaline en het weefsel
hormoon prostaglandine -F2a zorgen namelijk voor de contractie van 
gladde spiervezels rond de folhkels en bevorderen zo het vrijkomen van 
de eicehen uit de ovariumwand. 

De gonadotrope hormonen uit de hypofyse (Fig. 3) 
Ook andere dan de geslachtshormonen zelf beïnvloeden dus processen, 
die zich in het ovarium afspelen. De belangrijkste daarvan zijn de twee 
gonadotrope hormonen, afkomstig uit de hypofyse. De hypofyse is een 
klein orgaan, onder tegen de hersenbodem gelegen. In het Nederlands 
heet het daarom hersenaanhangsel. Het bestaat uit twee delen: een ade-
nohypofyse, die uit het monddak ontstaat en goeddeels uit kliercellen 
is opgebouwd, en een daarin vertakte neurohypofyse, waarin vele 
zenuwvezels, afkomstig uit de hersenen, eindigen. Die hypofyse produ
ceert zeven verschhlende hormonen, die een sleutelpositie innemen bij 
het reguleren van de groei, de stofwisseling en de voortplanting. 

Voor de regulatie van de voortplanting dienen de eerder genoemde 
gonadotrope hormonen. Het zijn, zoals ahe hypofysehormonen, poly-
peptiden. Ze bestaan dus uit een keten van aminozuren. Bij ahe tot nu 
toe onderzochte amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren komt in het 
molecuul van de gonadotrope hormonen een koolhydraatcomponent 
voor. Biochemici, die de isolatie van vissegonadotropine ter hand na
men, gingen er dan ook van uit, dat zij naar glycoproteinen moesten 
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Fig. 3 Schematische overlangse doorsnede door de hersenen en de hypofyse van een beenvis. 
N .L .T . = nucleus lateralis tuberis; N.P.O. = nucleus preopticus. 

zoeken. Ze vonden in hypofysemateriaal van karpers, pacifische zalmen 
en forellen echter maar één glycoprotelhe met gonadotrope werking. 
Dit hormoon bleek in staat zowel de vorming van geslachtshormonen 
als de groei van de oöcyten, de eirijping en de ovulatie te bevorderen. 
De conclusie lag dan ook voor de hand, dat vissehypofyses één gonado-
troop hormoon zouden produceren. Enkele jaren geleden is een Cana
dese groep er evenwel in geslaagd bij een platvis en een pacifische zalm
soort een tweede gonadotroop hormoon aan te tonen, dat veel minder 
koolhydraten bevat dan het eerder bekende. Dit hormoon blijkt in aan
wezigheid van oestrogenen de opneming van dooiereiwit in de oöcyten 
te kunnen bevorderen. 

Het vermoeden is uitgesproken, dat m het voorjaar het sterk koolhy-
draatbevattende gonadotropine de oestrogeensynthese op gang brengt, 
en via de oestrogenen de produktie van dooiereiwit in de lever. Dit go
nadotropine maakt vervolgens plaats voor het tweede, koolhydraat-
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arme hormoon, dat in samenwerking met oestrogenen de oöcyten aan
zet tot het opnemen van dooiereiwit uit het bloed, waardoor de oöcy
ten in omvang toenemen. Kort vóór en tijdens de voortplantingsperiode 
secerneert de hypofyse weer het koolhydraatrijke gonadotropine, en 
dat bevordert zowel de aanmaak van de ovariumhormonen, die de ei
rijping induceren, als de ovulatie. 

U zult begrijpen, dat er mensen zijn, die wihen weten in welke cellen 
van de adenohypofyse de gonadotrope hormonen worden gesyntheti
seerd. Tot voor kort was dat een heel probleem. Het was mogelijk met 
ingewikkelde kleurmethoden in lichtmicroscopische preparaten verschil
lende celtypen zichtbaar te maken, en men nam aan, dat elk van die cel
len één bepaald hormoon produceerde. Stimuleerde men nu de hypo
fyse, bijvoorbeeld door castratie van de proefdieren, tot een sterke go
nad otropinesecre tic, en bekeek men vervolgens het histologisch beeld 
van de hypofyse, dan kon men zeggen, dat het celtype, dat er extra 
actief uitzag, de bron moest zijn van het gonadotrope hormoon. 

Tegenwoordig gebruikt men naast deze histo-fysiologische veelal 
immunohistochemische methoden om de cellulahe oorsprong van 
adenohypofysehormonen op te sporen. Men maakt eerst een antistof 
tegen het betreffende vissegonadotropine, en brengt die vervolgens 
op een coupe van de hypofyse die men wil onderzoeken. Er zal dan een 
immunologische reactie optreden tussen de antistof en het hormoon 
in de gonadotrope cehen. De in de cehen geïntroduceerde antistof kan 
men aantonen door er een fluorescerende stof of een enzym aan te han
gen. In het eerste geval zullen de gezochte cehen fluoresceren, in het 
tweede zullen ze, na een histochemische reactie op de aanwezigheid van 
het enzym, een donker neerslag vertonen. 

De immünoënzymreactie wordt veel toegepast bij elektronenmicro
scopische studies van de hypofyse. Op ultrastructureel niveau is in de 
cellen de opslag van hormoon te zien in de vorm van granula. Die gra-
nula zijn voor ieder celtype karakteristiek wat hun vorm, grootte en 
elektronendichtheid betreft. Behandelt men nu dunne coupes van een 
hypofyse in een immünoënzymreactie met antigonadotroop hormoon, 
dan ziet men in de granula van de betreffende cellen fijne, donkere stip
pen verschijnen. Zo heeft men de gonadotrope cellen kunnen identifi
ceren, of hever de cehen, die het koolhydraatrijke gonadotropine pro
duceren. De cehen, die het tweede, koolhydraatarme gonadotropine 
vormen, zijn nog niet bekend, om de eenvoudige reden, dat er nog geen 
antistof tegen dit hormoon verkrijgbaar is. Het zou echter niet verwon
derlijk zijn als dit tweede gonadotropine in dezelfde cellen gevormd 
wordt, want ook bij andere vertebraten worden de twee gonadotropi-
nen door één celtype geproduceerd. Dit celtype zou daarmee de aard en 
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de hoeveelheid van het voor het ovarium beschikbare gonadotropine be
palen. Van de activiteit van de gonadotrope cehen in de adenohypofyse 
hangt in ieder geval voor een groot deel het verloop van de voortplan-
tingscyclus af. 

Neurosecretorische centra in de hersenen en de gonadotrope activiteit 
van de hypofyse (Fig. 3 en 4) 

Fig. 4 Schema van een deel van de hypofyse van een beenvis. 

Waardoor wordt vervolgens de activiteit van die gonadotrope cehen ge
reguleerd? Voor een belangrijk deel door bepaalde hersencentra. Zoals 
gezegd, bestaat de neurohypofyse voornamelijk uit einden van zenuw
vezels. Die vezels vormen de uitlopers van zenuwcellen of neuronen, 
waarvan de cehichamen in groepjes, nuclei'genaamd, bijeen liggen, voor
al in de bodem van de tussenhersenen, de hypothalamus. Het gaat daar
bij om de neuronen, die niet aheen prikkels kunnen geleiden, zoals 
iedere zenuwcel, maar ook een secretieprodukt kunnen afgeven aan de 
hchaamsvloeistof. Men spreekt daarom van neurosecretorische cehen. 
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Er zijn twee typen, n.l. de peptiderge, die peptiden secerneren, en de 
aminerge, die catecholaminen, zoals dopamine, secerneren. Peptiderge 
nuclei' in de hypothalamus van vissen zijn de gepaarde nucleus preop
ticus, die zoals de naam aangeeft, gelegen is in het gebied vóór de plaats 
waar de grote oogzenuw de tussenhersenen binnentreedt, en de eveneens 
gepaarde nucleus laterahs tuberis, die meer naar achteren gelegen is. 
Van deze nuclei' gaan zenuwbanen naar de neurohypofyse. De meeste 
zenuwvezels uit die banen eindigen op de dubbele wand, die de neuro
hypofyse van de adenohypofyse scheidt. Ze geven hun secretieproduk-
ten af aan de vloeistof in de ruimte tussen de dubbele wand. Nu bestaat 
die afscheiding tussen de neuro- en de adenohypofyse uit een f i jn ver
takte ruimte, waarin ook bloedvaten verlopen, en wel zo, dat er een 
vloeistofstroom is van de neuro- naar de adenohypofyse. Stoffen, die 
dus door de wand heen in die z.g. perivasculaire ruimte terecht komen, 
worden naar de adenohypofyse vervoerd, en kunnen zo de hormoon-
producerende cehen van dit deel van de hypofyse bereiken. Bij veel 
vissen dringt een aantal neurosecretorische vezels door de afscheiding 
tussen neuro- en adenohypofyse heen, en maakt rechtstreeks contact 
met de hormoonproducerende cellen. 

De activiteit van de adenohypofysecehen wordt dus gereguleerd door 
neurosecretorische cehen in de hersenen. Men neemt aan, dat er daar
onder zijn, die de gonadotrope cehen activeren, en andere die die cellen 
remmen. Om er nu achter te komen waar de neurosecretorische nuclei' 
gelegen zijn, die de gonadotrope cellen bei'nvloeden, kan men twee 
dingen doen. Het eerste bestaat hieruit, dat men heel nauwkeurig kleine 
beschadigingen, lesies, aanbrengt in de hersenen met behulp van een 
elektrocauter. Kleine hersendelen worden zo weggebrand. Dergelijk on
derzoek bij goudvissen heeft aangetoond, dat waarschijnhjk in het ach
terste stuk van de nucleus laterahs tuberis de neuronen gelegen zijn, die 
de gonadotrope cehen stimuleren. By de tweede benadering wordt ge
bruik gemaakt van de immunohistochemie. Men heeft dan een antistof 
tegen het neurohormoon, dat de gonadotrope cehen beïnvloedt, en be
handelt daar hersencoupes mee. Helaas is dat hormoon uit visseherse-
nen nog niet geïsoleerd; er bestaat dus ook geen antistof tegen. Hopend, 
dat het betreffende hormoon immunologisch niet veel zou verschillen 
van het wel beschikbare ,,gonadotropin releasing hormone" uit de her
senen van zoogdieren, heeft men coupes van vissehersenen behandeld 
met een antistof tegen dat zoogdierhormoon. De resultaten hebben 
neurosecretorische cehen aan het hcht gebracht bovenin de bodem van 
de voorhersenen van forehen. Elk van die cehen had prachtige uitlopers 
helemaal tot in de neurohypofyse. De eerste resultaten van lesieproeven 
doen vermoeden, dat deze cehen de gonadotrope cellen remmen. 
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Er moet nog veel onderzoek worden verricht over de betekenis van 
neurosecretorische hersencentra voor de regulatie van de gonadotrope 
activheit van de hypofyse. De werkhypothese daarbij is, dat deze centra 
de hypofyse verbinden met andere hersengebieden, met name gebieden, 
welke voor het inwendige ritme van het dier van groot belang zijn, en ge
bieden, waar seinen via de zintuigen uit de buitenwereld binnenkomen. 

Het uitwendig milieu 
Er zijn tahoze vissoorten, waarbij de aanmaak van oöcyten in het ova
rium plaats heeft in de periode van lengende dagen, toenemende tempe
ratuur en een overvloed aan voedsel. Maturatie, ovulatie en ovipositie 
daarentegen vahen in de periode van korter wordende dagen, afnemende 
temperatuur en relatieve voedselschaarste, Wanneer de larven de eikap-
sels hebben verlaten en op eigen voedselvoorziening zijn aangewezen, is 
de tijd al weer zo ver voortgeschreden, dat er voldoende van het uiterst 
fijne voedsel aanwezig is, waar larven van leven. 

Deze jaarlijkse voortplantingscyclus is de resultante van een samenspel 
tussen een endogeen ritme en exogene factoren. Het endogene ritme is 
genetisch bepaald, en vormt de basis van de veranderingen in de activi
teit van bij de voortplanting betrokken organen, of die veranderingen 
nu eenmalig zijn, zoals bij vele zalmachtigen, of zich manifesteren als 
een jaarcyclus. Elk van de exogene factoren speeh een rol, maar niet 
ahemaal bij ahe soorten m gelijke mate. Bij tropische meervalsoorten 
doet de daglengte er niet veel toe, maar de temperatuur des te meer. Bij 
de forel is dat net andersom. Als aan forellen de normale jaarwissehng 
in daglengte binnen negen of zelfs binnen zes maanden wordt aangebo
den, dan wordt de ovulatie met respectievelijk zes en twaalf weken ver
vroegd. Daarbij blijken zowel de produktie van gonadotropine door de 
hypofyse, van oestrogeen door het ovarium als van vitehogenine door 
de lever vervroegd te zijn. Overigens is de jaarcyclus van forehen, die 
constant bij een dag/nacht ritme van 12 uur hcht/12 uur donker wor
den gehouden, vrijwel gelijk aan de natuurlijke. Kennelijk gaat het dus 
in de eerste plaats om het endogene ritme, dat in het geval van de forel 
door de lengte van de dagelijkse fotoperiode kan worden beihvloed. 

Samenvatting 
Vatten we het besprokene heel kort samen, dan mag worden opgemerkt, 
dat seinen uit het uitwendig en het inwendig mhieu via neurosecreto
rische centra in de hersenen bepaalde cehen in de hypofyse aanzetten 
tot het secerneren van twee gonadotropinen. Eén daarvan induceert het 
ovarium tot de vorming van steroidhormonen en bevordert de groei en 
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maturatie van de oöcyten alsmede de ovulatie. Het andere is van belang 
voor de groei van de oöcyten. 

Nabeschouwing 
Waarom willen we dit alles eigenlijk weten? Waarom hebben mensen 
over de hele wereld veel geld en energie besteed aan onderzoek over de 
regulatie van de voortplanting bij vissen, en waarom bent U vanavond 
naar mijn voordracht komen luisteren? Het meest voor de hand liggende 
antwoord is, dat het onderwerp die onderzoekers en U interesseert. Als 
mens zijn we immers in staat facetten uit onze omgeving op te merken, 
ze door eigen en overgeleverd onderzoek nader te leren kennen, en ons 
er zo geestelijk mee te verrijken. We hebben daar veel voor over, want 
we beseffen, dat geestelijke rijkdom gelukkiger maakt dan materiële. 

Er is echter nog een heel andere reden waarom we de regulatie van de 
voortplanting van vissen willen kennen. Vis vormt namehjk een belang
rijke bron van eiwitrijk voedsel, en wordt als zodanig in toenemende 
mate van betekenis geacht voor de groeiende wereldbevolking, met 
name in ontwikkelingslanden. De meeste vis die geconsumeerd wordt, is 
afkomstig van vangst in zeeën, meren en rivieren. Die natuurlijke bron
nen kunnen niet zonder risico aan de groeiende vraag blijven voldoen. 
Aanvulling door het kweken van geschikte consumptievissen is nood
zakelijk. Nu is visteelt een vak met vele moeihjke kanten, en één daar
van is, dat de vissoort, die men wil gaan kweken, zich meestal in gevan
genschap niet spontaan voortplant. Voor sommige soorten, zoals de kar
per en de forel, heeft men daar wat op gevonden, maar voor andere is 
dat nog in onvoldoende mate het geval. Tot die moehijke soorten beho
ren de harderachtigen en de Afrikaanse meerval. 

Harders zijn zeevissen die hun eieren leggen in riviermondingen. Al 
eeuwen lang plegen viskwekers de larven uit het brakke water van de 
riviermondingen over te brengen naar zoetwatervijvers. Daar groeien ze 
goed, en worden de mannetjes geslachtsrijp, maar de wijfjes niet. In de 
ovaria groeien de oöcyten wel, maar ze komen niet toe aan de allerlaat
ste groeispurt, de maturatie en de ovulatie. Welhcht is het milieu on
gunstig voor een voldoende produktie van gonadotroop hormoon door 
de hypofyse, of vormt het ovarium niet de juiste hormonen voor de vor
ming van rijpe eieren. Er is hierover al vrij veel onderzoek gedaan, maar 
het juiste antwoord is nog niet gevonden. 

De Afrikaanse meerval is een vis die in ondiep zoetwater leeft. De 
soort is in vele Afrikaanse landen endemisch, en verwante soorten treft 
men zowel in Aziatische als in Afrikaanse landen aan. Ze stellen weinig 
eisen aan hun milieu, en üi gevangenschap worden mannetjes en wijfjes 
geslachtsrijp. Om over voldoende rijpe eieren te beschikken worden de 
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wijfjes ingespoten met een oplossing van gedroogde karperhypofyses, en 
daags daarna afgestreken. De ontwikkeling van de eieren en de groei van 
de jonge dieren heeft daarna onder geconditioneerde omstandigheden 
plaats. Die technieken worden algemeen m de visteeh toegepast. Nu 
groeien jonge meei-vaüen opvahend snel; vier maanden na het uitkomen 
van de eieren zijn de dieren al zo groot, dat ze voor consumptie ver
kocht kunnen worden. Waar de dieren slechts één maal per jaar rijpe 
eieren produceren, betekent dat dus, dat de viskweker gedurende een 
groot deel van het jaar geen opbrengst heeft van zijn vijvers. Om dat te 
voorkomen is het nodig de voortplantingscyclus zo te veranderen, dat 
de dieren in verschihende jaargetijden fertiele eieren produceren. Onder
zoek naar methoden om dat te bereiken is op het ogenblik in volle gang. 

Dat waren slechts twee voorbeelden, en ik heb ze bovendien maar 
heel oppervlakkig kunnen behandelen. Naar ik hoop, is het U toch dui
delijk geworden, dat onderzoek naar de regulatie van de voortplanting 
van vissen bij kan dragen tot het welzijn van mensen, niet aheen door
dat het, zoals ahe biologisch onderzoek, ons iets van de levende natuur 
leert kennen, maar tevens doordat het ons kan helpen bij het vinden van 
oplossingen voor problemen, die het benutten van voedselbronnen in de 
weg staan. 
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DE S Y M B O L I E K IN HET HOUTSNIJWERK VAN DE ASMAT 

door 

A.A. Gerbrands 

Het symbolisme van de Asmat wordt beheerst door twee grondthema's: 
enerzijds de gelijlcheid van mens en boom, in het bijzonder de sago
boom, en anderzijds door motieven welke in verband staan met het 
koppensnehen. Volgens de Asmat Papua werd de mens geschapen uh 
hout. „Hout zijt Ge, en tot hout zuh Gij terugkeren", aldus zou men op 
grond van een van de scheppingsverhalen de levensbeschouwing van de 
Asmat kunnen parafraseren. Volgens dat scheppingsverhaal verdronk op 
een van zijn omzwervingen in de monding van de Surets-rivier een van 
de mythologische cultuur-brengers van de Asmat, genaamd Fumeripits. 
Zijn lijk werd door de stroming meegesleurd naar zee. Vele riviermon
den verder naar het westen spoelde het weer aan op een zandbank voor 
de kust, War, de zeearend, wist hem weer tot leven te brengen door 
smeulende stukjes hout op verschihende plaatsen tegen zijn hchaam aan 
te drukken. De herboren Fumeriphs bouwde, of beter gezegd, schiep 
vervolgens het eerste mannenhuis (yeu) eenvoudigweg door een grote 
rechthoek in het zand te tekenen. Daarna kapte hij vele bomen in het 
bos waaruh hij zoveel houten beelden van mannen en vrouwen sneed 
tot het mannenhuis er vol mee stond. Om de houten beelden tot leven 
te brengen ging Fumeripits wederom het bos in om er nog één boom te 
kappen waaruh hij een trom maakte. Terug in de yeu begon hij net zo 
lang op de trom te spelen totdat ahe beelden geleidelijk aan tot leven 
waren gekomen. 

In de opvattingen van de Asmat zijn mens en boom identiek en ver
wisselbaar: de mens is een boom, en de boom is een mens. De voeten 
van de mens zijn gelijk de wortels van de boom, de stam van de boom is 
het hchaam van de mens, de takken zijn de armen, zijn vruchten het 
menselijk hoofd. De naam Asmat betekent naar alle waatschijnlijkheid 
„hout mensen" (as = hout, mat = zijn van, bestaan uit). 

De gelijkstehing van vrucht met hoofd is vooral bijzonder belangrijk 
voor de kunst van de Asmat. Elk donker gekleurd dier namelijk, dat 
tevens vruchteneter is, wordt daardoor symbool voor een koppensnel
ler, of voor koppensnehen m het algemeen, vooral wanneer het dier 
bovendien nog vliegt, d.w.z. zich gemakkehjk ongezien kan verplaatsen. 

Natuurkundige Voordrachten N.R. 59, lezing gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 februari 1981. 
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het ideaal van de koppensneher. Zo zijn de zwarte koningskakatoe, de 
jaai-vogel of de neushoornvogel, en de vhegende hond (een zeer grote 
vleermuis) veel gebruikte symbolen om het begrip ,,koppensneher" 
aan te geven. Men komt ze vooral in het tweedimensionale houtsnijwerk 
tegen, veelal in een soort ,,afgekorte" vorm. Het teken voor b.v. de 
zwarte koningskakatoe of ufir in het Asmats (Probisciger Aterrimus 
Goliath), is de snavel met de dikke, voor kakatoes zo kenmerkende 
tong. De jaai-vogel of tukan wordt voorgesteld door een snavel met langs 
de bovenkant een serie inkepingen, zoals die vogel ze in werkelijkheid 
ook heeft. De vhegende hond vindt men vooral afgebeeld op schhden, 
en dan in een vorm waarin men gemakkelijk de uitgespreide vleugels van 
het dier kan herkennen. 

Zo ergens, dan draagt zeker in dit gebied de cultuur het stempel van 
het omringende fysische milieu. Het woongebied van de Asmat op de 
zuidwestkust van Nieuw-Guinea is eigenlijk weinig meer dan één reus
achtige moddeiTlakte, schuügaand onder het eeuwig groene tropische 
regenwoud en doorsneden door rivieren zonder tal. De meeste hiervan 
zijn niet meer dan stroompjes en kreekjes, die verloren lijken te gaan 
onder en tussen de bomen van het oerwoud. Onder de groene deken 
van het oerwoud is de modder bedekt met omgevaüen bomen en afge-
vahen bladeren. De sponsachtige bodem geeft overal zuigend mee onder 
elke stap. Afgezien van eenzeldzame zanderige plek, overblijfsel van een 
oud duinenstelsel, is er aheen maar de modder, zelfs de rivieren zijn er 
grijs door getekend. Langzaam kronkelend gelijk de armen van een reus
achtige inktvis zuigen de rivieren de bodem weg van onder de oerwoud
bomen, alleen maar om diezelfde modder met het volgend t i j weer diep 
landinwaarts te dragen. Het gebied waarin de Asmat wonen is in de 
meest letterlijke zin van het woord steenloos. De modder is ongeschikt 
om er aardewerk van te bakken. Hout, dat het oerwoud in welhaast 
eindeloze verscheidenheid oplevert, vormt daarom de grondslag voor 
het leven en denken van de Asmat. Op hout roostert hij zijn voedsel, 
van hout maakt hij zijn huizen. Hout levert in dit moddergebied met 
zijn tahoze rivieren het enige middel van vervoer: de boomstamkano 
met de roeispanen. Ook alle andere gereedschap, zoals graafstokken, pijl 
en boog, speren, sagokloppers, worden gemaakt van hout, kunnen 
aheen maar gemaakt worden van hout. In ,,Asmat-waterland" dri jf t de 
samenleving letterlijk en figuurlijk op hout. Het is daarom niet zo ver
wonderlijk, dat voor de Asmat hout heel wat meer betekent dan een ge
makkelijk, en in onbeperkte hoeveelheden te krijgen grondstof. In de 
cultuur van de Asmat is het hout, de boom een zo dominante factor, 
dat het heel begrijpelijk wordt dat mens en boom identieke, verwissel
bare begrippen zijn: asmat: wij die van hout zijn; wij houtmensen. 
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De identificatie geldt vooral de sagoboom. Wat wel begrijpelijk is, 
omdat voor de Asmat de overeenkomst van die boom met speciaal de 
vrouw voor de hand ligt. Immers, gelijk uh de buik van de vrouw het 
nieuwe leven komt, zo komt ook uh de „buik" van de sagoboom het 
leven. Uit de opengehakte boom wordt het merg losgeklopt, met water 
gekneed en gespoeld, waarna men het laat bezinken in een ter plaatse 
haastig in elkaar gezette trog van de brede ondereinden van de palm-
achtige bladeren van de sagoboom. Sago is vrijwel het enige voedsel van 
de Asmat, er wordt een beetje vis gevangen, heel sporadisch vangt men 
een whd zwijn. Ook in ander opzicht is de gelijkenis tussen de sgoboom 
en de mens frappant. Anders dan „gewone" bomen heeft de sagoboom 
een beperkte levsnduur. Éénmaal in zijn leven bloeit een sagoboom met 
een enorm aantal bloemen aan reusachtige, hoog boven de eigenlijke 
kruin van de boom uitstekende kale takken. Na de bloei vormt zich 
aan die takken een zeer groot aantal kogelronde, bruine vruchten, onge
veer zo groot als een tennisbal. De vruchten vallen als ze rijp zijn om
laag in de modder rond de boom, waarna er jonge sagobomen uit 
groeien. De oude boom sterft af, net als een mens aan het einde van 
zijn leven, omringd door zijn nageslacht. 

Elk dorp beschouwt het omringende oerwoud als het zijne. Dit bezits
recht strekt zich uit over een gebied waarvan de omvang uiteindelijk be
paald wordt door de machtsverhouding tussen het eigen dorp en het 
volgende, bovenstrooms of benedenstrooms aan de rivier gelegen dorp. 
In het oerwoud groeien de sagobomen in het whd. In beginsel heeft elke 
familiegroep het uitshütende kaprecht van ahe bomen, in het bijzonder 
de sagobomen, in een nauwkeurig bekend deel van het oerwoud. Voor 
het ongeoefende oog bijna onzichtbaar lopen er paden door, die elk met 
de naam van de eigenaars worden aangeduid. De famihe-arealen zijn 
weer verdeeld tussen de afzonderlijke leden van de groep. Elk individu 
kent in zijn stuk bij wijze van spreken elke boom en elke struik, en 
zeker elke sagoboom. Elke nieuwe, jonge sagoboom die gevonden 
wordt krijgt de naam van een van de leden van de famihegroep. 

De gelijkstelling gaat nog verder. Voor elk feest van enig belang moe
ten twee sagobomen in vohe wasdom worden gekapt, d.w.z. vlak voor 
ze zuhen gaan bloeien, één boom voor elk van de beide helften (moie
ties of fratries) waarin de samenlevmg is verdeeld. Dit omkappen ge
schiedt met hetzelfde ritueel {déwèn) dat wordt uitgevoerd voordat 
men in vroeger dagen op sneltocht ging: elke deelnemer aan de snel-
tocht (d.w.z. in dh geval het ritueel omkappen van de moederbomen 
voor het feest) geeft een plechtige opsomming van ahe heldendaden die 
hij op vorige sneltochten heeft bedreven, in het bijzonder waar, wan
neer en hoeveel koppen hij heeft gesneld. Zyn de bomen omgekapt dan 
maakt men er enige openingen in om de sagoboktor de toegang tot het 
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sagomerg te vergemakkelijken. Aangetrokken door de geur van de verse 
sago komen de torren hun eieren in de gevelde boom leggen. Als na 
ongeveer zes vi'eken de lai-ven van de sagoboktor „ryp" zijn, ongeveer 
zo groot als een pink zijn, worden de twee moederbomen opnieuw 
„aangevallen", opengehakt en de lai-ven verzameld in een speciale bak 
gemaakt van het ondereinde van een van de palmachtige bladeren van 
de sagoboom, één bak voor elke boom. De gevulde bakken, an genaamd, 
worden in triomf naar het mannenhuis in het dorp gedragen. In triomf 
omdat de larven identiek zijn aan de hersenen van de gesnelden. Vroe
ger, d.w.z. tot in het begin van de vijftiger jaren, toen er door de Asmat 
nog werd gesneld, werden behalve larven in de an ook de hersenen van 
zojuist gesnelden het mannenhuis binnengedragen om daar onder de 
gasten te worden verdeeld. 
Sagolarven vormen een uitgezochte lekkernij die bij geen feest mogen 
ontbreken. Zij zijn zeer vet en smaken iets zoetig. Men eet ze rauw, ge
roosterd aan een stokje of ook wel opgerold in een soort worst van 
sago die daarna in hete as wordt geroosterd. Zij spelen in het bijzonder 
een belangrijke rol by de inwyding van een nieuwe yeu, in de wande
ling gewoonlijk genoemd ,,mannenhuis". By nader onderzoek blijkt 
echter dat de yeu veel meer is dan dat. Het zijn grote, rechthoekige 
huizen op Wi tot 2 meter hoge palen, yüresü, een 30 tot 40 meter 
lang en 6 tot 8 meter breed. Aan één der lange zijden bevinden zich ver
scheidene toegangen, die corresponderen met één of soms meer van de 
vuurplaatsen, yowsé, die in een lange rij naast elkaar aan de andere 
lange zijde van het mannenhuis liggen. De zijde met de ingangen is 
steeds naar de rivier gekeerd. In dit waterland is de rivier de straat, en 
van het mannenhuis uit kan men op deze wijze gemakkehjk controle 
uitoefenen op ahes wat langs komt. Ook een eventuele aanval kan niet 
anders dan over de rivier komen. Het mannenhuis fungeert dan ook 
tegelijk als uitkijkpost en als wachthuis. Soms staat daarom het man
nenhuis nog steeds dicht langs de rivieroever, als het ware om de meer 
landinwaarts gelegen woonhuizen te beschermen. Vaak ook staan ze in 
één rij met de woonhuizen. Alsdan vinden we voor de yeu een min of 
meer rechthoekig plein, min of meer schoongekapt, vaak ook bedekt 
met een dikke laag houtspaanders afkomstig van de vele boomstam
kano's die men bij voorkeur op het plein voor het mannenhuis bewerkt. 
Dat plein is verder de dansplaats. Ook worden de doden er begraven. De 
yeu is in feite veel meer dan met de simpele aanduiding ,,mannenhuis" 
wordt gesuggereerd. In de eerste plaats is het inderdaad het huis waar de 
ongetrouwde mannen en de jongens van een jaar of 4 af verondersteld 
worden de nacht door te brengen. Vrouwen zuhen niet dan bij hoge uit
zondering het mannenhuis betreden. Die uitzonderingen zijn echter 
voor de gemeenschap uitermate belangrijk. Elke 4 a 5 jaar moet name-
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li jk het huis van yeu worden vernieuwd. In het tropische regenklimaat 
gaan de houten huispalen en vloeren, en de palmbladeren waaruit de 
wanden en daken zijn gemaakt, niet langer mee. Ter gelegenheid van de 
ingebruikneming van een nieuwe yeu wordt in het midden van het lange 
gebouw, tegenover de centrale vuurplaats of moyir, die aan iedereen en 
aan niemand toebehoort, een grote cUinder van palmblad opgesteld, een 
meter of twee hoog, en zo dik als een flinke boom. Ahe mannen moe
ten daarop de yeu verlaten behalve de leiders en een paar oude trom-
spelers. Daarna nemen de vrouwen als het ware bezit van de nieuwe yeu. 
In een lange ri j dansen ze eerst in bovenstroomse richtingen langs de 
vuurplaatsen die zich tegen de achterwand bevinden, en keren dan in 
benedenstroomse richting terug langs de ingangen die uitzien op de 
rivier. Zo dansen zij een hele dag rond de in het midden van de yeu op
gestelde symbolische sagoboom, de grote cilinder van palmblad waarvan 
hierboven reeds sprake was. Dit evenbeeld van de sagoboom is eigenlijk 
te beschouwen als een rituele levensboom, het alter ego van de vrouwen. 
Immers, nadat de vrouwen hun inwijdingsdans hebben beëindigd, be
treden de mannen de nieuwe yeu weer. Plechtig deponeert vervolgens 
elk mannelijk hd van de ;^eM-gemeenschap, kinderen zowel als volwasse
nen, zoveel larven van de sagoboktor als hij heeft kunnen verzamelen in 
de „levensboom". Daarna wordt de chinder door een hoge gast of een 
vooraanstaand hoofd van onder tot boven met een kapmes opengesne
den terwijl de aanwezigen een lofzang op hem uitbrengen. Als uit een 
„hoorn des overvloeds" stromen de larven uh de sphjtende buis in een 
brede stroom over de houten vloer van de yeu en symboliseren in hun 
overvloed de volheid van het nieuwe leven, tot uiting komend in de zo
juist ingewijde, nieuwe yeu. Men is er waarschijnlijk niet ver naast, wan
neer men stelt dat de vrouwen bij de inwijding van een nieuwe yeu zoal 
niet de yeu daadwerkelijk inwijden, dan toch daarbij een uiterst belang
rijke rol spelen. 

Een andere, zeer belangrijke gebeurtenis die zich in de yeu afspeelt, 
en waarbij de aanwezigheid van vrouwen een essentiële voorwaarde is, 
is de rituele adoptie van mannen uit een ander dorp ter bezegeling van 
een vredesovereenkomst. De mannen die geadopteerd zuhen worden, 
kruipen onder een lange rij wijdbeens staande vrouwen door die daarbij 
kreunen en steunen als by een echte baring. Aldus wordt op realistische 
wijze het herboren worden in de nieuwe gemeenschap uitgebeeld. 

De yeu is ook gewoon een club, die, wat betreft het onderlinge ge
dragspatroon van de leden, een frappante overeenkomst vertoont met 
zijn Engelse en universitaire soortgenoten. Behalve de ongetrouwde 
mannen en jongens brengen ook de gehuwde mannen er vaak een groot 
deel van de dag door. Tydens feesten, en de soms weken durende voor
bereidingen daartoe, gebeurt het niet zelden, dat daar ook nog een 
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groot deel van de nacht bijkomt. Dat moet men ook weer niet te strikt 
opvatten, want er bhjken telkens weer non-conformisten te zyn, die 
men slechts zelden in de yeu zal aantreffen. 

De yeu is verder ook opleidingsinstituut voor de jeugd. Spelenderwijs 
leren ze er de gewoonten en gebruiken, leren ze trommen, dansen en 
de sacrale gezangen. Ze horen er de verhalen en legenden van Fumeri
pits, de grote koppensneher en oer-houtsnijder, van Ats, de goddelijke 
bedrieger, en van andere grote helden. Ze leren de hehige gezangen die 
bij de verschillende ceremoniële feesten horen. Ze werden er ook inge
wijd in ahe problemen van koppensnellerij en van kannibahsme, en de 
daarmee zeer nauw verweven kwesties van machtsverhoudingen, zowel 
intern binnen de yeu en het dorp, als extern tussen de dorpen in de om
geving onderling. Elke yeu is als het ware de visuahsering van de sociale 
organisatie van de gemeenschap doordat de yeu verdeeld is in een 
bovenstroomse en een benedenstroomse helft, samenvahend met de 
twee moieties of fratries waarin de gemeenschap is verdeeld. Deze helf
ten worden gescheiden en toch ook weer bijelkaar gehouden door de 
moyir, de centrale vuurplaats. Elke vuurplaats bestaat eenvoudigweg 
uit een vierkante plak, door het vuur hard geworden modder, met op 
elke hoekpunt een verticaal geplaatste tot in het dak reikende paal. Op 
enige afstand boven de vloer is tussen deze vier palen een soort droog-
rek vastgemaakt, waarop hout en dergelijke te drogen wordt gelegd. Bij 
elke vuurplaats hoort een familiegroep onder een leider. De groepen 
kunnen van verschhlende grootte zijn. Meestal zijn ze door famüieban-
den verbonden met andere vuurplaatsgroepen. Wordt een groep te klein, 
dan kan ze opgaan in een andere groep. Normaal gesproken wordt het 
lidmaatschap van een groep bepaald door geboorte. 

De vuurplaatsgroepen spelen een belangrijke rol bij de verdeling en 
handhaving van de kaprechten in de sagobossen. Zy hebben daardoor 
ook het karakter van een territoriale eenheid. De yeu zelf, als samen
bundeling van een aantal vuurplaatsgroepen heeft binnen het dorp en 
het dorpsgebied eveneens een duidelijke territoriale functie. Bepaalde 
delen van het dorp, die men wijken zou kunnen noemen, dragen de 
naam van een yeu of behoren er aan toe. 

Niet aheen dat de doden voor het mannenhuis werden begraven, ook 
in de yeu worden de voorouders in concrete aanwezig geacht. Zo dra
gen belangryke balken in het yeu-huis de namen van bepaalde voor
ouders. De palen waarop het ;^ew-huis is gebouwd, de yüresü, zijn dik-
wyls gebeeldhouwd in de vorm van een voorouder. Het my tische 
voorouderpaar, dat de yeu zou hebben gesticht, denkt men zich cohabi
terend aanwezig in en om de centrale vuurplaats. In sommige dorpen in 
het Asmat-gebied bezitten enkele jew-gemeenschappen het recht één 
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van de vier palen die op de hoeken van de vuurplaatsen staan, te beeld
houwen in de vorm van een voorouderpaal, of bis, en daarop één of 
meer voorouders uit te beelden. 

Vatten we dit ahes samen, dan zou men de yeu welhcht het beste 
kunnen karakteriseren als het profane en sacrale middelpunt van de 
gemeenschap gevormd door de levenden en de doden. We kunnen er 
misschien zelfs de manifestatie in deze, onze wereld, in zien van de tota
liteit van de kosmos. 

Voorouderpalen, of bis worden gemaakt uit een volwassen mangrove
boom. Deze bomen hebben zware plankvormige wortels, en één hieiTan 
laat men aan de boom zitten wanneer deze wordt omgekapt om er 
naderhand een groot uhsteeksel van te maken, cemen genaamd, wat zo
veel betekent als uhsteeksel, meer in het bijzonder penis. De met snij
werk versierde cemen heeft ongeveer de vorm van een grote, recht voor-
uhstekende, driehoekige vlag of wimpel, en vormt het meest markante 
deel van de bis. Een goede bis is 5 tot 7 meter hoog, en is de meest in
drukwekkende kunstuiting van de Asmat. Wanneer men in het oerwoud 
een goed ontwikkelde boom met een mooie plankwortel heeft gevon
den, wordt hij aangevahen alsof het een vijand betrof welke men ging 
koppensnehen. Als de boom is omgehakt, wordt de bast verwijderd, 
waarbij een bloedrood sap vrijkomt. Dit rode sap uh een „gedode' ' 
mangroveboom is ongetwijfeld de voornaamste reden waarom juist deze 
boom wordt gebruikt om voorouders uit te beelden. By hoog water, 
wanneer het transport uit het ondergelopen bos geen problemen ople
vert, worden de bomen op ceremoniële wijze het dorp binnengevaren. 
De vrouwen begroeten de bomen juichend, alsof het buitgemaakte en 
gesnelde vijanden waren. Daarna worden de bomen naar de houtsnijders 
gebracht, de wowipits (wow = houtsnijwerk, ipits = man). Zij maken 
van de bomen in opdracht van de verwanten van de voorouders die in 
de palen zuhen worden uhgebeeld, de bis. Soms zuhen dergelijke bis 
geplaatst worden bij de vuurplaatsen in de yeu, zoals hiervoor uiteenge
zet. Soms ook, en dan maakt men meestal de grote, 5 tot 7 meter lange 
bis, worden ze, nadat ze zijn gereedgekomen, buiten de yeu opgesteld. 
Tijdens het daarop volgende feest nemen verwanten van de op de bis af
gebeelde voorouders publiekelijk de verphchting op zich de dood van 
een of meer van deze voorouders op een aanstaande sneltocht te wre
ken, en wel door met de schedel van een vijand thuis te komen. Men is 
er namelijk van overtuigd, dat niemand een natuurlijke dood sterft, 
zeker niet wanneer het een aanzienlijk iemand betrof. Doodgaan komt 
omdat iemand anders kwade krachten op je heeft losgelaten, een ziekte, 
een giftige slang, een krokodil. Die iemand woont in een ander dorp, 
en het zal genoeg zijn iemand uit dat dorp buit te maken om de dood 
van de eigen verwant te hebben gewroken. De Asmat die een aldus 
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openlijk aanvaarde verplichting om wraak te nemen niet zou nakomen, 
is er zeker van al zijn aanzien te verliezen. Vandaar dat de bis gewoon-
hjk alleen maar gemaakt worden voor de aanzienlijken die over veel ver
wanten en volgehngen beschikken om hen te helpen aan de wraakplicht 
te voldoen, en dan nog alleen maar wanneer de famihe zich sterk genoeg 
voelt om de vijand met succes te kunnen aanvahen. 

Het belangrijkste deel van de bis bestaat uit de paal waarop meestal 
drie voorouderfiguren boven elkaar staande worden uitgebeeld. Zij stel
len de drie generaties voor voorafgaande aan de persoon die zal worden 
gewroken. Deze generaties zullen de wraaktocht steunen met hun 
bovennatuurhjke macht. 

Bij feestehjke gelegenheden, zoals die welke voorheen inleiding waren 
op een sneltocht, verandert de Asmat zich in de dieren die als symbool 
gelden voor de koppensneher: zwarte, vruchtenetende, bij voorkeur 
vliegende dieren. Hij steekt zich witte veren in het haar en wordt dan 
de jaarvogel, die witte staartveren heeft. Hij verft zich rood rond de 
ogen, gelijk de zwarte konmgskakatoe, die, wanneer het dier zich kwaad 
maakt, plots fel rood wordt rond de ogen. Op zijn voorhoofd draagt hij 
een band, gemaakt van het huidje van de kuskus, een boombuideldier. 
Dat huidje heeft dezelfde gele kleur als de kopveren van het volwassen 
mannetje van de jaarvogel. De kuskus zelf is overigens ook symbool 
voor de koppensneher, omdat het een vruchteneter is, zij het dan dat 
het diertje niet kan vliegen. Ook is het niet zwart, maar integendeel 
goudkleurig als de zon. Daar staat tegenover dat het een nachtdier is, en 
dat compenseert wellicht het feit dat de kuskus niet kan vhegen, en niet 
zwart is. De kuskus is eveneens een veel voorkomend motief in het 
houtsnijwerk van de Asmat. Zoals zo vaak wordt echter aheen een ken
merkend detah aangegeven, in dit geval de spiraalvormig gekrulde, zeer 
krachtige grijpstaart. 

Eveneens op de mens-boom-hout identiteit gebaseerd, is de symbo-
hsche waarde van de wènèt, de Asmat naam voor de bidsprinkhaan. Het 
is een ongeveer 10 cm lang insect, dat in al zijn bewegingen verbazing
wekkend menselijk is. De manier waarop het zijn kop met de twee reus
achtige oogbahen beweegt, zijn haar-dunne voelsprieten oppoetst, de 
lange voorpoten als armen opvouwt en schoonmaakt, alles aan het dier
tje doet sterk denken aan een menselijk wezen. Alle lichaamsdelen, be
halve het achterlijf, hjken bovendien zeer veel op kleine stokjes. De 
wènèt maakt echt de indruk van een levend geworden stuk hout te zijn. 

Bidsprinkhanen zijn zeer vraatzuchtig. Het is bekend, dat het wijf je 
als ze er enigszins de kans toe krijgt door een beetje onvoorzichtig ge
drag van het mannetje, deze tijdens de paring niet alleen de kop afbijt 
maar zelfs helemaal opeet. Door dit gedrag laat het insect zich als het 
ware ongedwongen in het koppensneherscomplex invoegen. Daarbij 



Fig. B. twee wènèt rug aan rug elkaar overlappend vormen een voorouderfiguur ofl<awé 
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/•'ig. C rij van ellcaar telkens voor de helft overlappende 
wènèt aaneengevoegd tot een generatiepatroon. 
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dient bedacht te worden, dat in de Asmat-samenleving weliswaar de 
mannen de koppensnellers zijn, doch dat het in feite de vrouwen zijn, 
die de mannen ertoe aanzetten. Mannen die veel koppen hebben gesneld 
staan in hoog aanzien, vooral bij de vrouwen. Een man die geen koppen 
op zijn naam heeft staan, zal heel moehijk aan een vrouw kunnen 
komen. Op aherlei manieren weten zij de mannen onder zware druk te 
zetten. De man in het openbaar beschaamd te maken waardoor hij zijn 
gezicht verliest, is zeker niet een van de minst effectieve methoden. 

Bidsprinkhanen en mens zijn dan ook op zyn minst verwant, zo niet 
onderling verwisselbaar. In het houtsnijwerk van de Asmat komen we 
herhaaldelijk figuren tegen, die sterk doen denken aan een vereenvou
digde van opzij geziene, hurkende mensenfiguur. Twee van dergelijke, 
rug aan rug geplaatste figuren stehen volgens de Asmat een kawé, of 
kawénak voor, d.w.z. een voorouder. 

De afbeelding van de wènèt in de vorm van de van opzij geziene, ver
eenvoudigde hurkende mensenfiguur komt ook voor in combinatie met 
dezelfde figuur, doch dan spiegelbeeldig omgeklapt, en tevens de voor
afgaande wènèt voor de helft overlappend. Aldus ontstaat een meande
rende golflyn. Deze is vaak symbool voor de famieliegroepen in een ;̂ ew, 
met inelkaar grijpende famiherelaties. Mede hierdoor is de wènèt het 
meest sprekende, en direct op de mens-boomidentificatie aansluitende 
symbool uit de cultuur van de Asmat. 
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door 

J.A.R.A.M. van Hooff 

De pikorde of dominantiehierarchie 

In het begin van de jaren twintig deed een Noors onderzoeker, Schjelde-
rup-Ebbe, een studie die een begrip opleverde dat zou doordringen in 
ons ahedaagse spraakgebruik, maar waarvan de meesten onzer de oor
sprong niet zuhen beseffen. Dh is het begrip ,,pikorde". Schjelderup-
Ebbe plaatste een aantal hoenderen bij elkaar en registreerde hun ge
dragsuitwisselingen. Aanvankelijk braken tussen de dieren fikse scher
mutselingen uit. Echter, na verloop van ti jd werden deze minder heftig; 
fehe aanvalsgedragingen maakten geleidelijk plaats voor meer ingetoom
de gedragingen, zoals dreighoudingen. Bovendien werden deze gedragin
gen per relatie steeds meer in één vaste richting vertoond; aanvankelijk 
werden m een relatie van twee dieren I en J de agressieve handelingen 
zowel door I naar J gericht als omgekeerd; na verloop van ti jd evenwel 
was het öf I die dit gedrag hoofdzakelijk naar J richtte of omgekeerd. 
Er ontstond unidirectionaliteit of richtingbestendigheid. Bovendien 
bleek het nu mogelijk ahe groepsleden (of op zijn minst het merendeel) 
in een rangorde te plaatsen: één der dieren pikte min of meer regelmatig 
naar alle andere, terwijl deze zelden of nooh naar hem pikten. Dit dier 
werd de a genoemd. Vervolgens was er een |3 die alleen door de a gepikt 
werd, maar wel de overige dieren kon pikken, enz., enz.. Aan het eind 
van de lijn was er dan de inmiddels spreekwoordelijke omega (co), die 
zich door ahe overige liet pikken. In een geval als dh is er sprake van 
een Uneaire rangorde, met als maatstaf de pikrichting. Het bleek dat 
deze rangorde ook goed voorspelde wie er voor wie week in kwesties 
van voorrang tot zaken als voedsel, nestelplaats e.d. Om die reden werd 
de pikorde dan ook gezien als een meer algemene dominantierangorde 
of sociale hiërarchie. 

In de jaren, die op de ontdekking van Schkelderup-Ebbe volgden zijn 
door anderen eendere structuren gevonden bij een grote verscheiden
heid aan vogel- en zoogdiersoorten. Ter verklaring van de gedragsproces
sen die tot de dominantiehierarchie leiden, veronderstelde men een 
dominantiedrift, een neiging om andere individuen te overheersen. Deze 

Natuurkundige Voordracliten N.R. 59, Lezing gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 9 maart 1981. 
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ZOU zich manifesteren in agressief gedrag en imponeergedrag. Deze over
heersingsdrift zou een van de fundamentele principes van de sociale 
organisatie zijn. Hy zou natuurhjk tot het uiteenvallen van de sociale 
verbanden moeten leiden, tenzij er een samenbindend principe tegen
over zou staan. In aansluiting bij het Freudiaanse denken dat in die ti jd 
opgeld deed, zag men de sexuele drift als die bindende tegenkracht. De 
sterktes van beide factoren en hun onderlinge verhouding zouden het 
sociale karakter van een soort en de positie van de leden in het sociale 
verband bepalen. 

Gedurende de laatste decennia is de geldigheid van het sociale hiërar
chiemodel steeds sterker aangevochten. Bepaalde waarnemingsresulta
ten over de verdeling van gedragingen over de groepsleden, die strijdig 
waren met het model, maar die tot dusverre waren afgedaan als onbe
tekenende storingen in het systeem, bleken bij nader inzien veelzeggend 
te zijn. Een eenvoudig voorbeeld kan dit verduidelijken. Stel, dat we via 
een voedselvoorrangstest een rangorde zouden willen vaststellen tussen 
een moederdier (M), een halfvolgroeid mannetje (J) en een klein peuter-
tje dat het kind (K) is van M. Stel nu dat we vonden dat M voedsel weg
pakt voor J en dat J voedsel wegpakt voor K, dan zouden we in geval 
van een lineahe rangorde moeten verwachten dat M ook voedsel weg
pakt voor K. Maar stel nu het reahstische geval, dat K voedsel wegpakt 
voor M. Dan is er sprake van een triangel. 

We kunnen nu zeggen dat het kind dominant is over de moeder. Maar 
het zal duidehjk zijn, dat het feit dat het kind voorrang neemt op de 
moeder, hier de uiting is van een kwahtatief andere relatie, dan die 
welke maakt dat M voorrang neemt over J, en J over K. De voorrang die 
K over M kan nemen, berust op een tolerantie van de zijde van M, die 
eigen is aan de moeder-kindrelatie. Met andere woorden: de triangel 
wijst op het bestaan van verschülende typen relaties en een beschrijving 
van de sociale organisatie in termen van deze relaties is nodig, ook al is 
zij onvermijdelijk veel ingewikkelder. 

Een ander verschijnsel dat tot een complexer beeld leidt, is dat ver
schillende gedragingen soms enigszins verschillende verdelingen over de 
groepsleden laten zien, die erop wijzen dat er kwahtatieve verschillen in 
de betrekkingen bestaan. Ik kan dit hlustreren aan de hand van een 
voorbeeld uit het onderzoek aan wolven, dat wij de laatste jaren hebben 

M J M —^ J 

K K 
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verricht (o.a. Boland & Dentener, 1978). Het bestudeerde roedel be
vindt zich in Burgers' Dierenpark te Arnhem. Het is gehuisvest op een 
ruim bosterrein en omvatte ten tijde van de studie 9 reuen en 7 teven. 
Op het eerste gezicht l i jk t er in zo'n wolvenroedel een duidelijke sociale 
hiërarchie zichtbaar. Opvahend is namelijk, dat bij velerlei contacten 
tussen een tweetal dieren één der beide wolven een houding kan aanne
men waarbij de poten gestrekt zijn, de kop geheven is, en de staart min 
of meer omhoog gehouden wordt. Deze houding die we, als we dan al 
een „menselijke" kwalificatie zouden wihen gebruiken, het best met 
„fier" kunnen aanduiden, gaat bovendien vaak gepaard met rechtop
staande oren, een strakke bhk en opgezette schouderharen. Wij geven er 
de voorkeur aan neutraal over de „hoog"-houding te spreken. In con
trast hiermee staat de „laag"-houding: een gedrukt postuur waarbij de 
achterpoten worden gebogen en de staart naar beneden is geslagen, 
soms zelfs tussen de benen naar voren geslagen. De oren zijn meestal 
naar achteren aangelegd en de mondhoeken zijn naar achteren getrok
ken. 

Een dier kan nu dominant geacht worden over een ander volgens twee 
maatstaven, n.l. indien hij meer „hoog-houdingen" geeft naar de ander 
dan omgekeerd en indien hij meer „laag-houdingen" ontvangt dan 
omgekeerd. De rangverhoudingen tussen de groepsleden volgens deze 
beide maatstaven kunnen we nu weergeven in een matrix, waarbij voor 
alle dieren hnks wordt aangegeven over welke groepsgenoten rechts ze 
dominant zijn (zie fig. 1). Wij hebben daarbij de reuen onderling en de 
teven onderhng zó gerangschikt dat de dieren, che links hoger geplaatst 
zijn ook dominant zijn over de links lager geplaatsten. Dat is het geval 
wanneer de dominantiesymbolen zoveel mogelijk rechts van de diago
naal geplaatst kunnen worden. 

Aan deze matrix zijn verschillende zaken van belang vast te stehen. Er 
is blijkbaar een redelijk strakke, d.w.z. hneahe rangorde die vooral bin
nen sexeklassen uitgesproken is. Bovendien is het merendeel der 
vrouwelijke dieren ondergeschikt aan de mannelijke dieren. De meest 
ranghoge vrouw Geeloog (G) echter staat in rang ongeveer gelijk met de 
reu Hektor (H). Terwijl Hektor dominant over haar is op basis van de 
ontvangst van „laag-houdingen", domineert zij Hektor doordat ze meer 
„hoog-houdingen" tot hem richt, dan hij tot haar. Kortom de beide 
dominantiemaatstaven stemmen voor deze relatie niet overeen. Elders 
doen ze dit echter wel, met als enige uitzonderingen een enkele relatie 
tussen relatief ranglage dieren van verschillend geslacht (de omkaderde 
cellen in het hnker-ondergedeelte van fig. 1). Tussen de ranglagere 
dieren onderling worden echter überhaupt veel minder ,,hoog"- en 
„laag"-houdingen uitgewisseld. Dit kwahtatieve gegeven is niet recht-
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Fig. 1: De dominantierelaties in een roedel wolven op basis van 2 rangmaatstaven. Een zwarte 
stip duidt aan dat een in de linieer kolom vermeld dier meer „hoog"-houdingen geeft aan een 
dier uit de rij boven dan hij van deze ontvangt. Een open cirkel duidt aan dat een links vermeld 
dier meer „laag"-houdingen ontvangt van een bovenvermeld dier dan hij aan deze geeft. Voor 
verdere uitleg zie de tekst. 
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/'>if. 2.' Dc kwaliteit van de dominantierelaties in een wolvenroedel. Indien een dier links een 
zekere hoeveeUieid /i's geeft aan een dier boven en/of /'s van deze ontvangt, is de verhouding 
van deze uitingen uitgedrukt in de index/= (li-l) / (li+lj. De grootte daarvan is weergegeven in 
oen zwarte stip (positieve waarden) of een open cirkel (negatieve waarden). Zie verder de tekst. 



D O M I N A N T I E , S O C I A L E I N V L O E D E N A L L I A N T I E S B I J D I E R E N , 1 77 

T O E G E L I C H T A A N W O L V E N E N C H I M P A N S E E S 

Afb. 2: Het rechter dier vertoont een sterke „laag"-houding t.o.v. het linker dier dat een indiffe
rente houding heeft. 
(Foto's Burgers' Dierenpark, Arnhem; R. v.d. Tempel en T. v.d. Heiligenberg). 
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streeks zichtbaar in de matrix van figuur 1. Het uit zich niettemin ook 
in deze figuur in het feit, dat sommige paren één van beide of zelfs 
beide houdingen niet onderling vertoond hebben. Kortom de behoefte 
om de onderlinge rangverhouding door de genoemde houdingen tot uit
drukking te brengen, is in de betrekkingen tussen de ranglagere dieren 
veel geringer. 

Ofschoon de „hoog"-en ,,laag"-houding, zoals we al zagen grotendeels 
complementair zijn, zuhen ze toch kwahtatief verschillende aspecten 
weerspiegelen van de onderlinge rangverhouding tussen twee dieren. We 
zagen al dat de ,,hoog"- en ,,laag"-houding meestal dezelfde rangrelaties 
onthuhen. Toch zijn die rangrelaties niet van dezelfde aard. Dit blijkt 
als we voor elke betrekking het relatieve aandeel van de „hoog"- en 
,,laag"-houding bekijken. Stel dat dier A 100 „/t "-houdingen naar B gaf 
en 50 ,,/"-houdingen van B ontving dan levert dat een bepaald verhou
dingsgetal tussen ,,h" en , , /" op. In fig. 2 zijn die verhoudingen weerge
geven.^ De grote, zwarte stippen die aanduiden dat de rangexpressie 
voornamelijk plaatsvindt door het ontvangen van de "-houdingen tref
fen we bij uitstek aan bij de relaties tussen teven onderling en tussen 
reuen en teven. Dat wil dus zeggen, dat in relaties waarin teven onderge
schikt zijn, dit vooral tot uiting komt door hun vertoon van onderdanig
heidshoudingen. In de rangexpressie tussen de reuen onderling neemt 
het imponeervertoon van de zijde van de dominante reu een relatief veel 
belangrijker plaats in. In de relatie van Geeloog tot de reuen zien we 
tenslotte het andere uiterste: Geeloog's dominante positie komt met 
name tot uiting door haar imponeervertoon; de neiging van de reuen om 
hier onderdanigheidsbetuigingen tegenover te stellen is daarentegen 
relatief gering. 

Duidehjk is dat een eenvoudig hiërarchiemodel, dat de kwalitatief ver
schhlende aspecten in de relaties tussen de individuen die in de bovenge
noemde voorbeelden tot uiting kwamen, veronachtzaamt te simplistisch 
is. 

Dominantie, voorrang en sociale invloed: geen identieke begrippen 

In het wolvenvoorbeeld werden twee dominantiemaatstaven met elkaar 
vergeleken, die een vrijwel identieke rangordening opleverden. De waar
de van een hiërarchisch model van de sociale organisatie is des te groter 

1. In feite is er een index geconstrueerd waarbij j = - ^ ^ ' Indien er uitsluitend h's gegeven wor

den neemt de / de waarde +1 aan; worden uitsluitend /'s ontvangen, dan w o r d t / = - l ; worden 

ongeveer even veel h\ gegeven als /'s ontvangen, dan is de index ongeveer 0. 
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naarmate de rangverhoudingen gebaseerd op een bepaalde gedragsmaat
staf, ook de rangverhoudingen tussen de dieren voorspellen op basis van 
andere maatstaven. Zo heeft men over het algemeen gevonden dat b.v. 
dieren die van een ander winnen in een gevecht, de ander doen wijken, 
tegen de ander kunnen bluffen, enz., ook voorrang hebben bij de toe
gang tot zaken als voedsel, een mstplaats, een geslachtspartner, enz., 
kortom tot aherlei nagestreefde zaken, vooral als de beschikbaarheid of 
toegankelijkheid daarvan beperkt is. Voor zover de toegang tot die 
zaken voor het voortbestaan van het individu van belang is, is het ver
krijgen van een dominante poshie van grote betekenis. Het is dan ook 
geen wonder dat in de loop van de evolutie de natuurlijke selectie bij 
vele soorten die emotionele ontwikkelingsaanleg heeft uitgeselecteerd, 
die het nastreven van een hoge, invloedrijke positie mogehjk maakt. 

Ofschoon bij een aantal soorten inderdaad is gevonden dat verschil
lende gedrags- en voorrangsmaten tot een min of meer overeenstem
mende rangorde van de gi-oepsleden leiden, is deze overeenstemming 
over het algemeen te gemakkehjk aangenomen. Dat die overeenstem
ming niet altijd perfect is, werd dan toegesclireven aan meetonnauwkeu-
righeden en toevahige fluctuaties, maar werd niet beschouwd als een 
ontkrachting van het voorstellingsmodel. Dat de zaken echter niet ahijd 
zo simpel liggen is inmiddels gebleken, o.a. uh een onderzoek door onze 
vakgroep aan chimpansees (Noë, de Waal en van Hooff, 1980). 

Het onderzoek vond plaats aan de chimpansee-kolonie van Burgers' 
Dierenpark. De kolonie had ten tijde van het onderzoek een omvang 
van 20 dieren; 3 volwassen mannen, 1 adolescente man, 9 volwassen 
vrouwen, 4 juveniele vrouwen en 3 in de groep geboren kinderen. De 
dieren leven 's-zomers op een gevarieerd buitenterrein van een kleine 
hectare. Door zijn omvang, samenstehing en huisvestmg is deze kolonie 
enig in zijn soort en een goede afspiegeling van een natuurlijke gemeen
schap. Wij bestudeerden de samenhang in de verdeling over de indivi
duen van dertien gedrags- en voorrangsmaten, die voldoende vaak voor
kwamen en waarvan voor de hand hgt dat ze van betekenis zijn voor de 
hiërarchische ordening. Zo werden de volgende maatstaven voor domi
nantie onderscheiden: 
het geven van 
1 bluf- of imponeergedrag 
2 heftig geweld (bijten, trappen) 
3 hchte handtastehjkheid (slaan, rukken e.d.) 
4 achtervolging 
5 vocale dreiging, 
het ontvangen of tot zich gericht krijgen van: 
6 vlucht 
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7 deinzen en wijken 
8 krijsen e.d. 
9 ontblote tanden 
10 schrille blaf 
11 eerbetuiging (buigen en groeten), 
en tenslotte het hebben van: 
12 voorrang bij competitie om ruimte 
13 voorrang bij competitie om toegang tot sociale partners.^ 
Bij de laatste twee maatstaven ging het om gevahen waarin de voorrang 
tot stand komt zonder dat er sprake is van een vecht- of blufinteractie. 

Op de technische detahs van de volgende analyses wil ik hier niet in
gaan. Laat ik volstaan met te zeggen waar deze in essentie op neer kwa
men. Indien in de relatie tussen dier A en B, „ b l u f vooral door A naar 
B werd gericht, werd b.v. nagegaan of A ook doorgaans ,,voorrang" had 
over B bij ,,competitie over ruimte". Zo werden de verdelingen van 
ieder van de 13 maatstaven over ahe relaties binnen de groep onderling 
vergeleken. Deze vergelijkingen, kwantitatief uitgedrukt in een correla
tiemaat, werden vei-volgens onderworpen aan multidimensionele ana
lyses (componenten- en cluster-analyses) om na te gaan of de 13 maat
staven misschien één of meer categoriën of typen vertegenwoordigen. 
De resultaten van zo'n clusteranalyse zijn weergegeven in figuur 3. De 
schaal geeft, globaal gesproken, de mate van overeenkomst weer tussen 
twee maatstaven (of een door hen gevormd cluster). Zo is de mate van 
overeenkomst tussen „ruimtelijke competitie" (12) en ,,sociale compe
tit ie" (13) groot, n.l. -1-0.88. De wijze waarop deze beide, nu samen be
schouwd, in hun verdeling over de relaties overeenstemmen met vocale 
dreiging is veel geringer, n.l. +0.43. Toch lijken deze drie in hun ver
delingspatroon veel sterker op elkaar dan op een van de overige. Het 
blijkt zodoende mogehjk drie hoofdcategoriën te onderscheiden. De 
grootste wordt gevormd door de „vechthandelingen" en de verschihen
de „onderdanigheids-" en „protestuitingen"; de betreffende cluster 
noemen we dan ook de categorie van de agonistische rangmaatstaven. 
Tamelijk los daarvan staat „bluf- en imponeergedrag", dat dus een 
aparte rangmaatstaf vormt. Sterk verschihend van deze beide staat de al 
genoemde cluster van drie elementen, die we de competitieve maatstaf 
kunnen noemen. 

Het is nu interessant na te gaan wat voor verschil in hiërarchische 

2. Voorrang om voedsel, een zeer voor de hand liggende rangmaat, was in deze kolonie niet te 
gebruiken, omdat door het voederregime, waarbij de dieren in afscheiding hun porties ontvin
gen, deze soort competitie spontaan te weinig voorkwam. 
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bluf / imponeergedrag 

hef t ig geweld 
lichte handtastel i jkheid 

de inzen,w i jken 

buigen en groeten 
achtervolg ing 
vlucht 
krijsen e.d. 

ontblote tanden 

schrille blaf 

vocale dre ig ing 

competi t ie ruimte 

competit ie sociaal 

0.2 0.2 0.4 0.6 

mate van overeenstemming 

0.8 1.0 

/•ig. 3: Een clusteranalyse over de verdeling van dertien maten van sociale rang in een chimpan-
seegroep. Zie voor uitleg de tekst (Naar Noë e.a., 1980). 

ordening deze drie categorieën van rangmaatstaven opleveren. Daartoe 
zijn uit interactiematrixen voor elk van de drie maatstaftypen de rang
ordes afgeleid. Deze vindt U weergegeven in figuur 4. 

In de rangorde op basis van de dominerende richting van imponeerge
drag bhjken de mannelijke groepsleden vrijwel aan de top te staan. Uit
gezonderd de vrouw P zijn de vrouwelijke dieren in bravour en impone
rend vertoon de minderen van de manhjke groepsleden, zelfs van de 
jonge mannetjes Jo en Wo. 

De agonistische rangorde vertoont in zoverre overeenkomst dat de 
drie oudste mannen aan de top staan. De adolescente man D en een 
jong mannetje Wo staan onder het merendeel der volwassen vrouwen. 

Sterk verschhlend ziet de competitieve rangorde eruit. Hier staan vier 
volwassen vrouwen aan de top en slechts de twee oudste mannen berei
ken nog enigszins redelijke posities. Dit betekent dus dat dieren voor
rang kunnen hebben in situaties waarbij het niet tot vechten of impone-
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DOMINANTIETYPE 

Rang Agonistisch Competitief B luf 

1 / Y 9 P Y 

2 / L 9 M Jo 

3 / N 9 J N 

4 9 M 9 F L 

5 ^ Jo * Y 9 P 

6 Q P ^ L W 

7 9 G 9 G D 

8 9 F 9 K 9 M 

9 9 K Q S 9 B 

10 9 T ^ N 9 H 

n 9 s 9 T 9 G 

12 9 J 9 B 9 J 

13 d Wo ^ D 9 O 

14 ^ D 9 A 9 T 

15 9 B 9 O 9 A 

16 9 A J Wo 9 Z 

17 9 Z 9 H 9 F 

18 9 O Jo 9 K 

19 9 H 9 Z 9 S 

dimantiemaatstaven. De seksen zijn met de gebiuikeUjke 

genvandelineadteitvoorLmraVtar^'No'eTa^., 1^ r at s d id jk j o waar a wijk 
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ren komt, terwijl ze toch op basis van de eerder genoemde rangkriteria 
ondergeschikten zijn. 

Voorrang in competitieve shuaties is dus niet altijd geassociëerd met 
grotere fysieke vermogens en agressieve macht. Toch worden deze fac
toren vaak gezien als de uiteindelijke gedragsinstrumenten, waarmee een 
dier controle over bestaansmiddelen en mvloed over anderen kan ver
wei-ven, hun gedrag kan sturen overeenkomstig eigen behoeften en wen
sen (met inbegrip ook van altruistische wensen) en gedragsvrijheid kan 
verwerven. Het gedragsinstrument bestaat dan daaruh dat het dier de 
ander tot conformering en inschikkelijkheid kan dwingen door (drei
ging met) geweld. 

De onderhavige studie wijst erop, dat dit maar een deel van de waar
heid is. Blijkbaar wordt invloed en controle ook verkregen langs andere 
weg, b.v. doordat er „onderhandeling" over de uitwisseling van gewaar
deerde „fhness"-attributen mogelijk is, die niet met geweld van een 
ander kunnen worden afgedwongen. Er is reden om aan te nemen dat 
sexuele gunsten zo'n attribuut vormen, of ook de bijval die verleend 
kan worden in conflicten (op dit laatste zuhen we hieronder terugko
men). In dit geval kan men de voorrang die de mannen aan de oudere 
vrouwen geven, ook zien als het doen van zodanige concessies, dat zij de 
kans op „terugbetaling" met door hen geapprecieerde zaken op een 
optimaal niveau houden. 

Al met al wordt duidelijk dat dominantie, zeker wanneer we dit zou
den willen beperken tot de controle en invloed die gebaseerd is op 
dwang middels agressie, slechts een beperkt, alhoewel niet onbelangrijk 
aspect van de sociale organisatie is. 

Alliantievorming en Invloedsverdeling 

Sedert de vijftiger jaren onderzoeken Japanse onderzoekers de sociale 
relaties in groepen Japanse makaken, zoals die nog in het wild voorko
men, o.a. op enkele ehanden nabij de Japanse kust. Van het begin af 
werd gebruik gemaakt van de klassieke voorrangstoets, waarbij een lek
kernij tussen twee dieren werd geworpen en vervolgens werd genoteerd 
wie de lekkernij nam. Dat leverde, zoals te verwachten, aardige, rede
lijke lineaire rangordes op. Het was overigens niet ahijd zo, dat een dier 
altijd voorrang nam over de ander (de reeds genoemde unindirectionah-
teh). De verklaring hiervoor ligt zeker deels in het feh dat het dominan
te dier kan toelaten dat de ander voorrang neemt, op momenten dat hij 
geen prijs steh op het bewuste object. Maar er bleek meer aan de hand. 
Vooral wanneer jonge dieren getest werden, kwam het vaak voor dat A 
voorrang nam over B, wanneer de test plaatsvond indien beide dieren 
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zich op enige afstand van de groep bevonden. Werd de test herhaald, 
terwijl andere dieren meer nabij waren, dan kon B voorrang nemen over 
A. Met andere woorden, de dominantie hing af van de sociale context; 
er is een invloed van derden. Iets dergelijks is inmiddels bij vele apen
soorten, maar ook bij andere hogere dieren vastgesteld. De ontdekker 
van dit fenomeen sprak van de „onafhankelijke" of „basale rang" om 
de dominantieverhouding aan te geven, die twee dieren hebben wanneer 
er geen invloed van derden in het spel is, en van ,,afhankelijkde rang", 
wanneer die invloed wel blijkt (Kawai, 1965). Een van de markantste 
verschijningsvormen van die invloed vinden we in de rangverhoudingen 
in grote groepen Makaken, waar — en dat geldt dan vooral voor de vrou
welijke dieren ^ de opgroeiende jongen geleidelijk aan een rangpositie 
bereiken juist onder die van de moeder. Ze worden dus dominant over 
die andere dieren, welke ondergeschikt zijn aan de eigen moeder, ook al 
zijn deze, zeker aanvankelijk nog, groter en sterker. Terwijl in het begin 
de basale rangverhouding nog kan blijken, wanneer de dieren elkaar af
gezonderd ontmoeten, wordt deze geleidelijk onzichtbaar; de afhanke
lijke rang wordt bestendig; ze wordt blijkbaar gefixeerd in de verwach
tingspatronen van beide dieren over hun eigen en eikaars gedrag. 

Het hgt voor de hand aan te nemen dat deze invloed onder meer 
bewerkstelhgd wordt door selectief ingrijpen van de moederdieren in 
conflicten ten gunste van hun eigen jongen. In een uitvoerig onderzoek 
van de structuur van agressieve relaties in groepen Java-apaen kon De 
Waal (1977) aantonen dat dit inderdaad het geval is. Al grepen de moe
ders maar in gemiddeld 2.2% van de conflicten van hun nakomelingen in 
(hetgeen nog altijd 2 x zoveel was dan het aantal ingrepen in conflicten, 
waarbij geen nakomelingen betrokken waren), hun keuze viel circa 15 x 
zo vaak uit ten gunste dan ten nadele van die nakomeling. 

Het belang dat interventies in conflicten voor de sociale relatiestruc
tuur hebben, wordt steeds duidelijker. Ik wil dit laten zien aan de hand 
van een recent onderzoek door een onzer uitgevoerd aan de al eerder 
genoemde chimpansee-kolonie te Arnhem (De Waal, 1978). Gedurende 
de laatste vi j f jaren is daar systematisch het verloop van meer dan 5000 
conflicten bijgehouden waarbij meer dan 2 individuen betrokken waren; 
daartoe zijn de partijkeuzes bij interventies vastgelegd en is het patroon 
daarin en de veranderingen daarvan door de jaren heen geanalyseerd. 

De interventie in een conflict (net zoals in niet-conflictueuze inter
acties trouwens) kan van zeer verschillende aard zijn. Zo kan een 
vrouwtje een ander dier b.v. ontzetten door een manlijke aanvaller 
sexueel te stimuleren. De interventie kan ook agressief zijn, wanneer de 
interveniënt een der partijen aanvalt. Bij de chimpansees bleek dat de 
dieren selectief zijn met hun interventies en bovendien zeer konsekwent 
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in hun partijkeuze. Als C in een conflict tussen A en B tussenbeide 
komt en kiest voor B, dan weerspiegeh dit een voorkeur die vaak vele 
maanden tot jaren constant bl i j f t . Wanneer een dergelijke ondersteu
ningsvoorkeur wederzijds is, kan men met recht van een alliantie spre
ken. 

Het onderzoek naar het patroon in de partijkeuze onthulde dat er 
twee hoofdtypen van interventiestrategie bestaan. Bij de eerste is er 
sprake van verliezersondersteuning, d.w.z. dat de interveniënt een dier 
te hulp komt, dat zonder die steun het onderspit gedolven zou hebben. 
Dergelijke hulp wordt bij voorkeur verleend aan een partner met wie de 
ondersteuner ook anderszins goede relaties onderhoudt, zoals blijkt uit 
scores van contactgedrag, „vlooigedrag", e.d. In de onderhavige groep 
werd dit soort ondersteuningsgedrag, dat we „famihariteüsafhankelijk" 
of „altruïstisch" noemen, vooral getoond door de volwassen vrouwen. 
De laatste term wordt gerechtvaardigd door het feh, dat de onder
steuner nogal eens partij kiest tegen een partij die sterker is en zo
doende zelf het nodige risico loopt. Opvahend was tenslotte dat de fa-
miharheitsafhankehjke coahties door de jaren heen constant bleven. 

Het tweede type onderscheidde zich in de eerste plaats doordat een 
dier werd bijgevahen, dat ook zonder die steun al een overwicht bezat 
{winnaarondersteuning). De te hulp gekomen partner was in veel min
dere mate een dier waarmee ook een hogere famiharheitsscore bereikt 
werd. Dit soort allianties zijn veel minder stabiel dan de vorige; in de 
loop van de jaren, soms zelfs van enige maanden kan een wisseling op
treden waarbij een dier overgaat tot steunverlening aan een vroegere 
rivaal tegen een vroegere alhantiepartner. Deze ondersteuningsvorm, die 
vooral bij de volwassen mannen werd aangetroffen, werd betiteld als de 
„opportunistische" of „dominantiegerichte" coahtiestrategie. 

Wanneer je dergelijke gedragsverschijnselen aantreft rijst direct de 
vraag, wat de betekenis van deze strategieën is. Bij de altruïstische stra
tegie ligt het directe profijt van de ondersteuning blijkbaar vooral, zo 
niet uitsluitend, bij de steunontvanger, die in een nare situatie verhch-
ting krijgt. Het gedrag geeft, om het maar even in wat vermenselijkende 
termen weer te geven, de indruk voort te spruhen uh een „verontwaar
digde" compassie met een in de penarie zhtende ander die je erg na is; 
diens misère is onverdraaglijk voor de hulpverlener en noopt tot ingrij
pen. Het bestaan van een dergelijke strategie en de emotionele structu
ren waaruit deze voorkomt, is aheen begrijpelijk wanneer de uitvoerder 
er, zo geen dhect, dan toch indirect profijt bij heeft. Wat dat indhecte 
profi j t kan zijn, wordt duidelijk als we ons reahseren, dat in wilde popu
laties de dieren waarmee een hoge mate van famihariteit bestaat ook 
feitelijke bloedverwanten plegen te zijn. Het gedrag draagt dan bij tot 
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de „fitness" van genetisch verwanten en draagt zo indirect bij tot de 
verspreiding van de aanleg, waamit het zelf voortvloeit. Zijn ontwikke
ling is dus verklaarbaar volgens het sociobiologische principe van de ver
wantenselectie (zie voor uitleg hiervan: Van Hooff, 1981). 

Bij de opportunistische alliantiestrategie ligt een meer direct profijt 
voor de ondersteuner voor de hand. De partijkeuze hjkt een meer ,,be
rekenend" karakter te hebben, waarbij maatstaf is in hoeverre de ge
vormde alliantie door de wederzijdsheid van ondersteuning leidt tot een 
vergroting van de eigen handelingsvrijheid. Aanwijzingen in deze rich
ting worden vooral geleverd door periodes van sociale instabiliteit, wan
neer eertijds wederzijdse ondersteuningsrelaties worden gewijzigd. 
Ter toehchting volgt hier een beknopte beschrijving van zo'n fase van 
sociale instabihteit. Tot de zomer van 1976 was de onbetwiste a in de 
groep een man, genaamd Jeroen, die een wederzijdse steunrelatie had 
met ahe volwassen vrouwen. In deze hoedanigheid had hij tot dusverre 
een veel krachtiger 2e man. Luit, en een juist volwassen man, Nickie, 
eronder kunnen houden. Deze beiden hadden eveneens een wederzijdse 
ondersteuningsrelatie, (zie voor een schematische weergave fig. 5) 
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Fig. 5: Schematische weergave van het verloop van de rangverhoudingen tussen de drie leidende 
mannen in een chimpanseegroep over een aantal kwartaalperioden. Ook de overwegende coali
ties tussen de mannen onderling en tussen mannen en volwassen vrouwen zijn per periode weer
gegeven. (Naar De Waal, 1978 en ongepubliceerde gegevens van De Waal). 

In de loop van de zomer van 1976 startten Luit en Nickie met grote 
consequentie een proces, dat uiteindelijk tot de val van Jeroen zou lei
den. Luit begon systematisch de vrouwen aan te vallen, die de nabijheid 
van Jeroen zochten. Ofschoon dit gealheerde agressie van Jeroen en de 



DOMINANTIE, S O C I A L E I N V L O E D E N A L L I A N T I E S BIJ D I E R E N , 187 
T O E G E L I C H T AAN W O L V E N E N CHIMPANSEES 

andere vrouwen tegen Luit opriep, liad dit tocli tot uiteindelijk effect, 
dat Jeroen geïsoleerd begon te raken. In dit proces speelde Nickie mee 
door zoveel mogelijk vrouwen van het strijdtoneel te isoleren en zo de 
opbouw van coahties tegen Luit te verhinderen. Na een maand of twee 
van spanning gaf Jeroen zich gewonnen; Luh bezette de a-positie en in 
zijn kielzog veroverde Nickie de |3-positie en belandde Jeroen op de 7 -
poshie. Toen echter veranderde het beeld. De vrouwen begonnen de 
nieuwe leider te steunen, waarop Luh zijn steun aan Nickie staakte en 
zowel Jeroen als de vrouwen tegen Nickie steunde. Nickie bleef Luit 
nog wel tegen de vrouwen steunen maar ging nu wel Jeroen tegen Luit 
steunen. Jeroen bevond zich ineensin de comfortabele positie dat hij de 
steun had van elk van zijn beide vroegere rivalen tegen de andere; Mj 
ging echter de zwakkere van de twee, de (}, Nickie steunen. Dit leidde 
ertoe dat een jaar later de kaarten opnieuw geschud werden en ver
volgens Nickie met steun van Jeroen op de a-positie belandde, waarna 
Jeroen rees naar een |3-positie die echter niet defmitief door de gezakte 
Luit erkend werd. Deze alliantie bleef een aantal jaren aan de macht, 
ook al bleef ze niet onuitgedaagd en was zij wel eens byzonder kwets
baar, doordat de trouw in de wederzijdse ondersteuning nu en dan af
nam. 

Het verloop van deze en andere gebeurtenissen suggereert dat de be
trokkenen de krachtsverhoudingen en de onderlinge betrekkingen in de 
groep taxeren en pogen daarbij in concurrentie met elkaar die allianties 
te reahseren, waarbij zij zelf het meeste garen spinnen in termen van 
toegestane gedragsvrijheid (Zo werd Jeroen ten tijde van het leiderschap 
van Nickie voor zyn steun „beloond" met dulding door de leider van 
zekere sexuele vrijheden). Dh houdt in dat de betrokkenen die partner 
proberen te krijgen voor wie hun steun het meeste waard is. 

Ofschoon hier nog geen echt harde bewijzen voor zijn, mag vermoede
li jk wel worden aangenomen dat de term „berekenend" voor dit soort 
alhantievormen niet ongerechtvaardigd is, ook al hoeven we hierbij niet 
noodzakelijk aan beredeneerd overleg te denken. Gezien de belangen 
die voor de manlijke dieren op het spel staan en die ongetwijfeld directe 
consequenties voor hun reproductief succes hebben, bestaat er een zeer 
sterke selectiedruk ten gunste van het soort intehigentie en tactisch in
zicht dat hierbij een rol speeh. Er is wel eens gesuggereerd, dat de 
stormachtige ontwikkkeling van de intelligentie bij de primaten'niet pri
mair gestimuleerd is door de noodzaak om oecologische technieken te 
ontwikkelen (een aantal knaagdieren zoals dammenbouwende bevers en 
voorraden aanleggende eekhoornachtigen zijn daarin immers evenzeer 
ver gevorderd), maar dat deze onwikkehng de vrucht is van de selectie 
op sociaal-tactisch inzicht. 



188 J.A.R.A.M. V A N H O O F F 

Hoe het ook zij, het is duidehjk dat we geconfronteerd worden met 
vermogens en processen die een markante analogie vormen met wat in 
een veelheid van studies door sociaalpsychologen, politicologen en 
speltheoretici aan wetmatigheden voor het coahtiegesdrag bij de mens 
aan het hcht wordt gebracht (zie Murningham, 1978). Het valt haast 
niet aan te nemen dat deze overeenkomsten tussen overigens zo verwan
te soorten van louter toevahige aard zijn. Veel waarschijnlijker is, dat de 
aanleg voor de betreffende emotionele en cognitieve disposities al werd 
uitgeselecteerd op een moment in onze fylogenese, toen er van een 
soortscheiding van de mens met de andere primaten nog geen sprake 
was. 
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A N T I V I R A L E T H E R A P I E 

door 

G.J.P. Schaap 

Antivhale therapie, waarmede men de genezing van virale infecties 
poogt te bereiken, heeft in tegenstelling tot de geneesmiddelentherapie 
bij andere infectieuze aandoeningen nog weinig resultaten opgeleverd. 
Er is, met uitzondering misschien van de behandeling van de zeer opper
vlakkig gelegen aandoening van het hoornvlies door herpessimplexvirus, 
nog nauwelijks sprake van regelmatige toepassing van antivirale midde
len. De bestrijding van door virussen veroorzaakte ziekten heeft met 
goed gevolg hoofdzakelijk plaats gevonden door immunisatie; de nadruk 
is vrijwel geheel komen te hggen op de voorkoming. Ook in de toe
komst l i jk t hierin geen verandering te zullen komen. 

Vele van de nu bekende antivirale middelen hebben dusdanig schade
lijke bijwerkingen, dat toepassing bij ziekten die wehswaar hinderlijk 
zijn doch zelden zo ernstig dat specifieke therapie nodig is, niet gerecht
vaardigd is. Bovendien zijn het nogal eens de comphcaties (bacteriëel 
en/of immunologisch) die ingrijpen nodig maken als de schade door het 
virus reeds is aangericht. De toepassing van anti-bacteriële geneesmidde
len (antibiotica en chemotherapeutica) is mogelijk door het grote ver
schil dat er bestaat tussen de tegen de bacteriën werkzame concentraties 
en die welke schadelijk zijn voor de patiënt. Bij de antivirale middelen is 
dit verschh er nauwelijks of zelfs afwezig. Voor een goed begrip van de 
werking van antivirale middelen, die in beginsel niet afwijkt van die van 
de antibacteriële middelen, is het nodig in het kort de kenmerken van 
een virus en de wijze waarop het wordt vermeerderd te bespreken. 

In tegenstelling tot dierlijke en plantaardige cehen, hetzij in weefsel-
verband dan wel als ééncelhg organisme, bevatten virusdeeltjes slechts 
één soort ribonucleihezuur en wel óf desoxyribonucleïnezuur (DNA) óf 
ribonucleihezuur (RNA). Dit DNA of RNA, het virusgenoom, wordt 
omgeven door een eiwitmantel: het capside. Dit capside kan op zijn 
beurt weer omgeven worden door een enveloppe. Cellulaire processen 
als replicatie (verdubbeling van het genoom), transcriptie (afschrijven 
van m-RNA van het genoom) en translatie (omzetten van de genetische 
code op het m-RNA tot aminozuurvolgorde in polypeptiden) zijn ook 

Natuurkundige voordrachten N.R. 59; lezing gehouden voor de KoninkUjke Maatschappij voor 
Natuurkunde Diligentia te 's-Gravenhage op 23 maart 1981. 
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essentieel voor de virusproduktie. Een virus kan dit echter niet zelfstan
dig doen maar moet daartoe, na aanhechting aan een levende cel, in die 
cel worden opgenomen. Na deze opname volgt ontmanteling, waarbij 
het virusdeeltje ontdaan wordt van enveloppe en capside. 

Het genoom, bijv. van een DNA-virus, komt vrij voor transcriptie door 
de in de cel aanwezige enzymen. Het gevormde boodschapper-RNA 
(vroeg m-RNA) vormt met de cellulaire ribosomen en transport-RNA, 
dat aminozuren aanbrengt, de eiwitfabriek waar o.a. virale enzymen ge
bouwd worden die zorg dragen voor rephcatie van het virus-DNA. Op 
dit gerephceerde genoom vindt weer nieuwe transcriptie plaats. Het zo 
gevormde late m-RNA dient weer tot translatie. Hierna volgt de assem
blage van het virion (virusdeeltje) uit de geproduceerde bouwstenen. 
Het capside kan, bijv. bij het verlaten van de nog levende cel, op zijn 
beurt omgeven worden door een enveloppe, die bestaat uit een stukje 
celmembraam dat door het virusgenoom gecodeerde veranderingen 
heeft ondergaan. Rephcatie, transcriptie en translatie zijn dus essentiële 
processen voor de virusvermeerdering; enzymsystemen, ribosomen en 
celmembranen van de gastheercel zijn daarbij onontbeerlijk. 

Antivirale middelen kunnen dan ook aangrijpen op de replicatie van 
viraal DNA of RNA die hi de gastheercel plaatsvindt en de door het 
vhusgenoom beheerste transcriptie en translatie. Bovendien zijn virus
aanhechting aan de te infecteren cel en virusassemblage uit de gevorm
de bouwstenen beïnvloedbare processen. Antivirale middelen zullen dan 
ook bijna steeds op het levensniveau van de viraal geïnfecteerde, maar 
daarbij ook op de ongeihfecteerde gastheercellen aangrypen; ze kunnen 
dan toxisch zijn voor de patiënt. Voorbeelden van middelen die in de 
aanhechtingsfase aangrijpen zijn: 1. Specifieke antistoffen die in de 
vorm van gammaglobulinepreparaten worden toegediend ter preventie 
van rode hond by zwangeren, van waterpokken en mazelen bij kinderen 
die wegens leukemie met celgroei remmende middelen worden behan
deld en ter voorkoming van epidemische geelzucht en serumhepatitis. 
(resp. hepatitis A en B) 2. Amantadine, een stof die in ' t bijzonder bij 
influenza A werkt. Op de rephcatie werken stoffen als idoxuridine en 
cytarabine (pyrimidine-analogen) en vid ara bine, een purine-analoog. 

Het transcriptieproces wordt beihvloed door rifampicine en ribavirin. 
Opvallend is dat de stoffen die in de replicatie en de transcriptie aangrij
pen alleen op DNA virussen en dan nog wel op slechts twee virussen 
daarvan, n.l. het herpessimplexvirus en het variceha-zostervirus, werken. 
Een uitzondering is amantadine, dat behalve op de aanhechting van 
influenza A virus ook op de transcriptie van het genoom van dat virus 
werkt. Het proces van de translatie kan worden beihvloed met inter
feron (I.E.) en IF-inducerende stoffen, terwijl de assemblage van som
mige DNA virussen gestoord kan worden door metisazon en rifampicine. 
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De werkzaamheid van een nieuw antiviraal middel wordt eerst vastge
steld in celkweken onder volledig beheersbare omstandigheden, voorts 
in dierexperimenten en tenslotte bij mensen. Voor onderzoek op men
sen staan twee wegen open: a. onderzoek op vrijwilligers; b. onderzoek 
onder de heersende epidemiologische omstandigheden met op natuur
lijke wijze verkregen besmettingen. 

Ad. a. Onderzoek op vrijwilligers heeft als groot voordeel dat de 
onderzoeker zowel de belasting met virus (naar dosis, seizoen en wijze 
van besmetting) als het tijdstip van toediening van het therapeuticum 
beheerst en daaraan de werking van verschihende doseringen van de te 
onderzoeken stof kan verbinden. Zeer belangrijk is dat men een con
trolegroep die in samenstelling gelijk is aan die welke het geneesmiddel 
krijgt toegediend, in het onderzoek kan betrekken. Zo nodig kan de 
toediening dubbelblind geschieden om het placebo-effect uit te schake
len. Een dergelijk onderzoek is natuurlijk aheen verantwoord, wanneer 
van tevoren vaststaat dat de te onderzoeken personen er geen blijvende 
gevolgen van zuhen ondervinden. 

Ad. b. Werken onder de geldende epidemiologische omstandigheden 
heeft het grote nadeel van de onvoorspelbaarheid van het vóórkomen 
van besmetting en van het beloop van de ziekte. Tenzij het aantal secun
daire gevallen hoog is (bijv. bij pokken in een omgeving met veel vat
bare personen) is deze werkwijze ongeschikt om de profylactische wer
king van een middel te bestuderen. Bij voorkeur voere men ook dit 
onderzoek dubbelblind uit. Wanneer bij tussentijdse evaluatie een mid
del werkzaam belooft te zijn, zal het moehijk zijn de proef bij een ziek
te met grote sterfte door te zetten tot wetenschappehjke zekerheid is 
verkregen. 

Bij de bestudering van geneesmiddelen tegen recidieven van virale 
ziekten (bijv. recidiverende herpessimplex en gordelroos) kan men geen 
gebruik maken van vrijwihigers, maar dient men steeds de epidemiolo
gische methode van onderzoek te volgen. 

Amantadine heeft zijn beste werking als het wordt toegediend voor
dat de infectie heeft plaats gevonden. Dit houdt in dat men het middel 
een geheel influenzaseizoen zou moeten innemen om gevrijwaard te bhj-
ven van een infectie die men misschien zal oplopen. De enige, redelijk 
denkbare toepassing zou zijn de toediening van amantadine gedurende 
de weken dat een immunisatie met influenzavaccin nog geen effect kan 
hebben. 

Met de pyrimidine-analogen zoals Idu (idoxuridine) en Ara-C (cytara
bine) is reeds een vrij uitgebreide klinische ervaring opgedaan. Van idox
uridine is de werking bij zeer ondiepe epithehale laesies (herpes cor-
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neae) goed vastgesteld; maar er komt ook resistentie tegen deze stof 
voor. Van locale toediening bij herpesachtige laesies van de huid mag 
minder vervi^acht worden, gezien de geringe diffusie door de huid. Een 
goed alternatief voor idoxuridine bij herpeskeratitis l i jkt trifluridine 
(TFT) te zijn dat in lagere concentraties werkzaam is en minder toxisch 
is dan idoxuridine; bovendien is geen resistentie tegen dit geneesmiddel 
aangetoond. Idoxuridine is toxisch voor delende cehen. Als bijwerking 
zijn dan ook beschreven leukopenic, trombocytopenie, stomatitis, alo
pecia, dwarse streping van de nagels, anorexic, nausea, braken en 
jodiumdermatitis. De stof is bij proefdieren teratogeen gebleken en mag 
daarom niet aan zwangeren worden toegediend. Afgezien van het feit 
dat de werkzaamheid bij herpessimplex-encefahtis niet is bewezen, 
vormt de toxiciteit van idoxuridine een ernstige belemmering voor par-
enterale toediening. Hetzelfde geldt ook voor cytarabine, een stof, die 
behalve antiviraal ook cytotoxisch en immunosuppressief werkt. Tera-
togene werking van cytarabme is beschreven terwijl men óók been-
mergdepressie kan verwachten. Misselijkheid en braken zijn andere bij
werkingen. Van zowel idoxuridine als cytarabine hebben de metabohe-
ten geen antivirale werking, hetgeen bijdraagt tot de zeer geringe marge 
tussen de therapeutisch werkzame en de toxische dosis. 

De purine-analoog vidarabine bezit ten opzichte van idoxuridine en cyt
arabine duidelijke voordelen, die klinische toepassing van de stof aan
trekkelijk maken. Vidarabine is niet toxisch voor delende cellen. In 24 
uur wordt 52% door de nier uitgescheiden waardoor het mogelijk is 
vidarabine per infusie continu toe te dienen zonder dat zich accumula
tie voordoet. By intraveneuze toediening dringt de stof goed door in het 
centrale zenuwstelsel. Als enige bijwerking wordt missehjkheid bij 30% 
der behandelde, volwassen patiënten beschreven. Het therapeutisch ef
fect van de toedienmg van vidarabine wordt bepaald door de virusbelas
ting van de patiënt, de uitbreiding van de laesies en eventueel reeds be
staande immunosuppressie. Hoe later men antivhale therapie met vida
rabine bij herpessimplex-encefalitis wordt begonnen, des te minder is 
het effect. 

Overigens blijkt óók de werkzaamheid van een geneesmiddel, met name 
die van vidarabine bij herpessimplex-encefahtis, problemen op te kun
nen roepen. Zo reduceerde in een dubbelblind uitgevoerd onderzoek 
vidarabine de sterfte van virologisch bevestigde herpes simplex-encefali-
tis van 70% (7 van 10 patiënten in de placebogroep) tot 28% (5 van 18 
bij de met vidarabine behandelde patiënten). Om ethische redenen werd 
dit onderzoek niet meer voortgezet. De 25 daarna volgende patiënten 
bij wie in het hersenbiopt herpessimplexvhus werd aangetoond, werden 
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allen met vidarabine behandeld; de sterfte bleef 25%. Ongeveer de helft 
van de overlevenden ging naar huis met niet ernstige restverschijnselen 
en kon zijn activiteiten hei-vatten. Voor degenen die als invahden met 
ernstige, cerebrale restverschijnselen m leven bleven, was de therapeu
tische winst tenminste twijfelachtig; te meer daarvoor de helft van hen 
de overleving, over een periode van 12 maanden, slechts uitgestelde 
dood betekende. De beshssing om een patiënt met encefahtis met vida
rabine te behandelen zou dan ook niet aheen op het aantonen van her
pessimplexvirus in de hersenbiopten moeten berusten doch zou ook 
met inachtneming van prognostisch ongunstige symptomen (bijv. graad 
van bewustzijnsstoornis tijdens het stehen van de diagnose) moeten 
worden genomen. Dit stelt de arts voor een moreel dilemma. 

Een bijzonder probleem vormen recidiverende virusinfecties. Een voor
beeld hiervan is de steeds opnieuw terugkerende herpes labiahs (z.g. 
koortsuitslag), welke veroorzaakt wordt door herpessimplexvirus type 
1, een DNA virus. Na de primaire infectie, veelal op jeugdige leeftijd 
opgelopen, b l i j f t het virus latent aanwezig in de paravertebrale ganghën 
(de schakelstations tussen de gevoelszenuwen van onze huid etc. en de 
in het ruggemerg naar de hersenen opstijgende banen). Vandaar uit ont
staan recidieven van blaasjes op lippen en in gelaat van meer of minder 
grote uitbreiding. Het is een uitermate hinderlijke en pijnlijke aandoe
ning. Tot nu toe is het niet mogelijk gebleken de latente infectie thera
peutisch te beïnvloeden. Dit zelfde geldt voor de recidiverende herpes 
progenitahs, een geslachtsziekte veroorzaakt door herpessimplexvirus 
type 2. 

Overigens is er in de therapie van infecties door herpessimplexvirus en 
variceha-zostervirus een grote vooruhgang te verwachten sinds de intro
ductie van acyclovir. De toepassing van deze stof is het experimentele 
stadium nog niet geheel voorbij, doch wat tot nu toe bekend is gewor
den is hoopgevend. De stof is in therapeutische dosering niet toxisch en 
kan lokaal, per os en per infusie worden toegediend, al naar de aandoe
ning dit mogelijk maakt. Hij wordt door het vhale enzym thymidineki-
nase omgezet in acyclovhtrifosfaat, dat de DNA-synthese remt. Op de 
latente infectie heeft het middel geen invloed. Op een ander herpessim
plexvirus, het cytomegahevirus, werkt acyclovh niet omdat dit virus 
geen thymidinekhiase produceert. 

Alvorens tot de behandeling van interferon over te gaan dient nog een stof 
met antivirale werking te worden genoemd: ribavirin. Men zou dit een 
middel van de tweede generatie kunnen noemen. Behalve dat het in the
rapeutische dosis weinig toxisch is heeft het, ahhans in vitro, een wer-
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king op een groot aantal uiteenlopende DNA- èn RNA-virussen. Anti
virale geneesmiddelen met een breed therapeutisch spectrum zijn ge
makkelijker toepasbaar dan die welke op maar één of twee virusinfec
ties werken, daar men deze laatste eigenhjk aheen goed kan toepassen 
als de diagnose vaststaat. Daar in zeer hoge dosering bij ratten de stof 
teratogeen, embryobeschadigend, werkt is toepassing bij zwangeren niet 
aangewezen. Toepassing bij de mens kan leiden tot een anemie die het 
gevolg moet zijn van een storing in de voedingstoestand en niet van een 
direct giftig effect op het beenmerg. Ribavarin beïnvloedt het guano-
sinemetabohsme. Hierdoor komt ,,capping" (dit is afwerking van het 
vhale boodschapper-RNA aan zijn 5' eind) niet tot stand. Dergelijk 
boodschapper-RNA kan niet of slechts ten dele dienen voor de transla
tie, met remming van de virusproduktie als gevolg. Pohovhus, waarvan 
het genoom zelf als m-RNA werkt en dat de ,,capping" mist, is niet ge-
voehg voor de werking van ribavirin. 

Moge hier tenslotte de bespreking komen van één van de, uit biologisch 
standpunt bezien, meest interessante stoffen met een antivirale wer
king: interferon (IF). Deze stof werd voor het eerst beschreven in 1957 
door A. Isaacs en J. Lindenmann. Waarschynhjk omdat er van deze stof 
te weinig beschikbaar wasvoor experimentele therapie en de dan nog ver
kregen resultaten nauwehjks bemoedigend waren is er een betrekkelijke 
stilte rondom IF geweest. Aan het eind van de jaren zeventig veranderde 
dit, ook al door de toegenomen belangstelhng voor antivhale therapie. 
IF werd, vrij naar Harry Muhsch, voer voor journahsten. Dag- en week
bladen, tenslotte radio en televisie gaven aan IF een publiciteit die omge
keerd evenredig was aan de wetenschappelijk verkregen, gunstige resulta
ten. Desalniettemin is IF interessant omdat we te maken hebben met 
een stof, of stoffen, waarmede hchaamscehen op korte afstand met 
elkaar communiceren en elkaar beïnvloeden. 

De naam interferon is misleidend daar deze één homogene stof doet 
vermoeden. Niets is minder waar. Datgene wat men IF pleegt te noemen 
bestaat gewoonlijk maar voor 1 %o uit bestanddelen met IF werking. Er 
is dus een kans dat bepaalde effecten aan IF worden toegeschreven ter
wijl deze in feite veroorzaakt worden door de bijprodukten. IF wordt 
geproduceerd door levende cehen, hetzij in vitro in een celkweek, het
zij in vivo als onderdeel van een dierlijk organisme, onder invloed van 
een virusinfectie en van sommige later te noemen stoffen, zg. IF-induc-
toren. We onderscheiden drie soorten IF, afhankelijk van de cel die het 
produceert; de werking van deze drie soorten is niet dezelfde. Het a-IF 
wordt gevormd door leucocyten; men gebruikt daaiTOor de laag witte 
bloedcellen die boven de laag rode cehen komt te hggen wanneer men 
onstolbaar gemaakt bloed enige tijd laat staan. Door fibroblasten (bind-
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weefselcellen) wordt /S-IF gevormd, terwijl het y~lF het produkt is van 
gestimuleerde T-lymfocyten (cehen die bij de cellulaire immuniteit een 
rol spelen). IF-produktie ontstaat door infectie met dubbelstrengige 
RNA-virussen of de slechts tijdelijk bestaande zg. „rephcative interme
diate", een dubbelstrengs-RNA dat tijdens de rephcatie van enkelstren-
gige RNA-virussen wordt gevormd. Ook synthetisch bereid, dubbel-
strengig RNA stimuleert cehen tot vorming van IF. Er moet nog een 
ander mechanisme zijn dat tot IE produktie stimuleert daar ook bij in
fecties met DNA-virussen IF ontstaat. Behalve genoemde IF-stimulato-
ren zijn er nog bacteriële produkten (endotoxine) en synthetische poly-
anionen die cehen tot aanmaak van IF prikkelen. 
IF heeft twee verschihende werkingen op levende cehen. De eerste is de 
antivirale werking waardoor de virusproduktie geremd wordt. Dit pro
ces vindt plaats door belemmering van de translatie van viraal m-RNA 
en mogelijk ook van de assemblage van nog te vormen virus. Een opval
lend kenmerk van de werking van IF is dat deze alleen maar plaats
vindt m cehen die tot dezelfde diersoort behoren als de cehen die het 
hebben geproduceerd. Bij een acute virale infectie zal het IF zijn wer-
kmg m een zeer vroeg stadium van de ziekte uitoefenen. De secundair 
geïnfecteerde cehen produceren weer IE en geven minder infectieus 
virus af door IF dat door de primair geïnfecteerde cehen is gevormd; de 
in derde instantie te infecteren cehen zijn tenslotte „volledig" 'be
schermd. In een later stadium van de ziekte komt de afweer door anti
stoffen en door cehen van het immunologische apparaat op gang. 
Interacties van deze laatste cehen met vhale antigenen zullen op hun 
beurt weer aanleiding geven tot vorming van zg. immuun- of 7 - IF . Op 
een latente of chronische infectie oefent IF geen invloed uit. 

Het tweede werkingsmechanisme - dus de niet antivhale - uit zich 
door: i het effect van „priming" en „blocking". 2 versterking van de 
nadelige invloed van dubbelstrengs RNA op ceüen, resulterend in de 
dood van de cel. 3 remming van de celdeling. 4 immunomodulatie, af
hankelijk van de dosering: immunosuppressie of immunostimulatie. 5 
activatie van macrofagen. Behandeling van een cel met IE voorafgaand 
aan stimulatie tot produktie van IF kan tot verhoogde produktie (er 
heeft dan „priming" van de cel plaatsgevonden) dan wel tot verminder
de produktie (de voorbehandeling leidde nu tot „blocking") aanleiding 
geven. Een derde gevolg van voorbehandeling kan de-dood van de cel 
veroorzaken bij stimulatie. De remming van de celdelmg mag niet wor
den gelijkgesteld aan het remmende effect dat toediening van IF kan 
hebben op tumorcellen. De modulatie van immunologische processen, 
waarbij de suppressie overweegt, l i jkt strijdig te zijn met onze opvatting 
dat interferon de genezing van virusziekten behoort te .-bevorderen. Men 
vergete echter niet, dat sommige uitingen van immuniteit tegen virus-
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sen en in het bijzonder tegen die viruseiwitten weUce deel gaan uitma
ken van het oppervlak van de door een vhus geïnfecteerde cel, voor het 
organisme schadelijk kunnen zijn; theoretisch ligt hier de basis voor 
autoimmuunziekten. De stimulatie van macrofagen heeft verhoging van 
fagocytose en antitumorcelwerking tot gevolg. Bij langdurige toediening 
aan mensen moet rekening worden gehouden met koorts, depressie van 
beenmergactiviteit en ontstekingsbevorderende werking. Voor een deel 
zijn mogelijk de bijwerkingen een gevolg van de onzuiverheid van de 
preparaten. 

Interferonen zijn dus stoffen met een zeer complexe en ogenschijn
lijk vaak tegenstrijdige werking. Antivirale en antitumorale effecten 
zijn hiervan slechts onderdelen, die door ons op nuttigheid en bruik
baarheid ingesteld denken, bijzondere aandacht krijgen. De relatief 
geringe hoeveelheden IF, die beschikbaar zyn remmen de experimentele 
bestrijding van virusziekten en kwaadaardige gezwelvorming bij de 
mens. De tot nu toe verkregen resultaten zijn vaak tegenstrijdig en 
overwegend negatief. Goede research zal pas mogelijk zijn als de pro-
duktieproblemen van zuiver IF overwonnen zijn. Eén van de meest 
recente ontwikkelingen op het gebied van IF-produktie verdient ver
meld te worden en wel het resultaat van de techniek die men genetische 
manipulatie of „genetic engineering" noemt. Men is er in geslaagd - om 
een ingewikkeld verhaal kort te maken - het gen (DNA) voor interfe
ron buüen het milieu van de cel te maken en in te brengen in het ring
vormige, extrachromo somale DNA van bacteriën (dit extrachromoso-
male DNA of plasmide vormt de erfelijke basis van eigenschappen die 
niet gehoorzamen aan de wetten van Mendel, daar tussen bacteriën plas-
miden kunnen worden uitgewisseld). Bacteriën met plasmiden die het 
IF-gen bezhten vormen zeer geringe hoeveelheden IF (één molecuul per 
bacterie). Daar men bacteriën in astronomische aantallen kan kweken is 
een grote opbrengst met relatief weinig kosten toch mogelijk. Deze 
recente verworvenheid zal een stimulans vormen voor uitgebreid bio
chemisch, farmacologisch en klinisch onderzoek. 


