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O N T W I K K E L I N G DER K U N S T S T O F F E N
door
Dr R. H O U W I N K
I n de achter ons liggende periode, waarin de Duitsers de boventoon voerden,
hoorde men veel propaganda over de ontwikkeling van kunststoffen. Nu waait
de wind van de andere kant en horen w i j fantastische verhalen over de ontwikkeling van plastics. Met beide uitdrukkingswijzen wordt in wezen hetzelfde
bedoeld, maar beide groepen van propagandisten gebruiken een woord, dat
feitelijk niet exact uitdrukt, wat zij bedoelen.
„Kunststoffen" wekt vanzelfsprekend de gedachte op van een kunstmatig
bereid iets, maar, moeten wij anaUnekleurstoffen en zwavelzuur dan niet tot
de kunststoffen rekenen?
„Plastics" wekt de gedachte op aan het gemakkelijk kunnen teweegbrengen
van een blijvende vervorming, maar, wanneer men een bakeliet schakelaar in
handen neemt, is daar dan nog iets van te bespeuren?
Een betere uitdrukking, die de hier te bespreken stoffen verbindt, is het
woord; „Macromoleculaire stof". Het zijn de grote moleculen, die in al deze
stoffen voorkomen en welke leiden tot een grote mechanische sterkte, welke
zo karakteristiek is. Het waarom hiervan is gemakkelijk in te zien. Hoe langer
de moleculen zijn, over een des te grotere lengte kunnen zij elkander vasthouden en des te groter kan dus de samenhang in de materie zijn.
Om nu het woord „plastics" nog recht te doen, diene men zich te reahseren,
dat deze stoffen alle in een bepaald stadium van fabricage plastisch gemaakt
kunnen worden; zij zijn dus door plastische vormgeving in bruikbare artikelen
om te zetten.
Men kan nu nog twee groepen onderscheiden, n.l. de volledige synthetische,
welke uit eenvoudige chemische stoffen als acetyleen, ethyleen e.d. door polymerisatie, d.w.z. het aan elkaar rijgen van kleine moleculen, opgebouwd zijn.
Daarnaast heeft men de gemodificeerde natuurlijke stoffen, waarbij men uitgaat
van een stof als cellulose of natuurlijke rubber, welke van nature reeds hoogmoleculair is en die men door chemische transformatie omzet. Kunstzijde is
hiervan het meest sprekende voorbeeld.
W i j zeiden reeds, dat kenmerkend is, dat men in een bepaald fabricagestadium de stof plastisch kan maken. Op deze wijze kan men tussen verwarmde
walsen foliën of kabels vervaardigen, men kan profielen spuiten, men kan verdiepte voorwerpen persen en flessen blazen. Een geheel andere verwerkingswijze is echter, dat men de stof eerst gaat oplossen en daarna door verwarming
het oplosmiddel verdampt. Bij lakken en vernissen past men dit toe, doch op
deze wijze kan men ook foliën of draden vervaardigen.
Wij willen hier niet alle chemische individuen, die op het kunststoffengebied
een rol zijn gaan spelen, behandelen, doch alleen willen wij dié aanstippen.
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welke de laatste vijf jaar een bijzondere ontwikkeling ondergaan hebben, Dit
zijn de navolgende:
H
H
H
— C — C — C —H
H
H

poly-ethyleen

— CH2 — CHCl — CH2 — CHCl —

poly vinylchloride

~ CH, -

CHCeHg - CH, - CHQH5 -

-

HN -

(CH2),, N H C O ~ (CH,),

-

CH, - C H

:CH-CH,

^ CO ^

poly styrol
nylon

C H , - CHC„Hs --

GRS

(BunaS)

styrol
CH3

CHg

- S i - O - S i - O CH3

SiHconen

CH3

Het polyethyleen is hiervan de meest eenvoudige. I n wezen is het een hoogmoleculaire paraffine, die dus — zoals te verwachten was — van paraffine
hierin verschik doordat zij veel sterker is en ook een veel hoger smeltpunt bezit.
Dit materiaal is, zoals de formule laat zien, zeer symmetrisch gebouwd, bezit
geen z.g. polaire groepen en dientengevolge is het als electrisch isolatiemateriaal
bij uitstek geschikt. Het heeft in de oorlog een beslissende rol gespeeld bij de
ontwikkeling der Radar en heeft zich sindsdien in de industrie een vaste plaats
veroverd, in het bijzonder daar waar prima electrische isolatie en chemische
onaantastbaarheid verlangd worden.
Het polyvinchloride is bij uitstek geschikt om op grote oppervlakten aangebracht te worden, dus voor het impregneren en het bedekken van texdellagen.
Zijn bijzonder fraaie kleuren stempelen het tot grote toepassing in de modeindustrie.
Het polystyrol werd reeds vóór de oorlog in belangrijke mate gebruikt voor
het fabriceren van allerlei vormardkelen, maar in de laatste vijf jaar is de prijs
in Amerika dermate naar beneden gegaan, dat het nu voor allerhande grote
artikelen, waar het vroeger te duur voor was, een toepassing vindt. De z.g.
spuit-giettechniek heeft hier in belangrijke mate van geprofiteerd, wat tot
vele nieuwe toepassingen leidde. Sinds kort past men o.a. met behulp van dit
materiaal het blazen van flessen toe, hetgeen vele nieuwe aspecten biedt.
Over het Nylon, het opzienbarende nieuwe textielmateriaal, behoeven wij
hier weinig te Zeggen. Alleen dit, dat men hier toch op een grotere beperking
bedacht moet zijn dan de meeste leken wel vermoeden. Nylon mist dat vochtopnemende vermogen, dat w i j voor andere textielstoffen gewend zijn. En ons
lichaam is een verwend ding, dat zich gauw onbehaaglijk voeh. Een algemene
toepassing van Nylon voor onderkleren b.v. zou slechts dan te verwachten
Zijn, indien men door invoering van andere groepen in het molecuul erin zou
slagen de vochtabsorptie te vergroten met behoud van de thans zo gewaardeerde
sterkte m vochtige toestand, laag soortelijk gewicht, e.d.
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Evenals de meeste andere kunststoffen laten zich ook uit Nylon foliën en
geperste voorwerpen vervaardigen.
Van de synthetische rubbers hebben wij alleen de formule van het G. R. S.
aangegeven, omdat dit de belangrijkste is, I n Duitsland werd het ontwikkeld
onder de naam van Buna, doch in de geallieerde landen werd de naam Government Rubber S gebruikt, waarin S slaat op het bestanddeel Styrol, dat erin zit.
Ofschoon deze synthetische rubber voor autobanden aanzienlijk slechter is dan
natuurlijke rubber, omdat er bij het rijden een veel grotere warmteontwikkeling
ontstaat, heeft zij toch in de oorlogsjaren een belangrijke rol gespeeld, omdat
zonder dit materiaal de oorlog niet te winnen was geweest. N u wordt haar productie geleidelijk ingekrompen, doch daarnaast zijn allerlei andere synthetische
rubbers voor diverse doeleinden naar voren gekomen,
In de bakeliet-techniek is een grote ontwikkeling gekomen, doordat men
geheel nieuwe fabricagemethoden toe ging passen. Men kende reeds sinds lang
het impregneren van papierweefsels, houtfineer e,d,, welke dan in lagen op
elkaar geperst werden. Zodoende werden harde, stevige materialen verkregen,
die echter als bezwaar hadden, dat betrekkelijk hoge drukken (lOOkg/cm^)
moesten worden toegepast, hetgeen tot zeer grote, kostbare persen leidde.
De vraag naar grote voorwerpen, als vHegtuigrompen, die bovendien nog
gebogen moesten zijn, deed de wens ontstaan om met lagere drukken in eenvoudige vormen voorwerpen te kunnen verkrijgen. Hieraan is geleidelijk tegemoet gekomen door het ontwikkelen van bijzondere harsen en zo kent men thans
methoden, waarbij men met een druk van 1 kg/cm^ nog zeer bruikbare voorwerpen vervaardigen kan. Reeds in de oorlog heeft dit tot een revolutie op dit
gebied geleid en nu kan men allerhande interessante vredestoepassingen verwachten.
In Amerika maakt men reeds roeiboten uit één stuk op een dergelijke wijze.
Tenslotte moge nog een woord gewijd worden aan de siliconen, welke een
geheel nieuwe groep van materialen vormen. Zij zijn daarom zo merkwaardig,
omdat deze polymeren niet op een koolstofketen berusten, doch op een siHciumzuurstofketen. De uiteindelijke sterkte in de raoleculenketen wordt dus gegeven
door de Si—O-binding, welke ongeveer 6 X zo sterk is als die van C—C.
Dientengevolge verkrijgt men een veel grotere temperatuurbestendigheid en
dit heeft geleid tot smeeroliën, lakken en rubberpakkingen, welke bestand zijn
tegen tot nu toe ongekende temperaturen. Om een begrip te geven, wat dit kan
betekenen, zij vermeld, dat men thans motoren construeert van de halve afmetingen van vroeger, alleen omdat men hogere temperaturen in de gelakte
windingen kan toelaten.

ELECTRONENMICROSCOPIE E N
TOEPASSINGEN
door
IR. J. B. L E POOLE

De electronenmicroscopie heeft gedurende de oorlogsjaren in het buitenland
grote vorderingen gemaakt, I n het volgende overzicht zal getracht worden een
beeld te geven van de richting waarin zich deze ontwikkeling beweegt en daarvoor wordt begonnen met toe te lichten wat voor het electronenmicroscoop de
reden van bestaan is.
Met behulp van een lens kan van een voorwerp een beeld gevormd worden.
Wat gebeurt er bij deze beeldvorming ? Stralen komende van één punt van het
voorwerp worden in de lens zo gebroken dat zij in één punt van het beeld weer
verenigd worden. De afwijking die de stralen in de lens krijgen is evenredig
met de afstand tot de as waarop de stralen de lens treffen.
Uitgaande van de golftheorie van het licht kan men zeggen dat de bolvormige
golven, die van een lichtend punt uitgaan en een lens treffen, in deze worden
opgehouden en als de lens in het midden dikker is dan aan de rand (convexe lens)
dan worden de stralen in het midden meer opgehouden dan de randstralen.
De voortplantingssnelheid in het glas is toch kleiner dan in de lucht. U i t de lens
komen weer bolvormige golven, maar hun middelpunt, waar zij naar toelopen,
ligt nu aan de andere kant van de lens en dit punt wordt het beeldpunt van het
voorwerpspunt, dat de stralen uitzond. Op deze wijze ontstaat van elk punt
van het voorwerp dat Hcht uitzendt een beeldpunt. Van het gehele voorwerp
ontstaat dus een beeld en dit kan nu groter zijn dan het voorwerp.
Plaatst men nu achter dit beeld weer een tweede convexe lens, dan kan van
het eerste beeld een tweede gevormd worden, weer groter dan het eerste beeld
enz. Men zou dus geneigd zijn te verwachten, dat voortgaande op deze wijze
een microscoop te construeren zou zijn met willekeurig grote vergroting. Dit
gelukt echter niet om de volgende redenen:
le. Vooreerst wordt de vergroting belemmerd door het optreden van beeldfouten. Hiervoor moet de lens gecorrigeerd worden, wat mogelijk is
door het gebruik van verschillende glassoorten en daardoor komt men
tot zeer ingewikkelde stelsels.
2e, Een ander bezwaar tegen het opvoeren van de vergroting wordt veroorzaakt door de buiging van het Hcht.
Wanneer over een wateroppervlak zich golven voortplanten en deze
ontmoeten een hindernis, bijv. een schip, dan zal achter het schip van
deze golven geen golfbeweging ontstaan, en vormt zich een „schaduw".
Steekt men echter een stok in het water dan zal achter deze stok geen
schaduw komen. De golven buigen zich om deze kleine hindernis heen.
Dit zelfde verschijnsel doet zich nu ook voor bij lichtgolven. Een voor-
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werp, waarvan de afmetingen l<ieiner zijn dan de golflengten van het
licht, kan geen schaduw vormen en zal dan ook niet met lichtstralen
waarneembaar zijn.
Door gebruik te maken van ultra-violetUcht, met kleinere golflengten dan het
zichtbare licht, is men er wel in geslaagd ook voorwerpen, kleiner dan de golflengten van zichtbaar Ucht waarneembaar te maken.
Beter is nu het gebruik van electronenstralen. Deze zijn gemakkelijk te krijgen
door emissie van een gloeiende wolframdraad en men kan ook zeggen dat deze
een golflengte hebben, maar die is nu 100.000 X kleiner dan die van het licht.
Dank zij de negatieve lading van electronen is een bundel hiervan te beïnvloeden door electrische of door magnetische velden. Overeenkomstig de
lenzen van het lichtmicroscoop noemt men deze velden de lenzen van het
electronenmicroscoop, maar deze zijn niet materieel. De sterkte van een magnetische lens is uit de aard der zaak afhankelijk van haar veldsterkte, die op
haar beurt afhangt van de stroombekrachtiging. Tenslotte worden de electronenbundels zichtbaar gemaakt op een fluorescentiescherm.
Als doel van het electronenmicroscoop moeten we niet i n de eerste plaats
zien het verkrijgen van sterke vergroting, maar het verkrijgen van'een groot
scheidend vermogen, dus om voorwerpen van zeer kleine afmetingen, waarneembaar te maken.
I n 1932 is in Duitsland een electronenmicroscoop gebouwd geheel analoog
aan het hchtmicroscoop. I n 1938—1939 werd de bruikbaarheid hiervan bewezen.
De ontwikkehng van het microscoop zelf heeft lange tijd min of meer stilgestaan
en eerst nadat men zich er van bewust is, dat het electronenmicroscoop niet
alleen eenvoudig een vertaald lichtmicroscoop is, maar dat electronen eigenschappen hebben die Ucht niet heeft, kunnen goede resultaten tot ontwikkeling
komen.
Enkele specifieke eigenschappen van electronen en het electronenmicroscoop
volgen hier:
le. Electronenlenzen zijn (in tegenstelling tot lenzen in de optiek) variabel
op hoogst eenvoudige wijze.
2e. Grote helderheden (duizenden malen groter dan de zon), noodzakelijk
bij grote vergrotingen.
3e. Lensopeningen in de electronenoptiek zijn altijd zeer klein. Amateurfotografen zullen weten, dat dit grote dieptescherpte betekent.
4e. Golflengte van electronen Ugt beneden de afmetingen van kristalroosters.
Dit veroorzaakt interessante buigingsverschijnselen.
De variabiHteit stelt ons in staat de vergroting te regelen. Wel is deze begrensd.
Het scheidend vermogen van een moderne electronenmicroscoop is ongeveer
25 A. Als een record is bereikt 13 A. (1 A = 0,1 mu).
Toepassingen:
Het electronenmicroscoop kan worden beproefd als het gewone microscoop
faalt door gebrek aan scheidend vermogen. Echter is het doordringend vermogen
der electronen klein. Bacteriën, poeders, vezels e.d. kunnen worden bestudeerd
op de volgende wijze.
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Met het oog op de geringe penetratiecapaciteit moet een zeer dun, wat men
zou Icunnen noemen „objectvliesje" gemaaict worden. Dit is niet van glas, maar
wordt vervaardigd door een druppel collodiumoplossing in amylacetaat op
water te brengen. Na verdamping ontstaat een dun filter van minder dan
1 /lO.OOO mm dikte. Dit laat de electronen goed door. Hierop wordt de suspensie
aangebracht van de te onderzoeken stof. Na indroging kan het praeparaat
onderzocht worden.
Oppervlakken kunnen niet op deze wijze onderzocht worden. Men kan ook
niet oppervlakken bestralen, omdat de teruggekaatste electronen niet meer de
zelfde snelheid hebben. Hiervoor is de oplossing gevonden door het maken
van een afgietsel, door op het oppervlak een vliesje van collodium aan te brengen, dat dan van het voorwerp wordt verwijderd en in het microscoop bestudeerd
wordt.
Een fraaie wijze om virussen te bestuderen is verkregen door in een luchtledige ruimte op een draad wat goud of ander zwaar metaal te laten verdampen,
door een electrische stroom door de draad te voeren. De gouddeeltjes vallen dan
onder een kleine hoek op de voorwerpsdeeltjes die zich op het objectvlies bevinden en achter deze deeltjes wordt het vlies niet door gouddeeltjes getroffen,
waardoor een soort schaduw ontstaat, I n het electronenmicroscoop vertonen
deze schaduwen zich dan als Ucht, Met de volgende onderzoekingen is men
bezig:
Biologie, Onderzoekingen betreffende t,b,c,, waarbij beoogd wordt morfologische verschillen op te sporen; ontwikkelingscyclus van cytophagen.
Delft.
Malaria onderzoek. Engeland.
Uitwerking van penicilline. Amerika.
Werking van ultra-geluid op virussen. Duitsland.
Celkernen van bacteriën (virus kinderverlamming). Overal.
Andere virussen, bacteriophagen.
Scheikundig: Werking van katalysatoren.
Natuurkunde: RekristalUsatie.
Metallografie: Metaaloppervlakten, structuur van Duraluminium.
Optiek: Oppervlakken van geslepen glas.
In het algemeen kan gezegd worden, dat in vele gevallen slechts vermoedens
bevestigd worden. Toch is dit zeker niet onbelangrijk, omdat er dikwijls meerdere en tegenstrijdige opvattingen bestaan, waarvan dus dan één als de juiste
kan worden aangemerkt. Zodra het electronenmicroscoop meer zal zijn ingeburgerd, zal dit trouwens anders worden. Overal zoekt men naar gebieden waar
succes te verwachten is. Het is sprekers vaste overtuiging dat deze gebieden
er zijn.

N I E U W E R E M E T H O D E S BIJ D E B E H A N D E L I N G
VAN I N F E C T I E Z I E K T E N ; C H E M O T H E R A P I E
door
Prof. Dr. H . W. J U L I U S
Infecties zijn nog steeds de ernstigste belagers van 's-mensen leven; zij zijn
ook de meest voorkomende oorzaken van ziekte en dood. I n het algemeen kan
men zeggen, dat de mens maar aan één, zelden aan twee „gestelsziekten" lijdt.
Deze hebben — uitzonderingen natuurlijk daargelaten — meestal een slepend
beloop, Vele hiervan zijn bovendien gekemnerkt door een zeer stationair karakter. Het prototype daarvan is de suikerziekte. Een infectieziekte heeft daarentegen een zeer veel dynamischer karakter. Alweer enkele uitzonderingen daargelaten, heeft men ten aanzien van de infectieziekten steeds óf met het einde
van het leven te rekenen óf met een genezing van het infectieproces, I n het
laatste, gelukkig verreweg het meest vóórkomende geval, is de genezing volkomen; natuurlijk kan beschadiging van een orgaan overblijven, waardoor de
infectieziekte in een gestelsziekte kan over gaan (hartgebrek bv), maar ook dan
is het infectieproces als zodanig tot een einde gekomen. Gedurende het leven
maakt ieder een reeks infectieziekten door (mazelen, kinkhoest, longontsteking,
diphtherie, typhus, griep enz.), in zéér gevarieerde combinaties. Een niet onbelangrijk deel eindigt helaas met de nederlaag van het besmette Hchaam. Geen
wonder, dat de strijd tegen de infectieziekten met inspanning van alle krachten
wordt gevoerd. Het resultaat is bekend: zij zijn in de gecivihseerde wereld enorm
afgenomen, wat wel in de eerste plaats blijkt uit de zéér aanzienlijke toename
van de gemiddelde levensduur. Die strijd nu kan men op verschillende manieren
voeren:
a. men kan trachten te vermijden, dat de infectiekiemen ons genaken.
b. men kan trachten te bereiken, dat ons lichaam een verhoogde weerstand
tegen de kiemen krijgt, hetzij tegen het binnendringen van bepaalde kiemen,
hetzij in het algemeen, terwijl deze mogelijkheid öf voorbehoedend öf genezend kan worden aangewend.
c. tenslotte kan men trachten door geneesmiddelen de eenmaal uitgebroken
infectieziekten gunstig te beïnvloeden.
Sinds de ontdekkingen van PASTEUR en KOCH, sinds men dus van een infectieleer kan spreken, heeft men zich in hoofdzaak beperkt gezien tot de eerste twee
mogelijkheden. Z i j hebben nog geenszins aan actualiteit verloren, ja de resultaten zijn zó overweldigend groot geweest, dat men gerust kan zeggen, dat het
leven in onze maatschappij er een ander aanzijn door heeft gekregen. Voorkómen is beter dan genezen. Maar voorkómen is niet altijd mogelijk. En als
de ziekte eenmaal uitgebroken is, is de kracht van deze wapenen niet voldoende
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of tè zeer beperkt tot enkele bijzondere ziekten (diphtherie). Het zoeken naar
geneesmiddelen, middelen, die het levensgevaar van de lijder aan een infectieziekte kunnen afwenden resp. zijn lijden kunnen verzachten of in gevolgen
beperken, heeft dus nog allen zin. Het is in wezen zo oud als de mensheid, die
een vast geloof koestert, dat tegen iedere ziekte, „een kruid gewassen" is! In
de laatste ruim 1 0 jaren nu is er een grote omwenteling op dit gebied gekomen.
Het is hiervoor, dat heden Uw aandacht wordt gevraagd.
Om te begrijpen wat de algemeen bekende klanken als sulfanilamide (zo
men wil prontosil, orgasepton, dagénan, cibazol, percoccide enz.) en Penicilhne
betekenen, moeten wij niet bij deze laatste successen van deze vorm van geneesmiddelen-kunst beginnen, doch naar de oorsprong teruggrijpen. Uit de aard
der zaak kan een beknopt overzicht over 5 0 jaren van zéér moeizame en veelzijdige arbeid slechts hoofdzaken aanstippen.
Het oudste mij bekende doelbewuste experiment op dit gebied (onbewuste
waarnemingen hebben slechts achteraf waarde, wanneer men hen van het standpunt van het begrip uit als de historische voorlopers herkent) is genomen door
R. KOCH. Hij had zo juist ontdekt en overtuigend aangetoond, dat de miltvuurbacil
het zo gevreesde miltvuur onder het vee veroorzaakt. Hiermede was voorgoed
de leer der specificiteit der ziekten vastgelegd. Het is nu niet moeilijk om de
miltvuurbacil in het reageerbuisje te doden. Een geringe concentratie subhmaat
doet dit met zekerheid. Wat ligt nu meer voor de hand, dan dat men probeert
een dier dat, met miltvuur bacillen besmet, een zekere dood tegemoet gaat,
met subhmaat tot genezing te brengen? KOCH heeft inderdaad deze proef genomen. Het was ook volstrekt noodzakelijk deze proef te nemen. Maar het
resultaat was natuurlijk, dat de besmette dieren door de behandeHng nog veel
sneller ten gronde gingen, dan zonder de sublimaatvergiftiging het geval zou
zijn. Het probleem is al in de beschrijving van het experiment gegeven; het
sublimaat is zó giftig voor het dier, dat het dit véél eer doodt, dan dat het de
besmetter schaadt. I n verband hiermede moet nog gewezen worden op het zeer
algemeen waargenomen verschijnsel, dat de werking van het overgrote deel
van de ontsmettingsmiddelen zéér sterk wordt geremd door de aanwezigheid van
bloed, bloedwel, in het algemeen door alle eiwitstoffen. Niet alleen dus, dat de
schade aan de ziekteverwekker ver overtroffen wordt door die aan zijn „gastheer", maar bovendien beschermt laatstgenoemde de smetstof tegen het ontsmettingsmiddel, daar hij immers uit eiwitstoffen is opgebouwd. Zo komt men
er dus zeer zeker niet!
Een terrein van wetenschap wordt eerst ontsloten door hém, die er de werkelijke problemen van ziet en deze bewust maakt. I n de eerste jaren van deze
eeuw is dat geschied door PAUL EHRLICH (werk van ± 1905—1915). Er waren
voorlopers. Toen immers was het al bekend, dat men Malaria kon genezen
met een aftreksel van kinabast (bevat o.a. kinine). En in 1902 hadden LAVERAN
en MESNIL aangetoond, dat muizen, besmet met de verwekker van een paardenziekte (nl. met trypanosomen) door arseninicum-verbindingen konden worden
gered. Principieel stond dus de mogelijkheid vast, om met een chemische stof
genezing van een infectieziekte te bewerkstelligen. Wat nu hebben de inzichten,
die door EHRLICH zijn ontwikkeld, ons gebracht?
„Primum non nocere", vóór alles geen kwaad doen; dit is de eerste grondregel van alle therapie .Het is tegen deze regel, dat in de proef van KOCH werd
gezondigd. EHRLICH heeft deze regel verwerkt in de hoofdeis, die men aan een
chemotherapeuticum moet stellen; het moet parasitotroop en zo min mogelijk
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organotroop zijn, Deze voor EHRLICH zo l^enmerl<:ende liernaciitige formulering
beduidt, dat de stof, die wij zoeken natuurlijk in de eerste plaats de smetstof
aan moet tasten, maar alle organen en hun functies ongestoord moet laten.
Ongestoord? Zal dit mogelijk zijn? A l wat leeft, wij zowel als de smetstof
is op dezelfde algemene grondbeginselen opgebouwd. Het zal dus niet zo eenvoudig zijn om een stof te vinden, die de één aantast, de ander met rust laat,
waar bovendien hun onderling samenleven zó innig verweven is, als in het geval
van de infectieziekte. Bovendien is het hoger georganiseerde organisme subtieler
in zijn fijn afgestemde harmonie en dus kwetsbaarder. Zodoende èn ook door
de omspoelende eiwitstoffen, wordt de smetstof tegen vergiftiging eer in bescherming genomen door zijn gastheer. Wil men dus enig resultaat verwachten,
dan zal men moeten zoeken naar stoffen met heel bepaalde affiniteit. Een merkwaardig voorbeeld hiervan heeft men in de kleurstoffen. Mag ik het aan een zeer
triviaal voorbeeld illustreren? De dames hebben het stellig wel eens ondernomen om kousen te verven. Daarbij kan de kleur van het hoofdweefsel soms
duidelijk anders uitvallen dan die van het bovenboord en hiel- en teen-weefsel.
In dezelfde kleurstof kan verschillend materiaal dus een andere kleur aannemen.
Indien men dierlijk weefsel in zéér dunne coupes snijdt en deze in bijzondere
kleurstoffen brengt, dan kunnen verschillende onderdelen van de cellen zich hiermede anders kleuren dan andere. Hier wordt de verschillende affiniteit zelfs
van onderdelen van hetzelfde weefsel ad oculos gedemonstreerd. Dus is het niet
te verwonderen, dat EHRLICH juist onder de kleurstoffen zocht naar vertegenwoordigers, die zich aan de smetstoffen (bacteriën of protozoën) hechten, en
niet aan de cellen van hogere organismen. Verder streefde hij er naar deze kleurstoffen zó te veranderen, dat zij een giftige eigenschap in het molecule zouden
verkrijgen. Indien zij zich op grond van hun hechtend- (d.i. kleurend) vermogen
met de bacterie verenigen, zal alleen bij deze vereniging de giftige werking zich
kunnen doen gelden. Heeft de hechting niet plaats, dan kan de beschadiging
ook niet plaats hebben (corpora non agunt nisi fixata). D i t moet natuurlijk met
een korreltje zout worden genomen: Indien men zéér veel van een dergelijke
stof geeft, kan töch schade aan het gastheerweefsel worden toegebracht. We
mogen tevreden zijn, als er een voldoende verschil in concentratie is. EHRLICH
stelde dus als nadere precisering de eis op, dat de therapeutische breedte groot
genoeg moest zijn. Men kan zodoende in de dosering de mogelijkheid vinden
om aan de eis van parasitotropie en niet-organotropie tegemoet te komen.
Hiermede is de gedachtengang van de chemotherapie voldoende gekarakteriseerd. Dat de leerstukken wel wat erg simpHstisch zijn, is geen bezwaar. Zij zijn
zeer vruchtbaar gebleken en zij hebben het inzicht verdiept en de mogelijkheid
tot opmerkelijke hoogte gerealiseerd. Het Salvarsan, het Bismuth als geneesmiddelen tegen syphilis, het Germanine tegen de slaapziekte zijn er de resultaten van.
Dit kon echter alleen bereikt worden dank zij geweldig omvangrijk proefondervindelijk speurwerk. Honderden chemische stoffen werden gesynthetiseerd, ontelbare honderdtallen proefdieren moesten voor 's-mensen heil worden
1) Het a! of niet „levend" zijn van de filtreerbare smetstoffen blijve hier buiten bespreking.
Voor onze. beschouwingen kunnen wij voorlopig het standpunt innemen, dat het zo is. Bovendien is de chemotherapie van deze smetstoffen nog zó in de kinderschoenen, dat wij nog geen
scherpe formuleringen kunnen geven. Wat er van bekend is, is inmiddels niet in tegenspraak
met onze aanname.
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opgeofferd, Want de inzichten moeten natuurlij Ic aan de realiteit worden getoetst. Slechts de waarneming kan de weg wijzen.
Bij deze proeven stiet EHRLICH op een merkwaardig en stellig verontrustend
verschijnsel. Het is mogelijk met een kleurstof, trypanrood, de trypanosomen
infectie van de muis te genezen. Natuurlijk moet de dosis goed zijn. Te veel
schaadt de muis, te weinig heeft onvoldoende effect, I n het laatste geval nu wordt
de dood van het proefdier wel uitgesteld. Maar het sterft tenslotte toch aan de
besmetting. Wanneer men dan met een druppel bloed van het onvoldoende
behandelde dier het volgende proefdier weder de ziekte bezorgt, gelukt het niet
meer of slechts heel veel moeilijker om het genezingseffect te bewerkstelligen.
Zelfs bij het onvoldoende behandelde dier kan men de langzamer voortschrijdende ziekte met hetzelfde geneesmiddel niet ten tweede male stuiten. Daarom
streefde EHRLICH naar de „therapia sterilisans magna"; in één slag, liefst i n één
groote dosis moest het genezend effect zijn bereikt, de parasiet zijn uitgeroeid
en de patiënt zijn gered, anders wordt de behandeling doorkruisd door de resistentie, „Arzneifestigkeit", van de smetstof. De ervaring heeft geleerd, dat de
therapia sterilisans magna maar zelden wordt gerealiseerd. Zij is ook geen stricte
voorwaarde voor het succes. Men kan ook met een langgerekte behandeling
resultaten krijgen; de normale verweerkrachten van het Hchaam zijn en blijven
een krachtige ondersteuning van de genezing; hen langere tijd te ondersteunen
heeft nog volkomen zin. Maar het spook van de resistentie, zo men wil de
gewenning of aanpassing aan de „vergiftiging", die de smetstof zo goed als alle
levende wezens inhaerent is, dreigt daarbij echter nog steeds, zoals we straks
nader zuHen illustreren,
Het geneesmiddel voor de ene ziekte is meestal onwerkzaam, althans véél
geringer werkzaam, tegenover elke andere. Soms zijn er onverwachte aanrakingspunten, maar in het algemeen genomen zijn de middelen zo niet specifiek, dan
toch zeer sterk gericht. D i t verschijnsel doet zich bij de moderne chemotherapeutische middelen evenzeer voor. Z i j werken op bepaalde, zeer na verwante
smetstoffen, terwijl verder verwijderde soorten zich van het middel niets aantrekken. EHRLICH vond natuurlijk direct een verklaring in de veronderstelde
gerichte binding, die voorwaarde voor de werking zou zijn. Wij zouden het thans
iets anders uit wiüen drukken, maar in wezen is het hetzelfde: W i l men van
twee levende wezens, die in hun essentie hetzelfde zijn, de een vergiftigen en
de ander niet, dan zal men als trefpunt een terzijde van de essentie liggend
stofwisselingssysteem moeten aantasten, men zal dus moeten aangrijpen daar,
waar de hogere en de lagere organismen verschillen in hun levensprocessen.
Daarbij is de mogelijkheid natuurlijk ook gegeven, dat ten aanzien van dit aangrijpingspunt de smetstoffen onderling verschillen; hun specificiteit, althans
hun opmerkelijke beperktheid is hiermede, zo niet verklaard, dan toch begrijpelijk gemaakt.
We zagen, dat de eerste successen werden bereikt op spirochaeten- en protozoënziekten. De bacteriële infectieziekten zijn in onze westerse landen echter van
veel grotere omvang. Dat ervaart men vooral tijdens de oorlog, in het bijzonder
aan de fronten, als duizenden aan de wondkoortsen bezwijken, terwijl hun verwonding als zodanig hun levensdraad niet behoefde af te snijden. Het was in
1914, toen de eerste wereldoorlog zijn slachtoffers ging eisen, dat MORGENROTH,
een leerHng van EHRLICH, al zijn krachten inspande om de bacteriële infecties
langs chemotherapeutische wegen te overmeesteren. Hieruit hebben wij enkele
middelen overgehouden, die wel toegepast zijn (trypaflavine, eucupine, opto-
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chine e.a.), maar de resultaten konden niet in de schaduw staan van wat bereikt
werd tegen protozoaire infecties. Na deze onbevredigende resultaten is de
chemotherapie jarenlang, bijna twintig jaren, van het eerste plan verdwenen.
Men zou in die tijd bijna vergeten, dat hier nog mogelijkheden bestonden. De
„insiders" echter werkten door met het heilig vuur, dat de wetenschappelijke
werker bezielt en in dat typische vertrouwen, dat zijn moeizaam zoeken steeds
begeleidt en steunt. Honderden, duizenden stoffen werden beproefd. De resultaten waren echter pover. Totdat in 1935 door DOGMAGK uit Elberfeld gepubhceerd werd, dat een relatief eenvoudige kleurstof, door de chemici van de werkgroep, M I T C H E L en KLARER, prontosil genoemd, infecties met streptococcen
bij de muis met zekerheid konden genezen, even zeker als, zonder behandeling,
de dood na 2 a 3 dagen de infectie zou volgen. De eerste pogingen hetzelfde resultaat bij de mens te bereiken, werden met nagenoeg even eclatant succes bekroond. D i t was nog nimmer bereikt; het resultaat der voorgeschiedenis werd
niet alleen evenaard, maar zelfs overtroffen. De chemotherapie der bacteriële
infecties was hiermede definitief ontsloten. I n overrompelende vaart werd het
nieuwe terrein door werkers over de gehele wereld ontgonnen. I n enkele maanden
tijds vond men (TRÉFOUEL C.S.), dat niet het kleurstofmolecule als zodanig
werkt, maar dat het lichaam de stof spHtst in een onwerkzaam en onbetekenend
deel en een deel, dat de volledige werking ontvouwt. D i t deel is een zeer eenvoudige stof, zéér gemakkelijk te bereiden en, merkwaardige speHng van het
noodlot, reeds bijna 30 jaren bekend (bereid door GELHO in 1908), zonder dat
men enig vermoeden had van de waarde van deze stof. Het ligt niet in de opzet
om U van dit sulfanilamide de mogelijkheden en beperkingen te schetsen. Wel
zij gezegd, dat de behandeling en het gehele aspect van ziekten als kraamvrouwenkoorts, belroos, wondroos, longontsteking, angina, gonorrhoe en vele
andere op één slag totaal veranderde, vooral sinds enige veranderingen in het
molecule leidde tot stoffen met nog hogere werkzaamheid. De nadelen aan de
stof verbonden zijn gering. Wel is waar zijn er toxische nevenwerkingen (werking op de bloedkleurstof, bij sommigen heftig braken, beschadiging van het
beenmerg e.a.), maar het aantal mensen, dat hun leven aan de stoffen uit deze
groep heeft te danken, is reeds lang niet meer te overzien. Bij tonnen werden
tabletten en ampullen in de geneeskunde — terecht, helaas ook veelal ten onrechte — toegepast. Bij de oorlogvoering is het aspect in de veldhospitalen totaal
gewijzigd, de soldaten werden voorzien van de geneesmiddelen, om deze snel
in te nemen na verwonding, wanneer hulp niet onmiddellijk kon worden geboden.
Het ontdekken van dit nieuwe chemotherapeuticum heeft verder een grote
reeks onderzoekingen ten gevolge gehad, die er op gericht waren nader inzicht
te krijgen in het hoe en waarom van hun werking op de bacteriën. De gemakkelijker kweekbaarheid der bacteriën vergeleken bij die van de protozoën, de
sinds het begin van de eeuw belangrijk gevorderde wetenschap en vele andere
factoren brachten mede, dat resultaten werden bereikt, die ver boven de inzichten van EHRLICH uit zijn gegaan, hoezeer het werk van deze man ook baanbrekend, geniaal en oorspronkelijk geweest is. Hierop kan echter nu niet dieper
worden ingegaan.
Tijdens de oorlog, door heimelijk binnengelopen berichten, maar vooral na
de oorlog, bleek, dat men allerwege, maar feitelijk alleen met succes in Engeland
en Amerika een geheel andere weg ingeslagen was om tot stoffen rnet geneeskrachtige werking op infecties, en dan wel in het bijzonder op wondinfecties, te
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komen. Naast de jacht naar destructie is het zoeken naar de middelen tot behoud
van het leven het krachtigste oorlogswapen. Het resultaat was het Penicilline,
2Ó onverwacht van geneeskracht, dat de fantasie van de niet ingewijde verre de
werkelijkheid overtreft, al is deze al „fantastisch" genoeg.
Voor de ingewijde kwam deze vondst niet volkomen onverwacht, al was haar
reikwijdte dat zeker wèl! Het Penicilline is plotseling aan de spits gekomen in
het zeer oude gebied van onderzoek, dat sinds V I L L E M I N (1889) de naam van
„Antibiosis" draagt. Zijn beschouwing was strikt algemeen: al wat leeft voert, met
al wat leeft, een verbitterde strijd om het bestaan. Zonder de wapenen in die
strijd gaat de soort te gronde. Het is dus een aan het leven inhaerent vermogen,
om zijn levende levensbelagers te bevechten. Hoe dit geschiedt zij in het midden
gelaten. Maar één ding is zeker, dat, algemeen gezien, het leven tevens het vermogen moet bezitten, om zich tegen die aanvalskrachten te verzetten, anders is
de oiidergang van de weerloze evenzeer een voldongen feit. De mens is in deze
antibiosis zeer effectief bewapend. Laten w i j onze verstandelijke voorsprong
op de medeschepselen der natuur buiten beschouwing laten en ons — noodgedrongen — beperken tot onze strijd tegen onze microscopisch kleine belagers,
tot onze strijd tegen de ziekteverwekkers. Een bijzonder voorbeeld: Het speeksel
en het neusslijm bevatten een stof, door FLEMING in 1922 ontdekt en lysozym
genoemd, die bepaalde bacterie-soorten in zéér sterke verdunning kan dooden.
en oplossen. D i t voorbeeld heeft daarom betekenis, omdat de onderzoekingen
de voorlopers zijn van de ontdekking van het Penicilline door dezelfde werker
met nauwkeurig dezelfde proeftechniek. Reeds in 1929, toen FLEMING de werking van de schimmel Penicillium notatum op staphylococcen (bekende etterverwekkers en besmetters van wonden) ontdekte, sprak hij de veronderstelling
uit, dat deze een stof afscheidde, daarmede aansluitend aan oudere onderzoekingen (beginnend bij het werk van PASTEUR en JOUBERT en een lange reeks
bacteriologen na hen, waarvan EMMERICH en SAIDA in 1900 met de pyocyanase
als antibiotische stof een bijzondere plaats innamen) die reeds bewezen, dat er
een stoffelijke, zo men wil chemische basis voor de antibiosis bestaat. Het zou
echter nog bijna 1 5 jaren duren, voordat de geneeskrachtige mogelijkheden tot
volle bekendheid zouden komen. Reeds vóór de oorlog zocht men naar antibiotica met voor de mens gunstige eigenschappen. Rond 1938 was DUBOS in
Amerika met zg. Gramicidine, bereid door een bacil, reeds een eind gevorderd;
aanwending op wonden was mogelijk. Maar . . . . voor inspuiten, voor werking
in alle onderdelen van het hchaam, was dit product veel te giftig. De grote deugd
van het Penicilline is nu, dat het voor de mens zeer ongiftig is, dat het zich van de
aanwezigheid van bloed en weefsel weinig of niets aantrekt en dat het uiterst
werkzaam is op de infectie-kiemen. Men ziet dus alle eigenschappen van het
goede chemotherapeuticum in deze door de natuur geboden stof gereahseerd.
De aanwendingsmogelijkheid van de antibiosis heeft met een slag die van de
chemotherapie betreden. Bezien w i j de toestand van het ogenblik, dan blijken
de twee onderzoekingsgebieden antibiosis en chemotherapie plotsehng verenigd,
onscheidbaar als twee rivieren saamgevloeid in één bedding. De volgende stap
is het zoeken naar de chemische structuur van het natuurproduct penicilline.
Het geheim is reeds aan de natuur ontfutseld. Men kent de stof, men is er reeds
in geslaagd (?) de stof in het laboratorium te bereiden, al is de synthese lastig en
weinig productief, zo weinig, dat het naar alle schijn voorlopig nog wel de aangewezen weg is om de kolossale productie, waar de wereld om roept, in de geweldige kweektanks met levende schimmel te volvoeren. Maar dat doet er niet
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toe. Het scheikundig onderzoek heeft de mogelijkheden verkend; zij kan nu haar
bevruchting uit de natuur krijgen; de natuur heeft haar geheim prijs gegeven
en aanwijzingen aan de chemie gegeven om dieper in de mogelijkheden in te
dringen. Deze mogelijkheden zijn zelfs nog niet te gissen.
Met dit al is ons nog niets bekend geworden van de vraag hoe de stoffen
werken. Waar grijpen zij aan, waar zetelt het verschil tussen hoger dier en
bacterie, opdat wij er inzicht in krijgen, naar welke beginselen in de chemotherapie moet worden gezocht. Ook hiermede hebben zich talrijke onderzoekers
bezig gehouden. Voor zover het het sulfanilamide betreft, heeft men zeer waardevolle inzichten gekregen. Een stof, waaraan het sulfanilanjiide zeer verwant
is, nl. het paramidobenzoëzuur, is voor vele bacteriën een essentiële schakel in
hun stofwisseling. Men neemt nu aan, dat het sulfanilamide deze stof van zijn
plaats verdringt, als het ware op de plaats gaat zitten van deze onmisbare stof,
waarbij dan het product waardeloos is voor de bacterie en zijn voortbestaan is
geblokkeerd. Soortgelijke tegenwerkingen heeft men meer gevonden, al zijn
hieruit geen nieuwe geneesmiddelen voortgekomen. Over het werkingsmechanisme van het penicilline zijn wij véél minder ingelicht, al zijn er aanwijzingen
voor, dat men met iets soortgelijks heeft te doen. Het is overigens niet moeilijk in te zien, dat dit werk, dat aanvankelijk zuiver wetenschappelijk is, de
basis kan vormen om bij het verder zoeken rationeel en niet meer langs de
weg van het toeval te werk gaan. Hierbij zij de waarde van het wetenschappelijk
hazard-spel, dat ons de sulfonamiden en het Penicilhne heeft opgeleverd, volstrekt niet miskend.
W i j zagen dat de oerstof Lysozym bacteriën vernietigen kan. Maar neus noch
mond of keel zijn vrij van bacteriën. Integendeel, het wemelt er van. Ziektekiemen dringen er binnen en trekken zich van het menselijk antibioticum niets aan.
Krachtens natuurwetten is het antibiodcum beperkt in zijn werking. In feite
zagen w i j dit ook bij de chemotherapie. Indien men contemplatief wil zijn,
liggen deze verhoudingen volkomen voor de hand. Stoffen, die voor alles of, zo
men wil, bijna alles, zeer giftig zijn, zullen ook ons niet onaangetast kunnen laten.
Zij zullen nooit chemotherapeuticum kunnen zijn! Men zal altijd naar de
uitzonderingen moeten zoeken, of men nu „chemische" stoffen heeft of „antibiotica", die overigens alleen in hun herkomst, maar niet in wezen verschillen.
Wat leeft, verzet zich tegen zijn levensbedreiger. Is het te verwonderen, dat de
bacterie, langs wegen, die wij nog maar zéér gebrekkig kennen en veelal in het
geheel niet doorgronden, zich weten te verlossen uit de omstrengeling van
antibiotica en chemotherapeutica ? W i j maakten reeds kennis met de chemoresistentie. Ook tegen de antibiotica bestaat er een resistentie. Zij is verschillend van
karakter bij de verschillende antibiotica; maar zij bestaat, óók tegen het Penicilline. I n het overgrote aantal der gevallen is de samenwerking van menselijk
verweer met het „geneesmiddel" voldoende om de mens te redden, wiens leven
w i j , de destructieve krachten die hij oproept ten spijt, nog steeds op enige
prijs schijnen te stellen. Er komen dus steeds meer berichten binnen, dat het
verweer tegen de aanval een factor is, waarmede men rekening heeft te houden
en terdege ook. Het spook der resistentie blijft dreigen en we zijn genoodzaakt
om te blijven zoeken naar nieuwe wegen. Waar het één niet helpt, zal het andere
te hulp geroepen moeten worden. Reeds past men de sulfanilamide verbindingen, vóór, te samen mét, of na het Penicilhne toe. Maar men weet, dat men veel
niet bereiken kan, temeer niet, omdat de smetstoffen, die wèl door de sulfonamiden worden beïnvloed, voor een groot deel óók degene zijn, die dooi' Penicil-
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line worden aangetast, Tegen vele soorten (typhus, influenzabacillen, golvende
koorts e,a,) werken zij niet of matig. Daartegen werkzame antibiotica (streptomycine) zijn öf onvoldoende krachtig óf zij geven zéér snel de zo gevreesde resistentie. Het geneesmiddel tegen de tuberculose , . , , men zoekt er over de gehele wereld naar. Reeds zijn er lichtpunten, maar het Hcht is zwak of onze
ogen moeten in het felle schijnsel nog leren zoeken naar dat licht, dat tot de zo
vurig verlangde sterkte kan worden aangewakkerd.
Ik ben tevreden als ik U een ogenblik het uitzicht heb kunnen geven op een
wonderboeiend landschap en U de paden kon tonen, waarlangs, moeizaam zwoegend, de verkenners zijn vertrokken. Laten wij in de spanning van medeleven
met hun zwerftochten trachten het hoofd koel te houden, bewust overigens van
hun machtige mogelijkheden.

BETEKENIS DERWISKUNDE HEDEN T E N DAGE
VOOR A N D E R E W E T E N S C H A P P E N
door
Prof, Dr. J, G, V A N DER CORPUT,

Dames en Heren,
Toen ik van het bestuur van de maatschappij Dihgentia de vererende uitnodiging kreeg een voordracht te houden over de betekenis van de wiskunde
voor andere wetenschappen, heb ik mij afgevraagd, of het aanbeveling verdient,
dat die voordracht gehouden wordt juist door een beoefenaar van dat gedeelte
van de wiskunde, dat zich ten onrechte het epitheton „zuiver" toeëigent. Tot
in den treure hebt U allen horen verkondigen, dat de mathesis de koningin
van alle wetenschappen is. Dat kan ik niet beoordelen, maar wel weet ik, dat ze
niet alleen fascinerend, maar ook veeleisend is. Haar behoorlijk dienen is geen
peuleschilletje en als men daarnaast in beslag genomen wordt door even zwaar
wegende verplichtingen van onderwijs, leiding aan anderen, reorganisatie en
andere zaken, is beperking noodzakelijk. Maar schuilt in die opzettelijke en
gedwongen beperking niet het gevaar, dat men het verband met andere wetenschappen verliest, gesteld dan, dat men het eenmaal gehad heeft? A l zal de
komende generatie op natuurwetenschappelijk en ook op mathematisch gebied
voor geheel andere verhoudingen komen te staan, dan die onder welke w i j in
onze jeugd hebben geleefd, en al zullen de methoden en hulpmiddelen, heden
nog adequaat, overmorgen onvoldoende blijken, toch wijden nog tal van pure
mathematici, beschermd als zij zich weten door de veihge omheining van universiteit of college, zich als teruggetrokken kamergeleerden in geïsoleerde afgeslotenheid, aan de hun dierbare wetenschap, op de manier, die zij van hun
illustere voorgangers hebben geleerd, wars van elke toepassing, wars van alles,
wat maar enigszins op een rekenmachine lijkt. En toch, de cijfers waren er
eerder dan de letters en de wiskunde is begonnen als een doodgewone, simpele
ervaringswetenschap, onnauwkeurig, zoals iedere empirische wetenschap en veel
onnauwkeuriger dan de moderne technische wetenschappen, die over fijne meetinstrumenten beschikken. De vraag is gesteld of het toeval is, dat het juist twee
kanaüserende volken waren, die het zes- en tientallig stelsel uitvonden, nl. de
Sumeriers en de bewoners van de lage landen bij de zee. Dat SIMON STEVIN
daarbij iets later — een paar duizend jaar later — dan zijn geniale Aziatische
voorganger kwam, kunnen we hem niet euvel duiden. En geometrie betekent
aardmeetkunde. We zijn begonnen met de aarde eruit te gooien. Als ik zeg
„ W i j " , dan bedoel ik natuurlijk de oude Grieken. Dat was een hele prestatie,
de aarde eruit weg te werken, maar als we niet oppassen, zijn we thans bezig
de aarde ergens anders uit te gooien, n.l. uit de verzamehng der voor mensen
bewoonbare hemellichamen, maar daar zal ik het nu niet over hebben,
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De aarde was er uit en door een zonderlinge speling van het lot zijn we nu
bezig het meten er ook nog uit te verwijderen, zodat alleen de kunde over blijft.
Kunde waarvan? Dat weet eigenlijk niemand precies.
Er bestaat een nauw verband tussen mathesis en een begroting. IVIisschien
is de wiskunde zelfs een kind van de begroting. Ik bedoel niet het kind van de
rekening, hoewel dat soms wel het geval is, en ik bedoel ook niet de in dit jaaf
in de lage landen bij de zee door vroede vaderen opgestelde en nog steeds niet
goedgekeurde begroting, al heeft men mij verteld, dat die niet toegeUcht kon
worden zonder de theorie van de elliptische integralen erbij te halen, maar ik
bedoel de Egyptische begroting, uit de goede oude tijd, toen de belastingen
daar enorm hoog waren, tout comme chez nous. Als iemand in de buurt van de
N i j l een driehoekig stuk land bezat, hoeveel belasting moest dan de delinquent
betalen ? Om die voor hem en de fiscus zo belangrijke vraag te beantwoorden,
moest men het oppervlak van een driehoek kunnen berekenen. Dat deden de
oude Egyptenaren dan ook. Gelukkig gebruikten ze een verkeerde formule,
want ze dachten, dat de oppervlakte van een gelijkbenige driehoek gelijk was aan
het halve product van basis en opstaande zijde, Hun formule is in vele opzichten te verkiezen boven die welke w i j geleerd hebben. Vooreerst moest de
eigenaar op die manier meer belasting betalen dan strikt genomen te verdedigen
viel. Dat is al vast één voordeel. Verder is het in de practijk gemakkelijker om
de opstaande zijde dan de hoogte te meten. En dan is er nog een voordeel voor
ons; we leren uit haar, dat de wiskunde toen nog slechts een vrij onnauwkeurige
ervaringswetenschap was. De formule gaf een approximatief antwoord en dat
was meer dan voldoende,
Maar toen kwamen de puzzelaars. Die merkten op, dat, als men het oppervlak van een rechthoek kent, men de oppervlakken van een parallelogram en
een driehoek kan bepalen. We kennen het resultaat; ze vonden een ander antwoord. Ze hebben niet beide antwoorden naast elkaar bewaard, want in het rijk
van de wiskunde heeft zich, ondanks alle revoluties en omwentelingen, ondanks
alle veranderingen en putches, steeds één artikel van de grondwet tot op de
huidige dag onbetwist en onaangevochten kunnen handhaven, nl. dat van de
contra-dictoiriteit. Het is onmogelijk, dat iets juist en tegelijkertijd onjuist is.
Hoe lang dat nog duren zal, dan wel of dat zo ten eeuwigen dage zal blijven,
weten we niet.
De piekeraars hebben gezien hoe de ene stelling uit de andere volgt, totdat
ze door afpellen tenslotte een paar grondstellingen overhielden, waaruit alle
andere konden worden afgeleid. Het is de enorme verdienste van de oude Grieken geweest, dit te hebben ontdekt. De wiskunde was zodoende geen ervaringswetenschap meer. De grondstellingen, axioma's genaamd, waren zó eenvoudig
dat ze als evident werden aanvaard, als bovenmenselijk of inhaerent aan de
menselijke geest, maar in ieder geval onvermijdelijk. Een wezen zonder ogen en
oren, zonder handen en voeten, geheel los van de buitenwereld en louter uit
hersenen bestaande, was volgens hen in staat de grondwaarheden zelf te ontdekken en daarop de gehele wiskunde op te bouwen.
Maar nu de keerzijde. Natuurlijk heeft assepoester, toen ze koningin geDr. E . M , B R Ü I N S maakt er mij opmerkzaam op, dat volgens W . STRUVE, Moskaupapyrus, Quellen und Studiën, Abt, A , I . (1930), verg. p. 150. de bewuste passage aanvankelijk verkeerd geïnterpreteerd is en dat de oude Egyptenaren toch met basis maai halve
hoogte werkten,
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worden was, haar lieve neusje opgehaald voor het alledaagse, vieze werk, dat
ze vroeger moest verrichten en als ze op haar glazen muiltjes in de oude keuken
kwam, was het niet om, gelijk weleer, de as op te nemen en op het binnenplaatsje in de asbak weg te gooien, maar om, terwijl ze toezag, dat anderen dat
deden, te klagen over haar boze zusters. Maar zij vergat daarbij dat zij toch
haar grootheid mede aan die boze zusters te danken had. En nu de vraag:
Moet assepoester, eenmaal koningin geworden, ongenaakbaar op haar hoge
troon blijven zitten en alleen met enkele ingewijden de allerhoogste staatsgeheimen bespreken, of moet ze af en toe op haar knieën voor de keukenkachel
kruipen om de as op te ruimen? M i j n antwoord is; Laat ze dat maar gerust
doen, ze wordt er niet minder van. Bovendien, ze doet het beter dan een ander.
Hoe komt dat? Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden. Evenals
uit de geometrie de aarde verwijderd is en het meten bezig is diezelfde manipulatie te ondergaan, zo is ook uit de wiskunde het wisse verdwenen. Oorspronkelijk is de mathesis ontstaan door kristallisatie van het experiment,
zodat het geen wonder was, dat deze wetenschap die ervaringen verklaren en
zelfs andere, analoge, voorspellen kon, maar toen de wiskunde zich eenmaal
van de ervaring los had gemaakt en haar eigen weg ging, werd de zaak anders,
doordat zij vaak willekeurige en soms zelfs paradoxale begrippen invoerde,
zonder met de reahteit rekening te houden. B.v. de invoering van de vierkantswortel uit — 1 was een sprong i n het duister. Ik weet wel, dat naderhand alles
goedgepraat is, met behulp van draaiingen b.v., maar dat was achteraf, eeuwen
later. Het blijft wonderlijk, dat de getallen, die als onbestaanbare zijn ingevoerd, thans voor ons even veel bestaansrecht hebben als b.v. de getallen 2 en
31/2 en dat ze onmisbaar zijn voor de beschrijving van de natuur in welke we
leven. Zoo spint de mens, uit louter lust tot bespiegeHng, zich ijle gedachtenweefsels, waarin hij behagen schept, en later, soms eeuwen later, zet een nieuwe
generatie in haar strijd om het bestaan, die beschouwingen om in heil-en-zegenbrengende of verderfzaaiende machines. Laat ik hier drie namen noemen, die
van

APOLLONIUS, NEWTON en

RIEMANN.

Zoals U weet, heeft APOLLONIUS ( 2 6 0 — 2 0 0 v. Chr). de theorie der kegelsneden ontwikkeld. H i j deed dat, omdat hij daar pleizier in had en zeker niet
met het oog op de bewegingen van het zonnestelsel. Integendeel. I n de tweede
eeuw na Christus kwam PTOLEMAEUS met een vernuftige beschrijving van de
banen der planeten, welke uitsluitend cirkels bevatte. I n de oudheid werden
alleen de rechte lijn en de cirkel als ideaal beschouwd en een verklaring, die
andere krommen noodig had, heette onvolmaakt. Misschien hebben wij even
naïeve hobby's, waar het nageslacht evenzeer om glimlachen zal, als wij over
de voorkeur van onze voorgangers.
Toen kwam KEPLER, JOHANN KEPLER. Ik zeg toen, wat betekent bijna 2 0 0 0

jaar na APOLLONIUS. KEPLER cijferde, cijferde, cijferde 15 jaar lang van 's ochtends
vroeg tot 's avonds laat, gebruik makende van de voor die tijd buitengewoon
nauwkeurige, maar gelukkig niet al te nauwkeurige waarnemingen van zijn
leermeester TYCHO BRAHE en al cijferend ontdekte hij in de wirwar van cijfers
en getallen de drie naar hem genoemde wetten, waarvan de eerste behelst, dat
de planeten zich langs ellipsen bewegen. Of liever, hij dacht dat het ellipsen
waren, maar de waarnemingen van zijn leermeester waren niet nauwkeurig
genoeg om de afwijkingen te constateren.
Zou KEPLER ook zonder APOLLONIUS zijn wetten ontdekt hebben ? Men kan
zeggen; een man als KEPLER, buitengewoon begaafd mathematicus, harde werker
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en eersterangs astronoom, kan toch wel, als dat nodig is, de theorie van de
kegelsneden voor zijn rekening nemen. Excusez du peu! Zo en passant het
werk verrichten, waaraan verschillende van de allergrootste mathematici van
alle tijden hun gehele leven gewijd hebben. Bovendien, waarom zou KEPLER
de theorie der kegelsneden ontwikkelen, als hij niet wist, dat de planeten zich
langs ellipsen voortbewegen? Nee, de mathematicus moet de voorraadschuur
opvullen, waaruit de man, die de wiskunde toepast, grijpen kan, al naar gelang
dat nodig blijkt te zijn.
Maar, zo zal men tegenwerpen. NEWTON dan ? Die had voor de beschrijving
van de natuur twee nog niet bestaande wetenschappen nodig, differentiaal- en
integraalrekening. Goed, zei h i j , dan schep ik die eerst. En hij deed het. Dus
het is inderdaad mogelijk, althans voor een man als NEWTON. Maar hij had zijn
geniale voorgangers, want van hem is het sublieme woord afkomsdg: „Als
mijn bhk misschien iets verder gereikt heeft dan die van anderen, dan komt
dat, omdat ik op de schouders van reuzen heb gestaan."
Trouwens het denkbeeld van de fluxie, waarop zijn gehele analyse steunt,
dankt h i j , volgens eigen verklaring, aan de uit zuivere lust tot bespiegelingen
voortgekomen beschouwingen, die FERMAT gewijd heeft aan de theorie der
raaklijnen en die der maxima.
Tenslotte RIEMANN, die louter voor eigen genoegen, pathologische ruimten
schiep, die later EINSTEIN in staat zouden stellen de relativiteitstheorie op te
bouwen. Of EINSTEIN zijn theorie ook zonder RIEMANN gevonden zou hebben,
weten we niet. Het enige wat we weten, is dat hij haar met RIEMANN wèl vond.
Wat is de taak van de wiskunde? Ik zie de mathesis vooreerst als absolute
souvereine, die op eigen gezag haar grondwet uitvaardigt. Zij is zich die waardigheid zeer wel bewust en ze maakt van haar recht doorlopend gebruik. De vorige
generaties hebben de leer van de getallen en van de ruimte herleid tot enkele,
als evident erkende grondstelHngen, maar tijdens het huidige geslacht zijn grote
veranderingen opgetreden.
Vooreerst zij hier de grondslagenstrijd genoemd, die naast de logica van
ARISTOTELES een nieuwe geplaatst heeft, die van onzen landgenoot L . E. J,
BROUWER, een verandering, welke de mathesis tot in haar grondvesten geschokt
heeft. De zuivere wiskunde is dan ook van niet te onderschatten betekenis voor
het verrijken van ons inzicht en ons begrip. Een groot physicus heeft wel eens
smalend gesproken over de muizen- en kikvorsenstrijd in de wiskunde, maar
daarmede verried hij slechts, dat hij niet het minste benul had, waarover het
ging. BROUWER heeft er op gewezen, dat een denkgewoonte, geldig bij eindige
verzamelingen, zonder enige bezinning of critiek, ook op oneindige verzamehngen
wordt overgedragen, waar deze echter haar geldigheid heeft verloren. Het is
niet buitengesloten, dat deze omwentehng ook voor de natuurwetenschappen
van grote betekenis zal blijken te zijn, want de stap van BROUWER is er een in de
richting van de finistische wiskunde, die zich misschien beter dan de traditionele
leent tot de beschrijving van de natuur, waarin toch slechts een eindig aantal
dingen en gebeurtenissen worden waargenomen.
De huidige generatie heeft meer gedaan. I n haar streven de begrippen en
bewijzen zoveel mogelijk van overtolligheden te ontdoen, heeft de wiskunde
in de algebra en in de meetkunde de abstracte richting ingeslagen, waarbij
ze niet langer met getallen en met ruimten werkt, maar waarbij zij niet nader
omschreven dingen invoert, die aan zekere spelregels voldoen. Die regels zijn
soms zus en soms zo, want we zijn vrij in de keuze van het spelreglement, al
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laten we ons daarbij door opportuniteitsoverwegingen leiden. Bij een onhandige
keuze van de spelregels, is het spel direct uitgespeeld en dan kunnen we niet
verder. Over de vraag of de verkregen resultaten later toepassing in de aangrenzende gebieden zullen vinden, bekommert de zuivere mathematicus zich
niet, bezet als hij is met de schepping en ontwikkeling van nieuwe wetenschappen en theorieën. Steunend op de ervaring, is hij echter optimist, overtuigd,
dat al zijn bespiegelingen eenmaal omgezet zullen worden in formules, die
direct op de practijk kunnen worden toegepast.
De wiskunde is vooreerst een stenografie. Resultaten, wier vermelding zonder
haar dozijnen en nog eens dozijnen onoverzichtelijke bladzijden zou kosten,
worden nu in één of twee regels samengeperst. Dat is belangrijk, want het
menselijk verstand heeft nu eenmaal een beperkte omvang, en er zijn redeneringen, die het met wiskunde nog beheerst, maar die zonder die wetenschap boven
zijn vermogen zouden uitgaan. Dat is echter niet voldoende, want een prulroman, in stenografie geschreven, is nog geen meesterwerk. Er is wijsheid, die
in één regel kan worden samengevat, en welke door een begaafd mathematicus
pas na jarenlang nadenken wordt verworven. Telkens, als hij die formule toepast, maakt hij gebruik van een betoog, waarvoor boekdelen nodig zijn. Het
domme potlood schrijft en schrapt en uitgebreide, uitstekend gedisciplineerde
legers, aan onze bhk onttrokken, scharen zich aan onze zijde in onze strijd tegen
het onbekende. I n de huidige wiskunde spreken we een paar doodeenvoudige
spelregels af en schrijven dan daarover dikke turven van boeken. Als we daarmee klaar zijn, laten we die vol trots zien aan de vermoedelijk onverschilHge
toeschouwer en we zeggen hem; „Neem nou eens een paar dingen, waarvoor die
grondregels gelden; het komt er niet op aan, wat dat voor dingen zijn. Het mogen
zijn oorlogsmisdadigers, draaiingen, electrische golven, stoelen, idealen of Uzelf
met uw geheele familie; het komt er allemaal niets op aan, maar als U toegeeft,
dat die objecten aan de grondregels gehoorzamen, dan kunt U alle eigenschappen waar het op aan komt, uit deze boeken aflezen." Zo gebeurt het, dat gebieden, die ogenschijnlijk niets met elkaar te maken hebben, voor de wiskundigen
volkomen identiek zijn, en wel, omdat de grondregels overeenstemmen. Toen
onze landgenoot Prof. B. VAN DER POL in samenwerking met Dr. H . BREMMER
de defractie van electromagnetische golven om een bol onderzocht, kwam zo
en passant een nieuwe theorie van de regenboog te voorschijn. En hierbij trad,
zoals vaak, de wiskunde als profetes op, want zij voorspelde eigenschappen, die
later experimenteel bevestigd werden. De wiskunde is er nl. trots op, dat zij de
gave der voorspelling bezit. Laat ik uit de legio voorbeelden er een uithchten. I n
1840 zei HERSCHELL ongeveer het volgende; „ W e zijn als Columbus, die op de
kust van Spanje staande, in de richting van Amerika kijkt. Niemand van ons
heeft de buiten de baan van Uranus kringelende planeet waargenomen, maar
door ons worden zijn bewegingen gevoeld, trillend langs de ver rijkende lijn
van onze analyse, met een zekerheid, nauwelijks minder, dan wanneer we hem
met het oog konden waarnemen."
Waarop was die zekerheid gebaseerd? Op het geloof in de Newtonse formule
van de aantrekking.
Maar wie zou de naald in de hooiberg ontdekken ? Bijna een jaar voor deze
profetie diende de jeugdige A D A M S een opgave in van de massa en de baan
van de mysterieuze planeet. Bovendien zei hij tegen de astronomen; „Kijk daar
en dan, en je zult hem zien." H i j had geen succes, want de astronomen keken
niet, maar onafhankelijk van hem rekende LEVERRIER het uit, die gelukkiger was
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in de Iceuze van zijn medewerkers, want die keken wel en zagen de geheimzinnige wereldbewoner inderdaad op de plaats, waar de krabbeltjes van ADAMS
en LEVERRIER hem gelastten te staan,
Natuurlijk, de wiskunde is geen panacé tegen alle kwalen van de menselijke
geest. Enkele van de allergrootsten op natuurwetenschappelijk gebied waren
mathematische analphabeten. U i t de mathematische molen komt niet meer te
voorschijn, dan men er zelf eerst in gestopt heeft, maar het komt er anders uit,
dan het er in gegaan is. De beknibbelaars erkennen natuurlijk wel, dat de wiskunde heel dikwijls juist voorspeld heeft, maar, zo vragen ze honend, als ze de
plank mis slaat, wie praat er dan nog naderhand over ? Was het niet Lord KELVIN,
die mathematisch bewees, dat een gevaarte, zwaarder dan de lucht, niet in staat is,
op eigen kracht in de lucht te blijven ? LEVERRIER, wiens succes met Neptunus
we hierboven vermeld hebben, was blijkbaar van mening, dat Venus, die in de
godenhemel Vulcanus tot man had, het in de sterrenhemel niet zonder hem
kon stellen, weshalve hij een nieuwe planeet aankondigde, die hij Vulcanus
doopte. Het is met Vulcanus precies als met Sinterklaas; niemand gelooft er
nog aan. I n de beweging van Mercurius is een kleine, ten tijde van LEVERRIER
nog niet opgehelderde, afwijking, die 42 boogsecunde per eeuw bedraagt. Om
dit verschil te verklaren, introduceerde hij de echtgenoot van Venus, maar ten
onrechte, want EINSTEIN geeft in de relativiteitstheorie een volledige verklaring
zonder een beroep te doen op de wapensmid als deus ex machina.
Dit leert ons, dat we niet alles, wat als mathematisch bewezen aangekondigd
wordt, ook onmiddellijk als vaststaand mogen aanvaarden. Als er een fout optreedt, is zij niet aan de wiskunde, d.w.z. aan het rekenschema te wijten, maar
aan het feit, dat de voorwerpen, waarover het gaat, niet aan de grondregels
gehoorzamen. Ook hier is de controle steeds nodig en die controle wordt geleverd door het experiment.
De ideale toestand van de wiskunde is die, waarbij ze twee soorten van dingen behandelt. De grondregels van de tweede soort zijn zodanig, dat ze gebruikt
kunnen worden in de op dat tijdstip plaats vindende ontwikkeling van de natuurwetenschappen. De wiskunde kan daarmee echter niet volstaan, want niemand
weet, welk rekenschema de aangrenzende wetenschappen het volgend jaar, of
misschien overmorgen nodig hebben, en als de mathesis niet meer te bieden
heeft, dan wat vandaag verlangd wordt, treedt morgen of overmorgen stagnatie
in. Er moet een fUnk overschot zijn,
Is de huidige situatie ideaal of niet? Laten we niet ondankbaar zijn. Over
de gehele wereld wordt op mathematisch gebied hard gewerkt. Er wordt gepubliceerd, zoals nooit tevoren. De wiskunde is bezig te revolutioneren in een
tempo, in de geschiedenis nog niet vertoond. De toekomst zal moeten leren,
wat daarvan overblijft. Ik ben daaromtrent gerust, ook al zijn er stemmen, die
waarschuwen, dat de huidige generatie, tuk op wonderen en verzot op pathologische gevallen, de verkeerde richting uitgaat. Hoe het ook zij, er is een enorm
overschot, waarvan vermoedelijk verreweg het grootste gedeelte in de eerstkomende eeuwen nog niet aan bod zal komen. Maar natuurlijk kan niemand
ons enige waarborg geven, dat niet in de volgende week een mathematische
theorie nodig zal blijken, die juist ontbreekt.
Maar nu over het gedeelte van de wiskunde, dat direct op de natuurwetenschappen kan worden toegepast. Door de voortdurende wisselwerking tussen de
mathesis en de ervaringswetenschappen zijn in de wiskunde juist die begrippen
tot ontwikkeling gekomen, die onmisbaar zijn voor de beschrijving van de ver-
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schijnselen, die rondom ons plaats grijpen. Neem het eenvoudige hulpmiddel
van grafieken, een halve eeuw geleden nog een geleerde kunst, nu het geestelijk
bezit van ieder ontwikkeld mens.
Soms stoppen we de algebra in de meetkunde, bijv. als we praten over de
ruimte van vier afmetingen of oneindig veel afmetingen of over gekromde
ruimten. Op de niet ingewijde maken wij de indruk van over hypergeheimzinnige zaken te spreken, terwijl we heel wat anders doen. Deels uit gemakzucht,
deels uit traditionele gronden gebruiken we een meetkundig beeld om doodgewone dingen uit de algebra of meetkunde aan te duiden. Bij andere gelegenheden weer stoppen we omgekeerd de meetkunde in de algebra, nl. als we alle
geometrische eigenschappen uit vergelijkingen aflezen.
Hierboven sprak ik U reeds van de merkwaardige door RIEMANN geschapen
ruimten, die we nu in de natuurkunde niet meer kunnen missen. Maar laat ik
hever om de technische bijzonderheden te vermijden, spreken over een ander
begrip. Elk van ons kent het gezegde: Panta rhei, alles stroomt. Maar toch,
als alles veranderde en wisselde, als niets onveranderd bleef, zouden de natuurwetenschappen onmogelijk zijn. Het streven is juist het vaste, het invariante,
het stabiele in al dat variabele op te sporen, zoals b.v. geschiedt in de wet van
het behoud van de stof of i n de wet van het behoud van de energie. Maar het
begrip van het onveranderlijke te midden van het veranderlijke is een van de
kernpunten van de mathesis. Iedereen van U kent de eigenschappen van de
vierkantsvergelijking
ax^ + bx + c = 0.
U weet ook, dat de discriminant b'^ — 4 a c beslist, of de wortels van deze
vergelijking bestaanbaar zijn of niet. U weet vermoedelijk ook, dat als x =
ry + s
gesteld wordt, waarin |) s — g r = ± 1 is, de nieuwe onbekende y eveneens
aan een vierkantsvergelijking voldoet. Natuurlijk een geheel andere vierkantsvergelijking. Maar U weet misschien niet, dat die twee vierkantsvergelijkingen,
die totaal verschillend zijn, dezelfde discriminant bezitten. Daar hebben wij
nu bij dit eenvoudige voorbeeld het invariante bij alle verscheidenheid. D i t is
nu een heel simpel voorbeeld; de gehele invariantentheorie is op dit begrip gebouwd. Maar dit begrip heeft EINSTEIN geleid bij zijn onderzoekingen, want
hij zocht en vond datgene, wat bij alle mogelijke transformaties onveranderd
bleef.
De natuur is — tenminste als het waar is, wat wij er in onze natuurkundeboekjes over vertellen •—• excessief. Zij is met het allerkleinste tevreden of ze
eist het allergrootste, Als een lichtstraal van het ene punt in een ander punt
moet komen, zoekt hij de allerkortste of de allerlangste weg. Het maakt misschien
op het eerste gezicht een rare indruk, dat het licht in sommige gevallen bij voorkeur de grootste omweg maakt, maar het is nu eenmaal zo. Natuurlijk roepen we
voor de beschrijving van dergelijke verschijnselen onmiddellijk de mathesis te
hulp, die met haar theorie der maxima en minima en met haar variatierekening
problemen van deze aard volkomen beheerst.
De natuur, wijzelf inbegrepen, is een slaaf van de periodiciteit. Onze ademhaling, onze hartslag, sommige kwalen, ons opstaan en naar bed gaan, de vergaderingen wellicht van de maatschappij Dihgentia, de jaargetijden, de getijden,
de zonsop- en ondergang, de stand der planeten, dat alles en nog zoveel meer
keert in het doodgewone dagelijkse leven telkens terug met de monotone tred
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van de periodiciteit. De eenvoudigste periodieice l?romme is de sinusoïde, U weet
wel, die vloeiend verlopende regelmatige kromme. Maar U kent ook de verrassende ontdekking van FOURIER, dat pracdsch iedere kromme, zelfs een, die
discontinuïteiten vertoont, kan worden opgebouwd uit deze simpele krommen.
Dus wat zich allergrilligst gedraagt en de raarste capriolen maakt, is samengesteld uit de duffe monotonie van het voortdurend onveranderd op gezette
tijden terugkerende. D i t merkwaardige verschijnsel is fundamenteel voor de
toepassingen op de practijk.
Zoals ik al opgemerkt heb, is een van de kenmerkende eigenschappen van de
rhoderne wiskunde het streven naar abstractie, dat ten doel heeft de mathematische beschouwingen van elk overtolHg element te ontdoen. A l dankt deze
richting, zoals haar naam reeds aangeeft, haar ontstaan aan abstracte beschouwingen, die niets met de practijk te maken hebben, toch zouden de moderne
natuurv/etenschappen niet mogelijk zijn zonder de begrippen, die door die
abstrahering zijn geschapen, zoals groepen en getallenUchamen.
In het bovenstaande heb ik enkele essentiële begrippen besproken, die uitgedacht zijn door beoefenaren van de zuivere mathesis, die geheel los van de
practijk hebben gewerkt en wier gedachtenweefsels toch onmisbaar gebleken
zijn voor de beschrijving van onze ervaringswereld. Voordat ik hiervan afstap,
wil ik nog wijzen op een merkwaardig fenomeen, dat zich in de mathesis in
verschillende vormen openbaart, een verschijnsel, dat ik zou willen noemen de
regelmaat der grote getallen, dat optreedt in de getallenleer, in de waarschijnlijkheidsrekening en in de natuurwetenschappen. Hoe staat het in de getallenleer? De eigenschappen van kleine getallen zijn gemakkelijk door berekeningen
te bepalen, maar dank zij onderzoekingen van de laatste honderd jaren zijn we
er achter, dat in het gebied van de grote getallen een merkwaardige regelmaat
bestaat, waaruit in vele gevallen ook de eigenschappen der grote getallen kunnen
worden afgelezen. Op dit denkbeeld steunt de gehele analytische getallenleer.
Dat is, althans op het ogenblik, niet zo belangrijk voor de practijk, omdat die
tak van wetenschap tot nu toe nog slechts weinig practische toepassingen heeft
opgeleverd. Maar wel van belang voor de practijk is, dat op dit verschijnsel ook
gebaseerd is de theorie der asyraptotische reeksen, die ons i n staat stelt juist die
funcdes, welke in de natuurbeschrijving optreden voor aanzienlijke waarden
van de veranderlijken met zeer grote nauwkeurigheid te berekenen, iets waarvan
men voortdurend gebruik maakt, vaak zelfs zonder er aan te denken, b.v. bij
het gebruik van tabellen. W i j staan nu bij tal van problemen voor het geval,
dat de kleine en de grote getallen ons geen moeite meer bezorgen, maar dat we
nog tobben met de getallen, die er zo tussen in zweven, die noch groot, noch
klein zijn.
Bij de beschrijving van een natuurverschijnsel zijn asymptotische ontwikkelingen vaak onontbeerlijk, hetgeen aanleiding kan geven tot bijna paradoxale
evenementen. Het is mogelijk, dat als een begintoestand gegeven is, en de toestand na 5 minuten gevraagd wordt, het toch aanbeveling verdient, met asymptotische reeksen te werken, hetgeen betekent, dat men zich eerst afvraagt, hoe
de toestand over een eeuwigheid zal zijn, ofwel een eeuwigheid geleden geweest
is, en met die, natuurlijk zinloze wetenschap gewapend, kan men dan uitrekenen, wat zich afspeelt 5 minuten na het begintijdstip.
De regelmaat van de grote getallen openbaart zich ook op andere gebieden.
NEWTON heeft het probleem van de twee lichamen opgelost, d.w.z. hij heeft de
baan bepaald van een hemelHchaam, dat om een ander hemellichaam wentelt.
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Dit probleem is dus voor twee lichamen oplosbaar, althans volgens de mechanica
van NEWTON. Maar voor drie gaat het al niet meer. Het drielichamenprobleem
heeft nog geen oplossing gevonden, afgezien natuurlijk van een approximatieve,
die altijd te vinden is. Maar nu komt de regelmaat der grote getallen op de
proppen: Als het aantal lichamen heel groot is, bijv. bij onze melkweg, dan gaat
het wel. We maken dan van onze melkweg eenvoudig een volkomen gas. Dat
elk molecuul van dit gas een geheel zonnestelsel is van reusachtige afmetingen,
dat zijn zo van die kleinigheden, waarvan een mathematicus zich niets aantrekt.
Zijn krabbeltjes zijn dezelfde, of hij het nu over een molecuul of over een
zonnestelsel heeft. En dat is het enige, dat hem interesseert. Zo kan menig probleem in het eindige gered worden door een vlucht in het oneindige.
Vermoedelijk hebt U al lang zitten wachten of ik niet met de waarschijnlijkheidsrekening en de mathematische statistiek zou beginnen, twee voor de moderne natuurwetenschap allerbelangrijkste takken der wiskunde, welke weer op
hetzelfde principe berusten. Als ik met een dobbelsteen één maal gooi, weet ik
niet welk cijfer boven zal komen, maar als ik zes millioen keer werp, dan weet
ik, dat het aantal malen dat 6 bovenkomt, met zeer grote benadering gelijk is
aan millioen. D.w.z., als het niet uitkomt, dan verdenk ik niet de wiskunde,
maar de man, die die dobbelsteen gebruikt.
In het voorafgaande heb ik, zij het dan ook zeer kort, en slechts schetsmatig,
enkele van de vele essentiële begrippen opgesomd, die de natuurwetenschap aan
de wiskunde dankt en waarvan zij dagelijks gebruik maakt, maar het is niet alles
botertje tot de boom. Immers we weten het, op het ogenblik worden door de
beoefenaren der natuurwetenschappen aan de wiskunde problemen gesteld,
waarvoor zij geen practische oplossing vermag aan te geven. Onder een practische oplossing versta ik er een, die ook werkelijk uitvoerbaar is, d.w.Z. een,
die met de middelen, waarover wij beschikken, binnen niet al te lange tijd een
antwoord levert, dat in een voldoend aantal decimalen nauwkeurig is, In zo'n
geval zit er voor de technicus niets anders op, dan maar domweg te proberen
en te kijken, of er geen ongelukken gebeuren. Afgezien van het beschamende,
moet zoiets te meer betreurd worden, omdat het een massa energie, materiaal
en geld kost, die veel beter op een andere manier hadden kunnen worden besteed. Maar we hebben nu het twijfelachtige genoegen gehad twee oorlogen
te beleven, en we hebben geleerd, dat het onverantwoord is, iets nodeloos te
verknoeien. De laatste jaren hebben ons veel aan ons verstand gebracht. Terwijl
de jaren tussen 1900 en 1940 in de geschiedenis der wiskunde bekend zullen
staan door de hier in Nederland door BROUWER ontketende grondslagenstrijd,
door het streven naar abstractie in de algebra en in de meetkunde en de bloei
van de analytische getallenleer, zal de periode, die in de wiskunde nu ruim vijf jaar
geleden aanving, ongetwijfeld haar betekenis danken aan de ontwikkehng der
toegepaste wiskunde, en het is een landsbelang, dat Nederland daarbij niet
achterblijft. Zowel uit Amerika als uit Engeland bereiken ons waarschuwende
stemmen, die ons wakker roepen indien we nog mochten slapen. Luister maar
naar wat BURINGTON in zijn artikel „Nieuwe grenzen" te vertellen heeft. Deze
BuRiNGTON is chef der wiskundige afdeling van de Amerikaanse marine. H i j
begint met op te merken, dat tot nog toe wiskundigen bijna uitsluitend emplooi
vonden als leraar; sommigen van hen beoefenen de zuivere wiskunde, maar het
was een hoge uitzondering als een van hen zijn onderzoekingen richtte op de
toegepaste wiskunde en nog groter exceptie, indien een hunner zijn weg vond
in de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek bij de industrie. H i j
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schrijft de?e tendens toe aan economisclie factoren en aan de invloed van een
aantal wiskundigen, die scholen hebben gevormd, Vóór de laatste oorlog werden
de enkelen, die de noodzakelijkheid een andere richting in te slaan, opperden,
vaak scherp becritiseerd door hun collega's, die het kristalzuivere in hun onderwijs en onderzoek predikten en nastreefden. Maar door de invoering van staalconstructies en door de geboorte en groei van de industrie op het gebied van
de electriciteit kreeg de ontwikkeling van het gebruik van de analytische methode
in de industrie in het begin van deze eeuw een geweldige stoot en deze ontwikkeling verspreidde zich snel over de chemische industrie, over de autoindustrie en natuurlijk ook over de luchtvaartindustrie. Ongetwijfeld zal het nog
een tijd lang in die richting verder gaan en dit proces is gedurende de oorlog
aanmerkelijk versneld. Er is nu een grote vraag naar mannen, die in staat zijn
dergelijke problemen economisch en geschikt op te lossen. Kostbare en ingewikkelde probeersels en zo-maar-lukraak-methoden, die tot nu toe vaak de eenvoudigste en de goedkoopste en misschien de enig uitvoerbare waren, moeten
vervangen worden door een uitgebreider toepassing van de analytische methoden
van hoog mathematisch gehalte. Deze lacune moet worden opgevuld door wiskundigen van een nieuw slag, die moeten samenwerken met beoefenaren van
de natuurwetenschappen,- met ingenieurs en zakenmensen op een hoog niveau,
waarbij zware eisen gesteld moeten worden aan hen, die zich wijden aan het
natuurwetenschappelijk onderzoek en aan de productie, Niet langer moet
statistisch werk, afgezien natuurlijk van louter compilatie, opgedragen worden
aan klerken, accountants, tekenaren, economen of onvoldoend getrainde hulpkrachten, maar de hulp moet worden ingeroepen van wiskundigen, die daarvoor
speciaal zijn opgeleid.
BURINGTON wenst dat tussen de zuivere mathematici aan de ene kant en de
natuurkundigen, scheikundigen, ingenieurs, biologen en statisdci aan de andere
kant een nieuw ras van wiskundigen wordt geschapen, die vooral belang stellen
en getraind worden in de mathematische methoden met het oogmerk die op de
natuurwetenschappen toe te passen. Dat doel kan in Nederland alleen bereikt
worden, als de opleiding voor de wiskunde wordt gewijzigd. De mathematicus
van het nieuwe type moet, als hem een probleem wordt voorgelegd, de kern
onderscheiden; vervolgens moet hij aan het probleem een wiskundige gedaante
geven; de vergelijkingen, die hij op die manier krijgt, meestal differentiaalvergelijkingen, moet hij oplossen, niet op een abstracte manier, maar met een
methode, die het antwoord geeft in een aantal decimalen nauwkeurig, en tenslotte moeten zijn antwoorden experimenteel kunnen worden geverifieerd.
Oplossingen, hoe elegant ook, die niet aan deze voorwaarden voldoen, zijn hier
onbruikbaar, zodat aan hem geheel andere eisen moeten worden gesteld, dan
aan beoefenaren van de zuivere wiskunde. D i t programma eist een beter begrip en een nieuwe vaardigheid van de kant van de faculteiten, die het moeten
uitvoeren. Bij het onderwijs zullen een aantal onderwerpen naar voren moeten
treden, die tot nu toe nog te veel op de achtergrond bleven, maar toch voor
de practijk van enorme betekenis zijn. I n zijn onderwijsprogramma noemt
BURINGTON met name de operatorenrekening, statistiek, algebra, invariantentheorie, biophysica, hydrodynamica en aërodynamica, Van het allergrootste
belang acht hij samenwerking met ingenieurs en beoefenaren der natuurwetenschappen, maar de autonomie van de wiskundigen moet daarbij vooropstaan,
want overheersing kan wel voortjagen, maar niet inspireren.
Tot zo ver de desiderata van BURINGTON. Wat is er nu werkelijk in Engeland

geschied op dit gebied? Toen J, A , CAROLL in 1942 onderdirecteur werd van
het bureau voor wetenschappelijlc onderzoelc van de Engelse marine, constateerde hij, dat aan de daar gehouden onderzoekingen veel haperde, omdat de
geleerden zelf hun becijferingen moesten uitvoeren, U begrijpt het resultaat.
Omdat ze daar geen aanleg voor hadden, deden ze het allergebrekkigst of ze
lieten het gehele onderzoek achterwege. Op grond van een rapport van SADLER,
dat een belangrijke hoeveelheid rekenwerk met voordeel gecentraliseerd kon
worden, werd in het genoemde instituut een mathematische afdeling opgericht om dit werk uit te voeren en om de dikwijls zeer moeilijke mathematische
problemen aan te pakken, die vaak bij de marine optraden en die te voren dan
maar ofwel helemaal terzijde werden geschoven, of met totaal inadequate hulpmiddelen werden aangepakt. Het bleek deze sectie, aan het hoofd waarvan TODD
kwam te staan, alras, dat het noodzakelijk was om medewerkers van andere
laboratoria op de hoogte te stellen van een aantal voor de practijk noodzakelijke
mathematische onderwerpen, met welke die medewerkers onvoldoende vertrouwd
waren. Om aan dit euvel een eind te maken, schreven ze monografieën over onderwerpen, zoals zadelpuntmethode, Laplace-transformatie, conforme afbeeldingen, enz. Tegen het einde van de oorlog leverde de marinerekenafdehng een veel
omvattende dienst op mathematisch en rekengebied, die niet alleen in staat
was om alle vragen van de admiraliteit te beantwoorden, maar ook om de andere
departementen te helpen en steun te verlenen aan ondernemingen, die geen geschikte hulpmiddelen tot hun beschikking hadden. Hierbij zijn verschillende
dingen gebleken.
Zelfs een organisatie, zoals het departement van marine in oorlogstijd, rechtvaardigt niet ten volle de stichting van een volledige rekenafdeling, want een
zodanige afdeling zou een differentiaalanalysator en een volledige HoUerithinstallatie eisen, voor welke niet doorlopend werk Zou zijn. Alleen een organisatie op nationale schaal kan allesomvattend en efficiënt zijn, zeker in vredestijd. Het gevolg was, dat aan het „national physical laboratory" is toegevoegd
een mathematische afdeUng. De bedoehng is, dat deze nieuwe organisade daadwerkelijke hulp zal verlenen aan kleine groepen bij alle problemen, voor welke
een ingewikkelde apparatuur noodzakelijk is. Een grote moeilijkheid is natuurlijk ervaren rekenaars te vinden. Tot voor kort was er in Engeland geen universitaire opleiding in het rekenen en vaardigheid daarin eist meer dan theoretische
kennis alleen, Practische ervaring is nodig, die alleen in een rekeninstituut kan
worden opgedaan. Het is de taak van een rekenaar het juiste antwoord van een
practisch probleem te vinden, zo mogelijk voor het eerst en met de meest af
doende methoden. De ervaring leert, dat alleen eerste klas mannen of vrouwen,
die zowel natuurlijke begaafdheid als verworven kunde bezitten, bruikbaar zijn.
Voor de middelmatigen is hier geen plaats.
De opleiding van een bekwaam rekenaar is niet zo eenvoudig. Men mene
niet, dat hij volstaan kan met zo maar domweg te rekenen. H i j moet ook een
groot gedeelte van de (diepliggende) zuivere wiskunde beheersen. WeHswaar
is de elegante algemene oplossing, die de zuivere wiskunde aan de hand doet,
niet altijd de eenvoudigste voor de rekenaar, maar zelfs in dat geval kunnen
die oplossingen gebruikt worden om de uitkomst te controleren. En niet alleen
controleren, maar ook mogelijk maken. Als voorbeeld daarvan halen SADLER
en TODD een probleem aan, dat neerkwam op de oplossing van een integraalvergelijking. De algemene oplossing berust op iteratie van de kern. Toen het
probleem binnenkwam, schatte men, om het rekenwerk uit te voeren, 300
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jaar nodig te liebben. Uit vrees, dat HITLER het niet zo lang zou uithouden,
overwoog de staf, of het misschien mogelijk was van die tijd één of twee
eeuwen af te knabbelen, Door toepassing van hogere wiskunde, waarin de
integraalvergelijking van de resolvente optrad, welke stap voor stap werd
geïntegreerd, terwijl de grootte van de afwijking bepaald werd met behulp
van de theorie van de Laplacetransformatie, slaagde men erin het gehele
proces binnen een eeuw te doen aflopen, Nauwkeuriger gezegd, het duurde
net 50 uur.
De wiskundigen, die aan de rekenaars medewerking kunnen verlenen, moeten
dan ook eerste rangs mathematici zijn, die over een grote ervaring beschikken,
ook al zijn ze niet in staat zelf becijferingen uit te voeren. Zoals de ervaring
leert, is op dit gebied nog veel nuttigs te doen, ook voor hen, die zich tot nu toe
uitsluitend met abstracte onderzoekingen hebljen beziggehouden en van numerieke wiskunde weinig afweten, I n de zuivere wiskunde heet een differentiaalvergelijking opgelost, wanneer er een antwoord staat neergeschreven, dat soms
voor de berekening onhandiger is dan de differentiaalvergelijking zelve. De rekenaar blijft dan ook de uiteindelijke rechter over de methoden, die gebruikt
zullen worden, want hij is het, die het antwoord in een aantal decimalen nauwkeurig moet leveren.
SADLER en TODD klagen erover, dat vaak misverstand bestaat tussen de man,
die het probleem oplost en zijn cliënt, d.w.z. de man, die het probleem stelt,
doordat laatstgenoemde vaak niet in staat is, om precies aan te geven, wat hij
nodig heeft. Volgens hem is het daarom niet nodig dat ingenieurs en andere
cliënten hier en daar een hap en een snap uit de wiskunde krijgen, maar verdient het aanbeveling hun de principes van het moderne rekenen bij te brengen,
niet om van hen getrainde rekenaars te maken, maar om hen in staat te stellen met
tabellen te werken, eenvoudige becijferingen uit te voeren en hun problemen
op nauwkeurige wijze aan de specialisten voor te leggen.
Voor dit alles is een nieuwe opleiding nodig. Aan de Brown en Columbia
universiteiten zijn dergelijke curssusen reeds ingesteld met steun van de regering
en de industrie. Zoals ik zelf enkele maanden geleden geconstateerd heb, maakt
ook Cambridge in Engeland daarmee een aanvang.
Hierboven sprak ik van het National Physical Laboratory in Teddington.
Een paar maanden geleden bezocht ik dit reusachtige laboratorium, dat uit
10 afdehngen bestaat, waarvan de mathematische de jongste is. De eerste taak
van deze afdeling is zich te wijden aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van nieuwe rekenmethoden en nieuwe rekenmachines met de bedoehng
de kennis daarvan te verspreiden. Verder houdt de afdehng zich bezig met
statistische problemen om deze toe te passen op wetenschappelijk onderzoek
en op problemen, die met de productie in verband staan. De afdeling stelt zich
voor raad te geven over de vraag of bepaalde nieuwe mathematische tabellen
nodig zijn; zo nodig zal ze dergelijke tabellen zelf maken. Ten slotte w i l ze
nog rekenwerk verrichten voor de departementen en voor de industrie en wil ze
als raadgeefster optreden over kwesties, die de wiskunde raken, aan de regeringsdepartementen en industriële maatschappijen. De afdehng is in drie secties
verdeeld, nl. de rekenafdeling, de sectie voor mathematische statistiek en de
secde, die werkt met de ter beschikking staande differendaalanalysator. De
laatste afdehng zal ook haar aandacht wijden aan de construcde van dergelijke
ingewikkelde machines.
Welke rol die grote machines in de ontwikkehng van de wiskunde zullen
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spelen is nog een open vraag. Sommigen wijzen er op, dat zo'n machine niet
denken kan, zodat het eigenlijke werk toch door de menselijke geest zal moeten
geschieden. Anderen daarentegen verwachten een omwenteling, omdat nu geen
enkel probleem meer, dat voor de theorie toegankelijk is, numeriek onoplosbaar
is. Het eerst denken we hierbij aan de Eniac, de rekenmachine, die met electronen werkt, en die oorspronkelijk bedoeld was om vergelijkingen uit de balHstiek
met approximadeve benaderingsmethoden te integreren, maar die ook tal van
andere berekeningen kan uitvoeren.
De machine werkt, doordat hij electrische stoten telt, die worden geproduceerd met een snelheid van honderdduizend per seconde. De machine heeft een
„geheugen" van ongeveer 20 getallen, die uit de vorige bewerkingen zijn voortgesproten en waarover hij in de loop van de verdere becijferingen de onmiddellijke beschikking heeft. Door middel van geponsde kaarten heeft de machine bovendien nog een onbegrensd „geheugen" voor intermediare resultaten, ook al
heeft hij daar niet onmiddellijk de beschikking over. De eindresultaten worden
op geponsde kaarten aangetekend. Een optelling van twee getallen, die in de
machine voorkomen, kost ongeveer een vijfduizendste van een seconde. De
vermenigvuldiging van twee getallen van tien cijfers eist één of twee duizendsten van een seconde. Deze snelheid maakt het mogelijk op veel velden van
onderzoek numerieke berekeningen uit te voeren, die zonder de machine veel te
lang zouden duren.
N u dichter bij honk. Hoe staan we er in Nederland voor ? Toen in de oorlogvoerende landen geld er niet op aan kwam en de betekenis der wiskunde voor
de natuurwetenschappen en voor de techniek aan den lijve werd gevoeld, waren
wij hier in Nederland tot machteloosheid gedoemd. Intussen zijn we een arm
land geworden en de industrie, die hier zeker een taak te vervullen heeft, moet,
een enkele uitzondering daargelaten, zuinig te werk gaan. Gezien de belangen,
die op het spel staan, ook voor de industrie, is overdreven zuinigheid hier zeker
misplaatst, maar dat neemt niet weg, dat we hier onder zeer moeilijke omstandigheden moeten werken. Maar Holland mag niet achterblijven. Gelukkig wordt
dit ingezien, zowel door de Nederlandse Regering, als door het bestuur van de
gemeente Amsterdam, die het mogelijk gemaakt hebben, dat in Februari van
het jaar 1946 enige wiskundigen, een physicus en een astronoom het „Mathematisch Centrum" te Amsterdam hebben gesticht, zij het dan ook in de aanvang op
bescheiden schaal. De gedachte om tot deze stichting te geraken, is ontstaan,
onafhankelijk van wat er in het buitenland is geschied, maar des te opmerkelijker
is, dat de doelstelling van het mathematisch centrum precies overeenkomt met
die van de mathematische afdeling in de National Physical Laboratory te
Teddington. De bedoehng is een samenwerking tot stand te brengen tussen
alle Nederlandse wiskundigen. Het mag geen onderonsje worden, waarin enkele
personen de lakens uitdelen, maar iedere Nederlandse wiskundige (ik neem het
woord in de ruimste zin, zodat ook de beoefenaren van de toegepaste wiskunde
en van de theoretische physica eronder begrepen zijn) moet het mathematisch
centrum als zijn zaak aanvoelen, waarop hij, indien dit voor zijn onderzoek nodig
is, vrijmoedig een beroep doet, maar waaraan hij omgekeerd steun zal verlenen,
indien een probleem wordt voorgelegd dat aansluit bij zijn persoonlijke onderZoekingen. Immers het is de bedoeling, dat de wiskundigen in Nederland één
groot hchaam zullen vormen, waaraan alle mathematische problemen zullen
worden voorgelegd, onverschilhg of ze afkomstig zijn van de departementen,
wetenschappelijke laboratoria of industrie, terwijl dan in dat grote Hchaam de
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daartoe meest geschikte personen zich zullen wijden aan het onderzoek van een
zodanig probleem.
Hier heb ik gesproken over de teruggetrokken kamergeleerde, die los van
de practijk, misschien zelfs afkerig van alles, wat practisch is, zich vermijdt
in gedachtenspinsels. Verre zij het van me dergelijke buitengewoon verdienstelijke mannen van de aardbodem te willen verdelgen. Als wij dié elimineren, dan
elimineren we in de toekomst de gehele wiskunde. Maar we moeten ook krijgen
mannen, die werken in gemeenschap, die elkanders problemen bespreken en zo
mogelijk oplossen en die een open oog hebben niet alleen voor de schoonheden
van de reine mathesis maar ook voor die van de „schmutzige" wiskunde. Evenals in Teddington zal de rekenafdeling een belangrijke plaats in het mathemadsch
centrum moeten innemen, een afdeling, die beschikkend over mechanische en
andere hulpmiddelen, in staat is rekenopdrachten uit te voeren voor regering,
wetenschap, techniek en industrie.
Het is moeilijk in de wetenschap vooruit te zien. Nog geen halve eeuw geleden meenden de beoefenaren der natuurkunde dat practisch het laatste woord
in die wetenschap was gesproken en dat nu verder slechts detailwerk zou kunnen
worden verricht ter aanvulling van de kleine leemten in het majestueuze gebouw, dat door de heroën der physica was opgericht. En toch, geen wetenschap
heeft sindsdien zo'n omwenteling ondergaan als juist de physica. En ook in
de wiskunde bleken sommige theorieën, met veel nadruk en enthousiasme in
het leven geroepen, ijdel te zijn, terwijl andere, bescheiden begonnen, uitgroeiden tot belangrijke gebieden van de mathesis. Zo is het ook moeilijk te
voorspellen, wat de volgende decennia zullen brengen, maar, als de tekenen
niet Isedriegen, zal Cinderella in de komende tientallen jaren weer afdalen
in de keuken, waar haar grootheid begonnen is, en zal ze opnieuw bereid zijn
de nederige diensten te verrichten, die van haar gevraagd zullen worden, overtuigd, dat ze daardoor niet haar koninklijke waardigheid zal verliezen, maar
dat ze op die manier de gemeenschap het beste zal dienen.

HET

I N C U L T U U R BRENGEN DER
ZUIDERZEEGRONDEN
door
Dr. A. J. Z U U R 1. i .

Het project, volgens hetwelk de Zuiderzee ingepolderd wordt, is afkomstig
van LELY. D i t plan bestond uit het maken van een afsluitdijk, waarbinnen 4
partiële inpolderingen. Van deze inpolderingen is de Wieringermeer in 1930
drooggevallen, de Noordoostpolder in 1942. De plannen van LELY dateren al
van omstreeks 1890; het heeft echter tot 1 9 1 9 geduurd, eer tot indijken en droogmaken besloten werd. En toen ging het aanvankelijk nog in een traag tempo.
Met volle kracht zijn de inpolderingen pas omstreeks 1927 aangepakt. Dat
er een zo lange weg gelegen heeft tussen opzet en uitvoering der plannen,
behoeft niet te verwonderen. De Zuiderzeewerken zijn nu langzamerhand een
vanzelf sprekend iets geworden; maar toen men dit werk begon, kende men
alleen de risico's, en het slagen moest men nog afwachten. Vooral de mogelijkheid van het dichten van de afsluitdijk werd door verschillende personen ernsdg
betwijfeld. Maar ook in landbouwkundig opzicht, tot welk onderdeel deze lezing
beperkt blijft, schenen de risico's niet gering.
Men had hierbij dan speciaal voor ogen de ervaringen, opgedaan met de
inpoldering van de Anna-Paulownapolder, een polder in de kop van NoordHolland, die van 1844—1846 ingedijkt is. Deze polder is nl. de eerste, waarvan
de indijking enigermate te vergelijken is met die van de Zuiderzeepolders,
omdat het hier de inpoldering van een onder zout water gelegen terrein betrof,
waarvan de bodem dus ook met zout doordrenkt is.
Nu kunnen in een grond, die met zout doordrenkt is, de planten niet behoorlijk groeien. Het zout moet uit de bodem verwijderd worden, eer landbouw
mogelijk is. Hoe wonderlijk of dit thans ook klinkt, men heeft bij het opmaken
van de plannen voor de Anna Paulownapolder dit uitzonderlijke karakter nooit
begrepen. Althans men heeft de consequenties daarvan niet getrokken; en men
is deze polder gaan ontginnen, alsof hij geen zout bevatte.
Het gevolg is dan ook geweest, dat de inpoldering één lijdensgeschiedenis geworden is. De voornaamste oorzaak daarvan was, dat men te weinig aandacht
aan de ontwatering besteed heeft. Deze was totaal onvoldoende, zodat 's winters
zelfs grote vlakten blank stonden. En juist bij een zoute polder is er alles aan
gelegen, dat de ontwatering in orde is, omdat het regenwater gelegenheid moet
hebben om dóór de grond naar de drains en sloten te zakken en zo het zout uit
de grond te logen. Bij goede ontwatering is het zout dan, zoals later in de Zuiderzeepolders bleek, in één of twee winters voldoende uitgeloogd, om de grond
in te kunnen zaaien. U i t de beschrijving van het in cultuur brengen kan men
opmaken, dat in de Anna Paulownapolder de grond in 1 8 5 1 , dus 6 jaar na de
indijking, nog een aanmerkelijke hoeveelheid zout bevat moet hebben.
Het gevolg is geweest, dat allen, die hun geld in deze droogmaking gestoken
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hebben, dit geheel en al hebben verloren, De indijking kwam in 1846 klaar.
Nog in 1852 werden grote oppervlakten voor minder dan ƒ 1.— per ha verpacht,
terwijl de tarwe er toen gemiddeld 12 hl per ha opbracht; nog in 1856, dat is 10
jaar na de indijking, klaagt de Dijkgraaf in zijn jaarverslag, dat het tobben
en zwoegen blijft aanhouden en dat de opbrengsten nog gering zijn.
De reden van deze mislukking was bij de opzet van de huidige Zuiderzeewerken wel ongeveer duidelijk. Maar toch zag men landbouwkundig met enige
zorg het in cultuur brengen van de Zuiderzeepolders tegemoet. En het is dan
ook voor een belangrijk gedeelte aan de slechte ervaringen, opgedaan bij de
inpoldering van de Anna Paulownapolder, te danken, dat men gezegd heeft;
Aan de ontginning van de Zuiderzeepolders zitten zo grote risico's, dat deze
niet door particuliere boeren gedragen kunnen worden. De Staat moet deze
polders ontginnen en bebouwen, totdat de grond bewezen heeft, tot goede
oogsten in staat te zijn; pas dan mag de grond aan de boeren verpacht worden.
Dit is dan ook de reden, dat de ontginning van de Zuiderzeepolders in Staatsexploitatie geschiedt.
Een tweede gevolg van de slechte ervaringen, opgedaan bij de inpoldering
van de Anna Paulownapolder, is geweest, dat men het vraagstuk van de ZuiderZeeinpolderingen van landbouwkundige kant aanvankelijk hoofdzakelijk gezien
heeft als één van cultuurmoeilijkheden. Om deze moeilijkheden te onderzoeken
werd in 1927 bij Andijk een proefpolder van 40 ha aangelegd. Het bleek daar
in de eerste plaats, dat bij een goede ontwatering het zout in één of twee winters
door de regen zo ver uit de grond geloogd wordt, dat de gewassen er geen schade
meer van ondervinden. I n dit opzicht kon men dus gerust zijn.
Een tweede punt waarvoor men bevreesd was, was het specifieke karakter
van klei, die met zout water in aanraking geweest is. Klei is in verschillende opzichten als een colloid te beschouwen. Bij normale gronden heeft het kleicolloid Ca-ionen aan zijn oppervlakte geadsorbeerd. Deze Ca-ionen zijn weinig
gedissocieerd; en dit maakt, dat het colloid goed uitvlokt. Bij gronden, die in
aanraking zijn geweest met zeewater, zijn de aan de oppervlakte geadsorbeerde
ionen echter vervangen door Na-ionen. Deze geadsorbeerde ionen zijn nl. z.g.
uitwisselbaar; en door het hoge Na-gehalte van het zeewater worden de Caionen dan omgewisseld tegen Na-ionen. I n tegenstelling tot de Ca-ionen zijn
de Na-ionen sterk gedissocieerd, waardoor de klei na het uitspoelen van het
zout niet uitvlokt.
Landbouwkundig wil dit Zeggen, dat de structuur slecht is. Bij regen slempt
de grond ineen tot een pappige massa, die het water moeilijk doorlaat en tot
grote piasvorming leidt. De slemplaag sluit de lucht af, zodat de gezaaide gewassen moeilijk kunnen kiemen en vaak ongekiemd in de grond verrotten. In
het voorjaar droogt de dichtgeslempte grond in tot een steenharde massa,
waarvan de bewerking met geen mogelijkheid een goed kiembed maken kan.
De grote moeilijkheiden, die op dergelijke Na-gronden ondervonden worden,
zijn in Nederland goed bekend, doordat er wel eens polders bij dijkdoorbraken
door zout water overstroomd worden; men ondervindt dan jarenlang de bezwaren van deze Na-klei. En pas op de duur wordt de structuur weer goed. De
Na-ionen worden nl. langzamerhand weer vervangen door Ca-ionen, afkomstig
van de koolzure kalk, die in elke jonge poldergrond voorkomt. De Ca-ionen
worden of rechtstreeks geleverd door de koolzure kalk, of door het calciumbicarbonaat, dat zich vormt door de geleidelijke oplossing van de koolzure kalk;
door de bacteriële afbraak van de organische stof ontstaat nl. koolzuur, dat de

koolzure kalk oplost tot calciumbicarbonaat. Doordat de productie van Ca-ionen
echter betrekkelijk beperkt is, is de regeneratie van de Na-klei tot Ca-klei een
tamelijk langdurig proces, waarmede zeker een vijftal jaren gemoeid zijn.
Ook voor de Zuiderzeegronden, die altijd doordrenkt waren geweest met een
zoutoplossing, en waarvan het colloidale deel dus ook een grote hoeveelheid
Na-ionen geadsorbeerd had, verwachtte men gedurende enkele jaren een slechte
structuur; en men had al verschillende maatregelen beraamd, om daaraan tegemoet te komen. Maar de omzetting van de Na-klei in Ca-klei bleek hier met een
zeer grote snelheid te verlopen. Zeewater bevat n.l. sulfaat, waarmede onder
zeewater gelegen gronden dus ook doordrenkt worden. Bij de Zuiderzeegronden
was dit eveneens het geval; in het anaerobe milieu, waarin deze vóór het droogvallen verkeerden, werd dit sulfaat gereduceerd tot sulfide, en wel tot ijzersulfide. De grond bevatte bij het droogvallen daardoor veel ijzersulfide en vooral
ijzerbisulfide; een feit waarop tot op dat ogenbhk weinig aandacht gevallen was.
Het sulfide bleek nu in de drooggevallen Zuiderzeegronden zeer snel te oxyderen
tot zwavelzuur en ijzersulfaat. Deze stoffen werkten in op de koolzure kalk
onder vorming van gips. Er ontstonden daardoor zoveel Ca-ionen in de grond,
dat deze de Na-ionen zeer spoedig van het klei-oppervlak verdrongen; de omZetting van de Na-klei tot Ca-klei verliep daardoor met grote snelheid. Structuurmoeilijkheden van betekenis zijn bij het in cultuur brengen der Zuiderzeegronden dan ook niet ondervonden. Wat dit voor de ontginning betekende, laat
zich moeilijk in cijfers uitdrukken. Allerlei speciale voorzorgsmaatregelen, die
men op Na-houdende gronden moet toepassen om zo min mogelijk last van
een slechte structuur te hebben, en die toch vaak niet verhinderen kunnen, dat
het gewas mislukt, waren overbodig.
Op één punt bleken de Zuiderzeegronden echter inderdaad in ongunstige zin
van normale af te wijken; de stikstofbehoefte was buitengewoon groot. In zo'n
geval worden zonder bemesting slechts lage oogsten verkregen; uit de oude beschrijvingen van het in cultuur brengen van de Anna Paulownapolder is nog
op te maken, dat ook die polder een abnormaal grote stikstofbehoefte gekend
heeft en dat deze ongunsdge eigenschap vooral in latere jaren de boeren daar
parten moet hebben gespeeld. Toen was aan die grote stikstofbehoefte — die
daar trouwens niet als zodanig onderkend is — niet veel te doen. I n de tijd van
de inpoldering van de Wieringermeer kende men echter de kunstmest; en zo
was de grote stikstofbehoefte met betrekkelijk lage kosten op te heffen.
U i t al deze onderzoekingen, en ook uit wat men in de praktijk van het in
cultuur brengen in de proefpolder waarnam, bleek dus, dat de natuurwetenschappelijke moeilijkheden, die men bij het in cuhuur brengen van de Zuiderzeepolders vreesde, of niet bestonden of gemakkelijk te overwinnen waren. En
het accent van het vraagstuk verschoof daarmede ineens van het natuurwetenschappelijke naar het technische: 20.000 ha Wieringermeergrond, een oppervlakte van 20 X 10 km, vielen droog; 20.000 ha, die van wegen, sloten, greppels
en boerderijen voorzien moesten worden, waar de arbeiders, die er zouden
werken, ondergebracht en gevoed moesten worden, vaak op punten midden in
de polder, die op dat ogenblik nog slecht toegangelijk waren; 20.000 ha, die
moesten worden geploegd, bezaaid en geoogst. Problemen van een heel andere
orde, dan waar men zich tot nu toe mee bezig had gehouden.
De leiding van het werk kwam in handen van de enigen, die toen in Nederland
gewend waren om met grote ploegen arbeiders landbouwkundig werk te ver-
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richten, de leiders van de werkverschaffing. En volgens hun methoden werd het
werk dan ook aangepakt: er werd een groot aantal arbeiders aangenomen, die
in barakkenkampen werden gehuisvest, en die elke dag onder straffe leiding
hun taak, meest in accoordwerk, verrichtten. Deze arbeiders begonnen met het
ontwateren van de polder, welke ontwatering geschiedt door tochten, sloten en
greppels; de tochten waren al vóór het droogvallen gebaggerd. De sloten en
greppels werden aanvankelijk met de hand gegraven; tijdens de ontginning
van de Wieringermeer heeft men de techniek ontwikkeld om dit machinaal te
doen. De loonverhoudingen en de wens, om zoveel mogelijk werkelozen aan te
stellen, maakten, dat dit greppel- en slootwerk in de Wieringermeer betrekkelijk
weinig gemechaniseerd is, in de Noordoostpolder daarentegen later sterk.
N u is een goede ontwatering voor elke polder van belang. I n Holland valt
700 mm regen, waarvan er maar 400 rechtstreeks verdampen; 300 mm regen
moet dus verwijderd worden. Een polder Hgt vlak en onder zeepeil, zodat al
dit water niet vanzelf wegzakt of wegvloeit, maar door een stelsel van greppels,
sloten en tochten zo vlug mogelijk naar de gemalen moet worden afgevoerd,
die het dan uit de polder pompen.
Bij de Zuiderzeepolders is een goede ontwatering echter extra belangrijk. I n
de eerste plaats is deze noodzakelijk voor de ontzilting, ahhans bij de ontginning;
van de Wieringermeer. De grond bevatte daar door de voormahge bedekking
met zeewater nl. te veel zout, dan dat de planten er in zouden kunnen groeien.
Dit zout moest dus eerst uit de grond verwijderd worden; de enige manier is
om het door de regen uit de grond te laten logen. Daarvoor is het echter nodig,
dat de gronden door greppels goed ontwaterd zijn; de regen zakt dan dóór de
grond naar de greppels, en neemt daarbij het zout mede. Bij goede ontwatering
waren, afhankelijk van de grondsoort, de Wieringermeergronden in één of twee
winters voldoende ontzilt, om in cuhuur genomen te kunnen worden. Bij de
Noordoostpolder speelde het zout een veel minder grote rol, omdat deze polder
vóór de drooglegging al een aantal jaren onder zoet IJsselmeerwater had gestaan,
waardoor veel zout uit de grond weggediffundeerd was.
Maar ook afgezien van de ontzilting is een goede ontwatering van groot belang
voor de Zuiderzeepolders. De omzetting van Na-klei in Ca-klei verloopt nl.
niet zo vlot, dat de hiervóór genoemde bezwaren niet althans enigermate optreden. I n de eerste jaren vertonen de gronden daardoor een labiele structuur,
tengevolge waarvan zij door het regenwater gemakkelijk verslempen. Om dit
te voorkomen, moet het regenwater door een goede ontwatering zo snel mogelijk
afgevoerd worden.
^ I n de Wieringermeer dus na een ontziltingsperiode, in de Noordoostpolder
direct na het ontwateren, konden de gronden in cultuur genomen worden: geploegd, bemest, bezaaid, geoogst. Het grootste landbouwbedrijf in Nederland
is 1400 ha; in de Wieringermeer waren jaren, dat het Staatsbedrijf 10.000 ha
omvatte; in de Noordoostpolder zelfs 20.000 ha. D i t grote ontginningsbedrijf
had natuurlijk een speciaal karakter. De tractie was grotendeels mechanisch
en verder werden er veel grotere machines gebruikt dan in het normale boerenbedrijf; enorme zaaimachines, 4 X zo breed als normaal; ploegstellen met
12 scharen tegelijk, enz.
Doch met grote machines alleen waren de moeilijkheden niet op te lossen;
voor talloze vragen moest een oplossing gezocht worden, afwijkend van het gewone bedrijf. I n plaats van een opsomming daarvan te geven is het beter om
3an een enkel pnderdeel het speciale karakter van dit grootbedrijf wat uit-
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voeriger toe te lichten, en wel aan het bouwplan; hieronder wordt verstaan de
aard en de onderlinge verhouding der gewassen, die op een bedrijf verbouwd
worden. D i t bouwplan is voor de bedrijfsvoering zeer belangrijk, omdat het
ene gewas op het ene tijdstip veel werk vraagt, en het andere op een ander; en
men moet er naar streven om de gewassen, die op een bedrijf verbouwd worden,
zo te kiezen, dat er een zo gelijkmatig mogelijke werkverdeHng uit resulteert.
Bovendien heeft een gewas invloed op het volgende, soms ten gunste, soms ten
ongunste; en met het opmaken van een bouwplan moet men daar ook rekening
mee houden. Het bouwplan hangt verder af van de grondsoort, de conjunctuur
en van tal van andere factoren. Voor een normaal boerenbedrijf zou het bouwplan van de Wieringermeerkleigronden bestaan uit 50% graan, 20% bieten en
aardappelen, 10% peulvruchten, 10% vlas, karwij, enz. (handelsgewassen) en
10% diversen; een heel sortiment dus,
Éen dergelijk bouwplan is in een jonge polder als de Wieringermeer en de
Noordoostpplder echter onuitvoerbaar. I n de eerste plaats zijn bieten, vlas en
aardappelen gewassen, die heel veel handenarbeid vragen; arbeidskrachten zijn
in een jonge polder door het ontbreken van woningen echter duur en schaars.
Uit talrijke daartoe genomen proeven was bovendien bekend, dat aardappelen,
peulvruchten en vlas de eerste jaren in de Zuiderzeepolders niet erg goed
gedijen.
Van dit normale bouwplan blijven dus niet veel anders over dan de granen.
N u hebben deze granen in een jonge polder veel voor: zij hebben weinig last
van de toch aanvankelijk enigszins abnormale grondgesteldheid, zij kunnen
machinaal gezaaid, verpleegd en geoogst worden en geven daardoor weinig werk.
Over een bouwplan van uitsluitend granen moet men echter niet te hcht denken,
De oogsttijd, de drukste van het jaar, loopt op een normale boerderij van Juli
en Augustus, wanneer de granen geoogst worden, over September naar eind
October met de aardappelen- en bietenoogst. Om nu deze drukke oogsttijd nog
te verkorten tot Juli en Augustus door het bouwplan tot de granen te beperken
zou op een normaal bedrijf mogelijk zijn.
Maar juist in het ontginningsbedrijf van de Zuiderzeepolders konden deze
moeilijkheden van een grote graanoogst betrekkelijk gemakkelijk opgevangen
worden, doordat het eigenlijke ontginningswerk, het graven van de sloten en
greppels, dan stopgezet werd en de arbeiders overgeschakeld werden naar de
graanoogst.
Was het daardoor mogelijk om verhoudingsgewijs meer graan te verbouwen
dan op een normale boerderij, te ver in die richting kon men toch ook weer niet
gaan. I n een graangewas ontwikkelen zich enkele specifieke parasitaire graanziekten, bekend onder de naam van voetziekte, die aan dit gewas zelf nog niet
veel schade doen, doch die een direct daarop volgend graangewas in die mate
kunnen aantasten, dat dit een volledige misoogst kan geven. D i t gevaar voor
voetziekte is dan ook één van de redenen, die op normale bedrijven tot een zo
gevarieerd mogelijk bouwplan leiden.
Omdat de Zuiderzeegronden enkele jaren bij het Staatsbedrijf in exploitatie
moesten blijven alvorens uitgegeven te kunnen worden, en er dus enkele jaren
een graangewas op verbouwd moest worden, had men met die voetziekte van
de granen ernstig rekening te houden.
Een bijzondere omstandigheid completeerde dit hoogst eenzijdige bouwplan
echter op een gelukkige wijze. Voor de bespreking daarvan is het nodig om een
kleine zijstap te maken. Het is bekend, dat elk gewas een zeker aantal stoffen
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voor zijn ontwikkeling nodig heeft, waaronder stikstof, die in ammoniak- of
nitraatvorm aanwezig moet zijn. Door de ontleding van de in de grond aanwezige
humus (een eiwithoudende verbinding) komt altijd een zekere hoeveelheid sdkstof voor de planten ter beschikking. Voor een volledige oogst is dit meestal
niet genoeg, zodat men in de regel enige aanvulling in de vorm van een bemesting
met ammoniakzouten of nitraten geven moet.
De ontleding van de humus verloopt in de jonge Zuiderzeepolders echter
aanvankelijk zeer traag, zodat de grond zelf de eerste jaren weinig stikstof
levert. Om een volledige oogst te verkrijgen moet wel drie maal zoveel stikstofkunstmest gegeven worden als op het oude land ,Dit is de grote sdkstofbehoefte
der Zuiderzeegronden, waarover hiervóór gesproken is. Zonder deze stikstofbemesting worden slechts zeer lage oogsten verkregen, ongeveer de helft van
normaal. Wat dit financieel betekent, kan men zich gemakkelijk realiseren, door
te bedenken dat de kosten om de grond te bewerken, het gewas te zaaien, te
verplegen en te oogsten even groot zijn bij een half als bij een heel gewas. Het is
dan ook geen wonder, dat in de Anna-Paulownapolder, die die gróte sdkstofbehoefte eveneens gekend heeft, dit verschijnsel tot groot geldelijk nadeel
geleid heeft. En het is één van de troeven van het natuurwetenschappelijk onderZoek der Zuiderzeepolders, dat de grote stikstofbehoefte daar zo snel ontdekt
is. En ook, dat men de principiële oplossing voor dit vraagstuk er direct in vaste
banen geleid heeft.
Zoals bekend bestaan er gewassen, de z,g. vlinderbloemigen (b,v, de klavers,
waaronder voor de Zuiderzeepolders speciaal van belang de lucerne), die de
eigenschap hebben, om grote hoeveelheden sdkstof uit de lucht, die als zodanig
niet voor de planten opneembaar is, in eiwitverbindingen vast te leggen. Na het
oogsten blijven er in de wortel- en stoppelresten een grote hoeveelheid stikstofverbindingen achter, die bij ondeding in voor de planten opneembare ammoniakof nitraat-verbindingen overgaan. De stikstofbehoefte van een gewas, dat na
zo'n vlinderbloemige verbouwd wordt, is dan altijd ook veel minder groot dan
normaal. Op de jonge Zuiderzeegronden was het effect van deze klavers door het
grote sdkstofgebrek echter fenomenaal; en bovendien schijnt de ontleding van
deze eiwitrijke massa activerend te werken op de humusontleding, zodat ook in
volgende jaren de stikstofbehoefte veel geringer is. De verbouw van een vhnderbloemig gewas drukt de stikstofbehoefte dan ook in eens voor een aantal jaren
tot het peil van de normale gronden.
Hoewel de klavers op een normaal bedrijf niet tot de financieel gunstigste
gewassen behoren, en daardoor geen grote plaats op het bouwplan innemen,
is dit bij de Zuiderzeepolders anders; Door het verminderen van de eenzijdige
graanteelt en door het drukken van de sdkstofbehoefte bestaat het bouwplan
daar vaak uit: 70% graan, (waarvan 25% wintertarwe, 15% haver, 15% zomergerst en 15% zomertarwe en wintergerst), 20% klavers en 10% andere gewassen. Een bijkomend voordeel is nog, dat deze klavers als hooi geoogst worden; de oogsttijd daarvan valt vóór de granen, zodat dit gewas toch ook nog
meehelpt, om de drukke oogsttijd wat te spreiden.
Als een bouwplan werkelijk goed is, dan sluit het echter ook als een bus.
Zo is het ook hier. Hiervóór is medegedeeld, dat de gronden ten behoeve van de
ontwatering aanvankelijk voorzien worden van greppels. D i t is evenwel lastig:
men moet altijd in de richting der akkers bewerken en men kan met allerlei
werktuigen moeilijk vlak bij de greppels komen; bovendien geven de greppels
landverlies. De normale ontwatering van poldergronden geschiedt dan ook niet
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door greppels, maar door ondergrondse riolering, z.g. drainage. Om verschillende redenen kunnen de gronden echter niet direct gedraineerd worden, maar
moet een begreppeling voorafgaan; vóór de grond het ontginningsbedrijf verlaat,
moet deze dus eerst gedraineerd worden. Draineren is, althans in een jonge
polder, geen werk voor de winter, zodat het in de zomer dient te gebeuren.
Bij graan is dit evenwel onmogelijk, omdat men dan te veel aan het groeiende
gewas bederft. De klavers worden evenwel groen gemaaid in Mei en Juni. Het
draineren kan nu mooi gebeuren in de tijd, dat de klaver gemaaid is en te
drogen staat. Het land is dan kaal; en men kan er op verkeren zonder schade
aan het gewas. In die tijd worden dan de sleuven voor de drains gegraven en
de drains gelegd. Ondertussen groeit de volgende snede van de klaver, die na het
draineren geoogst wordt.
Behalve dus door het feit, dat de klavers de eenzijdige en moeilijk enkele jaren
achtereen vol te houden graanteelt beperken, en behalve dat zij de grond door
haar stikstofverrijking in een goede cultuurtoestand brengen, zijn zij dus uit
bedrijfstechnisch oogpunt een heel belangrijk gewas, zowel wat de jaarlijkse
verdeling der werkzaamheden als wat de gang van het ontginningsbedrijf aangaat.
Wat de gang van het ontginningsbedrijf betreft, deze is dus: begreppelen,
eventueel rust om te ontzilten, graan, graan (waaronder klaver als ondervrucht
gezaaid wordt), klaver + draineeren; en dan is de grond rijp voor uitgifte.
Tegelijk met de ontginning worden natuurlijk de wegen aangelegd, de wateren electriciteitsvoorziening in orde gebracht en de boerderijen gebouwd. D i t
hele ontginningsapparaat schuift dan geleidelijk op van de rand naar het einde
van de polder. Aan de voorzijde worden de gronden ontwaterd; aan de achterzijde is de grond gereed om aan de boeren te worden uitgegeven, die de grond
dan voortaan als zelfstandig pachter zullen exploiteren. Voor die grond bestaat
zeer veel interesse, omdat de Zuiderzeepolders van uitstekende quahteit zijn
en er in Holland een groot tekort is aan land en tal van boerenzoons op het oude
land niet aan de slag kunnen komen.
Voor elke boer moet dus een boerderij gebouwd worden. Ten behoeve van
de ontginning is op elke 300—^500 ha een ontginningsschuur gezet; maar
daar de uit te geven boerderijen veelal 24—48 ha groot zijn, moeten er heel wat
boerderijen bij gebouwd worden. Het feit, dat hier op zo grote schaal en elk
jaar weer opnieuw boerderijen gezet moesten worden, is natuurlijk gebruikt om
van allerlei onderdelen van de boerderijenbouw studie te maken en de ervaringen
van vroegere jaren in een nieuw type te verwerken. I n de loop der jaren zijn de
boerderijen dan ook steeds rationeler gebouwd, zodat voor grote akkerbouwbedrijven de Zuiderzeeboerderijen de beste van heel het land zijn. Behalve
boerderijen moeten natuurlijk ook dorpen met huizen, scholen, kerken, winkels,
enz. gebouwd worden; ook dit onderdeel, waarover heel wat te zeggen zou zijn,
kan hier niet behandeld worden.
Deze dorps- en boerderijenbouw voert naar een derde aspect. U i t de inleiding
is gebleken, dat het in cultuur brengen van de Zuiderzeegronden landbouwkundig aanvankelijk als een natuurwetenschappelijk vraagstuk gezien is. Toen
de moeilijkheden daarvan opgelost waren, werd het een technisch vraagstuk.
Snel en goedkoop de polders in cultuur brengen, was het devies. En pas langzamerhand groeide het besef, dat het in cuhuur brengen van een polder meer
betekent dan een zo goedkoop mogelijke ontginning. En dergelijke polder is
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niet zo maar een stuli land, waarop een aantal boeren hun brood verdienen, maar
het is in volgroeide toestand een gecompliceerd maatschappelijk organisme,
dat meer of minder volmaakt functioneren kan. En reeds de ontginning moet
er op gericht zijn, dat die levensgemeenschap de beste vorm verkrijgt, en dat
de ontwikkeling ervan niet aan het toeval overgelaten wordt, Er zijn daarbij
talloze problemen, die om een oplossing vragen: wat is sociaal het meest wenselijk, groot- of kleinbedrijf; waar moeten de landarbeiders gehuisvest worden;
is het voor een polder van belang om industrie aan te lokken ? Beter dan van al
deze problemen een opsomming te geven, is het misschien om weer een onderdeel
wat uitvoeriger te bespreken en wel de vorming van een centrum in de polder.
Ook in dit opzicht heeft men zich gespiegeld aan een oudere polder, en wel
aan de Haarlemmermeer, die omstreeks 1840 ingedijkt is. Men heeft zich bij de
inpoldering daarvan er weinig om bekommerd, om daarvan een maatschappelijk organisme te maken. Het gevolg is dan ook geweest, dat b.v. de middenstand
weinig lust vertoonde om zich in die kale polder zonder sociale voorzieningen
te wagen; en zij bestreek vanuit de randgemeenten het nieuwe gebied. Een
dorpsgemeenschap, die voor een belangrijk gedeelte berust op de middenstand,
kwam daardoor moeilijk tot stand. En toch is dat uiterst belangrijk, Zo'n nieuw,
en in veel opzichten rijk gebied stelt allerlei eisen, waar de omgeving niet aan
kan voldoen: goede scholen, allerlei gespecialiseerde ambachtslieden, winkels,
een landbouwbeurs.
Nu is het zo, dat nering nering trekt. Als er een landbouwbeurs is, komen de
boeren er hun inkopen doen en overleg plegen over hun machines met vaklieden, En als de boeren in zo'n plaats naar de beurs gaan, dan durft er zich ook
een modemagazijn te vestigen, omdat de vrouw des huizes met haar man mee
kan gaan, als deze de beurs bezoekt. En als het modemagazijn floreert, trekt dit
op zijn beurt weer een kleermaker aan. En dat is dan misschien weer iemand,
die interesse heeft voor het verenigingsleven, waardoor ook dit een stoot in de
goede richting krijgt. En omgekeerd zullen de boeren de beurs in hun eigen
polder bezoeken, als zij en hun vrouwen daar tevens hun inkopen kunnen doen.
En een bloeiende beurs zal het houden van fokveedagen in de hand werken.
Zo is de vorming van een centrum een autokatalytisch proces, dat men niet te
vroeg een stoot in de goede richting kan geven; een ziekenhuisje, een landbouwschool, een zaal voor uitvoeringen, allemaal dingen waar een goed georganiseerde gemeenschap behoefte aan heeft, dat alles is pas mogelijk als een dorp
een zekere omvang heeft.
Hoe belangrijk dit is, en hoe moeilijk eenmaal gemaakte fouten zich laten
corrigeren, is ook bij de Zuiderzeepolders ervaren, omdat men in de aanvang
te weinig aandacht aan de wetten van het maatschappelijk leven besteed heeft.
In de Wieringermeer was het dorp, dat door zijn ligging voorbestemd was om
hoofddorp te worden, midden in de polder gelegen. Omdat dit dorp dus niet
in het eerst ontgonnen gedeelte lag, is men begonnen om eerst een ander dorp,
dat dichter bij de rand lag, tot ontwikkeling te brengen. Toen men later het
eigenlijke hoofddorp zich wilde laten expanderen, bleek dit echter buitengewoon moeilijk te zijn. Het eerste dorp had nu eenmaal de trek; er waren daar
al zaken gevestigd, waarvan er maar één in een nieuwe polder bestaansrecht
had; en omdat nering nu eenmaal nering trekt, hadden nieuwe zakenlieden veel
meer neiging om zich in het eerste dorp te vestigen dan in het eigenlijke hoofddorp.
I n de Noordoostpolder heeft men er dan ook met de meest mogelijke bewust-
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heid naar gestreefd, om deze centrale gemeenschap zo vlug mogelijk de kans te
geven, die zij hebben moest. In tegenstelling met de oudere polders is het hele
verkavelingsplan met zijn wegen en kanalen op het middendorp, Emmeloord,
gericht. En lang voordat de ontginning Emmeloord bereikt had, voerde een
harde weg door kilometerslange woesternij daarheen; en men was er toen al
bezig met het bouwen van huizen, een tijdelijk raadhuis, winkels, een postkantoor.
Men heeft verder de afstand van dit hoofddorp tot de andere dorpen groter
gemaakt dan gemiddeld in de Noordoostpolder, opdat dit hoofddorp een verZorgend centrum zou zijn voor een groter gebied dan de andere dorpen; grotere
zaken zouden zich daardoor vanzelf tot Emmeloord aangetrokken voelen. Een
bezwaar van de grote invloedssfeer was, dat daardoor de afstanden van het dorp
— of Hever van het stadje, waartoe Emmeloord op de duur uit zal groeien —
naar de er door bestreken omgeving erg groot worden. Vooral voor de landarbeiders, die hoofdzakelijk in de bewoningskernen gehuisvest worden, en die
dus elke dag naar hun boerderij op en neer moeten fietsen, geldt dit bezwaar.
Om hieraan tegemoet te komen heeft men rondom Emmeloord een paar gehuchten geprojecteerd, waar uitsluitend landarbeiders wonen zonder een dorpsgemeenschap te vormen, dus zonder winkels en scholen; voor hun maatschappelijk leven blijven zij dus een onderdeel vormen van het dichtbij gelegen Emmeloord. De huisvesting van de landarbeiders in gehuchten rondom Emmeloord,
heeft ook nog een ander voordeel: Emmeloord zal een klein stadje worden; en dat
is geen milieu, waar een landarbeider in gedijt. Een landarbeider is iemand,
die een varken moet kunnen houden, zelf zijn aardappels verbouwen, wat tuingrond hebben, en dat is in een stad onmogelijk, Door de arbeiders nu in gehuchten rondom Emmeloord te vestigen, vangt men twee vHegen in één klap: 1, men
maakt de invloedssfeer van Emmeloord groter en geeft daardoor dit dorp meer
kansen; 2, men brengt de arbeiders dichter bij hun werk; en zo houdt men hen
meer in hun eigen sociaal miHeu, Ook hier dus weer, evenals bij het landbouwkundige voorbeeld, een volkomen harmonie, als werkelijk dè oplossing gevonden
is voor een probleem.
Tot slot mogen nog enkele woorden gewijd worden aan de landbouwkundige
betekenis van het gehele werk al zodanig. Hiervóór is er op gewezen, dat Nederland in agrarisch opzicht over- en overbevolkt is. Tienduizenden jonge boeren
verkommeren op het ouderlijke bedrijf, omdat er geen land voor hen is om zelf
een boerderij te stichten. De enige mogelijkheid voor hen ligt in de Zuiderzeepolders; en landbouwkundig Hgt hier dan ook de grootste betekenis der Zuiderzeewerken.

GRONDMECHANICA
door
Ir. T . K . H U I Z I N G A .

Wanneer men door verschillende streken van ons land of elders reist, merkt
men op, dat iedere streek zijn bepaald type woning, boerderij of kerk heeft.
Dit berust op traditie, overlevering of ervaring. De kennis nodig voor het bouwen werd vroeger meestal van vader op zoon overgebracht. Het valt te betreuren,
dat tegenwoordig deze traditie niet meer steeds gevolgd wordt en vele nietszeggende bouwwerken naast architectonisch aangenaam aandoende oude gebouwen worden opgetrokken. De verkregen ervaring is, vooral wat de funderingen betreft, niet zonder meer naar elders over te brengen. I n vele streken is de
goede bouwgrond geheel benut en dient men i n de omgeving op slappere terreinen te gaan bouwen, zoals i n onze duinstreek b.v. het geval is. Bovendien
worden in verband met de toeneming van de bevolking de bouwwerken veelal
groter en zwaarder, men wenst sneller te bouwen en kan dit ook door veelvuldiger gebruik van machines en vaak wil men ook goedkoper construeren.
Vooral de onbekendheid met de eigenschappen van de grond gaf daardoor
aanleiding tot ongelukken, die men vaak niet kon verklaren. Alleen die construcdes, die goed of te goed zijn geconstrueerd en niet om een of andere reden onder
slopershanden vielen, dan wel door oorlogsgeweld werden vermeld, doen nog
steeds hun dienst. Grote ongelukken kwamen bv. i n Zweden omstreeks 1910
voor aan de spoorwegdijken en in dezelfde jaren bezweken in Amerika pasgebouwde of in uitvoering zijnde stuwdammen en kwamen afschuivingen bij het
in uitvoering zijnde Panamakanaal veelvuldig voor. Ook plotselinge verzakkingen van grote gebouwen als silo's kwamen o.a. i n Chicago en Algiers voor.
Ook i n Nederland hadden i n 1916 vele doorbraken van de dijken langs de
Zuiderzee plaats, terwijl i n 1918 de spoorwegramp te Weesp de technische
wereld deed opschrikken. De lange reeks van ardkelen in de technische bladen
van die tijd wijzen op het feit, dat men de ware toedracht van deze gebeurtenissen nog niet kende. Allerwegen werden daarom commissies benoemd om
het draagvermogen van de grond nader te bestuderen. Ook hier te lande werd op
iniüatief van de vakafdehng voor Weg- en Waterbouwkunde van het Koninklijk
Instituut voor Ingenieurs de Bouwgrondcommissie ingesteld, die i n 1937 haar
eindrapport pubhceerde. Inmiddels was het boek van Prof. K . VAN TERZAGHI
„Erdbaumechanik auf Bodenphysikalischer Grundlage" i n 1925 verschenen.
Nu ontstonden op vele plaatsen studiecentra en laboratoria, waar deze wetenschap verder werd ontwikkeld en de grond op zijn physische eigenschappen
nader werd onderzocht. Zo kreeg ook Delft op initiadef van Dr. Ir. J. RINGERS,
Prof. Dr. I r . G. H . VAN MOURIK BROEKMAN en Prof. A . S. KEVERLING BUISMAN

in 1934 zijn Laboratorium voor Grondmechanica. Vooral Prof. BUISMAN heeft
veel tot de vorderingen van deze nieuwe wetenschap bijgedragen en zijn in 1940
verschenen werk is nog steeds „ u p to date" en getuigt van een grondige kennis
op dit gebied.
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Het doel van de grondmechanica is het bestuderen van de vraagstukken van
evenwicht en vormverandering van de grond, onder daarop aangrijpende lasten,
ook in verband met daarop of daarin voorkomende constructies.
N u bestaat de grond uit korrels, water en lucht. Ieder van deze componenten,
en dat is een zeer belangrijk inzicht dat men bij de nadere bestudering kreeg,
heeft zijn eigen spanningen en men dient dus na te gaan hoe de spanningen van
deze drie componenten veranderen tengevolge van de lasten die op de grond
aangrijpen en wat de gevolgen daarvan zijn. Hiervoor is het nodig de eigenschappen van de grond te leren kennen, waarvoor een onderzoek in het laboratorium nodig is. Het spreekt vanzelf, dat, w i l men de eigenschappen van de
grond i n het terrein d.w.z. in de natuurlijke toestand kennen, men de monsters
ongeroerd moet nemen. Hiertoe zijn speciale steekapparaten geconstrueerd
waarmede het mogelijk is zeer goede monsters van klei- en veengronden — in
het algemeen van samenhangende gronden — te nemen. Om monsters van
zuivere zandlagen van onder het grondwater te verkrijgen is uiterst moeilijk,
omdat deze grondsoort met het uitstromen van het poriënwater uit het steekapparaat vloeit. W i j hebben destijds ten behoeve van het onderzoek voor de
Maastunnel te Rotterdam daarom eerst een asphaltemulsie in het zand gespoten,
daarna een monster gestoken, deze in de voor het onderzoek gebruikelijke toestellen geplaatst en daarna de asphaltemulsie weer met koolwaterstof uitgewassen. Het behoeft geen betoog, dat dergelijke proefnemingen vrij kostbaar zijn.
In Amerika is in de laatste jaren een methode ontwikkeld om monsters van
zandlagen te verkrijgen door het ondereinde van het monster te bevriezen. Ook
nu bestaat nog kans dat door trilhngen de pakking van het zand boven de bevroren laag verandert, terwijl ook het vriesprocédé zelf enige wijziging in de
structuur teweegbrengt. Aangezien de voorspelHngen t.a.v. het toekomstige
werk geheel gebaseerd worden op de aan kleine monsters gebonden eigenschappen, is het dus wel van eminent belang, dat men deze met de nodige zorg neemt
en met kritiek de steekmethode beoordeelt.

De i n het laboratorium te nemen proefnemingen kunnen in twee groepen
worden onderverdeeld, n.l. de onderkenningsproeven waardoor men een objectieve beoordeling van de grond verkrijgt en de mechanische proefnemingen
waarvan de. resultaten direct voor de beantwoording van technische vragen
kunnen worden gebruikt. Tot de eerste groep zijn o.a. te rekenen de korrelverdelingen, de plasticiteitsgrenzen, het watergehalte, de dichtheid, het soortelijk
gewicht van de korrels, enz. Tot de tweede groep behoren o.a. de vastheid, de
samendrukkings- en wrijvingseigenschappen, de doorlatendheid, de capillaire
opstijging enz.
Voor het bepalen van de korrelverdeling worden voor de korrels die groter
zijn dan 50/< zeven gebruikt en voor de kleinere bestaan diverse methoden,
waarbij de korrelgrootte wordt bepaald uit de bezinkingssnelheid in water.
Voordat men tot de bepaling van de korrelgrootte kan overgaan moet men
de grond ontdoen van kittende bestanddelen (humus en kalk) en uitvlokking
onmogelijk maken, waartoe hij wordt voorbehandeld met H j O j , H C l en
CHa. COH . CH2(COONa)3 (natriumcitraat). Het resultaat van de proefneming wordt in een sommadecurve weergegeven. Aan de hand van de korrelverdeling kan aan de grond een benaming worden gegeven. Voor de zand-

40
gronden, dat zijn de gronden met minder dan 10% afslibbare delen (korrels
kleiner dan 16//,) is de benaming genormaliseerd. Voor de fijne gronden is
deze zaak nog in studie.
Het watergehalte van de grond, hetwelk door droging en weging voor en na
deze bewerking wordt bepaald, wordt in de regel in gewichtsprocenten van de
droge stof uitgedrukt. Het bepalen van het soortelijk gewicht van de korrels
geschiedt met een pyknometer. U i t het drooggewicht, het volumegewicht en
het watergehalte is de dichtheid, veelal uitgedrukt in het poriëngehalte vast te
stellen. Ook is het luchtgehalte dan bekend. Voor gronden onder de waterspiegel is dit meestal uiterst gering.
Wanneer men een monster grond alleen bestaande uit korrels en een grote
hoeveelheid water, dat dus een gedrag als dat van pap heeft, langzamerhand
uitdroogt, veranderen zijn eigenschappen zeer belangrijk. Op een bepaald
moment zal een in het monster getrokken voor door een bepaald aantal genormaliseerde stoten niet meer dichtvloeien. De grond is van de vloeibare in de
plastische toestand overgegaan. Het watergehalte bij deze grens wordt de vloeigrens genoemd. Even voor of na dit punt kleeft de grond niet meer aan metalen
voorwerpen, de kleefgrens. Bij verder uitdrogen zal men op een gegeven moment
van de grond geen draden van bepaalde afmetingen meer kunnen rollen zonder
dat ze gaan brokkelen. N u nadert de grond zijn vaste toestand (uitrolgrens),
Nog verder zal bij een bepaald vochtgehalte een verkleuring, een lichterworden
optreden. Dit is een gevolg van het terugtrekken van de capillaire menisci
naar het inwendige van de grond (omslagpunt). Op dit moment houdt ook
practisch de krimp op (krimpgrens). Het gebied tussen vloeigrens en uitrolgrens wordt het plastische gebied genoemd. Alle genoemde plasticiteitsgrenzen
worden uitgedrukt in het watergehalte ten opzichte van het droge gewicht van
de stof. Het verschil tussen uitrolgrens en vloeigrens wordt de plasticiteitsindex
genoemd.
Hebben nu deze cijfers practische waarde? Ze zijn oorspronkelijk bepaald
zuiver voor onderkenning van de grond ten behoeve van de landbouw (Atterberg),
doch het is duidelijk dat men van een grond die een watergehalte heeft, dat
boven zijn vloeigrens ligt, geen dijk kan opwerpen, daar zij door haar eigen
gewicht zou uitvloeien. Indien men bv, verder een vaste grond heeft met een
zeer lage plasticiteitsindex, dan zal deze grond bij een geringe regenval in een
plastische brei overgaan, die geen vastheid noch draagvermogen bezit. Over
het algemeen zijn de Nederlandse gronden beneden het grondwater in de
plastische toestand. Voor sommige technische vraagstukken hebben ze dus
wel degelijk direct practische waarde, terwijl ze verder voor onderkenning
dienen.
De vastheid van de grond, die vroeger veelal beoordeeld werd met de hand,
wordt thans meestal beoordeeld door de zgn. kegelproef, waarbij een kegel
met een tophoek van 90 graden, die juist met de punt op het oppervlak van het
monster is geplaatst, wordt belast. De last gedeeld door het oppervlak van de
gemaakte indruk blijkt voor samenhangende gronden een constante waarde te
hebben, die het product van een bepaald bedrag en de schuifweerstand van het
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materiaal is. Het is een maat voor het maximale- of grensdraagvermogen van de
grond en kan eenvoudiger worden uitgevoerd dan door middel van proefbelastingen. Voor zandgronden is deze proef ongeschikt, omdat een monster
zand wegens gebrek aan capillaire krachten zijn vastheid bij het uit de grond
nemen verliest. Men kan in een bepaald apparaat evenwel deze belasting er via
een duh rubbervlies weer op aanbrengen en dan de proef doen, doch het blijkt
dat de structuur en de pakkingsdichtheid een zeer grote invloed op het resultaat
hebben. Daarom is het beter de vastheid direct in het terrein te gaan meten
met een sondeertoestel.
Voor verschillende stromingsproblemen, het vastleggen van het capillair
niveau enz. worden doorlatendheidsproeven en medngen naar de capillaire opstijging verricht.
Voor practische toepassingen zijn de proefnemingen naar de samendrukkingsen wrijvingseigenschappen wel het belangrijkst. Voor een goed begrip van de
resultaten dient men te bedenken, dat de gronden in ons laaggelegen land,
waar de grondwaterspiegel slechts weinig beneden het terrein hgt, veelal bestaan uit korrels en water. Voor de lasten die in de practijk voorkomen zijn zowel
de korrels als het poriënwater practisch onsamendrukbaar. Toch is de grond
dit vaak in hoge mate. D i t komt omdat onder druk het water wordt uitgeperst.
Bij het aanbrengen van een belasting zal deze dus eerst door het water worden
gedragen, evenals dit in een met water gevulde en door een zonder wrijving
beweegbare zuiger afgesloten cyhnder geschiedt. Tengevolge van de hierdoor
ontstane hogere waterspanning stroomt het poriënwater af en nemen de korrels
langzamerhand de druk over. Bij het belasten in het samendrukkingsapparaat,
waarin het monster zijdelings is opgesloten in een ring en van boven en onder
door poreuze stenen, kan het water alleen in verticale richting ontwijken. De
snelheid van de zetting is een maat voor de doorlatendheid van de grond en
deze kan dan ook uit de tijdzettingskromme worden bepaald. Nadat het overspannen poriënwater is uitgeperst hebben de korrels de druk geheel overgenomen. De tijd die een n-maal zo dikke grondlaag nodig heeft, is evenredig
met de kwadratische verhouding van de laagdikte. Er moet nl. n-maal zoveel
water worden uitgeperst, terwijl de gemiddelde afstand eveneens n-maal zo
groot is. Het blijkt uit proefnemingen, dat wanneer men de zettingen uitzet
tegenover de logarithmen van de korrelspanningen, men een rechte krijgt, waaruit volgt dat men gelijke zettingen heeft te verwachten bij verdubbeling van de
lastverhogingen.
Uit proefnemingen in het laboratorium en uit waarnemingen aan bouwwerken
heeft men gezien, dat veelal de zettingen nog niet beëindigd zijn wanneer het
overspannen water is uitgeperst. Zet men deze zgn. seculaire zettingen uit op
een logarithmische tijdschaal, dan wordt vaak een rechte lijn verkregen. D i t is
een eenvoudig middel om verdere zettingen te voorspellen.
Voor het bepalen van de wrijvingseigenschappen heeft men verschillende
toestellen. Het eenvoudigst geschiedt de proefneming door het monster verdcaal
te belasten en door middel van een horizontale kracht af te schuiven. Door dit
bij verschillende verticale lasten te doen en telkens de voor afschuiving benodigde trekkracht te bepalen, kan men de cohesie en de inwendige wrijvings-
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hoek tussen de korrels vaststellen. Men dient dan echter te zorgen, dat geen
overspannen water in het monster aanwezig is, d.w.z. men moet de verticale
last aanbrengen en eerst na lange tijd en in langzaam tempo de horizontale
kracht verhogen. I n Delft wordt deze proef in een zgn. celapparaat uitgevoerd,
waarin het monster in een rubberzak zijdehngs wordt opgesloten en verdcaal
belast. De rubberzak wordt door een watermantel gesteund. Door het aflaten
van enige droppels water van de watermantel bezwijkt het monster, doch geeft
zichzelf tengevolge van deze vervorming weer zijdehngs steun door het oplopen
van de waterdruk; uit de grootte van de verticale en horizontale drukken is
nu de cohesie en de inwendige wrijvingshoek op theoreüsche wijze te bepalen.
Ook bij deze proef dient men te zorgen, dat overspannen water afwezig is en dat
men de proef dus langzaam uitvoert. Doet men de proef zeer snel dan krijgt
men inzicht in de reeds bestaande vastheid van de grond, welke vaak nodig is
te kennen in verband met ophogingswerken en het beoordelen van het draagvermogen van een funderingsgrondslag. Ook krijgt men met dergelijke proeven
een idee omtrent de gronddruk op verticale construcdes.
Met behulp van de resultaten van samendrukkingsproeven kan men zettingen
van gebouwen, dijken, ophogingen enz. bepalen. Voor lasten op kleine funderingsvlakken dient men dan nog rekening te houden met een vermindering van de
aangebrachte spanningen met de diepte tengevolge van wrijvingskrachten tussen
de korrels. Grote belaste oppervlakken die dezelfde eenheidsdruk op de grond
uitoefenen, zakken daarom meer dan kleine lastvlakken. Gebouwen opgericht
naast reeds bestaande doen deze laatste naar het nieuw gebouwde pand overhellen, terwijl zij zelf meer zakken aan de van het reeds bestaande pand afgekeerde zijde.
Met behulp van de resultaten van de wrijvingsproeven kan men het maximale
draagvermogen van de grond, het evenwicht van taluds van ophogingen en
ontgravingen, de druk op grondkerende constructies enz. bepalen.
Het laboratorium beschikt verder over een buitendienst, die naast het nemen
van ongeroerde monsters ook metingen in het terrein uitvoert. Zoals reeds vermeld is het zeer moeilijk ongeroerde zandmonsters te verkrijgen. Mede daarom
wordt de conusproef in het terrein uitgevoerd door de conus aan een stang te
bevesdgen en deze in de grond te drukken. De wrijving tussen grond en stang
wordt door een buis opgeheven. Aldus krijgt men uit de resuhaten een diagram
van de ondervonden weerstand met de diepte. Zo is het op eenvoudige wijze
mogelijk een beeld over de meer of mindere homogeniteit van het terrein te
verkrijgen, terwijl men direct de vaste lagen onderkent die in aanmerking
komen om als steunpunt voor palen te dienen. Zelfs kan men aldus niet alleen
de lengte van de palen, doch ook hun draagvermogen vooraf bepalen.
Naast deze zgn. sonderingen worden nog metingen naar de waterspanningen
uitgevoerd. Deze zijn nodig om ingehcht te worden over de heersende korrelspanningen. Op een bepaald vlak op enige diepte werkt nl. het gewicht van de
grond. Als reactie fungeert naast de korreldruk de alzijdige waterdruk. Door
deze laatste dus te meten, krijgt men gegevens omtrent de korreldrukken.
Voor het bepalen van deze waterdrukken is een spanningsmeter ontworpen die
bestaat uit een kleine filter waaraan een buis, welke in de grond wordt gedrukt.
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Daarna wordt de buis geheel gevuld met water, welk water via het filter in verbinding staat met het poriënwater. Door bovenaan de buis een manometer te
verbinden en de buis te sluiten, kan men de waterspanning meten. Veranderingen
van de waterspanningen in het terrein hebben ook veranderingen in de korrelspanningen tengevolge, waarvan zwelling of samendrukking het gevolg is. De
klink i n onze polders tengevolge van het droogleggen of van terreinen tengevolge
van bronbemalingen kan aldus worden veroorzaakt.
De grondmechanica stelt ons tot grote hoogte in staat de te verwachten gevolgen te voorspellen — voorzover deze uit de eigenschappen van de grond
voortvloeien — der meest uiteenlopende ontwerpen en uitvoeringswijzen van
alle mogelijke soorten grondwerken, van funderingen van gebouwen en verhardingen, van verschillende grondkerende constructies, van tunnels, enz. enz.
I n al deze gevallen kunnen dus zodanige systemen gekozen worden en kan zo
gedimensioneerd worden, dat ongelukken voorkomen worden en de constructies
aan de gestelde eisen voldoen. Anderzijds kan door dit grondmechanisch
onderzoek bereikt worden, dat de meest economische oplossingen gekozen
worden, hetgeen reeds vaak tot grote besparingen op aanleg- en onderhoudskosten heeft geleid.
Het is dan ook geen wonder, dat allerwegen de grondmechanica meer en meer
wordt beoefend en laboratoria verrijzen. De eerste internationale conferentie in
1936 te Cambridge (Boston) gehouden, bleek een groot succes en de aldaar
ingezonden rapporten bevatten een schat van gegevens. Doordat een groot aantal
rapporten uit ons land waren ontvangen werd voorgesteld het volgende congres
in Holland te doen houden. D i t zou in 1940 ter ere van de opening van de Maastunnel in Rotterdam geschieden. De oorlogsomstandigheden beletten dit echter.
W i j hopen thans i n 1948 onze buitenlandse collega's in Rotterdam te ontvangen
en vertrouwen dat ook dit congres een even groot succes zal hebben.

PESTBESTRIJDING OP JAVA
WONINGVERBETERING E N VACCINATIE
door
Prof. Dr L . O T T E N

Het is reeds meer dan 35 jaren geleden, dat de pest haar intrede deed op Java,
maar velen Uwer zullen zich toch nog wel herinneren, welk een ontsteltenis
het bericht hiervan in Holland teweegbracht. Hoewel de belangrijkste havenplaatsen van Zuid-Azië en Brits-Indië reeds in het einde der vorige eeuw, in
de loop der jaren 1894—'96 tengevolge van het intensieve scheepvaartverkeer
. in snelle opeenvolging besmet waren geworden, was Ned. Indië tot dusverre
gespaard gebleven en zo was men zich met de hoop gaan vleien, dat er bepaalde,
nog onbekende, factoren waren, welke een verdere uitbreiding der pest naar
onze Archipel beletten of althans belemmerden. Onze tropenhygiënisten wisten
wel beter en het is de grote verdienste van Prof. V A N LOGHEM geweest om zich
reeds vroegtijdig het gevaar, dat Indië bedreigde, ten volle te realiseren en een
studie te maken van de gewijzigde inzichten op pestepidemiologisch gebied als
gevolg van de onderzoekingen der Brits-Indische Pestcommissie sedert 1905
en volgende jaren.
De nuchtere waarnemingen en proefnemingen, onopgesmukt neergelegd in
haar „Reports on plague" vormen de basis voor de parasitaire theorie, volgens
welke de overbrenging van de pest niet van mens op mens geschiedt, doch
van rat op mens en wel door middel van de op haar parasiterende vlo, de rattevlo.
Alleen met behulp van de rat-vlo-mens-hypothese kon het wezen dezer infecde,
van de builenpest, volkomen worden doorgrond; alleen aanvaarding van de
rattevlo als intermediair agens maakt het mogelijk alle epidemiologische waarnemingen te ordenen en de experimentele uitkomsten hiermede in overeenstemming te brengen. Geen enkele andere wijze van infectie, noch directe contactinfecde, noch indirect langs de weg van voedsel- of bodembesmetdng, kan de
epidemische verbreiding van pest onder rat en mens verklaren, nog minder
experimenteel nabootsen.
Prof. V A N LOGHEM werd na een kritische analyse dezer pestrapporten een
overtuigd voorstander der rat-vlo-mens-hypothese en het is i n de eerste plaats
aan zijn deskundige voorhchdng te danken, zomede aan de energieke leiding
van Dr. D E VOGEL, toenmaals Sous-chef van de Burgerlijke Geneeskundige
Dienst, dat binnen enkele maanden tijds de weg ter bestrijding gevonden werd.
Talrijke gegevens werden verzameld, welke alle op het onafscheidelijk verband
tussen ratten- en mensenpest wezen en de verrassende ontdekking brachten
van het nauwe contact, waarin de inheemse bevolking met de huisrat samenleefde.
Thans klinkt dit alles aannemelijk, maar in die dagen, toen alle ervaring,
klinisch en vooral epidemiologisch, nog ontbrak, was het helemaal niet vanzelf
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sprekend, zelfs niet voor de in het pestgebied werkzame artsen. Integendeel,
wanneer men een zwaar zieke pestlijder op zijn bale-bale, zijn slaapplaats,
vindt uitgestrekt of nog sterker, wanneer men een aantal pestlijders in verschillende stadia der ziekte, tot de dood toe, in eenzelfde woning aantreft, dan voelt
men zijn geloof in de slechts accidentele rol van de mens steeds opnieuw aan
het wankelen gebracht. Dan voelt men steeds opnieuw twijfel opkomen aan de
almachtige rol van de zo nietige rattevlo, wier aanwezigheid ons even zeer ontgaat als die van haar gastheer, de rat. Maar wanneer men in de gelegenheid is
om meer dan één ziekenbezoek of lijkschouw te verrichten, wanneer men tevens
een grondig huisonderzoek kan instellen, alle holle bamboes kan kheven, alle
verborgen ruimten openleggen, dan wordt die opkomende twijfel even dikwijls
weer onderdrukt. Ik w i l daarmee niet zeggen, dat zo'n onderzoek altijd even
gemakkelijk is: soms valt men bij wijze van spreken over de dode ratten en kan
men hun vlooien met de hand vangen, een andere keer kost het uren vóór men
enig spoor van hun aanwezigheid ontdekt heeft. Maar dit neemt niet weg, dat
er tenslotte een ogenbhk komt, dat men niet meer kan twijfelen, dat men ook
zónder nader onderzoek, zónder het vinden van alle schakels in de keten, die
ratten- en mensenpest verbindt, overtuigd is en blijft van de juistheid der parasitaire theorie.
Om na deze kleine uitweiding terug te komen op het nauwe contact, dat in
vrijwel alle inheemse woningen tussen mens en rat kon worden waargenomen,
zo moest een rationele bestrijding er dus op gericht zijn om dit contact te
verbreken of althans de afstand tussen beiden zo groot mogelijk te maken.
De verdrijving van de rat uit huis, theoretisch het meest radicale middel daartoe,
bleek tot zekere hoogte bereikbaar door alle holle ruimten in de bamboes, op
nokbalk en plafonds, tussen dubbele wanden en achter beschietingen, de gebruikelijke nestelplaatsen van de huisrat, af te sluiten of open te leggen en last
not least door verwijdering van alle plantaardige dakbedekking. Daarmede werd
het vraagstuk van de pestbestrijding teruggebracht tot een woningvraagstuk en
deed de zg. woningverbetering haar intrede. Ik zeg Z.g. omdat de term woningverbetering eigenlijk minder juist is; het procédé zou beter te omschrijven zijn
als het in overzichtelijke staat brengen van de woning, maar aangezien dit in
verband met de weinig rooskleurige toestand der meeste woningen gewoonlijk
vele veranderingen vereist, welke tevens als verbeteringen moeterl worden aangemerkt, zowel in materieel als in hygiënisch opzicht, spreekt men kortheidshalve van woningverbetering. Er is geen bezwaar, nu het spraakgebruik is geworden, om deze term te handhaven, mits dit niet tot begripsverwarring leidt
en men wel voor ogen houdt, dat deze verbetering geen doel is doch slechts
gevolg. De grondgedachte hiervan was niet nieuw, van Amerikaanse zijde werd
het „ratproof'-systeem reeds toegepast, doch stelhg mag haar toepassing op
woningen van inheemse bouwtrant en doorvoering op zo grote schaal beschouwd
worden als een novum en een even stoutmoedige als originele daad genoemd
worden.
Intussen was daarmede het probleem nog geenszins opgelost, want de huisrat
bleek over een aanpassingsvermogen te beschikken, dat aan het wonderbaarlijke
grensde: op iedere zet van de zijde der woningverbetering wist hij een tegenzet
te bedenken en het heeft lange tijd geduurd, voordat de steeds dreigende remise
in een mat kon worden omgezet. Immers, al gelukte het op deze wijze aan
de rat haar geliefkoosde schuil- en nestelplaatsen te ontnemen, een blijvend
succes was het niet: zelfs in huizen, waar alle bamboe door hout was ver-
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vangen, kwamen nog pestgevallen voor en bleek bij nader onderzoek de huisrat
met minder verborgen hoekjes genoegen te nemen en zelfs op de horizontale
construcüedelen, voor het blote oog direct zichtbaar, te willen nestelen. H i j
bleek ook geneigd tot de grond af te dalen, waar onder allerlei huisraad en in
de binnenshuis bewaarde voedsel- en houtvoorraden nog voldoende gelegenheid
overbleef om betrekkelijk ongestoord te nestelen. Op de verbetering der woning
moest dus nog een verbetering der bewoning volgen en een uitgebreide staf
van inspecterend personeel was nodig om beide in goede staat te handhaven en
om vooral de nog aanwezige ratten geregeld te verjagen, zo mogelijk te verdelgen.
Eerst op de basis dezer combinatie van technische en huishoudelijke verbetering
slaagde de woninginspectie er in het verbroken contact tussen mens en rat
verbroken te houden en daarmede de mensenpest te beëindigen.
Toen eenmaal de strijd ten koste van grote geldelijke offers en enorme krachtsinspanning, in het bijzonder van de zijde van het Binnenlands Bestuur, gewonnen
was, bleek echter de beloning des te groter te zijn. Aanvankelijk toch had bij
de doorvoering der woninginspectie geen ander doel voor ogen gestaan dan het
verbroken contact te handhaven en aldus verdere gevallen te voorkomen. En
men had er zich op voorbereid, dat deze inspecde een zeer langdurige, zo niet
een permanente zou zijn; immers de vrees bestond, dat de uit huis verdreven
en buitenshuis nestelende rattenbevolking zonder voortdurend waakzaam toezicht terug zou komen en met haar de pest, waardoor het resultaat van jarenlange strijd wederom teniet zou zijn gedaan.
Naarmate echter de woninginspectie langer werd voortgezet, bleek zij meer
te kunnen bereiken; dat de rat ook na doorvoering der woningverbetering, die
aati zijn verborgen leven en nestelen een einde maakte, toch hardnekkig binnenshuis standhield, ondanks de voortdurende bedreiging van de zijde der woninginspectie, vond zijn verklaring hierin, dat zijn bestaansstrijd buitenshuis nog
veel moeilijker was en hem hier, omringd door tal van natuurlijke vijanden, een
zekere verniedging te wachten stond. De huisrat, in tegenstelling met de veldrat
en andere rattensoorten, bleek een echt, obligaat huisdier te zijn, wiens bestaansvoorwaarden onafscheidelijk aan huis en erf gebonden zijn. Daaraan was het
te danken, dat de woninginSpecde, telkens herhaald, de kans kreeg om deze
rattenbevolking, voorzover niet buitenshuis gedreven en daar ten prooi gevallen
aan andere vijanden, steeds verder te verniedgen. En zo was het eindresultaat,
dat niet alleen het contact tussen mens en rat werd opgeheven en daarmede de
mensenpest verdween, doch ook het contact in de meer en meer gedunde rattenbevolking zelve werd verbroken en daarmede ook de rattenpest beëindigd
werd.
Op deze wijze is het gelukt om de afdehng Malang, waar de pest in de jaren
1911—'15 rond 22.000 doden had opgeëist, door verbetering van alle woningen
volkomen pestvrij te maken, zodat hier sedert 1916, behoudens een enkel
importgeval, geen pest meer is voorgekomen. Hetzelfde succes werd in de loop
der volgende jaren in de andere besmette gebiedsdelen behaald (in de gewesten
Pasoeroean, Kediri, Madioen en Soerakarta) en daarmede was de pestepidemie
in Oost-Java met haar uitlopers in Midden-Java omstreeks 1920 zo goed als
geëindigd; ruim 600.000 woningen waren toen verbeterd, waarvan meer dan
90% in Oost-Java.
Toch zijn, wanneer men zich uitsluitend tot dit systeem van bestrijding bepaalt, hieraan grote bezwaren verbonden. I n de eerste plaats is het wegbannen
van de huisrat onder stedelijke verhoudingen met een chaotische bouworde
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vrijwel onmogelijk. Het succes der woningverbetering kan alleen daarbuiten,
in de dessa ten plattelande, als verzekerd beschouwd worden. Het belangrijkste
bezwaar is echter wel, dat de woningverbetering in verband met de bestaande
woningtoestanden zowel ter voorbereiding als ter uitvoering zoveel tijd vereist,
dat eigenlijk niet de epidemie, de pest onder de bevolking, bestreden wordt
doch de epizoötie, de verborgen voortwoekerende pest onder de ratten.
Langzaam maar zeker, zoals zo even gezegd, wordt het contact der reeds
door de pest min of meer gedunde rattenbevolking onderling nog meer verbroken, zodat de rattenpest tenslotte uitsterft. Op dat ogenbhk is de epidemie
reeds geruime tijd in dalende richting gegaan, de mensenpest komt zelfs veelal
lang te voren nog slechts sporadisch voor. Door de woningverbetering wordt
niet zozeer de bestaande epidemie bestreden als wel een herhaling der epidemie,
een hernieuwde opleving dus, die vroeg of laat te verwachten is, voorkomen.
Terwijl de woningverbetering dus een schitterend eindresultaat oplevert, schiet
ze tekort tijdens het heersen der epidemie, op het ogenbhk dus, dat de pest
haar meeste slachtoffers maakt, een nadeel, dat uiteraard des te sterker gevoeld
zal worden, naarmate de pest zich over een groter gebied uitbreidt en een meer
explosief karakter draagt.
Dit geldt niet alleen voor de pest. Het geldt voor iedere epidemisch heersende
infectieziekte; daarom beweegt de bestrijding zich langs twee wegen: in repressieve richting met het doel zoveel mogelijk mensenlevens te redden en in preventieve richting, waarbij de strijd, direct dan wel indirect, tegen het oorzakelijk
agens, tegen de ziekteverwekker, gericht wordt en met de vernietiging hiervan
tevens het voortbestaan der ziekte beëindigd wordt. De eerste wijze van bestrijding richt zich tegen de intensiteit der ziekte, tegen de epidemie; zij kan
in de regel slechts een tijdelijk succes opleveren, dat echter door de mogelijkheid
van snelle toepassing zeer groot kan zijn. De laatste wijze van bestrijding richt
zich tegen de oorzaak der ziekte en leidt tot een definitief resultaat; zij is de
ideale doch ook de moeilijkste, kostbaarste en meest tijdrovende.
Afhankelijk van de aard der betreffende infectieziekte, loopt het aandeel voor
beide bestrijdingswijzen zeer uiteen. I n het algemeen treedt bij ziekten, waarbij
het oorzakelijk infectie-agens slechts van mens op mens kan voortleven en de
mens dus in het middelpunt der infectie staat, de repressieve bestrijding op de
voorgrond, terwijl daar, waar de ziektekiem ook buiten het menselijk organisme
kan voortleven, mede aan preventieve maatregelen een belangrijk aandeel in de
strijd toekomt.
Als prototype van eerstgenoemde klasse kan de pokken genoemd worden, in
vroeger tijden de meest gevreesde der z.g. contagieuse infecdeziekten, thans voor
bestrijding, zelfs in tropenlanden, zeer toegankelijk, dank zij het bezit van de
vaccine, de koepokstof, een levende entstof van zo hoge immuniserende kracht,
dat vrijwel 100% onvatbaarheid der gevaccineerden bereikt wordt welke jarenlang standhoudt. Met behulp van dit repressieve bestrijdingsmiddel volgt niet
alleen een snelle daling van het aantal pokkengevallen en verliest de ziekte
weldra haar epidemisch karakter, doch na vaccinatie en masse sterft ze zelfs
al spoedig geheel uit.
U zult zich misschien met verwondering afvragen, waarom ik hier van een
repressief bestrijdingsmiddel spreek, terwijl toch de inenting met koepokstof de
mens beschermt tegen de pokken, deze ziekte dus voorkomt en daarom veeleer
een preventieve, prophylactische maatregel zou moeten heten. Inderdaad maakt
vaccinatie, i.e. actieve immunisatie, de mens onvatbaar, Zij heeft de individuele
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prophylaxe ten doel, maar dit neemt niet weg, dat ze in epidemiologische zin
geen preventief doch een repressief karakter draagt: ze beschermt het individu,
doch laat het oorzakelijk agens, het pokkenvirus, ongemoeid. Dat de ziekte
weldra uitsterft, is aan de gelukkige omstandigheid te danken, dat het pokkenvirus betrekkelijk gevoelig is en het immune organisme klaarblijkelijk niet meer
de voor leven en ontwikkeling vereiste voedingsbodem biedt.
Dit is echter een uitzondering, gewoonlijk is het resultaat geenszins zo volmaakt; dit blijkt bv. bij het gevaarlijke trio der acuutinfectieuse darmziekten,
typhus, cholera en dysenterie, waarbij toepassing der vaccinatie wel tot een
daling der epidemie leidt, doch niet tot verdwijning der ziekte en wel tengevolge
van de aanwezigheid van de gezonde bacillendrager, waarin de oorzakelijke
ziektekiem rustig blijft voortleven. Alleen maatregelen van preventieve aard als
drinkwaterzuivering, verbeterde afvoer van faecaliën enz., kunnen het voortbestaan dezer ziekten beëiiidigen en dan nog alleen bij uitschakeling van de
bacillendrager.
Als prototype van de tweede klasse van ziekten noem ik de malaria, geen
directe contact-infectie, doch van mens op mens overgebracht door een muskiet.
Zowel in mens als muskiet maakt de parasiet een ontwikkehng door, beide tezamen vormen zij de infectiecyclus en zo kan deze zowel bij de niens als bij de
muskiet onderbroken worden. Bij gebreke van een vaccin is geen actieve immunisatie mogelijk, doch gelukkig beschikken we over een specifiek therapeuticum,
de chinine, welke bij een malaria-epidemie onmisbaar is als repressief bestrijdingsmiddel. Millioenen hebben hun leven te danken aan de chinine, maar ze
is toch niet bij machte de malaria te doen verdwijnen. Dat is eerst mogelijk door
de cyclus bij de muskiet te onderbreken, door haar met name dè gelegenheid tot
leven en voortplanting te ontnemen, dus in haar bestaansvoorwaarden te bedreigen. Het zijn maatregelen van preventieve aard, kortweg samengevat als
bodem-assainering, welke tot vernietiging van de muskiet en daarmede van de
door haar geherbergde parasiet leiden en aldus de malaria in het gebied tot een
definitief einde brengen. Voor andere, door insecten overgebrachte ziekten
geldt in beginsel hetzelfde, ook voor de pest.
De reden, dat bij de bestrijding hiervan alleen het preventieve systeem
hardnekkig wordt doorgezet, is niet gelegen in een miskenriing van de grondslagen der bestrijding van infectieziekten, doch is eenvoudig toe te schrijven
aan het droevige feit, dat alle repressieve middelen gewogen en te licht bevonden
waren.
Al spoedig na het uitbreken van de pest in het Malangse, is een proef genomen met vaccinatie, maar toevallig vertoonde de epidemie in de tweede helft
van 1911 tijdelijk een sterke dahng en daar bovendien de sterfte onder de gevaccineerden even hoog bleek te zijn als onder de niet-gevaccineerden, werd
het vertrouwen in de vaccinatie al dadelijk ernstig geschokt en heeft ze in OostJava niet meer plaats gevonden. Deze epidemie was nog nauwelijks ten einde,
toen in Midden-Java een nieuwe epidemie uitbrak, welke de cijfers van OostJava, zowel in intensiteit als extensiteit volkomen in de schaduw Zou stellen.
Het is duidelijk, dat bij een epidemie van zo ongekend explosief karakter het
tempo der woningverbetering volkomen tekort moet schieten om zelfs ook maar
locaal enig noemenswaard succes te kunnen boeken eri dat hiér meer dan ooit
de dringende behoefte aan een repressief bestrijdingsmiddel gevoeld werd.
Het lag voor de hand om nog eens een proef op groter schaal te nemen met
vaccinatie, en wel met het z.g. Haffkine-vaccin, waarmede in Oost-Java sléchts
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een gering aantal vaccinaties waren verricht en waarvan intussen de roep van
Brits-Indië onverzwakt was blijven voortleven. D i t pestvaccin is genoemd
naar HAFFKINE, een Rus van geboorte en leerling van PASTEUR, die omstreeks
1890 zijn diensten had aangeboden aan de Brits-Indische Regering ter bestrijding van de cholera. H i j maakte een cholera-vaccin van gedode cholerabacillen
en toen enige jaren later de pest uitbrak, heeft hij in dezelfde geest een pestvaccin gemaakt, dat nog steeds in Brits-Indië gebruikt wordt, zij het dan ook
herhaaldelijk gemodificeerd.
Ook deze proef bracht teleurstelling, een reductie der sterfte tot ongeveer de
helft maar in het sterkst besmette rayon zelfs niet meer dan 3 0 % , dus een heel
wat slechter resultaat dan in Brits-Indië, waar volgens tal van mededelingen
met het Haffkine-vaccin een 6 — 1 0 maal en zelfs nog lagere sterfte bereikt zou
zijn. N u zijn de meeste gegevens van die aard, dat ze statistisch volkomen
waardeloos moeten heten; niemand minder dan LiSTON, de auctor intellectualis
van de rat-vlo-mens-hypothese, die jaren lang directeur is geweest van het
Haffkine-laboratorium in Bombay, heeft in zijn jaarrapporten telkens op de
onvolkomenheden dezer gegevens gewezen, wat intussen niet belet heeft, dat
ze in latere jaren weer aan dezelfde euvels mank gaan.
Toen de pest enige jaren later ook in West-Java haar intrede had gedaan
en, i n 1928 de Preanger binnendringend, zich snel Westwaarts verspreidde,
was de vrees gerechtvaardigd, dat zich ook hier weldra een epidemie van ernstige
afmetingen zou ontwikkelen, waarbij van woningverbetering binnen afzienbare
tijd niet of nauwelijks sprake zou kunnen zijn, in aanmerking genomen, dat deze
in Midden-Java nog verre van voltooid was. Daar ik reeds sedert enige jaren
in het Instituut PASTEUR te Bandoeng werkzaam was, bestond er dus alle aanleiding om het vaccinatieprobleem nogmaals onder de ogen te zien, thans in de
eerste plaats van experimentele zijde.
Over de werkzaamheid van dode pestvaccins, waarmede tot dusverre gevaccineerd was, waren de meningen zeer verdeeld: enerzijds bevredigende,
anderzijds volkomen negatieve uitkomsten en ofschoon persoonlijk zeer sceptisch
gestemd, mede op grond van de reeds genoemde povere vaccinatieresultaten bij
de mens, heb ik toch de meest gebruikelijke vaccins nog eens bij verschillende
laboratoriumdieren op hun werkzaamheid onderzocht. Daarbij bleek al spoedig
dat niet zozeer de aard van het vaccin als wel de aard van het proefdier beslissend
was voor de uitslag: bij de tamme witte rat en muis gaf vrijwel elk vaccin bevredigende uitkomsten, terwijl deze bij de cavia en wilde huisrat, de voor pest
meest gevoelige proefdieren, met geen enkel vaccin konden worden bereikt,
ongeacht dosering en aantal injecties. D i t wordt duidelijk gedemonstreerd in
achterstaande tabel, waarin het gezamenlijke resultaat van alle proeven is neergelegd.
De opzet bij zo'n immunisatieproef is eenvoudig. Een zeker aantal proefdieren
b.v. 1 0 wilde huisratten, 1 0 cavia's en 1 0 muizen worden onderhuids met het
te onderzoeken vaccin ingespoten, driemaal in stijgende dosis, met telkens een
week interval; enige weken na de laatste vaccinerende dosis volgt dan de infectie,
eveneens onderhuids, met een groot aantal levende, zeer infectieve pestbacillen,
die voor een normaal dier steeds dodelijk is. Toch moet ter controle altijd eenZelfde aantal normale, dus niet-geïmmuniseerde, dieren op dezelfde wijze geïnfecteerd worden, dus in dit geval 1 0 huisratten, 1 0 cavia's en 1 0 witte ratten.
Men kan de proef ook veel uitgebreider opzetten b.v. door met verschillende doseringen van het vaccin te werken, door het aantal injecdes te vermeerderen of te
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I.

Immunisatie met dood vaccin (3 injecties)
a,

totale resultaten.

gevaccineerden

controles

proefdier
verloop
wilde huisrat
witte rat
witte muis
cavia
aap

(348)
(173)
(110)
(100)
(20)

342 69.273
170 142.28
103
65.38
81
9.72
19
16.3

b.
wilde huisrat
witte rat
witte muis
cavia

(70)

69
70
(70) 63
(100) 81

% overleving
20.1
83.5
63,1
11.1
84,2

vei loop
110
55
30
25
10

:
:
•
•

% overleving

1.109
3.52
0.30
0.25
2.8

0.9
5.4
0.—
0.—
20.—

0.20
1.19
0.20
0.25

0.—
5.—
0.—
0.—

vergelijkende resultaten.
12.57
60.10
40.23
9.72

17.4
85.5
63.5
11.1

20
20
20
25

verminderen, door het interval tussen de injecties te verlengen of te verkorten,
enz. Daarvoor is dan een groter aantal proefdieren nodig, doch wanneer men
voor iedere variatie een serie van 10 gebruikt, dan kan men met hetzelfde aantal van 10 controles van iedere proefdiersoort volstaan. Het percentage overleving is de graadmeter voor de werkzaamheid van het vaccin; hoe groter het
aantal overlevende proefdieren, hoe hoger de verkregen immuniteit, hoe waardevoller het vaccin is, vooropgesteld, dat de controles Zo zij al niet alle sterven
toch een hoge sterfte te zien geven.
U i t de tabel blijkt dat de immuniteitsgraad, die bij verschillende soorten
van proefdier met eenzelfde vaccin bereikbaar is, zeer uiteenloopt en dat zulks
niet aan een toevallige groepering der proeven is te wijten, blijkt uit het
tweede deel der tabel, waarin alle series gelijktijdig en op dezelfde wijze zijn
voorbehandeld en geïnfecteerd en die dus onderling volkomen vergelijkbaar
zijn. Ook hier staan witte rat en -muis bovenaan, wilde huisrat en cavia onderaan. De voor pest minst gevoelige proefdieren blijken vrij gemakkelijk te kunnen
worden geïmmuniseerd, de voor pest meest gevoelige cavia en huisrat daarentegen zeer moeilijk, onverschillig van welke aard het dode vaccin ook is.
En daar de mens, wat zijn gevoeligheid voor pesdnfecde betreft, vermoedelijk
dichter bij cavia en huisrat staat, is van zijn immunisatie met dood vaccin weinig
heil te verwachten zoals de proefvaccinaties in Oost- en Midden-Java reeds hadden uitgewezen.
Tenslotte er van overtuigd, dat het niet mogelijk is om met behulp van gedode
bacillen een bevredigende immuniteit bij huisrat en cavia op te wekken, ben ik
overgegaan tot een levend vaccin. Reeds vroeger zijn in deze richting proeven
genomen door verschillende onderzoekers, doch daarbij was een kunstmatig
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verzwakte stam gebruikt, terwijl ik een andere weg gekozen heb, met name die
van spontane verzwakking, daartoe geïnspireerd door de studie van H A D L E Y
over „microbic dissociation", het proces van dissociatie, van ontleding, dat zich
vroeg of laat in iedere bacterie-cultuur voltrekt en oorzaak is, dat al haar eigenschappen verandering ondergaan. D i t geldt niet alleen vorm en groei doch ook
haar biochemische qualiteiten, in de eerste plaats virulentie en andgeen vermogen, die tenslotte geheel verloren kunnen gaan.
Ik mag die termen virulentie en antigeen wel even toelichten. Men noemt
een bacterie virulent, wanneer zij de kracht heeft om, in het organisme binnengedrongen, zich te vermenigvuldigen en met behulp van de door haar geproduceerde giftige stoffen, (de z.g. endotoxinen) dit organisme ziek te maken,
eventueel te doden. Onder andgeen verstaat men iedere stof, die in het organisme
gebracht, de vorming van antistoffen kan veroorzaken. Het zijn bijna altijd
eiwitstoffen, die dit vermogen bezitten en daartoe behoren ook bacteriën, die
levend of dood, al dan niet kunstmadg in het hchaam gebracht, een andgene,
eventueel een immuniserende werking kunnen uitoefenen. Ik zeg eventueel,
omdat niet iedere antistof een immuunstof behoeft te zijn. Daarom is het juister
van antigene en niet van immuniserende werking te spreken, hoewel in het
onderwerpelijk verband beide wel als identiek mogen worden beschouwd.
Zo'n virulente bacil kan deze eigenschap verliezen, hetzij reeds in het organisme, hetzij na isolatie in de cultuur. Nu was tot voor betrekkelijk korte tijd de
algemene opvatdng, dat in een virulente cultuur alle bacteriën eenzelfde graad
van virulentie bezitten, dat deze virulentie bij alle bacteriën geleidelijk minder
wordt om tenslotte geheel te verdwijnen, m.a.w. een cuhuur zou in virulentie
afnemen, doordat alle bacteriën in die cultuur geleidelijk minder virulent en
tenslotte volkomen avirulent worden, dus onschadelijk voor mens of proefdier.
H A D L E Y nu heeft wel de krachtigste stoot gegeven om deze stelhng aan het
wankelen te brengen en plaats te doen maken voor de juiste opvatting, dat in één
en dezelfde cultuur virulente en volkomen avirulente individuën naast elkaar met
alle overgangen daartussen kunnen voorkomen. Dit geldt evenzo voor het
andgeen vermogen; tot voor kort bestond de neiging om de begrippen andgene
werking en virulentie samen te koppelen, in die zin dus dat werd aangenomen,
dat de antigene werking van een bacteriestam des te geringer zou zijn, naarmate
zijn virulende geringer is. Gelukkig is ook dit niet juist. De meeste avirulente
stammen zijn inderdaad weinig of niet werkzaam, maar dat neemt niet weg,
dat antigene werking en virulende volkomen los van elkaar kunnen staan;
enerzijds hoog virulente stammen met gering immuniserend vermogen, anderzijds avirulente stammen met sterk immuniserend vermogen met alle gradaties
daartussen.
Ik had er mij op voorbereid, dat mijn onderzoek in deze richdng zo ongeveer
zou neerkomen op het zoeken naar een naald in een hooiberg, maar een toevallige ontdekking leerde mij, dat langs deze weg ook een snel resultaat geenszins uitgesloten behoefde te worden beschouwd. I n begin 1930 vond ik n.l. een
cultuur, die een viertal maanden tevoren uit een pestrat van de districtshoofdplaats „Tjiwidej" geïsoleerd en verder op de gewone wijze bewaard was, zijn
virulentie voor huisrat en cavia ogenschijnlijk geheel verloren had. Ik mag U
niet vermoeien met de technische details van het verder onderzoek van deze
stam en moet dus volstaan met de mededeling, dat uit een geïsoleerde kolonie
van deze stam een volkomen avirulente cultuur gekweekt kon worden en daarmede was stam „ T j i w i d e j " geboren, de stam waarmede talloze proeven zijn
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genomen en waarmede later ook de proefvaccinatie en daarna de eerste massa=
vaccinatie heeft plaats gehad.
Deze proeven zijn op dezelfde wijze verricht als die met dood vaccin behalve
dat thans met een enkele immuniserende dosis werd volstaan; toen de eerste
resultaten met een hoge entdosis gunstig waren, werden de proeven met steeds
kleinere vaccinerende doses voortgezet. Deze dosis wordt uitgedrukt in de hoeveelheid van de gebruikte agarcultuur, een ogenschijnlijk ruwe doch bij nauwkeurig werken zeer betrouwbare maat, daar een agarcultuur na twee dagen groei
vrijwel constant rond 5 milliard levende pestbacillen telt. Zo'n agarcultuur
wordt nu met pbysiologische zoutoplossing of bouillon afgespoeld en tot een
homogene suspensie gemaakt, welke daarna door verdere verdunning tot iedere
gewenste fractie van een agarcultuur kan worden herleid. Het eindresultaat
van alle proeven is neergelegd in onderstaande tabel.
II.

Immunisatie met levend vaccin (1 injectie)
dalende entdosis van stam Tjiwidej.
huisrat

entdosis
(agarcultuur)

verloop

2
1
'Ir.
(20)
'lioo
'koo
^/lOOO
^/lO'OOO
"'/lOO'OOO,

l / l millioen
i/io millioen
i/joo millioen
Viooo millioen

(100)
(30)
(100)
(10)

20
20
35
19
60
310
20
70
99 :
29 :
99 ;
10 :
9;
10 ;

18.2
17.3
29.6
17.2
52.8
248.62
17.3
57.13
66.33
21.8
61.38
5.5
1.8
2.8

9 1/
(555) 554 :455.99
'IwOOO " "^/lOO'OOO (130) 128 : 87.41
V l mill, i/iooo mill- (130) 128 : 69.59
Controles

350 : 5.345

% overleving
90.—
85.—
82.8
89.4
86.6
80.—
85.—
81.4
66.6
72.4
61.6
50.—
11.1
20.—
82.¬
68.¬
53.9
1.4

verloop
20
15.5
100 96.4
20
19.1
20 20.0
30 29.1
243 220.23
24 20.4
30 25.5
69 35.34
20
5.15
50
5.45
18
0.18
20
0.20

75.—
96.—
95.—
100.—
96.6
90.5
83.3
83.3
50.7
25.—
10.—
0.—
0.—

(490) 487 444.43
(90) 89 40.49
(90) 88
5.83

91.2
45.—
5.7

(245)
(25)
(70)

(20)

280 : 0.280

Wanneer U dit resultaat vergelijkt met dat van dood vaccin bij huisrat en
cavia, zal het U duidelijk worden, welk een sterke immuniserende kracht stam
„ T j i w i d e j " bezit. Met dood vaccin overleefde niet meer dan 20%; van de cavia
nauwelijks 10%, hoe hoog ook de entdosis steeg (en ik ben tot een 3-malige
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injectie gegaan van 5, 10 en 15 milliard, d.i, een totale entdosis van niet minder
dan 30.000 millioen bacillen). Met stam „ T j i w i d e j " blijft bij immunisatie tot
1/1000 agarcultuur toe, dus met 5 millioen levende bacillen, nog meer dan 80%
van huisrat en cavia in leven, zelfs met 1 /1.000.000 agarcultuur = 5.000 levende
bacillen nog meer dan 60% van de huisrat. Bij de cavia is, zoals U ziet, het
overlevingspercentage bij hogere dosering beter, bij lagere dosering echter veel
minder dan bij de huisrat.
Na stam „Tjiwidej" zijn nog een dertigtal andere stammen op dezelfde
wijze onderzocht, en op enkele uitzonderingen na is het ook uit deze stammen
gelukt avirulente varianten af te splitsen, somtijds reeds bij eerste onderzoek,
soms eerst vele jaren later na drie- of viermaal herhaald onderzoek. De ouderdom van de betreffende stam is daarbij geenszins beshssend; bij enkele stammen
werd reeds binnen het halve jaar dissociatie gevonden, bij andere was er na 15
jaren nog steeds geen spoor van te ontdekken.
Sommige van deze avirulente stammen bleken vrijwel alle antigene waarde
verloren te hebben, maar de meeste waren nog zeer werkzaam; merkwaardigerwijze echter vertoonden alle een opvallend verschil met stam Tjiwidej in die zin,
dat het immuniseringseffect bij de huisrat lager, bij de cavia daarentegen veel
hoger was dan met stam Tjiwidej bereikt kan worden. Vooral bij vermindering
van de entdosis komt dit verschil duidelijk te voorschijn. (Tabel I I I ) .
III.

Immunisatie met verschillende stammen (levend)
dalende entdosis bij cavia (% overleving).
Cavia
agarcultuur

rat

stam

Harbin
Garoet No. 5
Tasikmalaja
Soemedang
Inst. Pasteur No. 14
Bombay hum.
„
rat
Preanger
Maasland
Java

Tjiwidej

i/j^ millioen

i/io millioen

i/iQo millioen

100.—
100.—
100.—
100.—
100.—
100.—
90.—
90.—
90.—
90.—

100.—
100.—
100.—
90.—
90.—
80.—
80.—
90.—
70.—
60.—

100.—
80.—
60.—
80.—
80.—
10.—
70.—
80.—
30.—
20.—

57.5
60.—
40.—
55.—
50.—
72.5
66.—
35.—

20.—

0.—

0.—

80.—

'lioo

60.—

Terwijl met 1/000.000 agarcultuur bij al deze stammen 90—100% overleving wordt bereikt, bedraagt dat voor stam Tjiwidej nog slechts 20%; met
1/10.000.000 cultuur overleeft geen enkele Tjiwidej-cavia, terwijl verscheidene
dezer stammen nog 100% geven; 1 stam (Harbin) doet dit zelfs nog met
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1 /lOO.OOO.OOO agarcultuur; d.w.z. met rond 50 bacillen wordt nog een volkomen
bescherming bereikt tegen een infectie van gemiddeld 50.000 virulente pestbacillen; een enorme immuniteit als U bedenkt, dat reeds 10 hiervan een zeker
dodelijke dosis voor de cavia betekenen. Zelfs 1 bacil is hiertoe reeds in staat.
Omgekeerd, staat stam Tjiwidej wat het resultaat bij de rat betreft, bovenaan: 80% overleving met een entdosis van 1/100 agarcultuur, wat met geen
enkele andere stam bereikt wordt. Ook hier is het verschil nog duidelijker bij
lagere entdosis: met 1/1000.000 agarcultuur blijft bij stam Tjiwidej nog 30—60,
gemiddeld bijna 50%, in leven, bij de andere stammen O—20, gemiddeld niet
meer dan 10%. Ik zal hiervan geen tabel vertonen doch een curve, welke het
verschil misschien nog treffender demonstreert.

Dit merkwaardig verschil in immuniserend effect ten opzichte van rat en cavia
kan niet anders verklaard worden dan door een verschil in antigene structuur,
wat niet alleen uit wetenschappelijk oogpunt van belang is, doch vooral ook
wat betreft de practische toepassing van vaccin; ik kom hier later nog eens op
terug.
I n verband met de gunstige resultaten der immunisatie van rat en cavia met
stam „Tjiwidej" lag het voor de hand om te onderzoeken, in hoeverre deze
ook bij de mens zouden kunnen worden bereikt. Nadat tevoren was vastgesteld,
dat de injectie van dit levend vaccin bij de mens geen ernstige locale of algemene verschijnselen veroorzaakte, doch integendeel de ent-reactie een boven
verwachting kalm beloop toonde, werd tot een proefvaccinatie besloten en wel
volgens de alternerende methode, de enige methode, waarbij de gebruikelijke
fouten kunnen worden vermeden en statistisch betrouwbare uitkomsten verzekerd zijn.
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De meest voorkomende fout is, dat men zich bepaalt tot het vaccineren van de
gewilhgen, waarna de sterfte aan pest in deze groep vergeleken wordt met de
sterfte onder hen, die niet bereid waren zich te laten vaccineren. N u zijn de
onwilhgen veelal van lagere ontwikkeling of van een bijzondere geloofsrichting
en i n verband hiermede zijn hun levensomstandigheden dikwijls geheel andere.
Vooral i n Brits-Indië met zijn scherpe kaste-scheiding lopen leef- en woonwijze
zeer uiteen en het is duidelijk, dat deze beide groepen in de regel geenszins
vergelijkbaar zijn.
Nog een veel voorkomende fout schuilt hierin, dat de vaccinatie langzaam
wordt ingezet en eerst tegen het einde van de epidemie voltooid is. De epidemie
treft dus tijdens haar stijging, wanneer zij de meeste slachtoffers maakt, hoofdzakelijk niet-gevaccineerden en op deze wijze worden de cijfers des te gunstiger
voor de vaccinatie, naarmate deze later en in langzamer tempo wordt doorgevoerd.
Nog meer worden de cijfers geflatteerd, wanneer de pest niet diffuus verspreid is doch — wat herhaaldelijk voorkomt — zeer gelocahseerd blijft en de
gevaccineerden hoofdzakelijk in de niet- of weinig besmette wijken wonen.
Om kort te gaan, vrijwel geen enkele statistiek houdt rekening met het volkomen
onberekenbare beloop van de pest, zodat een zelfs maar bij benadering gelijkwaardige controle-groep steeds gemist wordt.
Dit is alleen te bereiken door vaccinatie volgens de alternerende methode,
waarbij geen gewilligen gesteld worden tegenover onwilhgen of twee groepen
worden vergeleken, die niet alleen in aantal doch bovenal met betrekking tot
kans op infectie zeer uiteen kunnen lopen. Zij alleen waarborgt, mits tot in de
kleinste sociale eenheid, het huisgezin, naar geslacht en leeftijd nauwkeurig
doorgevoerd, een verdeling in twee groepen, welke, onder volkomen dezelfde
omstandigheden wonend en levend, over eenzelfde periode aan dezelfde besmettingskansen zijn blootgesteld.
Het feit, dat deze methode, hoewel uit statistisch oogpunt de enig juiste,
vrijwel nimmer wordt toegepast, wordt gewoonlijk verontschuldigd met een
verwijzing naar de grote bezwaren van haar toepassing in de praktijk. Inderdaad
kost de alternerende methode, vooral wanneer het de vaccinatie ener vrije bevolking betreft, zowel ter voorbereiding als ter uitvoering veel meer tijd en
arbeid dan een massavaccinatie der bevolking zonder meer vereist.
Men ziet de methode echter ook zelden toegepast i n de kliniek, althans op
enigszins grote schaal, ofschoon de alternerende therapeutische behandehng
van een aantal lijders aan eenzelfde ziekte toch geen onoverkomelijke moeilijkheden met zich kan brengen. Het is aan een gemis aan objectiviteit en aan overschatting van de waarde van experimenteel onderzoek toe te schrijven, dat men
maar al te zeer geneigd is om al dadelijk tot algemene toepassing bij de mens
over te gaan van elk middel, dat in het dierexperiment een bevredigend resultaat
heeft opgeleverd, ongeacht de omstandigheid, dat de gevoeligheid zowel als het
reactieve vermogen van mens en proefdier in de regel sterk uiteenlopen, het
ziektebeeld zeer verschillend kan zijn en tenslotte de natuurlijke weg van
infectie gewoonlijk een geheel andere is dan die, onder experimentele verhoudingen toegepast.
Hoe dit ook zij, daar het Haffkine-vaccin in de jaren 1920—'22 volgens de
alternerende methode toegepast, als onvoldoende werkzaam was verworpen,
was het vanzelfsprekend, dat het levende vaccin, ongeacht de voortreffelijke
experimentele resultaten, op dezelfde wijze op zijn juiste waarde moest worden
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getoetst. Daartoe werden twee onderdistricten in liet regentscliap Bandoeng
uitgeliozen: Bandjaran en Batoedjadjar, elk met een bevolkingssterkte van rond
40.000 zielen, waar de pest in de loop der laatste drie jaren alle dessa's had
aangetast en een steeds grotere uitbreiding vertoonde, zodat in de naderende
Westmoesson een nog hogere stijging van de pestepidemie te verwachten was.
Na voorafgegane, nauwgezette registratie der 12 resp. 13 dessa-complexen,
werden in de loop van de maand November en de eerste dagen van December
1934, dus nauwelijks in één maand tijds, achtereenvolgens in elke dessa alle
inwonenden, huisgezin na huisgezin, alternerend, de een om de ander, ingeënt.
Evenals vóór de vaccinatie, geschiedde het onderzoek van alle sterfgevallen
door middel van milt- en longpunctie; de praeparaten werden in het laboratorium van het Instituut PASTEUR onderzocht. Bovendien werd nog van iedere
dode miltmateriaal verzameld om, ingeval het microscopisch beeld twijfel
overliet, de dierproef te kunnen verrichten, welke voor de diagnose beslissend is.
Gedurende de observatieperiode, ongeveer 5 maanden, kwamen in beide
onderdistricten in totaal ruim 1200 sterfgevallen voor, waaronder 265 aan builenpest, 41 onder gevaccineerden, 224 onder niet-gevaccineerden of, op de getalsterkte der beide groepen berekend, LOP/o,, sterfte tegenover 5 "/oo» een reducde
dus tot bijna 20%. Bij vergelijking van de cijfers der beide onderdistricten
afzonderlijk, bleken deze echter zeer uiteen te lopen; in Bandjaran een reductie
tot 1.50/00, dus tot nauwelijks VJ, in Batoedjadjar daarentegen tot 0.5 "/„o, dus
tot VioDe oorzaak van deze sterkte divergentie is gelegen in de omstandigheid, dat
in het eerste onderdistrict al dadelijk na de vaccinatie een heftige explosie van
longpest optrad, waarvan verscheidene gevallen niet als zodanig konden worden
onderkend.
Longpest is een echte contactinfectie, welke van mens op mens wordt overgebracht en epidemiologisch dus een geheel ander beeld vertoont dan de
builenpest, waarbij de mens zèlf geen bron van infectie is. Dat kan de builenpestlijder eerst worden wanneer in de loop der ziekte ook zijn longen aangetast
worden. Door deze complicatie, een z.g. secundaire longpest, is hij in staat
anderen door hoesten te besmetten en aldus een epidemie van primaire longpest in te leiden, welke zich dan volkomen onafhankelijk van de heersende
rattenpest verbreidt.
Aangezien primaire longpest gevaccineerden en niet-gevaccineerden vrijwel
even sterk treft, althans na enkele vaccinatie, is het duidelijk, dat reeds een klein
aantal van zulke miskende gevallen voldoende is om een vaccinatie-statistiek
van builenpest, dus van een ziekte, welke in dit geval een veel kleiner deel der
gevaccineerden treft, zeer ten ongunste te beïnvloeden; Daarom meen ik, dat
het vaccinatie-resultaat van Batoedjadjar, waar de verhoudingen door de longpest weinig of niet vertroebeld werden, als het normale mag worden beschouwd
en door éénmahge vaccinatie met stam Tjiwidej een reductie tot 10% inderdaad
bereikbaar is.
Dit wil natuurlijk niet zeggen, dat de totale sterfte aan pest tot 1/10 Zou kunnen
worden teruggebracht. Immers, nog afgezien van de primaire longpest, zou dit
de volledige opkomst der bevolking vereisen, wat uitgesloten is. Een opkomst
van 90%, is al zeer hoog en de ontbrekende 10% betekent al dadelijk een verdubbeling van de sterfte. Bovendien is van een immuniteit na een enkele injectie
te verwachten, dat zij beperkt van duur zal zijn en niet langer dan 6—8 maanden
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bescherming zal kunnen bieden, Daarom zal de sterfte in een gevaccineerd gebied, tengevolge van het ongestoord voortwoekeren van rattenpest weer geleidelijk stijgen, totdat de immuniteitsgraad door een herhaalde vaccinatie opnieuw
op peil wordt gebracht. Alle omstandigheden in aanmerking genomen, mocht
naar mijn schatting van dit vaccin na eerste toediening geen grotere reductie
dan tot rond 25% van de sterfte verwacht worden.
Toen reeds einde December '34 duidelijk werd, dat de proefvaccinatie een
zeer gunstig beloop nam, werd besloten om zo spoedig mogelijk hieraan de
vaccinatie der gehele bevolking van het zwaarst besmette gebied van de Preanger
te doen aansluiten. In de laatste week van Januari '35 werd deze massavaccinatie
op 4 verschillende plaatsen tegelijk ingezet en dessa na dessa, onderdistrict na
onderdistrict, geleidelijk afgewerkt. Gemiddeld werd op elke entplaats een aantal
van 2500—3000 per dag geënt en, waar mogelijk, de vaccinatie van een gehele
dessa op één dag voltooid. Zo zijn dan in de loop van het jaar '35 in het gewest
Preanger 1.965,000 personen gevaccineerd op een bevolking van ruim 2 millioen
zielen, dus meer dan 94%, Ook elders in het Cheribonse en in de Kedoe had,
zij het ook op veel kleiner schaal, in de laatste maanden van '35 vaccinatie plaats,
In totaal werden in dat jaar 2,166,433 vaccinaties verricht. Bovendien had ook
reeds revaccinatie plaats in een aantal dessa's van enkele onderdistricten, die
reeds in het begin van het jaar waren gevaccineerd en waar 6—^8 maanden later
de pest weer plaatselijk het hoofd opstak,
In het jaar '36 en in de eerste helft van '37 werd de revaccinatie op dezelfde
wijze incidenteel voortgezet, meestal beperkt tot een of meer dessa's, soms uitgebreid tot een geheel onderdistrict. Toen het duidelijk werd, dat op deze wijze
de regelmadge seizoenstijging tegen het einde van dat jaar, hoewel sterk in omvang afgenomen, toch niet geheel kon worden voorkomen, is in September '37
ook de revaccinatie systematisch ingezet in de zwaarst besmette regentschappen
Bandoeng en Garoet. Deze systematische revaccinatie, welke ongeveer 5 maanden in beslag nam, werd in de jaren 1938 en '39 herhaald, het laatste jaar zelfs
op nog intensievere wijze met niet minder dan 10 ploegen, zodat het sterkst
besmette gebied vóór het einde van het jaar kon worden afgewerkt.
Curve 2 (pag. 58) geeft het beloop van de pest over alle jaren, van 1911
tot einde 1941.
Over de gehele linie treedt in het jaar 1935 een dahng in, ongeveer tot de helft,
deze zet zich in de volgende jaren geleidelijk voort. I n 1940 was het aantal sterfgevallen aan pest kleiner dan in enig jaar sedert deze ziekte haar intrede deed
op Java.
Wanneer we ons afvragen, wat met deze over een vijfjarige periode voortgezette vaccinatie bereikt werd, dan is het niet zo eenvoudig om daarop het juiste
antwoord te geven. De sterfte-reductie in het jaar '35 tot ± 50% drukt geenszins het effect der eerste vaccinatie uit; immers niet alleen werd de vaccinatie
eerst op 23 Januari ingezet, zodat deze maand met haar top van rond 2000
pestgevallen vrijwel geheel buiten beschouwing moet blijven, doch bovendien
werd zij eerst O—10 maanden later voltooid: in het regentschap Bandoeng b.v.
einde October, in Garoet pas medio November.
Er is maar één middel om tot een betere waardering der sterfte-reducties te
komen nl. door vergelijking der sterfte onder gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Ik heb er wel voor gewaarschuwd, dat men in het algemeen zeer voor-
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zichtig moet zijn bij het trelilcen van conclusies uit deze sterftecijfers, vooral
wanneer het een groepering van willigen en onwilhgen betreft, Maar op Java
verkeren we in de gelukkige omstandigheid, dat het motief „onwil" niet bestaat.
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Ik moest hier eigenlijk in de verleden tijd spreken, maar ik wil de illusie nog
bewaren. Afwezigheid op een vaccinatiedag is in de regel aan ziekte, ouderdom
of aan andere oorzaken van algemene aard toe te schrijven. Wegblijven „en
masse" komt nooit voor, zelfs het wegblijven van een huisgezin in zijn geheel
is al uitzondering. Beide groepen verschillen alleen in getalsterkte doch zijn
overigens vrijwel gelijkwaardig, zodat de statistische betrouwbaarheid van de
verschillen in sterfte bij deze massavaccinatie die bij alternerende vaccinatie
zeer dicht zal naderen.
Het was niet mogelijk om de sterfte aan pest onder wel- en niet-gevaccineerden over geheel Java in détail te volgen, zelfs voor het hele gewest Priangan was
dat ondoenlijk en zo heb ik mij bepaald tot het regentschap Bandoeng. Dat
was al moeilijk genoeg, maar aan de hand van de nauwkeurig bijgehouden
vaccinatieregisters der dessa's, 234 in aantal, is het toch gelukt om bij vrijwel
alle sterfgevallen aan pest uitsluitsel te krijgen omtrent het al of niet gevaccineerd
zijn van de overledene. I n het Regentschap Bandoeng nu kwamen in 1935 in
het gevaccineerde gebied 3,990 sterfgevallen aan pest voor, waarvan er echter
2,680, dus ruim ^/g, reeds vóór de vaccinatie vielen. Zo blijven er 1,310 over,
welk totaal dus alle sterfgevallen aan pest omvat, welke in elk der 234 besmette
dessa's — verdeeld over 24 onderdistricten met een zielental van ruim 1 millioen — na de (laatste) dag van vaccinatie tot ultimo December '35 zijn voorgekomen.
Hiervan waren 790 gevaccineerd, terwijl er 520 ongevaccineerd waren gebleven, een verhouding dus van 1.5 op 1. Daar ruim 90% der bevolking ge-
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vaccineerd werd en er dus 9 maal zoveel gevaccineerden als niet-gevaccineerden
waren, betekent dit een reductie van de sterfte der gevaccineerden tot 17% of
tot rond ^/g van de sterfte onder niet-gevaccineerden. Deze reductie ligt dus
tussen de bij de proefvaccinatie bereikte waarden in (tot ^/g in Bandjaran,
tot i/io in Batoedjadjar), wat ook te verwachten was. Thans toch zijn alle pestgevallen, ook die van primaire longpest, medegerekend en daar gelukkigerwijze
geen heftige explosies zijn voorgekomen, moest het resultaat dus beter zijn dan
in Bandjaran bereikt werd doch minder bedragen dan dat van Batoedjadjar.
Wat de totale reducde van de sterfte betreft, die door de vaccinatie bereikt
werd, zo is deze voor het eerste jaar 1935, bij benadering gemakkelijk te berekenen. Onder de 10% niet-gevaccineerden kwamen 520 pestgevallen voor; zonder
vaccinade zou dit aantal 10 maal zo groot zijn geweest, dus 5200. En daar in
totaal 1310 gevallen zijn voorgekomen (790 + 520) werd deze sterfte tot 1/4 gereduceerd, wat inderdaad overeenkomt met wat naar ruwe schatting verwacht
mocht worden.
Het is duidelijk, dat de berekening van de sterftereductie in latere jaren niet
meer op deze wijze kon geschieden in verband met de telkens herhaalde vaccinaties, die steeds meer gewicht in de schaal gaan leggen, immers bij de eerste
revaccinatie zal het grootste deel der nog niet-gevaccineerden opkomen, terwijl een deel der gevaccineerden dit thans niet doet. Deze laatsten worden dan
voor de volgende periode als niet-gevaccineerd geboekt, hoewel ze stelhg nog
niet alle immuniteit verloren hebben, m.a.w. er blijft geen ongevaccineerd
deel der bevolking meer over, dat als controlegroep kan dienen.
Naarmate zich dit herhaah, moet een steeds grotere verscheidenheid in de
bereikte immuniteitsgraad optreden; begin 1940 waren alle dessa's van het
Regentschap Bandoeng minstens 4 maal gevaccineerd, in 142 dessa's (60%)
had dit reeds 5 maal plaats, in 41 dessa's zelfs reeds 6 of 7 maal. Daar de absende
tussen 10—20% schommelde, doch de individuele verdehng van dit percentage
over de bevolking uiteraard elk jaar geheel anders is, heeft dit tot eindresultaat,
dat er tal van mensen zijn, die weliswaar bij de laatste revaccinatie ontbraken en
dus als niet-gevaccineerd geboekt stonden doch die tevoren reeds 4 tot 6 maal
gevaccineerd werden. Velen van hen zullen stellig nog een hoge graad van
immuniteit bezitten, veelal zelfs hoger dan zij, die zich voor het eerst of na
een lange intermissie opnieuw heten vaccineren. Het is duidelijk, dat de over
een vijfjarige periode voortgezette vaccinatie niet alleen de immuniteit van hen,
die zich geregeld lieten vaccineren, zal verhogen en daarmede hun sterfte
steeds verder zal doen dalen, doch dat ditzelfde ook voor de zg. niet-gevaccineerden geldt. Kortom, de bij eerste vaccinade in '35 bestaande sterfte-verhouding dezer beide groepen kan in de latere jaren noch voor de relatieve noch
voor de totale sterfte-reductie meer als maatstaf dienen.
Het is mogelijk om dit probleem langs geheel andere weg te benaderen en
wel door middel van de aan pest gestorven zuigelingen, d.w.z. kinderen beneden
het jaar. Algemeen wordt aangenomen dat zuigelingen betrekkelijk zelden door
pest worden aangetast. Daar echter concrete gegevens ontbraken, is de sterfte
aan pest naar de leeftijd nauwkeurig onderzocht in een 12-tal onderdistricten
(7 districten) in de jaren 1933—'34, dus vóór de vaccinatie. Het bleek inderdaad
juist te zijn. Maar niet alleen was de sterfte laag, zij bleek ook constant te zijn.
I n '33 kwamen 22 zuigelingen voor op bijna 3800 sterfgevallen aan pest, 5.8 "/oo,
mim 5 maal lager dan volgens de leeftijdsbezetting (3%) te verwachten zou
zijn. I n 1934 kwamen in diezelfde 12 onderdistricten 26 gevallen onder zuige-
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lingen voor op een totaal van ruim 4500 gevallen (5.7 "/„n) dus rond 6 op 1000
pestgevallen.
Deze zuigelingen vormen de enige groep onder de niet-gevaccineerden, die
inderdaad nimmer gevaccineerd zijn en dus de normale sterfte aan pest weergeven. Daar hun aandeel in de totale peststerfte constant 6 "/„o bedraagt, kan
dus omgekeerd uit het aantal pestgevallen onder niet-gevaccineerde zuigelingen
het totaal aantal pestgevallen berekend worden, dat zonder vaccinade zou zijn
voorgekomen.
Van de zuigehngen blijft ongeveer de helft ongevaccineerd. Komen hieronder nu bv. 15 pestgevallen voor, dan zouden er dus zonder vaccinatie 2 X 15 =
30 zuigehngen gestorven zijn en aangezien op de 1000 sterfgevallen regelmatig
30
6 zuigehngen voorkomen, zal het totale aantal dus —- X 1000 = 5000 moeten
6
bedragen. Op deze wijze heb ik het aantal pestgevallen berekend, welke in de
jaren 1935—'42 zonder vaccinatie zouden zijn voorgekomen. De vergelijkende
cijfers van werkelijke en berekende sterfte zijn in onderstaande tabel neergelegd.
Tabel I V .
Aantal pest gevallen na (re vaccinatie
Jaar

aantal
(re)vaccinaties

werkelijk
voorgekomen

volgens
berekening

reductie
tot

1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942

1.004.060
509.657
968.770
640.616
940.134
73.814
—
417.313

1.310
1.729
985
454
489
115
287
339

5.200
5.800
5.700
4.000
5.000
3.000
2.500
4.000

25 %
29.8%
17.3%
11.4%
9.8%
3.8%
11.5%
8.5%

Totaal

4.554.364

5.708

35.200

16.2%

Uit deze tabel blijkt, dat de sterfte steeds meer werd gereduceerd en i n de
loop der vijfjarige vaccinade-campagne daalde van 1/4 tot minder dan 1/25 der
oorspronkehjke sterfte. Einde 1940 werd niet gevaccineerd en zo vindt in 1941
een lichte stijging plaats, die zich voortzette in 1942, vandaar dat in de tweede
helft van dat jaar 10 onderdistricten weer systematisch gerevaccineerd werden
en in de eerste vier maanden van '43 de rest op een viertal na.
Deze vaccinade had op geheel andere wijze moeten geschieden, maar we
hadden toen reeds het twijfelachtige genoegen onder Japans regiem te staan en
daarmede ging alle logica verloren. De Japanners waren doodsbenauwd voor
infectieziekten vooral t.b.c. en pest. Zij pasten allerlei dwaze ontsmettingsmaatregelen toe en wilden bij ieder pestgeval alle inwonenden en omgeving
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laten vaccineren. Ik heb me daartegen verzet en het zo lang mogelijk gesaboteerd. Eindelijk moest ik er wel mee beginnen, maar toen het eenmaal zo ver
was, beletten zij mij om in het gewenste tempo te werken en zo kwam deze
revaccinatie in tal van dessa's veel te laat om nog effect te hebben. Toch is de
sterfte betrekkelijk laag gebleven; zonder vaccinade zou het ongetwijfeld weer
tot een ernstige epidemie zijn gekomen. D i t alles blijkt nog duidelijker uit de
achterstaande grafiek, welke het aantal sterfgevallen aan pest per kwartaal
aangeeft.
Tenslotte nog een enkel woord over de gebruikte stammen; U heeft reeds
gehoord, dat stam-Tjiwidej zich van alle andere stammen onderscheidde,
doordien hij het meest werkzaam was tegenover de wilde huisrat, terwijl de
andere stammen de cavia beter immuniseerden. En zo rijst de vraag, welke
stam het meest geëigend zal zijn voor de vaccinatie van de mens of, anders
gesteld, hoe gedraagt de mens zich in immunisatorisch opzicht, als huisrat dan
wel als cavia. D i t probleem kan uiteraard niet langs experimentele weg worden
opgelost en zo werd het zekere voor het onzekere gekozen en zowel rat- als
cavia-antigeen in het vaccin opgenomen, dus stam Tjiwidej -f- een caviastam,
waarvoor er verschillende zijn gebruikt, het laatst de stam-Harbin. Daar deze
stam in tegenstelhng met stam-Tjiwidej nog toxisch was en een vrij sterke
ent-reactie gaf, moest een veel kleinere dosis worden gegeven. Terwijl de dosis
van stam-Tjiwidej ^/jo—^lis agarcultuur bedroeg, was die van stam-Harbin
1/500 agarcukuur. Dit lijkt wel zeer gering, maar het zijn toch 10 millioen levende
kiemen en daar een cavia van 250 gr door 1/100 000 000 agarcultuur van stam
Harbin, d.i. door slechts 50 levende kiemen nog volkomen beschermd wordt,
zou dit aantal van 10 millioen, omgerekend op 50 g hchaamsgewicht, dus nog
een 1000 maal sterkere immuniserende werktuig moeten hebben, ^/BOU Agarcultuur is dus in werkelijkheid een enorme immuniserende dosis en toch komen,
ondanks deze superdosis, pestgevallen voor bij gevaccineerden en worden zelfs
nog na meermalen herhaalde vaccinatie sterfgevallen aan pest waargenomen. Zo
komen we dus langs indirecte weg tot de conclusie, dat de mens immunisatorisch
meer op de huisrat gelijkt en helaas evenmin als deze in staat is zich een absolute
immuniteit te scheppen, zoals de cavia te zien geeft.
Met deze korte uitweiding moet ik thans het onderwerp van behandehng,
de bestrijding van de pest, besluiten. Ik heb getracht U duidelijk te maken,
dat zij een tweeledige taak heeft, welke enerzijds in de woningverbetering,
anderzijds in de vaccinatie is belichaamd. De woningverbetering is het preventieve middel bij uitnemendheid, dat de wortel van alle kwaad, de huisrat en
daarmede de rattenpest uitroeit en, eenmaal voltooid, een definitief einde maakt
aan de. pestziekte, zowel van mens als rat. De vaccinatie is het repressieve middel,
dat de mens een tijdelijke en individueel veelal sterk uiteenlopende bescherming
biedt tegen de epidemisch heersende ziekte en daarmede een einde maakt
aan de pestepidemie, Dat het levende pestvaccin dit inderdaad doet, hoop ik U
allen aan de hand van de medegedeelde resultaten zowel van experimenteel als
statistisch onderzoek te hebben aangetoond.

Totaal aantal pestgevallen 1929—1943 op Java.

H E T WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK T E N
B A T E VAN D E C U L T U U R E N EXPORT VAN
DE HOLLANDSE BLOEMBOLLEN
De taak van de Plantendokter
door
Prof. Dr E. V A N S L O G T E R E N .

Als bemiddelaar tussen de cultuur en de wetenschap heeft de plantendokter
in de eerste plaats een taak van toegepaste wetenschap. D i t houdt geenszins in,
dat hij geen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek zal mogen of moeten verrichten. Integendeel, hij zal telkens weer moeten ervaren, dat de vrije wetenschap het onderzoek heeft gestaakt op het punt waar zijn moeilijkheden beginnen. De ware vooruitgang der wetenschap is vaak te danken aan de werkers
op het gebied der toegepaste wetenschap.
Elke tegenstelhng tussen zuivere en toegepaste wetenschap is meestal onvruchtbaar en voor allen is het werk een totalitaire strijd, die slechts met inzetting van de gehele persoon met succes kan worden gevoerd.
De inspiratie en kracht tot volharding wordt het beste verkregen te midden
van de moeilijkheden op het terrein van de strijd. Bovendien kan hier alleen het
juiste inzicht in de meestal zo complexe problemen worden verkregen. Het
fundamentele onderzoek, dat thans wordt gevraagd om ons uit de economische
nood te redden zal dan ook de meeste kans hebben op succes, indien het in zo
nauw mogelijk contact met de problemen, die een oplossing vragen, wordt verricht.
Zo bevindt het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek, dat een onderdeel
is van de Landbouwhogeschool te Wageningen en tot taak heeft de bestudering
van de technische problemen van de cultuur en export van bloembollen, zich
dan ook in het centrum van de bloembollencultuur te Lisse.
Waar Hggen nu de grenzen van de taak van de plantendokter, die zich in het
centrum van een speciale cultuur ziet geplaatst?
Evenals bij de menselijke geneeskunde, een arts geen ziek orgaan kan beoordelen, zonder de functie van het normale orgaan bij de gezonde mens nauwkeurig te kennen, zal ook de plantendokter in de eerste plaats de anatomie en
morfologie van de gezonde planten en de daarin plaats hebbende pbysiologische
processen nauwkeurig moeten kennen.
Tegenover de stofwisselingsziekten bij de mens kent men de pbysiologische
ziekten bij de planten. Ook bij de planten kent men gebreks-ziekten door het
ontbreken van uiterst geringe sporen van bepaalde elementen en ook de invloed
van vitaminen en phytohormonen op de planten wordt bestudeerd.
Men kent bij de plantenziekten ook epidemiën en plantquarantaines. Ook de
plantendokter moet een goed psycholoog zijn, daar hij zijn patiënten via de

64
kwekers moet behandelen en zelfs de ingebeelde ziekten blijven hem niet bespaard.
De tijd, dat de phytopathologie uitsluitend in handen was van de entomoloog,
mycoloog of bacterioloog is lang voorbij en het onderzoek van de plantendokter betreft alle levensprocessen van de planten, waardoor zowel specialisatie
als team-vorming niet kan worden gemist. I n dit team van specialisten mag de
toegewijde en ervaren kweker niet ontbreken. Deze werkt niet met microscoop,
balans of reageerbuis, maar weet meestal meer van de levende plant dan alle
andere speciahsten tezamen. H i j weet andere dingen en ziet vaak, dat de plant
ziek is, en waardoor deze ziek is, vóórdat de andere specialisten een afwijking
hebben waargenomen.
Bij de steeds grotere en beter ingerichte laboratoria, die nodig zijn, moet
men zich niet te ver verwijderen van de levende plant in zijn natuurlijke omgeving
en daarbij kan de ervaren kweker niet worden gemist, die behalve als deskundige,
ook als moeder van de zieke kinderen de beste natuurlijke verpleger van de
planten is.
Bij de medische wetenschap staat de behandeling van het individu op de
voorgrond. Bij de phytopathologie gaat het meestal om de behandehng van het
gehele gewas, zieke en gezonde planten tezamen. De invloed van een behandehng ter bestrijding van de ziekte mag de overgrote meerderheid van gezonde
planten niet schaden. Hiertegenover zal alles verricht tot verbetering van de
groei of de bloei van het gewas de verspreiding van of de vatbaarheid voor ziekten beïnvloeden. Zo zijn dus de problemen van de normale cultuur van het geZonde gewas en die van de ziektebestrijding onafscheidelijk verbonden.
De taak van de arts begint bij de geboorte van de mens en eindigt eerst als
deze zijn laatste rustplaats heeft bereikt. Van de plantendokter begint deze bij
het planten of het zaaien der planten en eindigt niet, voordat het product zijn
eindbestemming, waar ook ter wereld, heeft bereikt.
De plantendokter moet niet slechts zorgen voor een gezond gewas, maar ook
voor een goed gewas, d.w.z. een gewas, dat zodanige eigenschappen bezit, dat het
de concurrentiestrijd op de wereldmarkt kan opnemen.
Voor de bloembollen is dit dus de concurrentie tegen de in het buitenland
geteelde bloembollen en verder tegen andere daar geteelde bloemgewassen,
zoals rozen, anjers, chrysanthen, enz.
En dan tenslotte moet het product niet alleen onze schuren gezond en met
uitstekende bloeicapaciteit verlaten, maar het moet ook met dezelfde uitstekende
kwaliteiten het afzetgebied, over de gehele wereld, bereiken.
Daar de groei en de bloei zeer sterk afhankelijk zijn van het klimaat, moet
niet slechts rekening worden gehouden met het klimaat van eigen land, maar
ook met dat van het afzetgebied en bovendien met dat van de streken, welke
het product op zijn reis moet passeren.
Het reis- en distributieprobleem is meestal nog het moeilijkst van alles, maar
alleen een product, dat de afnemers volkomen bevrediging schenkt, heeft een
toekomst.
De oplossing van de zo complexe problemen was alleen mogelijk, omdat deze
in het centrum der cultuur in onderlinge samenhang konden worden bestudeerd.
I n verband met het feit, dat Nederland zijn grote voorsprong op het gebied
van de Tuinbouw ten opzichte van het buitenland niet heeft kunnen behouden,
en het monopohe van productie van verschillende gewassen niet heeft kunnen
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handhaven, zal alleen een product, dat in alle opzichten aan cle hoogste eisen
van kwaliteit voldoet, een plaats op de wereldmarkt kunnen behouden. Het
product moet daarom
1. gezond zijn;
2. goed, d.i. van de allerbeste kwaliteit, zijn.
3. Het moet gezond en goed in handen komen van de verbruiker.
1.

Het gezonde product:

Behalve de eisen van kwaliteit en productiekosten dringen ook de plantquarantainewetten in het buitenland tot een redelijke gezondheid van het uit
te voeren product. Als voorbeeld van de ziektebestrijding i n de cultuur wordt
in de eerste plaats genoemd het aaltjesziek van de Narcissen, veroorzaakt door
een nematode Ditylenchus dipsaci. Deze nematode, als plantenparasiet in zeer
veel gewassen bekend, kwam reeds van ouds in de bloembollenstreek voor als
oorzaak van het zgn. Ringziek of oud-ziek van de hyacinthen. De Narcissen
waren steeds vrij van aantasting gebleven, maar tussen de jaren 1910—1915
moeten deze ziek zijn geworden en in 1915/16 werd de toestand zo ernstig,
dat de Narcissencultuur met de ondergang scheen bedreigd. Er werd toen een
speciale bloembollendokter gevraagd om dit probleem te bestuderen. Het feit,
dat de parasiet ook de cultuurgrond besmette, en van daaruit ook de tot nu toe
gezonde partijen bedreigde, maakte het probleem bijzonder urgent.
Nam men oorspronkelijk aan, dat er een adaptatie van de parasiet vanuit de
hyacinthen aan de Narcissen had plaats gehad, het onderzoek leerde, dat hier
een geheel ander, zgn. biologisch ras, in het spel was, dat onze culturen met de
import van zieke partijen uit Engeland had besmet.

Fig. 1.
Een warm-waterbad maakt de aaltjeszieke bloembollen weer kerngezond.

De genezing der bollen werd tenslotte verkregen door de besmette partijen
aan een warmwaterbehandeHng bij een temperatuur van 43^/2° C , gedurende
3 a 4 uren te onderwerpen. Daar niet alleen de parasiet i n de bollen moest worden gedood, maar ook de bol moest blijven leven en de overgrote meerderheid
der gezonde bollen, die tegelijk mee moesten worden behandeld, noch in groei,
noch in bloei mochten worden geschaad, moesten de omstandigheden van de
behandeling met zorg worden gekozen. Tijdstip van behandeling in verband
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met de rooitijd, de behandeling vóór en na het warmwaterbad bleken van zeer
groot belang voor het resultaat. Tenslotte werd echter een zo goed resultaat
bereikt, dat men zelfs de volkomen gezonde bollen is gaan behandelen om ook
voor deze de uiteindelijk bereikte bevordering van de groei te verkrijgen, Hoe
wel de hyacinthen nog meer voorzorgen eisen, bleken deze tenslotte ook met een
warmwaterbehandeling te genezen, waarmee het probleem van de nematoden
ziekten voor deze beide bolgewassen was opgelost.

Fig. 2.
Invloed:-van warmwaterbehandeling op de groei van gezonde Narcissen.
rechts: 2 uur in warm-water van 431 /,° C.
links: onbehandeld

Voor de bestrijding van de besmetting in de cultuurgronden werd de beweging
der nematoden in de aarde bestudeerd, waarbij bleek, dat deze zich over een
afstand van minstens 1,25 M. weer naar boven werkten, indien de besmette
grondlagen zover naar de diepte werden gebracht. Indien echter in de naar
boven gebrachte lagen zich geen bolresten bevinden, dan zullen de nematoden in
onze cultuurgronden binnen een jaar afsterven.
Was het doden van de nematoden in de Narcissen en hyacinthen alleen in
warm water te bereiken, omdat in hete lucht de nematoden veel meer kunnen
verdragen dan de bollen, voor de bestrijding van het geelziek der hyacinthen,
een bacterieziekte veroorzaakt door Pseudomonas hyacinthi, was het omgekeerde
het geval.
Hier was het weerstandsvermogen van de bacterie in warm water veel groter
dan van de bollen, maar kon een zeer bevredigende bestrijding worden ver
kregen door de bollen zgn. 11heet te stoken" bij een temperatuur van 98/100 ° F.
gedurende een maand of bij 115/116° F. gedurende 24 à 48 uur.
Ook hier waren zeer grote zorgen nodig om de omstandigheden zodanig te
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kiezen, dat de bollen deze beproeving konden doorstaan. De ventilatie in de
strafkamers" bleek van groot belang. Werd eerst aan gebrek aan zuurstof bij
onvoldoende ventilatie gedacht, onderzoek van de ademhaling der hyacinthen
bij deze hoge temperatuur toonde aan, dat dit niet waarschijnlijk was. De adem
haling werd immers eerst bij een zuurstofgehalte van de lucht van 14% geremd.
Tenslotte bleek de luchtbeweging van meer belang, daar zich in stilstaande
lucht op het oppervlak van de bol een laag bacteria ontwikkelde, die alle zuurstof
absorbeerde en de bol zelfs in 100% zuurstof deed verstikken.
Dit feit gaf ook een verklaring van de sprong in de ademhaling door de planten
physiologen vroeger bij hun onderzoek ontmoet bij andere gewassen. De zeer
gecompliceerde en gedrongen verklaringen vroeger hiervan gegeven, bleken te
vervangen door het eenvoudige feit, dat rottingsbacteriën een rol gingen spelen
en a.h.w. als blinde passagiers aan het experiment hadden deelgenomen.
Tenslotte bleek de ziekte in de bollen ook te bestrijden door een behandeling
van de bollen bij een temperatuur gunstig voor de ontwikkeling der bacteria in
de zieke bollen.
Daar de verspreiding van de ziekte alleen bovengronds plaats heeft, zullen
alleen die bollen een gevaar voor de besmetting in het volgend seizoen opleveren,
die nog in staat zijn een spruit boven de grond te maken. Door een berging
gedurende enige weken bij een voor de bacterie-ontwikkeling optimale tempera
tuur worden de partijen a.h.w. uitgeziekt. De grote meerderheid der zieke bol
len wordt hierdoor of vóór het planten als zodanig herkenbaar, of vormt geen
spruit meer boven de grond. De zeer licht aangetaste bollen worden tenslotte
kort voor het planten aan een zeer hoge temperatuur bloot gesteld, waarbij de
bacteria ook door uitdroging omkomen.
11

Fig. 3,
Stoomsterilisatie van de grond.
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Gronddesinfectie:
Stoomsterilisatie van de bodem werd in de bloembollenstreek het eerst op
grote schaal in het vrije veld uitgevoerd. Dit werd aanleiding tot het toepassen
van deze methode op vrij groote schaal elders, b.v. in het Westland en ook in
de tabakscultuur in Deli, ter bestrijding van de slijmziekte in de zaadbedden
van de tabak.
Het omvallen of kiepen der tulpen:
Dit is een physiologische ziekte, die te wijten is aan een abnormaal verhoogde
permeabiliteit van het protoplasma en zich openbaart in het infiltreren en daarna
samenschrompelen van de bloemstelen, welke gepaard gaat met een sterk ver
hoogd suiker-gehalte in de stengel. Men zou het een plantaardige diabetes
kunnen noemen en deze kwaal is grotendeels te beperken of te voorkomen
door de planten te begieten met een oplossing van Calcium-nitraat, of het plaat
sen van de afgesneden tulpen gedurende enige uren in een zwakke oplossing
(0,5 tot 1 %) Calcium-nitraat.

Fig. 4.
Calcium-nitraat voorkomt het "omvallen" van snijtulpen,

Virus-ziekten:
Gebroken tulpen. De virus-ziekten van mens, dier en plant zijn wellicht
de grootste bedreiging van alle levende wezens, Het virus, het contagium vivum
fluidum van BEYERINCK, heeft de volle belangstelling van de wetenschap en is
volgens het ene kamp (meest chemici) een 11dood" eiwit en volgens het andere
kamp (meest medici en biologen) een biologische eenheid.
De vÎl'us-ziekten hebben ook de volle aandacht van ons laboratorium geëist
en dat deze onderzoekingen hier thans worden genoemd, is in de eerste plaats
omdat de virus-ziekten van de tulpen de oudst bekende virus-ziekte van de
planten is en deze hierdoor vaak mooier van kleur worden.
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De zgn. dwaze tulpenhandel uit de l 7e eeuw betrof deze zgn. ,,gebroken
tulpen", en de oude kwekers wisten reeds in 1637, dat ze dit verschijnsel door
enting van de ene tulp op de andere konden overbrengen. Ook sprak CLAUSE
reeds in 1676 het vermoeden uit, dat deze mooie tulpen "ziek" zouden zijn en
zich vóór hun sterven nog eens in hun mooiste vorm aan hun meester wilden
tonen.

Fig.1[5.
Triumph-tulpen Albedo
: links: gezond

rechts: gebroken

Serologische diagnostiek. Het tweede argument om de onderzoekingeri. be
tre�fende de virus-ziekten te noemen is de serologische methode van diagnostiek,
die)n Lisse het �erst in ons land voor plantenziekten is toegepast. De diagnos
(
tiel is vooral voor de virusziekten vaak uiterst moeilijk, omdat het virus onzicht
balr is en ook niet op een kunstmatige voedingsbodem in reincultuur is te
kw�ken. Het voldoen aan de drie postulaten van KocH voor een onbetwistbare
diagnose is hierdoor onmogelijk. Het infectie-experiment geeft vaak bijzondere
moeilijkheden en de incubatietijd is bij de bolgewassen dikwijls een jaar.
Diagnose op grond van het ziektebeeld is dikwijls onbetrouwbaar, daar vele
verséhillende oorzaken gelijke of veel op elkaar gelijkende symptomen kunnen
geven.
Y
I)ë seiologiè kan hier iri vele- geválle1 van nut· zijn. Ook in ·de -trteëlische
wetenschap wordt de serologie vaak voor diagnostiek gebruikt.
De methode berust op het feit, dat in het bloed van eeh patiënt, die een ziekte
doormaakt, zich zgn. antibodies kunnen vormen tegen het ziekmakende agens
(het antigeen). Bij samenvoeging van antigeen en antibody kunnen zich reacties
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voordoen, die sterk specifiek zijn, Hiervan kan worden gebruik gemaakt om de
aanwezigheid van een bepaald antigeen vast te stellen en ook om een bepaald
antigeen te identificeren. Het virus kan in vele gevallen als antigeen werken, en
indien dit wordt ingespoten bij een konijn, dan vormen zich in het bloedserum
van het konijn antibodies, die zeer specifiek zijn voor dit antigeen. Men bereidt
nu dergelijke antisera tegen verschillende viren, en indien wordt vermoed,
dat een plant is aangetast door een speciaal virus, dan brengt men het sap van
de verdachte plant samen met een antiserum tegen dit virus.
Bij een positieve reactie weet men, dat de plant is aangetast door een virus,
dat identiek is met het virus, waarmee het antiserum is bereid geworden.
Behalve voor enkele bloembollenziekten werden ook antisera gemaakt; voor
de diagnose van de vergelingsziekte der suikerbieten, die bijzondere moeilijk
heden voor de diagnose opleverde en o.a. ook tegen het X-virus in de aardappe
len. De laatste ziekte, die vaak in het geheel niet uit het ziektebeeld is te her
kennen, is van zeer groot belang voor de productie van ziektevrije pootaard
appelen voor de export. Deze reactie is reeds op vrij grote schaal door de praktijk
met succes toegepast, terwijl in het buitenland over het algemeen de gez;ond
heidstoestand der pootaardappelen, wat het X-virus betreft, ver bij de onze
ten achter staat. De vraag naar antiserum is thans groot.

Fig. 6.
Verzadigd anti-X-serum met sap van gezonde aardappel Alpha.
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Fig. 7.
Verzadigd anti-X-serum met sap van aardappel Alpha besmet met X-virus.

2. Het goede product:
Het gezonde product moet, wat de kwaliteit betreft, de strijd met het buiten
landse product kunnen opnemen en ook tegenover andere concurrerende bloe
men. Bloembollen hebben het voordeel, dat de tijd van de bloei sterk is te beïn
vloeden door een speciale behandeling, welke men noemt de preparatie voor
vroegbloei. Hierdoor wordt de bloei verschoven naar de wintermaanden, waarin
de concurrentie op de buitenlandse markten nog gering is. De bloembollen
kwekers waren hier de officieële wetenschap voor en de kweker NICOLAAS DAMES
heeft hier belangrijk pionierswerk verricht. De hyacinthen bloeien zeker een
maand vroeger dan voorheen, ook de tulpen werden in dit opzicht vooral door
BLAAUW c.s. verbeterd, terwijl de narcissenpreparatie in het Laboratorium voor
Bloembollenonderzoek een vervroeging van ongeveer 5 weken bereikte,
Dit heeft een gehele ommekeer in het kleurenbeeld van de bloemenmarkten
in de winter gegeven. De bestudering van het natuudijke klimaat ook in het
afzetgebied is nodig en bijzondere moeilijkheden geeft de verscheping van bloem
bollen naar het Zuidelijk Halfrond, waarvoor de bloei ongeveer 6 .maanden moet
worden vertraagd.
Na veel moeilijkheden werd hier vooral voor hyacinthen en narcissen een be
langrijke verbetering verkregen, die zich o.a. uitte in een bloembollen Zondag
op 31 Augustus 1936 te Pretoria, waar 10.000 hyacinthen geprepareerd en
geschonken door het Laboratorium te Lisse op de verjaardag van Hare Majesteit
in volle bloei stonden. Veel dank is hiervoor ook verschuldigd aan de Directeur
der Gouvernementstuinen te Pretoria, de Heer J. C. VAN BALEN,
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Fig. 8.
Het resultaat van twee verschillende methoden van hyacinthen-preparatie
voor vroegbloei.

Fig. 9.
De vroegbloei van Narcissen 5 à 6 weken vervroegd.
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Fig. 10.
Nare, Poeticus Ornatus Max. in volle bloei op 3 Dec. 1936.

3. Het reis- en distributiesysteem:
Het moeilijkste probleem is om het gezonde en goede product met behoud
van deze goede eigenschappen in handen te brengen van de afnemers over de
gehele wereld.
Het bloeiresultaat is sterk afhankelijk van de invloed van het klimaat en hier
bij speelt dus behalve het eigen klimaat, ook dat van de verbruiker een grote
rol; terwijl tenslotte het klimaat van het gebied, dat de bloembollen op hun reis
moeten passeren, van niet minder grote betekenis is.
Hiernaast veroorzaken vaak de verschepingscondities, het verblijf in de scheeps
ruimten en aan de docks schade, die zich door allerlei secundaire schimmels en
andere organismen kan uiten door een minder goed uiterlijk bij aankomst, Ook
als het bloeivermogen hierdoor niet heeft geleden, dan schrikt het uiterlijk vaak
de ontvangers af, terwijl hier ook de ingebeelde ziekten voor de plantendokter
op het toneel kunnen verschijnen.
De secundaire schimmels en mijten worden vaak voor gevaarlijke parasieten
aangezien en geven dan aanleiding tot bezwaren van de plantquarantaine
autoriteiten, met alle gevolgen van dien,
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Deze gevaren dreigen ook, indien de bollen door een ondeskundige behande
ling door de afnemers mislukken, waarna zich dan secundaire rottingsorganismen
kunnen ontwikkelen, die opnieuw als primaire parasieten worden gesignaleerd.
Er werden in samenwerking met onderzoekingslaboratoria in het buitenland
een aantal proefnemingen opgezet, waarbij duidelijk bleek, dat mislukking van
de bloei meestal ontstaat door een foutieve behandeling. Tevens bleek hierbij,
dat op deze mislukte planten de secundaire parasieten, als mijten, zich sterk ont
wikkelden, terwijl deze op de goed behandelde bollen van dezelfde partij
ontbraken.
Veel ernstiger nog worden de bezwaren, indien het bloeivermogen gedurende
de reis grotendeels of totaal wordt vernietigd. Deze zgn. 11heating in transit"
heeft telkenjare honderdduizenden bollen doen mislukken en daar het vaak
voorkomt, dat deze bollen er bij aankomst uiterlijk gaaf uitzien, wordt de schade
nog vergroot door de bedrijfsonkosten verbonden aan het opplanten en broeien
van dit geheel waardeloos geworden product.

Fig. 11,
Tulpen-bloemen beschadigd door
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heating in transit",

Door bestudering van uit het buitenland ontvangen monsters en ·een uitge
breid experimenteel onderzoek werd de oorzaak van deze schade, bederf geduren
de de reis, onomstotelijk vastgesteld. De uitweg moet hier komen door een be
studering van de optimale temperaturen voor de bloei en van het klimaat van
elk 'afzetgebied in het bijzonder. Vooral door verlating van de verscheping kan
: i·eeds ·veel worden bereikt. Verder kan door een bijzondere vóórbehandeling
de meest gevoelige periode voor bederf door te hoge temperatuur ongeveer 4
weken, d.i. van eind Augustus tot eind · September worden verschoven. Daar
op dit tijdstip in de meeste afzetgebieden de gevaarlijke hoge temperaturen
zijn gepasseerd, is hiermee vooral voor de latere bloei het gevaar grotendeels
ondervangen.
Voor de vroege bloei zal, indien de verscheping vroeg moet plaats hebben,
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dit onder Icunstmatig Idimaat moeten gescliieden, terwijl wellicht de ontwikkeling
van het vhegtuigverkeer ook belangrijke diensten zal kunnen bewijzen.
Zo zal door bestudering van alle problemen van de cultuur en de export in hun
onderlinge verhouding kunnen worden bereikt, dat ook bij de verzwaarde con-
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Fig. 12.
Invloed van verschillende vóórbehandeling op beschadiging door
experimentele

„heating". (2 week 30° C . van 1 Aug.—31 Oct.)

currentie op de buitenlandse bloemenmarkten, ons product ook in de toekomst
haar oude plaats zal kunnen behouden en zelfs nieuw afzetgebied zal kunnen
winnen als een Nederlands product, dat gezond en van de allerbeste kwaliteit
is, en volle bevrediging schenkt aan de verbruiker.
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RADAR E N V2
IN D I E N S T V A N D E S T E R R E N K U N D E
door
Dr J. J, R A I M O N D Jr.

Inleiding.
Radar — een porte-manteaunaam voor Radio detection and ranging — is
een peilingsmetliode die van radiostralen gebruilc maalct. Reeds voor de tweede
wereldoorlog was de methode bekend, doch tijdens de wereldoorlog zijn de
radarzenders en -ontvangers zodanig vervolmaakt dat zij voor vele doeleinden
te gebruiken zijn. Het is algemeen bekend dat zowel de geallieerden als de duit¬
sers in de laatste jaren van de oorlog de zoekUchten vervingen door radarstations om naderende vijandelijke vhegtuigen te ontdekken. Even bekend is
het gebruik dat bommenwerpers van radar maakten bij het kiezen van hun doel.
Na de oorlog hebben de radarinstallaties vreedzame bestemmingen gekregen;
de komende jaren zullen ons een groot aantal toepassingen van radar brengen,
hieraan twijfel ik niet. De eerste wetenschappelijke toepassingen zijn er reeds;
het onderzoek van de aardse dampkring en de waarneming van meteoren.
Vooral de laatste toepassing heeft reeds geruchtmakende resultaten geleverd.
Ook het vuurpijlprojectiel, heeft tijdens de tweede wereldoorlog een snelle
vervolmaking ondergaan. W i j nederlanders herinneren ons levendig het oorverdovend en angstaanjagende geraas waarmee de eerste V2's startten voor
hun tocht door de ionensfeer naar Antwerpen en Londen. Reeds tientallen jaren
geleden werden vooral in Duitsland met sterk wisselend succes proeven met
vuurpijlen — de duitse naam is raket — genomen. Pas in de laatste jaren van
de oorlog slaagden de duitsers een enigszins bedrijfzekere uitvoering van het
vuurpijlprojecdel te vervaardigen, eerst de V I —• Vergeltung Eins — en daarna
de V2 — Vergeltung Zwei. De rockets die in de geallieerde landen werden
geconstrueerd, konden de vergelijking met de V2 bij lange na niet doorstaan.
Na de oorlog zijn buitgemaakte V2's in onderdelen naar Engeland en naar de
Verenigde Staten vervoerd, I n de Verenigde Staten worden regelmatig — een
è twee maal per maand — V2's opgeschoten boven de White Sands, een uitgestrekte woestijn in Nieuw Mexico.
I n de plaats van de explosieve lading wordt in de neus — de warhead — een
aantal meetinstrumenten mee omhoog gezonden. Elke tak van wetenschap, die
met vraagstukken inzake de hogere luchtlagen te doen heeft, krijgt de beschikking over ruimte i n deze V2's. Ook de sterrenkundigen krijgen hun aandeel.
Zij zonden een spectograaf van bijzondere constructie mee omhoog, teneinde
het ver-ultraviolette deel van het zonnespectrum te fotograferen. Een stoutmoedige en met voortvarendheid genomen proef die bijzonder waardevolle
resultaten opleverde.
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Over de waarneming van meteoren en van liet ver-ultra-violette zonnespectrum, twee vreedzame toepassingen van oorlogstuig, wordt hieronder iets
verteld.
Radar,
In beginsel is er geen wezenlijk verschil tussen de zintuigelijke waarneming,
die w i j „zien" noemen en de waarnemingsmethode, die we „radarpeiling"
zullen noemen, Strikt genomen is een radarpeihng te vergelijken met monochromatisch zien — dit is kijken door een gekleurde bril. Bij het zien hebben we te
doen met een lichtbron die het voorwerp verhcht en het oog dat door de dit
voorwerp teruggekaatste lichtstralen opvangt. De voortschrijdende hchtstralen
— electromagnetische golven met golflengten tussen 400 en 800 millioenste
centimeters — zijn de koeriers die de verbinding tussen ziende en geziene tot
stand brengen en in stand houden. Bij een radarpeihng zendt de zender radiostralen naar het voorwerp en de ontvanger vangt de radiostralen op, die door
het voorwerp worden teruggekaatst. De koeriers zijn hier radiostralen — ook
electromagnetische golven, doch met golflengten van enkele decimeters of meters.
De voornaamste verschillen tussen „zien" en „radarpeilen" zijn:
1, eeh radarzender zendt radiostralen van nagenoeg gelijke golflengte uit;
de meeste lichtbronnen echter zenden licht, samengesteld uit vele kleuren
— verschillende golflengten — uit,
2, een bepaalde radarontvanger is gevoelig voor een zeer beperkt golflengtegebied; het oog is gevoelig voor alle kleuren van de regenboog.
Deze twee verschilpunten vervallen wanneer we ons beperken tot monochromatisch Hcht; bijvoorbeeld een straat die op maneschijnloze avond verhcht
wordt door natriumlampen.
Het derde verschilpunt is:
3, De weerkaatste radiostralen worden omgezet in de beweging van een schier
traagheidsloze wijzer; de beweging van de wijzer wordt kenbaar als een
lichtgevende lijn of figuur op een fluorescerend scherm.
Dit fluorescerende scherm wordt in populaire geschriften veelal aangeduid
als het „radaroog".
Van de waarnemer bij het fluoreserende scherm wordt verlangd, dat hij de
daar afgebeelde figuur weet te interpreteren. Voor oorlogsdoeleinden zijn
„radarogen" ontworpen, zo vernuftig dat een volslagen leek er na geringe oefening mee overweg kan. I n televisie-apparaten wordt een soortgelijk f luoreserend
scherm gebruikt en wel in een vorm die elke toelichting overbodig maakt, I n
het volgende echter zullen we een fluorescerend scherm tegenkomen dat naast
elkaar laat zien wat na elkaar geschiedt.
Het radaroog stelt eisen aan de zender, deze mag namelijk niet onophoudelijk
radiostralen uitzenden, maar moet dit doen i n kortstondige flitsen die elkaar
met nauwkeurige gelijke tussenpozen opvolgen, I n dit opzicht gaat de vergelijking tussen radarpeilingen en natriumverlichting op, want ook natriumverlichting bestaat uit snel op elkaar volgende flitsen. Het traagwerkende
menselijke oog echter bespeurt de afzonderlijke fhtsen niet,
I n figuur 1 is een schematische voorstelling gegeven van een radarstation;
in het onderschrift is een uitvoerige toelichting gegeven van de zender en de
ontvanger. Het enige onderdeel waaraan we aandacht zullen schenken is de
kathodestraalbuis: het radaroog.
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SCHEMA VAN EEN RADARSTATION.
Figuur 1. De zender verwekt radiostralen die door de antenne - een verzame
ling dipolen - wordt uitgezonden. De golflengte bedraagt in de regel enkele
decimeters of meters. De flitsregelaar noopt de zender tot het uitzenden van
kortstondige flitsen, die elkaar met nauwkeurig gelijke tussenpozen opvolgen;
bijvoorbeeld in elke seconde 200 flitsen die elk een tienmillioenste seconde
duren, Tijdens iedere flits ontwikkelt de zender een vermogen van 100 à 200 kW;
een onafgebroken uitstraling van dit grote vermogen zou technisch niet uit
voerbaar zijn,
De ontvanger is naast de zender opgesteld; vaak maken zender en ontvanger
gebruik van dezelfde antenne,
De ontvangen radioflitsen worden gebruikt om in de kathodestraalbuis een
heel dun straaltje electronen in beweging te brengen - zie figuur 2,

De kathodestraalbuis bevat een wijzer; de verbluffende eigenschappen van
deze wijzer verlenen de kathodestraalbuis schier onbegrensde toepassings
mogelijkheden. De wijzer bestaat uit een dun straaltje electronen,
De electronen komen van de kathode, waaraan zij met een grote. snelheid ont
snappen - zie figuur 2, Het is niet nodig hier aandacht te schenken aan de
verwekking van de snelle electronen,
De electronen passeren tussen twee paren metalen plaatjes en treffen daarna
de ronde wand van de buis; deze wand is met een fluorescerende stof bestreken,
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DE KATHODESTRAALBUIS.
Figuur 2. Aan de gloeidraad ontsnappen snel bewegende electronen; de
schermpjes laten alleen electronèn door die in de gewenste richting bewegen.
Uit de opening Ö treedt een dun straaltje electronen - een electrische stroom
qus. Deze electronenstraa! fungeert als wijzer,
De electronenstraal passeert de beide paren metalen plaatjes 'v en z. Heerst
tussen het paar veen electrisch veld, dan zal de electronenstraal een afwijking
naar links of rechts ondergaan, de afwijking is des te groter naarmate het veld
sterker is. Op soortgelijke wijze zal een electrisch veld tussen de plaatjes z de
electronenstraal tot een afwijking naar boven of naar beneden kunnen dwingen.
De buis is luchtledig. Het ronde voorvlak is bestreken met een fluoresce
rende· stof; wordt deze door een electron getroffen dan ontstaat op de getroffen
plaats een kleine hoeveelheid - veelal groengeel - licht. De figuur is een
schema, de technische uitvoering kan aanmerkelijk van dit schema afwijken.

Telkens wanneer een electron de wand treft, ontstaat een kleine hoeveelheid
- veelal groen - licht. Het onophoudelijke bombardement van de electronen zal
op de fluorescerende wand een klein lichtgevend vlekje doen ontstaan. Ont
vangt de ontvanger eeh hoeveelheid radiostralen, dan ontstaat tussen de even
wijdige plaatjes z een electrisch veld; dit oefent op de electronen een kracht
uit, dientengevolge gaan zij niet meer rechtuit. Tijdens het ontstaan en ver
dwijnen van het electrisch veld bij z zal. dus het dunne straaltje electronen
eerst uitwijken en daarna tot zijn oorspronkelijke vorm terugkeren. Het licht
vlekje' zal - heen en terug - een lijn op de wand trekken - zie figuur 3.
Aan dit simpele lijntje echter is niet te zien hoe de beweging was, hoe dus het
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DE FLUORESCERENDE WAND.
Figuur 3.

Deze figuur behoort bij figuur 2.

a, indien tussen de plaatjes z en v. geen veld heerst, gaan de electronen rechtuit; op
het scherm vertoont zich een lichtgevend vlekje;
b. indien tussen de plaatjes z een electrisch veld ontstaat en vervolgens verdwijnt,
gaat het lichtvlekje eerst omhoog en dan omlaag;
c. een veranderend electrisch veld tussen de plaatjes v doet de wijzer en dus ook
het lichtvlekje heen en weer gaan.
In de hier beschreven kathodestraalbuis gaat het vlekje 150 maal per seconde
vrijwel gelijkmatig van links naar rechts en daarna in een ommezien terug van
rechts naar links. Het tempo van deze heen en weer gaande beweging is exact gelijk
aan dat van de uitgezonden radioflitsen - zie ook figuur 1, waar de flitsregelaar
zowel met de zender als met de kathodestraalbuis in verbinding staat;
d en e. deze krommen - of nog anderen - ontstaan indien tussen z en v ter
zelfder tijd de beschreven electrische velden heersen. Hierbij is verondersteld
dat de velden tussen z en v in gelijk tempo telkens weer opnieuw optreden.
De opeenvolging van de beelden is zo snel dat het menselijk oog een "stilstaande"
figuur op de fluorescerende wand ziet.
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veld bij z veranderde en hoe, tenslotte, de ontvangen radiostraling van intensiteit veranderde, Dit bezwaar wordt ondervangen door de electronenwijzer een
tweede beweging te geven zoals in het onderschrift van figuur 3 is beschreven.
Het onschatbare voordeel van de electronenwijzer is zijn geringe traagheid;
de haast onstoffelijke electronenwijzer — electronen hebben een uiterst geringe
massa •— is in staat bijzonder snel te reageren op elke afwijking van een van de
electrische velden. De in andere instrumenten gebruikte metalen wijzers zijn
logge, trage binten in vergelijking met de zeer frêle electronenwijzer.
Na deze uitvoerige beschouwing van de kathodestraalbuis is de werking
van radarstations in enkele zinnen te beschrijven.
De zender zendt met exact gelijke tussenpozen, kortstondige radiofhtsen uit.
De radioflitsen verlaten de antenne en verspreiden zich niet naar alle zijden,
doch over een ruimteboek met een opening van 5 a 10 graden. De verspreidingshoek is des te nauwer naarmate de gebezigde golflengte kleiner is.
Ontmoeten de flitsen een object op hun weg dan zal dit opject de radiostralen
terugkaatsen. Geschiedt deze terugkaatsing ongeveer in de richting van de
ontvanger, dan zal de ontvanger de teruggekaatste radiostralen opvangen en
omzetten in een electrisch veld tussen de plaat z — zie figuur 2,
De teruggekaatste flits vertegenwoordigt in de regel een uiterst kleine energie,
In de ontvanger zijn daarom versterkingsbuizen aangebracht, die zelfs als het
ontvangend vermogen slechts 10"" watts bedraagt nog een waarneembaar
effect op de fluorescerende wand van de kathodestraalbuis veroorzaken.
De weerkaatste radiostralen zullen wij de echo noemen. Taalkundig bezien is
het woord echo alleen van toepassing op teruggekaatst geluid, doch we zullen ons
de vrijheid veroorloven het natuurwetenschappelijke woord echo zo ruim op te
vatten dat het ook van toepassing is op teruggekaatste electromagnetische golven.
De tijd verstrijkende tussen het vertrek van de flits en de aankomst van de
echo is een maat voor de afstand van het object dat de echo teweegbrengt. D i t
tijdsverschil gedeeld door twee malen de snelheid van radiogolven is gelijk aan
de afstand van het radarstation tot het object. De snelheid van radiogolven
is gelijk aan die van het licht.
Het zo juist genoemde tijdsverschil is af te leiden uit het beeld op de fluorescerende wand. De snelheid namelijk waarmee de electronenstraal van links
naar rechts zwaait is bekend. Op het scherm komt naast het signaal van de
uitgezonden flits ook dat van de echo voor. U i t de afstand van deze signalen
en de zwaaisnelheid van het vlekje is het tijdsverschil tussen flits en echo te
berekenen en uit dit tijdsverschil volgt, zoals we zoeven uiteenzetten, de afstand
van het object.
De waarneming van meteoren,
Reeds voor de wereldoorlog werden proeven met radar genomen; ook was
bekend dat meteoren aanleiding konden geven tot een radarecho.
Tijdens de oorlog werd vastgesteld dat ieder radarstation per uur een aantal
echo's ontving van objecten met een levensduur van enkele seconden of tientallen seconden. Sommige stations registreerden gemiddeld twee, andere tien
van deze echo's per uur; het aantal hing af van de golflengte en van andere
kenmerken van de radarinstallade.
Na de oorlog hebben enkele onderzoekers zich tot een stelselmatige studie
van deze echo's gezet; zij hadden de beschikking over de vele en velerlei radarstations die de oorlog ons als waardevolle erfenis liet.
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111 het bijzonder heeft de jongste verschijning van de Draconiden vele verleid tot een onderzoek; helaas zijn in verscheidene gevallen de waarnemers wel
geroutineerde radarmensen doch geen volbloed onderzoekers geweest; aan de
voorbereidingen is in vele gevallen te weinig zorg besteed.
Figuur 4 geeft een concreet voorbeeld; het is een foto van de fluorescerende
wand van een radarinstallatie welke was opgesteld nabij de thans zo befaamde
woestijn van Nieuw Mexico, de White Sands.

EEN RADARWAARNEMING VAN E E N METEOOR.
Figuur 4. Op deze foto van de fluorescerende wand van een kathodestraalbuis komt niet
voor de hoge plek die juist onder het getal O de ontvangst van de uitgezonden flits zou moeten
verraden. Wel zijn afgebeeld de echo's die enkele duizendste seconden na het vertrek van de
flits werden ontvangen van heuvels die 10, 30, 50 kilometers van het station waren verwijderd.
De deelstreepjes boven de figuur zijn afstanden in kilometers; deze zijn berekend uit de snelheid van de radiostralen en de snelheid waarmee het lichtvlekje van links naar rechts over de
fluorescerende wand beweegt.
Op de aardse echo's volgt meer naar rechts een gewirwar van piekjes; de electronenwijzer
heeft onrustig op en neer bewogen als gevolg van zeer kleine hoeveelheden radiostralen die
de antenne ontving van allerhande zenders, zoals onweersbuien, de zon, de melkweg en . . . .
van huizen, bomen. Deze vagabonderende radiostralen zouden in een gevoelige luidspreker
een geruis veroorzaken; zij geven de electronenstraal een onrustige beweging.
De scherpe piek rechts is afkomstig van een meteoor, die in de tekst uitvoerig wordt beschreven.
De belichtingstijd van deze foto bedraagt 1 /30 sec; in deze tijd zwaaide de electronenwijzer
10 malen naar rechts en weer terug naar links.
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In het onderschrift is een verldaring van de figuur gegeven. De scherpe piek
rechts, afkomstig van een object ongeveer 190 km van het radarstation verwijderd, boezemt ons het meeste belang in. Een seconde voordat de foto
werd gemaakt bestond het object nog niet en een seconde daarna was het
weer verdwenen. Deze kortstondige echo is afkomstig van een meteoor; dit ga
ik u toelichten.
Onder een meteoor versta ik het hele complex verschijnselen dat verwekt
wordt door een meteoriet die de aardse dampkring doorklieft,' De meteoriet
is in de regel een klein stofje, bestaande uit ijzer en nikkel of gesteente. Zulk
een stofje weegt enkele miligrammen en zijn afmetingen zijn veel te klein dan
dat het een waarneembare radarecho zou kunnen veroorzaken.
De meteoriet beweegt met een snelheid van enkele dentallen km/sec. De
botsingen met de deeltjes waaruit de lucht bestaat zijn zeer hefdg; deze deeltjes
bezitten zelf snelheden van ongeveer 0,5 km/sec. De hefdge botsingen beschadigen zowel de meteoriet als de botsende luchtdeeltjes. Om nu recht op ons
doel af te gaan, letten we op de zuurstof- en de stikstofatomen, waarvan tijdens
de botsing een of meer electronen worden afgerukt.
Langs de weg die de meteoriet volgt, zal een aantal vrij rondvhegende electronen (negatief geladen deeltjes) en gehavende atomen (positief geladen ionen)
achterblijven. Er ontstaat dus een kolom lucht bezwangerd met geladen deeltjes.
Sommige vrije electronen zullen zich met de ionen herenigen en andere zullen
zich verspreiden in de omringende lucht. Na verloop van tijd zal de normale toestand terugkeren en zal niets meer herinneren aan de voorbijgesnelde
meteoriet.
De geïoniseerde luchtkolora bezit het vermogen radiostralen terug te kaatsen,
deze eigenschap heeft de luchtkolom gemeen met alle andere lichamen waarin
zich vrije electronen bevinden. Alle metalen en de geleidende lagen in de
ionensfeer kaatsen radiostralen en alle andere electromagnetische golven terug.
Naar schatting is de afgebeelde echo teruggekaatst door een oppervlak van
enkele duizenden vierkante meters, dus door een heel klein gedeelte van de
cilinder geïoniseerde lucht; de meteoriet namelijk zal een spoor achterlaten
van verscheidene tientallen kilometers lengte. Uit het feit dat zulk een klein
gedeelte van het spoor een echo geeft, is de gevolgtrekking gemaakt dat de geioniseerde cylinder de radiostralen niet diffuus naar alle richtingen terugkaatst,
doch dat hij gerichte bundels terugkaatst volgens de wet; hoek van inval is
gelijk aan de hoek van terugkaatsing. Deze opvatting wordt gesteund door de
ervaring dat alle meteoren die dwars door de radarbundel gaan een waarneembare echo geven — wel te verstaan, wanneer zender en ontvanger naast elkaar
zijn opgesteld.
Hoewel de ionisatie en dus ook de echo na verloop van enkele seconden
verdwenen is, moet toch worden aangenomen dat alle meteoren tesamen een
zekere ionisatiegraad in stand houden. Op grond van waarnemingen is Sir
A P P L E T O N — de bekende onderzoeker van de ionosfeer — van mening dat de
meteorieten de lucht op een hoogte van ongeveer honderd kilometers voldoende
sterk ioniseren om deze laag het vermogen te verlenen radiostralen terug te
kaatsen. Overdag houdt het zonlicht de ionisatie in deze laag op peil; des
nachts — als het aantal meteorieten dat de aarde tegenkomt het grootst is •—•
zouden de meteorieten de lucht ioniseren en het mensdom aldus behulpzaam
zijn bij het radiotelegrafische verkeer op korte radiogolven tussen ver verwijderde stations.

86
Uit de sterlite van de meteoor-eclio's volgt een schatting van de afmeting van
een meteoriet; de „middellijn" van een meteoriet zal 0,4 tot 0,6 mm bedragen.
Bijzonder belangwekkend zijn de metingen die H E Y in Engeland in de nacht
van 9 op 10 October 1946 —• tijdens de verschijning van de Draconiden —
verrichtte.
H i j heeft kans gezien de radarwaarneming zodanig te verfijnen, dat hij onderscheid kon maken tussen de echo afkomstig van de geïoniseerde cylinder en de
daaraan voorafgaande echo van het geïoniseerde wolkje dat zich om de meteoriet
vormt en deze vergezelt.
De echo van het wolkje verplaatst zich op het scherm; ten bewijze dat de
afstand van de meteoriet tot het radarstation veranderde. Uit de verandering
van de afstand heeft H E Y de snelheid van de meteorieten kunnen berekenen.
H i j vond voor de Draconiden een snelheid ten opzichte van de aarde van
23 km/sec, een waarde die zeer bevredigend overeenstemt met de snelheid die
uit de bekende baan van de Draconiden volgt. Hiermee heeft H E Y ons verrijkt
met een zeer elegante methode voor de meting van de snelheid van een meteoriet.
Voorheen was een snelheidsmeting aan een sporadische meteoor bijzonder
moeilijk uitvoerbaar, het gelukte dan ook slechts in zeldzame gevallen.
Uit dit alles blijkt wel dat een radarinstallatie, behandeld en gebruikt door
een goed experimentator, een belangrijk hulpmiddel is bij de waarneming van
meteoren. Laat ik hieraan direct toevoegen dat we de waarneming van meteoren
niet geheel en al aan radar kunnen overlaten. De gebruikelijke, bij voorkeur
door amateurs beoefende, meteoorwaarneming verhest geenszins zijn betekenis,
integendeel, deze waarnemingen blijven noodzakelijk.
De V2.
Van gans andere aard zijn de sterrenkundige waarnemingen die zich bedienen
van het vuurpijlprojectiel V2.
Hoewel het voor de beoordeling van de waarnemingen niet nodig is de constructie van de V2 te kennen, zij hier in grove trekken een beschrijving gegeven.
De V2 is een voertuig dat wordt aangedreven door een reactiemotor — zie
figuur 5.
De explosies in de verbrandingskamer veroorzaken een versnelling van het
projectiel ten opzichte van de exploderende gassen. De voortstuwing berust
dus rechtstreeks op de wet actie = reactie; de reactie-voortstuwing is het meest
doeltreffend in het luchtledige; de aanwezigheid van lucht werkt remmend.
Bij de §tart staat het projectiel verticaal op een tafel; de eerste explosies
moeten op het projectiel een zodanige reactiekracht uitoefenen dat het totale
gewicht van 13 000 kg wordt opgeheven. Overtreft de reactiekracht het gewicht,
dan zet het gevaarte zich in beweging en stijgt met voortdurend toenemende
snelheid. Zodra de brandstofvoorraad is uitgeput, houdt de voortstuwing op;
van dit ogenbhk af gedraagt de V2 zich als een afgeschoten projectiel, dat langs
een gewone kogelbaan — beter: ballistische kromme — beweegt.
Tijdens de proeven boven de White Sands met buitgemaakte duitse V2's
werden deze van zoveel brandstof voorzien dat zij tot een hoogte van 170 km
stegen en daarna terugvielen. Zulk een vlucht duurt niet langer dan 9 minuten
uit en thuis; slechts de helft van deze tijd bevindt de V2 zich op hoogten groter
dan 50 km. De sterrenkundigen zijn gefascineerd door de grote hoogten die de
V2 kan bereiken. De dampkring namelijk, en in het bijzonder de onderste lagen
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SCHEMA VAN EEN V2.
Figuur 5. De drie belangrijkste delen zijn:
1. de verbrandingskamer die aan de onderzijde open is. De verbrandingsgassen bereiken
een temperatuur van 2000 °K en veroorzaken een reactiekracht van ongeveer 30 000 kg;
2. de beide tanks met brandstoffen: 3500 kg alcohol en 5250 kg vloeibare zuurstof;
3. tussen de zuurstoftank en de verbrandingskamer de pompen die de beide vloeibare brand
stoffen naar de verbrandingskamer drijven; de pompen verplaatsen per sec 75 kg alcohol
en 50 kg zuurstof; het pompstehvordt aangedreven door stoom, verwekt door een gas
generator waarin waterstofperoxyde met calciumpermanganaat wordt vermengd.
Verder zijn aanwezig een automatische piloot en twee radiotoestellen. Natuurlijk is er ook
een ruimte voor het plaatsen van explosieve ladingen; in de neus kan bijna 1000 kg explosieve
(Vervolg onderschrift op pag. 88)
stof - amatol - worden geborgen.
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ervan, houden allerlei stralingen, die uit de kosmos komen, tegen. De V2 stijgt
hoog boven deze absorberende lagen uit en kan deze stralingen dus in hun
maagdelijke vorm opvangen.
Natuurlijk stellen ook de geophysici en de weerkundigen veel belang in de
tochten van de V2; zij geven met het omhoogronkende projectiel allerlei instrumenten mee die radiografisch de gegevens omtrent temperatuur en druk naar
de aarde zenden. Zij stellen dus niet de eis dat de instrumenten heelhuids terugkeren, een eis die onvervulbaar lijkt, omdat de neerstortende V2 met een snelheid van 1,2 km/sec = 4000 km/h de grond treft.
Het plan om een spectroscoop mee omhoog te sturen teneinde een ongerept
zonnespectrum te fotograferen, leek dan ook onuitvoerbaar. Toch is de proef
uitgevoerd en hij is gelukt ook. Het bezwaar dat de V2 bij zijn landing verbrijzeld
zou worden, werd ondervangen door de V2, toen hij nog 35 km moest vallen
door een kleine explosie in twee delen te splijten. Door het gemis aan „strooml i j n " werden de stukken sterk geremd door de weerstand van de lucht. De stukken ploften op de grond, maar . . . . waar ? Na zes dagen zoeken werd het stuk
met de spectrograaf gevonden; het instrument vertoonde wonder boven wonder
alleen een deukje in het omhulsel.
De spectrograaf moest natuurlijk automatisch werken en hij moest snel en
secuur functionneren; hij zou slechts enkele minuten op grote hoogte vertoeven.
De spectrograaf die op 10 October 1946 omhoog is gegaan, heeft niet feilloos
gewerkt, met het onpleizierige gevolg dat boven 100 km geen waarnemingen
werden gedaan.
De V2 behoort tijdens zijn vlucht niet van stand te veranderen; dit was ook
gewenst opdat de spectrograaf steeds op de zon gericht zou zijn. Echter kan het
gebeuren dat de projectiel gaat buitelen en kantelen. Tijdens de hier beschreven
opstijging is dit ongeluk inderdaad gebeurd; het gevolg was dat de opname op
88 km hoogte mislukte.
De allereerste foto's van het ver-ultraviolette

zonnespectrum.

Al is dan de eerste vlucht van de V2 met de spectograaf niet geheel naar wens
verlopen, toch is het resultaat de moeite waard. Het welslagen is ongetwijfeld
toe te schrijven aan de deugdelijke voorbereidingen. Tot de voorbereiding
behoorde de constructie van een geschikte spectrograaf. Deze bestond uit een
hol rowlandtralie — 24000 evenwijdige krasjes op een oppervlakje van 4 x 4 cm.
Twee lensjes van lithiumfluoride wierpen bundeltjes zonlicht op het tralie;
het .trahe spreidde deze bundeltjes uit tot twee spectra; de spectra werden
gefotografeerd op een automatisch voortbewogen f i l m . Bij de keuze van het
tralie en het materiaal van de lensjes is natuurlijk gelet op het doel; de fotografie
van ver-ultraviolette straling. Lensjes van gewoon glas zouden de opvallende
ultraviolette stralen volkomen absorberen. De spectrograaf was 30 cm hoog; hij
werd gemonteerd in een van de vier vinnen; aan beide zijden van de vin bevond
zich een lensje.
Het geheel is opgesloten in een gestroomlijnd huis met vier stabilisatievinnen; aan de vinnen
en bij de mond van de verbrandingskamer zijn roeren aangebracht die door de automatische
piloot worden bediend. De V 2 volbracht de reis van Wassenaar naar Londen in iets minder
dan vijf minuten; ongeveer halverwege bereikte hij de grootste hoogte van ongeveer 80 km.
Ter vergelijking is de gestalte
edelgermaan" afgebeeld. Het gevaarte is 14 m lang en
het weegt bij de start 13 000 kg.
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DE EERSTE FOTOGRAFIE VAN HET VER-ULTRAVIOLETTE
ZONNESPECTRUM.
Figuur 6, Boven: het violette deel van het zonnespectrum gefotografeerd op een hoogte
van 1.5 km boven zeeniveau; het spectrum gefotografeerd op deze hoogte eindigt bij een
0
0
golflengte van 3100 Angström eenheden (1 angström = 10-• cm).
Onder: het ver-ultraviolette zonnespectrum gefotografeerd uit een V2 op een hoogte van
55 km; het spectrum reikt tot een golflengte van 2300 angströmeenheden,
0

Het is verbluffend te zien dat het ultraviolette licht van de zon gans en al
wordt geabsorbeerd in de onderste lagen van onze dampkring. Dit geschiedt
tot heil van alle wezens wier leven bedreigd zou worden door de dodende
ultraviolette straling. Maar het is tevens een bron van teleurstelling voor de
zonnenatuurkundige, die dolgaarne uitvoerige inlichtingen zou bezitten over
dit bestanddeel van het zonnelicht. Weliswaar was hij langs omwegen het be
staan van het ultraviolette zonlicht op het spoor gekomen, doch deze kennis
was een zeer globale. De 'directe waarneming werd hem belet door de ozon
moleculen - dit zijn moleculen bestaande uit drie atomen zuurstof - die op
hoogten tussen 20 en 40 km in de dampkring zweven, Werden alle ozon-mole
culen bijeen gezocht en samengeperst tot een druk van een atmosfeer dan
zouden zij om de hele aarde heen een laagje van slechts 3 mm vormen.
Het zal u duidelijk zijn dat het hierboven afgebeelde zonnespectrum voor de
zonnenatuurkundige een document van onschatbare waarde is, Het werd hem
verschaft door een projectiel dat tijdens de tweede wereldoorlog niets dan angst
en vernieling veroorzaakte en dat zich thans gedwee in dienst stelt van de
zuivere wetenschap.
Radar en V2 zijn beide bewijzen van 's mensen vernuft; zij bezitten kennelijk
eigenschappen die zowel voor oorlogsdoeleinden als voor wetenschappelijke
onderzoek van grote waarde zijn. Moge thans een langdurig tijdperk zijn aan
gebroken waarin radar en V2 uitsluitend in dienst zullen staan van economisch
en wetenschappelijk vruchtbare doelstellingen. Het is nu nog niet te zeggen
welk van de twee de meest opzienbarende verrichtingen te zien zal geven.
Zal het radar zijn die nog meer ongeziens zichtbaar zal maken of zal de V2
ons of onze instrumenten binnenkort meenemen tot ongedroomd grote af
standen van de aarde ?

AUTOMATISCHE TELEFONIE
door
Ir W. C. D E VRIES.

Mijnheer de Voorzitter,

Dames en Heren,

Het onderwerp, dat ik op mij genomen iieb laedenavond met U te beliandelen,
is zo uitgebreid, dat het natuurlijk onmogelijk is in een voordracht van zo'n
korte duur U een ook maar enigszins volledig beeld van deze materie te geven.
Ik zou daarom óf wel alleen een zeer algemeen overzicht van de gehele automatische telefonie kunnen geven, öf wel mij alleen kunnen beperken tot enige
onderdelen. Aan beide manieren zijn bezwaren verbonden; daarom heb ik gemeend een tussenweg te moeten bewandelen, nl. eerst een zeer globaal algemeen
overzicht te geven en daarna op enige speciale onderwerpen wat dieper i n te
gaan. Ik hoop daarmede beide categorieën personen, nl. zowel diegenen, die
weinig van automatische telefonie afweten, als diegenen, die hiervan reeds
enigermate op de hoogte zijn, van dienst te kunnen zijn.
Onder automatische telefonie wordt verstaan het op automatische wijze tot
stand brengen van telefoonverbindingen. Geschiedt dit door een telefoniste,
dan spreekt men meestal van half- of semi-automatisch verkeer, terwijl het tot
stand brengen door de abonné's zelf meestal geheel- of vol-automatisch wordt
genoemd. Ter vereenvoudiging zal ik in het vervolg in de plaats hiervan echter
de benamingen telefoniste-verkeer en abonné-verkeer gebruiken.
Verder kan men onderscheid maken tussen locaal en interlocaal verkeer, het
eerste in een zelfde stad of dorp, het tweede tussen verschillende steden of dorpen. Het automatische interlocale verkeer is het meest interessant en daarom
zal het grootste deel van deze voordracht hieraan gewijd zijn. Tot goed begrip
hiervan zal ik echter eerst in het kort de fundamentele eigenschappen van het
automatische locale verkeer behandelen.
Voor het automatisch tot stand brengen van de verbindingen zijn de abonnétoestellen voorzien van een kiesschijf, ook wel vinger- of nummerschijf genoemd,
welke bij het teruglopen een met het gekozen cijfer overeenkomend aantal
stroomonderbrekingen veroorzaakt. Op welke wijze deze zgn. impulsseries nu de
centrale apparatuur beïnvloeden, hangt af van het gebezigde systeem. Men
onderscheidt hierbij twee principiëel verschillende systemen, nl. het directeen het indirecte-systeem. Bij het directe systeem worden de i n de centrale voor
het opbouwen van de verbindingen benodigde schakelaars rechtstreeks door middel van de door de kiesschijf veroorzaakte impulsseries ingesteld. Bij het indirecte
systeem daarentegen wordt door de impulsseries eerst een hulpapparaat, register
genaamd, beïnvloed, terwijl het register de schakelaars instelt.
I n fig. 1 is in het bovenste gedeelte het principe van een locale centrale volgens het directe systeem aangegeven. Indien de oproepende abonné (A) de telefoon van de haak neemt, wordt hij via een vrije oproepzoeker (O Z) en voor-
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kiezer (V K ) met een vrije eerste groepkiezer ( I G K ) verbonden, waaruit hij
de kiestoon ontvangt, ten teken dat hij mag beginnen te Idezen. Door het
eerste cijfer van het gewenste abonné-nummer wordt de I G K ingesteld, waarna (dus in de kiespauze) deze automatisch een vrije tweede groepkiezer ( I I G K )
zoekt. Het tweede cijfer stelt de I I G K in, waarna (weer in de kiespauze) deze
automatisch een vrije eindkiezer (E K) zoekt. De twee laatste cijfers van het
nummer stellen achtereenvolgens (tientallen en eenheden) de E K in, waarna
de opgeroepen abonné (B) automatisch wordt gewekt, tenminste als hij vrij is.
Is hij reeds i n gesprek, dan hoort de oproeper in plaats van de wektoon, de bezettoon. De werkingswijze van de kiezers zal ik direct aan de hand van enige
lantaarnplaatjes nader verklaren.
In het onderste gedeelte van fig. 1 is het principe van een locale centrale volgens het indirecte systeem voorgesteld. Na het van de haak nemen van de telefoon
wordt de oproeper via een vrije eerste- en tweede lijnzoeker ( I en I I L Z)
met een eerste groepkiezer ( I G K) verbonden. De combinatie I I L Z —
I G K wordt in analogie met het handverkeer ook wel koordcircuit genoemd.
Tevens schakelt zich een vrij register (R) via een koordzoeker (K Z) aan het
betreffende koord. Ten teken dat de abonné mag beginnen te kiezen, ontvangt
hij de kiestoon uit het register. Alle cijfers van het gewenste nummer worden nu
opgenomen en vastgelegd in het register. De voor het opbouwen van de verbinding benodigde kiezers worden nu achtereenvolgens onder het bestuur van het
register ingesteld. Dit kan op twee principiëel verschillende wijzen geschieden,
nl. met impulsseries of met rechtstreekse instelhng. Bij instelling door middel
van impulsseries zijn weer twee verschillende gevallen te onderscheiden, nl.
met voorwaarts gerichte en met achterwaarts gerichte impulsseries. Bij deze
laatste methode zendt de kiezer, na door het register gestart te zijn, gedurende
de instelling impulsen terug naar het register tot dat de juiste stand is verkregen,
waarna het register de kiezer laat stoppen.
Rechtstreekse instelhng van de kiezers, dus zonder hulp van impulsseries,
vindt plaats bij de meest moderne systemen. Hierbij wordt de kiezer onder bestuur van het register op één of meer op eenduidig bepaalde wijze electrisch
gemarkeerde contacten tot stilstand gebracht. Deze markering kan óf wel door
middel van verschillende gelijkspanningen geschieden (brugmarkeersysteem
P T T ) öf wel door middel van verschillende faseverschoven wisselspanningen
(7 E systeem van de Bell Telephone Manufacturing Company te Antwerpen).
Alvorens verder te gaan, zal ik nu aan de hand van enige lantaarnplaatjes de
werkingswijze van een kiezer nader verklaren.
(Geprojecteerd werden;
1. Schets hefdraaikiezer
2. Hefdraaikiezer S & H
3. Principe O Z — V K — I G K — I I G K — I I I G K — E K
4. Draaischakelaar met 100 uitgangen (2 X 50), oud model B T M C
5. Tweedimensionale schakelaar (E K ) met 200 uitgangen (10 X 20),
oud model B T M C)
Een belangrijk principieel verschil tussen de directe en indirecte systemen
is nog, dat bij de laatste de kiezers niet volgens het decimale stelsel behoeven
te worden ingesteld. Door het gebruik van kiezers met meer uitgangen kan hierdoor, met behoud van het zelfde aantal schakeltrappen, de nummercapaciteit
belangrijk vergroot worden. Zo werkt bijv. het 7 A systeem van de B T M C
met eindkiezers voor 200 nummers (10 groepen van 20 nummers) en het 500-
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systeem van Ericsson Actienbolaget te Stockholm met eindkiezers van 500
nummers (25 matten van 20 nummers). Ten opzichte van een direct systeem
met een capaciteit van 10.000 nummers wordt hierdoor voor het B T M
systeem de capaciteit tot 10 X 10 X 200 is 20.000 nummers en voor het Ericsson systeem theoretisch zelfs tot 25 X 25 X 500 is 312.500 nummers verhoogd.
Een verder verschil tussen de directe- en indirecte systemen komt tot uiting,
indien een kiezer geen vrije uitgang kan vinden. Bij een direct systeem is er
geen andere mogelijkheid dan de oproeper in dit geval bezettoon te geven,
zodat deze oproep dan verloren is. Bij een indirect systeem daarentegen zou
men de kiezer theoretisch net zo lang kunnen laten zoeken tot er een vrije uitgang beschikbaar is, doch het is' duidelijk, dat in de practijk deze tijd uiterst
klein moet zijn, wil men het tot stand komen van de verbinding niet vertragen.
De kans, dat bij een bepaalde schakeltrap niet direct een vrije uitgang disponibel
is, waardoor dus de oproep, afhankelijk van het toegepaste systeem, öf verloren
gaat öf vertraagd wordt, noemt men de stagnatiekans.
•Voor het locale verkeer wordt voor de berekening van het aantal schakelaars
voor de meeste schakeltrappen een stagnatiekans van P/QQ aangenomen, dat
wil dus zeggen, dat van de 1.000 verbindingen er 1 niet onmiddellijk een vrije
uitgang vindt. Voor berekening van het aantal eindkiezers wordt meestal een
stagnatiekans van 1 % aangenomen, dus 1 verloren of vertraagde verbinding op
elke 100 verbindingen.
Bij een zeker verkeer kan het aantal benodigde schakelaars bij een bepaalde
stagnatiekans op zuiver wiskundige wijze worden berekend volgens de waarschijnlijkheidsrekening. Voor practische toepassing worden echter steeds grafieken gehanteerd, waaruit het aantal schakelaars bij een bepaalde stagnatiekans
voor verschillend verkeer direct is af te lezen.
Het verkeer wordt tegenwoordig uitgedrukt in een eenheid, waaraan volgens
internationale afspraak de naam „erlang" is gegeven, dit uit eerbied voor de
bekende Deense geleerde E R L A N G . Volgens definitie is:
1 erlang = de inbeslagname van 1 schakelaar gedurende 1 uur.
Voor de berekening van het benodigd aantal schakelaars wordt als verkeersdichtheid voor elke schakeltrap die van het drukste uur genomen.
Figuur 2 geeft voren bedoelde grafieken weer.
Hierbij vallen twee hoogst belangrijke eigenschappen op, n l . :
le dat voor een groter verkeer een naar verhouding veel minder groot aantal
schakelaars benodigd is, of ook omgekeerd, dat door een groter aantal
schakelaars een naar verhouding veel groter verkeer kan worden verwerkt.
2e dat bij een bepaald verkeer voor een stagnatiekans van P/QQ belangrijk
meer schakelaars nodig zijn dan voor 1%, of ook omgekeerd, dat een bepaald aantal schakelaars bij een stagnadekans van 1 % belangrijk meer
verkeer kan verwerken dan bij P/oo*
Het quotient van het totale verkeer en het aantal lijnen van een bundel, dus
het gemiddelde verkeer per lijn, wordt het rendement genoemd en uitgedrukt
in erlang of in % .
Straks hoop ik tijd te hebben op deze grafieken nog uitvoeriger in te gaan.
Ik zal thans overgaan tot behandeling van het:
Interlocale

verkeer.

Dit is het verkeer tussen verschillende locale telefoonnetten.
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Hiervoor bestaan twee principieel verschillende methoden, nl. met gesloten
en met open netnummer.
Bij de eerste methode is het nummer van het locale net in het abonnénummer
opgenomen, als het ware verborgen, vandaar ook wel de naam verborgen netnummer. Alle abonné's hebben een zelfde nummersysteem, m.a.w. een abonné
van hetzelfde locale net en een van een ander net worden op precies dezelfde
wijze gekozen.
De tweede methode, met open netnummer, wordt in ons land toegepast.
Hierbij heeft elk locaal net een afzonderlijk netnummer, dat voorafgaande aan
het abonnénummer moet worden gekozen. Teneinde aan de automatische apparatuur kenbaar te maken, dat het eerst te kiezen nummer geen locaal nummer,
doch een netnummer is, moet dit laatste een bijzonder kenmerk hebben, hetgeen bereikt is, door elk netnummer met een K ( = 0 ) te laten aanvangen.
Aangezien de abonnénummers nooit met een O beginnen, is het kiezen van
een K dus voor de automatische apparatuur een eenduidig teken, dat een verbinding naar een ander locaal net gewenst wordt.
Elk netnummer bestaat hier te lande uit een K met vier cijfers, resp. S, A, B,
en C cijfer genoemd. Deze zijn niet maar zo willekeurig gekozen, doch hieraan
ligt een systematische opbouw van het interlocale net ten grondslag. Het gehele
land is hiertoe verdeeld in een aantal districten, elk district in een aantal sectoren, terwijl elke sector een aantal locale telefoonnetten bevat. Deze laatste
worden eindcentrales genoemd en zijn stervormig verbonden met een centrale,
welke als het ware het knooppunt van de sector vormt en daarom knooppuntcentrale wordt genoemd. De knooppuntcentrales zijn wederom stervormig
verbonden met een centrale, welke het middelpunt van het district is en daarom
districtscentrale wordt genoemd.
Figuur 3 geeft een beeld van de opbouw van het telefoondistrict 's-Gravenhage. Knooppuntcentrales zijn hier dus Leiden, Delft, Alphen a/d Rijn en

Fig. 3.
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Naaldwijk, terwijl ook den Haag zelf tegelijkertijd fungeert als knooppuntcentrale voor de omliggende eindcentrales, het locale net „den Haag" inbegrepen.
Figuur 4 laat de verdeling van Nederland in telefoondistricten zien, terwijl
tevens de districtscentra hierop zijn aangegeven. De bij deze centra staande
cijfers zijn de twee eerste cijfers (na de K) van het netnummer, welke twee

Fig. 4.

cijfers voor het gehele district dezelfde zijn. Indien U deze cijfers beziet, zal
het U opvallen, dat het eerste cijfer (na de K) voor een groep van districten dezelfde is; zoo hebben bijv. L w , Gn, Bl, Hgl en Zl alle een 5 als eerste cijfer.
Dit houdt verband met vroegere opvattingen betreffende afwikkeling van het
interdistrictsverkeer, waarbij de districtscentra weer stervormig zouden worden
verbonden op enige districtscentrales van hoger orde, destijds groepscentrales
genaamd. De verbindingen tussen de groepscentrales zouden dan een maas-
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vormig net vormen, en een verbinding tussen twee districtscentrales zou aldus
via maximum twee groepscentrales tot stand worden gebracht. Men was tot
de stervormige netsopbouw van de districten gekomen, teneinde bundels lijnen
met een behoorlijk gemiddeld lijnrendement, dus met een voldoend groot verkeer per tijdseenheid, te verkrijgen. Tussen sommige districten was het verkeer
nl. zo klein, dat hiervoor slechts één of hoogstens enkele lijnen nodig zouden
zijn geweest, terwijl er ook nog verschillende districtscentra waren, waartussen
het verkeer zo uiterst gering was, dat zelfs één lijn niet economisch te verantwoorden zou zijn geweest. Slechts bij een voldoende groot verkeer tussen twee
districtscentra was een rechtstreekse verbinding goedkoper. Ook de onderlinge
afstand speelde natuurlijk hierbij een rol, hoe kleiner deze was in vergelijking
met de weg via het groepscentrum, des te eerder was een rechtstreekse verbinding rendabel.
Zoals uit het voorgaande volgt, was dus het lijnrendement practisch de overheersende factor, welke de netsopbouw voor het interdistrictsverkeer bepaalde.
De invoering van de draaggolf-telefonie heeft dit echter nu grondig gewijzigd.
Zoals U waarschijnlijk bekend is, worden hierbij meerdere (12, 24 of zelfs 48)
gesprekken tegelijk over één dubbelader overgebracht door evenzovele hoogfrequente draaggolven, gemoduleerd met de laagfrequente telefoongesprekken,
tegelijkertijd over een kabeldubbeldraad te voeren. Aan het begin, resp. einde
van een kabel bevindt zich hiervoor een ingewikkelde apparatuur, eindinstallatie
genoemd, welke tot doel heeft de verschillende hoogfrequente kanalen te
mengen, resp. weer te scheiden. Het valt buhen het bestek van deze voordracht
hierop thans uitvoeriger in te gaan.
De toepassing van deze draaggolftechniek heeft meegebracht, dat door afstanden, zoals in ons land voorkomen, t.o.v. de grote kosten der eindinstallaties
de kabelkosten slechts een zeer ondergeschikte rol spelen. Het via een kiezer i n
serie schakelen van twee draaggolfgeleidingen betekent dus, dat de totale lijnkosten bijna tweemaal zo groot worden. I n dit opzicht bezien, is het duidelijk,
dat bij toepassing van draaggolfverbindingen het oorspronkelijke groepsplan,
waarbij een verbinding steeds over één, dikwijls zelfs over twee groepscentra
liep, i n het nadeel is, doch dat hierbij juist een plan met rechtstreeks verkeer
tussen de districtscentra voordelen biedt, mits het lijnrendement niet te gering
wordt.
Berekenen we voor een bepaalde bundel lijnen het rendement voor elke lijn
afzonderlijk, dan blijkt dat dit snel afneemt, zodat de laatste lijnen van een bundel slechts een zeer gering rendement hebben, m.a.w. slechts een zeer klein
verkeer verwerken (fig. 5).
Het is hierdoor nu mogelijk het gemiddeld lijnrendement nog te verbeteren, nl. door de rechtstreekse bundel een veel kleiner aantal lijnen te geven
dan eigenlijk nodig zou zijn, zodat deze lijnen een hoger gemiddeld rendement
hebben. Indien we nu het resterend verkeer via slechts één andere centrale leiden, dan ontstaat door samenvoeging met dergelijke verkeersresten, afkomstig
van andere rechtstreekse bundels, een zo groot verkeer, dat dit ook een behoorlijk
gemiddeld lijnrendement heeft. D i t laatste verkeer wordt overloopverkeer genoemd en de centrale, waarover de overloop plaats heeft, overloopcentrale.
Een volledig mazennet tussen de 20 districtscentra bestaat uit 19 X 20 = 380
bundels. Berekening van het aantal lijnen voor elk dezer bundels voor een verkeer, dat vijfmaal zo groot is als in 1939, heeft uitgewezen, dat 32 van de 380
bundels een zo gering verkeer hebben, dat slechts één rechtstreekse lijn zelfs
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niet verantwoord zou zijn. Dit verlceer moet dus gelieel als transitverkeer worden afgewikkeld.
Voor het overige verkeer kan men zich nu afvragen, hoeveel lijnen elke
rechtstreekse bundel bij een bepaald verkeer moet hebben, opdat het totaal aantal
lijnen, dus rechtstreekse en overlooplijnen, een minimum is. D i t vraagstuk
blijkt helaas niet uitsluitend alleen op exacte wijze te kunnen worden opgelost.
Toch is het mogelijk geweest een bevredigende oplossing te vinden en wel door
toepassing van een grafische benaderingsmethode, waarvan het uiteindelijk
resultaat is weergegeven in figuur 6. Hieruit is bijv. af te lezen, dat voor een
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verkeer tussen twee districtscentra van 5 erlang de meest economische oplossing,
dus die waarbij het totaal aantal lijnen een minimum is, wordt verkregen door
een rechtstreekse bundel tussen deze centra te maken ter grootte van 6 lijnen.
Een vergelijkende berekening voor het gehele land heeft uitgewezen, dat voor
een verkeer, gelijk aan het vijfvoud van dat in 1939, het totaal aantal lijnen
volgens deze overloopmethode 6575 bedraagt tegen 7425 voor een volledig mazennet en 9700 voor het oude groepsplan, zodat de nieuwe methode een aanmerkelijke besparing geeft. Het hgt dan ook in de bedoeling het interdistrictsverkeer
volgens deze richtlijnen te gaan afwikkelen.
Teneinde U een inzicht te geven op welke wijze een volgens vorenstaand
principe werkende districtscentrale is ingericht, wil ik met U een vereenvoudigd
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verbindingsschema van zuUs; een centrale volgens het 7 D systeem van de Bell
Telephone Manufacturing Company te Antwerpen bespreken (fig. 7).
Boven op de tekening vindt U een locale verbinding aangegeven, benevens
via een dienstgroepkiezer (D G K ) de verbindingen naar de zgn. speciale
diensten (interlocaal, telegraaf, storingen, tijdmelding, enz.). Van de locale
eerste groepkiezer ( I G K ) gaan twee lagen af via een tijdzone-overdrager
(T Z O), nl. één laag voor het eigen district en één laag voor andere districten. De onderste van deze twee lagen geeft toegang (via een B G K) tot de
knooppuntcentrale (K C) van het eigen district en (via een B G K en een
C G K ) tot de eindcentrale van de eigen sector. De bovenste van deze twee

Fig. 7.

lagen is via een zgn. richdngmarkeerstroomloop (R M S) aangesloten op de
contactbogen van een aantal zoekers, waarvan de armen verbonden zijn met de
uitgaande lijnen naar andere districten (B-verkeer). Aan de R M S kan zich
via een zoeker nog een Zgn. instelstroomloop ( I S) aanschakelen. De werking
hiervan is nu als volgt. Zodra i n het register uit het ingezonden netnummer is
vastgesteld, dat een verbinding naar een ander district wordt gewenst, wordt
de I G K onder bestuur van het register op bovengenoemde laag ingesteld
en een vrije T Z O en R M S in beslag genomen. Zodra zich een vrije I S
aan de R M S heeft aangeschakeld, wordt de combinade van S en A cijfer,
dus het gewenste district, van het register naar de instelstroomloop overgeseind.
Is dit district door middel van een bundel rechtstreekse lijnen (B-lijnen) aangesloten en zijn in deze richting nog vrije lijnen, dan zorgt de I S, dat de zoekers van deze lijnen gestart worden. Nadat één dezer zoekers de betreffende
R M S heeft gevonden, schakelt de I S zich af, en worden het B en C cijfer
van het register uit via de T Z O en R M S over de interlocale lijn naar het
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andere district gezonden. Aan liet begin van de interlocale geleiding bevindt
zich een uitgaande vorkoverdrager, welke dient voor overgang van tweedraads
op vierdraads verkeer, en welke de ontvangen gelijkstroom-impulsen omzet
in toonfrequent-impulsen, Hierop zal ik straks dieper ingaan,
Indien alle lijnen van de rechtstreekse bundel bezet zijn, of indien het gewenste district niet met een rechtstreekse bundel is verbonden, dan worden de
zoekers van een andere groep lijnen, de zgn, S-lijnen gestart, waarvan een der
zoekers de betreffende R M S in beslag neemt. Alvorens zich af te schakelen
zendt nu de I S eerst het S en A cijfer uit, waarna het register het B en C
cijfer zendt,
In beide gevallen schakelt het register zich hierna af, de oproepende abonné
ontvangt de zgn, tweede kiestoon uit de verwijderde centrale en kiest daarna
het abonnénummer. De impulsseries hiervan worden thans rechtstreeks overgebracht naar de R M S, die ze na impulscorrectie doorgeeft.
Indien de opgeroepen abonné antwoordt, wordt dit in de vorm van een terugimpuls over de interlocale lijn gesignaleerd. I n de uitgaande overdrager wordt
deze terugimpuls omgezet in een gelijkstroomcriterium, waardoor in de T Z O
de telling gestart wordt. Op de werking van de T Z O kom ik zo dadelijk terug.
We zullen thans eerst nog even het inkomende verkeer beschouwen. De
inkomende lijnen van de K C s en de E C s eindigen rechtstreeks op een inkomende G K , waarvan de vier verschillende lagen resp. toegang geven tot
de speciale diensten, de locale centrale, de K C en E C van het eigen district
en de andere districten. De van andere districten binnenkomende lijnen eindigen
in een inkomende toonfrequentoverdrager, welke dient voor overgang van vierdraads op tweedraads verkeer, en welke de ontvangen toonfrequent-impulsen
omzet in gelijkstroom-impulsen. Aan deze inkomende overdrager kan zich een
inkomend register schakelen. Via een zoeker kan deze inkomende overdrager
dan verder worden verbonden met een inkomende G K , waarvan de lagen,
met uitzondering natuurlijk van die voor andere districten, parallel zijn geschakeld met de inkomende G K voor de K C en E C van het eigen district.
De combinatie zoeker — ink, G K wordt inkomende verbindingsstroomloop
genoemd.
Verder ziet U op het verbindingsschema nog de apparatuur voor het telefoniste-verkeer. Deze bestaat uit een klinkzoeker (Kl Z), welke de door de interlocale telefoniste gestopte klink opzoekt. Aan deze klinkzoeker kan zich via een
zoeker een interlocaal register schakelen. De khnkzoeker kan nu of wel via een
interlocale verbindingsstroomloop, bestaande uit een zoeker en een groepkiezer
toegang geven tot de speciale diensten, de locale centrale en de K C en E C
van het eigen district, öf wel voor andere districten via een tweede zoeker met
een R M S worden verbonden.
I n plaats van een kiesschijf heeft de interlocale telefoniste de beschikking
over een toetsenbord, waardoor veel sneller gekozen kan worden.
Het opbouwen van een verbinding geschiedt voor het telefoniste-verkeer
ongeveer op de zelfde wijze als voor abonné-verkeer, doch het telefonisteverkeer vereist nog bovendien enige bijzondere mogelijkheden, waarop ik bij
de behandehng van het toonfrequent-verkeer nog nader terugkom.
Thans eerst iets over de werking van de tijdzoneoverdrager ( T Z O ) .
D i t apparaat heeft tot taak de kosten voor het gevoerde gesprek vast te stellen
door bepaling van de zone en het meten van de tijdsduur van het gesprek, en
zorgt verder dat deze kosten als een veelvoud van de locale gesprekkosten op de

102
gesprekkenteiler van de oproeper worden geregistreerd. De bepaling van de
zone geschiedt in het directe systeem rechtstreeks door een aantal meeloopschakelaars, welke door het netnummer worden ingesteld. I n het indirecte
systeem is het netnummer reeds vastgelegd in het register, en worden de hieruit
afgeleide zones naar de T Z O overgeseind.
In beide systemen geschiedt het meten van de gespreksduur uit de aard der
zaak in de T Z O zelf.
Zoals bekend, wordt het tegenwoordige tarief bepaald naar 5 verschillende
zones, nl. tot 10 km, van 10—15 km, van 15—25 km, van 25—35 km en boven
de 35 km. Ligt een ander district in zijn geheel buiten een cirkel, getrokken met
een straal van 35 km met de centrale van de oproeper als middelpunt, dan zijn
de eerste twee cijfers (na de K ) van het netnummer reeds voldoende om de zone
vast te stellen, nl. de hoogste zone, en is verdere differentiade van de centrales
van dit district niet nodig. Zulk een district heet daarom een ongedifferentieerd
district. Alle andere districten heten gedifferentieerde districten, dat wil dus
zeggen ook de twee laatste cijfers van het netnummer zijn nodig voor vaststelling
van de zone. Bij de centrales, welke in het midden van ons land liggen, moeten
meer districten gedifferentieerd worden dan bij de centrales, gelegen in de randdistricten; vandaar dat de zone-apparatuur in de randdistricten minder gecompliceerd kan zijn dan in de middendistricten.
Het meten van de gespreksduur mag pas beginnen na beantwoording door de
opgeroepene. Daarom bevindt zich in de T Z O ook steeds die apparatuur,
welke nodig is om deze beantwoording vast te leggen. Na afloop van het gesprek
wordt in het Nederlandse stelsel ook het weer op de haak leggen van de telefoon
door de opgeroepene naar de T Z O gesignaleerd, waardoor het mogelijk is de
verbinding in de T Z O na de lopende 3-minuten-eenheid te verbreken.
Hierdoor kan de opgeroepene op zijn hoogst drie minuten geblokkeerd worden,
terwijl verder aan de oproeper geen onnodige gesprekkosten in rekening worden gebracht, indien door één of andere oorzaak de verbinding van zijn kant
niet zou worden verbroken.
Deze Zgn, beantwoordings- en sluitsignalering van de opgeroepen abonné,
welke van het einde van de verbinding naar het begin moet worden overgebracht,
dus via alle tussengeschakelde kiezers en interlocale geleidingen, vormt een van
de moeilijkste, doch daarom ook juist een van de interessantste problemen van
de automatische telefonie. Ik hoop nog tijd te hebben op het einde van de voordracht hierop dieper in te gaan.
Eerst wil ik U echter nog even de groei laten zien van het automatische interdistrictsverkeer, of zoals dat meestal wordt genoemd, het aantal koppehngen
tussen de districten. Figuur 8 geeft U hiervan een beeld, zowel van de toename
van het aantal richdngen als van het aantal lijnen, sedert Mei 1945. Ook zijn
hierop aangegeven de hoogste standen van voor de oorlog, waaruit U ziet, dat
we deze punten reeds weer gepasseerd zijn.
In de getallen van de grafiek is inbegrepen het aantal zgn. A Z Z koppelingen, oorspronkelijk alleen automatisch verkeer gedurende de Avonduren,
op Zaterdagmiddag en op Zondag, daarna soms nog uitgebreid met enige
verkeerszwakke uren overdag. D i t verkeer is ingevoerd op die richtingen, waar
de techniek wel automadsch verkeer toeliet, doch waarvan het aantal lijnen te
klein was om in drukke uren het abonné-verkeer behoorlijk te verwerken.
Overdag worden deze lijnen voor automatisch telefoniste-verkeer gebruikt, aangezien dit verkeer met enige vertraging kan worden afgewikkeld.
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Figuur 9 laat U de trajecten zien, waarop reeds automatisch interdistrictsverkeer wordt afgewikkeld. Het A 2 Z verkeer is hierop aangegeven door een
gestreepte lijn.
Als laatste gedeelte van mijn voordracht wil ik thans met U de wijze bespreken, waarop de overdracht van spraak en signalen over de interlocale geleidingen
plaats heeft. We onderscheiden drie soorten geleidingen, nl. die tussen een
knooppuntcentrale en de hierop aangesloten eindcentrales, die tussen een districtscentrale en de daarop aangesloten knooppuntcentrales en die tussen de
districtscentrales onderling. De eerste twee soorten worden meestal resp. secundaire en primaire districtsgeleidingen genoemd, terwijl de laatste soort interdistrictsgeleidingen heet. Over de secundaire districtsgeleidingen geschiedt
de signalering steeds met gelijkstroom. Voor de primaire districtsgeleidingen
bestaan twee methodes, nl. met gelijkstroom en met wisselstroom. Bij deze
laatste manier worden de aan het begin van de interlocale geleiding aankomende
gelijkstroom-criteria omgezet in wisselstroom-impulsen van 50 perioden per
seconde, terwijl deze laatste op het einde van de interlocale geleiding worden
opge:vangen op een speciale hiervoor geconstrueerde wisselstroomrelais, welke
de signalen weer met gelijkstroom doorgeeft. Het zelfde heeft plaats voor de
signalering in tegenovergestelde richting, dus voor de impulsen, welke van het
einde van de interlocale geleiding naar het begin worden gezonden.
De interdistrictsgeleidingen bestaan in ons land bijna uitsluitend uit vierdraadsgeleidingen, d.w.z. één dubbeldraad voor de éne spreekrichdng en een
andere dubbeldraad voor de tegenovergestelde spreekrichting. Bij de draaggolf-
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geleidingen betekent dit dus twee verschillende kanalen voor de beide spreekrichtingen, De twee spreekrichtingen zijn in verschillende kabels ondergebracht,
waardoor ondanks toepassing van grote versterking geen overspreken tussen de
heen- en terugweg plaats heeft. Aan elk uiteinde van een vierdraadsgeleiding

Fig, 9.
bevindt zich een zgn. vorkschakehng, teneinde overgang op normale tweedraadsgeleidingen mogelijk te maken. Het grote voordeel van-dergelijke vierdraadsgeleidingen is. daarin gelegen, dat de demping, d.w.z. de verzwakking welke de
geluidsenergie ondervindt, zeer klein en zelfs O kan zijn; dit laatste is het geval
in het Nederlandse stelsel. D i t betekent dus, dat de sterkte van het geluid aan
het einde van de vierdraadsgeleiding precies gelijk is aan die van het begin.
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Er is dus geen verschil in geluidsterkte merkbaar of men met een abonné uit
het eigen district spreekt of met een abonné uit een verwijderd district.
Daar in deze geleidingen versterkers zijn geschakeld, welke alleen een bepaalde spraakband doorlaten, moet de signalering hierbij geschieden met een
frequentie, welke binnen deze spraakband hgt, een zgn. toonfrequentie,
Het principe van een dergelijke vierdraadsgeleiding, ingericht voor automatisch verkeer, is voorgesteld in figuur 10. :
In de uitgaande zijde van deze geleiding worden de aankomende gelijkstroomimpulsen door een relais A omgezet in toonfrequent-impulsen, welke over de
heenweg worden gezonden en aan de inkomende zijde worden opgevangen door
een signaalontvanger, welke deze toonfrequent-impulsen weer in gelijkstroomimpulsen omzet. De in de inkomende zijde der vierdraadsgeleiding door een
relais S gezonden impulsen worden op dezelfde wijze via de terugweg overgebracht.
Een signaalontvanger bestaat in principe uit een lampschakehng, die bestuurd
wordt door de voor het signaleren gebruikte toonfrequentie.
Ik zal thans eerst de algemene principes van de signalering behandelen.
De voornaamste criteria over de heenweg zijn de inbeslagname, de nummerkeuze en het verbreken van de verbinding, terwijl die over de terugweg bestaan
in de beantwoording en het weder opleggen door de opgeroepen abonné. I n
het Nederlandse systeem bestaat geen afzonderlijk inbeslagname-criterium,
doch heeft het inbeslagnemen van de inkomende zijde plaats door de eerste
impuls van de eerste impulsserie. I n de uitgaande overdrager wordt relais A in
impulsrythme bekrachtigd, dat deze impulsen als toonfrequent-impulsen via de
heenweg naar de inkomende overdrager doorgeeft. Hier worden ze door de signaalontvanger opgevangen en, omgezet als gelijkstroom, verder doorgegeven. Daar
er enige tijd nodig is om de inkomende zijde van de vierdraadsgeleiding, afhankelijk van het gebruikte systeem, öf wel te verbinden met een groepkiezer öf wel
met een register, alvorens de impulsen kunnen worden ontvangen, wordt in de
inkomende overdrager zgn. inverse impulscorrectie toegepast. Hierbij worden
de,impulsen pas (gecorrigeerd) doorgegeven bij het einde van de aankomende
toonfrequent-impulsen. Een impulsserie bestaat uit impulsen van 45 milhsecunde met een frequentie van gemiddeld 10 impulsen per secunde. Nadat
alle cijfers aldus zijn overgebracht, wordt de abonné, indien deze althans vrij is,
door de. eindkiezer automatisch gewekt. De wektoon, en bij eventueel bezet
zijn van de opgeroepene, de bezettoon, kunnen via de terugweg (de d-contacten
zijn omgelegd direct na de inbeslagname) door de oproeper worden gehoord.
Indien de opgeroepen abonné antwoordt, wordt door de eindkiezer een gelijkstroom-criterium gegeven, dat relais S even doet aantrekken, waardoor een toonfrequent-impuls over de terugweg wordt gezonden. Deze wordt door een zich
aan het begin van de vierdraadsgeleiding bevindende signaalontvanger omgezet
in een gelijkstroom-criterium, dat de tijdzonéoverdrager beïnvloedt.
Indien de oproeper het gesprek beëindigt door de telefoon op de haak te
leggen, wordt de uitgaande overdrager verbroken, waardoor relais A constant
aantrekt en een continu toonfrequent-signaal over de heenweg zendt. Hierdoor
wordt de inkomende overdrager verbroken, welke daarna eveneens een continu
toonfrequent-signaal via de terugweg naar de uitgaande overdrager zendt.
Dit heeft tot gevolg, dat de stroomzending op de heenweg eindigt en daarna
ook op de terugweg, waarna de uitgaande overdrager weer vrij is voor een volgende verbinding.
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Over sommige toonfrequent-overdragers moet belialve abonné-verkeer ook
telefoniste-verkeer kunnen worden afgewikkeld. In plaats van een tijdzoneoverdrager is dan een telefoniste-circuit vóór de uitgaande overdrager geschakeld (zie fig. 7). De beantwoordingsimpuls heeft tot nu taak de koordlamp
bij de telefoniste te doven ten teken, dat de opgeroepen abonné de telefoon van
de haak heeft genomen. Het einde van het gesprek moet onmiddellijk aan de
telefoniste kenbaar worden gemaakt, daar hierdoor de gesprekkosten worden
bepaald. Indien de opgeroepene de telefoon weer op de haak legt, wordt dit
door de eindkiezer naar de inkomende overdrager gesignaleerd, waardoor nu
réiais S niet één impuls zoals bij beantwoorden, doch een voortdurende reeks
impulsen, een zgn. impulstrein, over de terugweg zendt, welke trein in de
uitgaande overdrager wordt omgezet in een gelijkstroomcriterium, dat in het
telefoniste-circuit de koordlamp weer doet gloeien.
Zonodig moet de telefoniste deze abonné weer kunnen wekken. D i t zgn.
nawekken geschiedt door het uitzenden van een impulstrein door relais A
in de uitgaande overdrager. I n de inkomende overdrager wordt deze trein
nu in wekstroom omgezet.
Ook moet de telefoniste in staat zijn zich op een bezet bevonden abonné
te schakelen, teneinde het gesprek te kunnen aanbieden. D i t geschiedt op zeer
bijzondere' wijze. Hiertoe drukt de telefoniste haar opschakeltoets, waardoor
een zgn. impulsgever ( I G in fig. 7) wordt aangeschakeld, welke een serie van
11 impulsen uitzendt. Aan het inkomende einde van de interlocale lijn worden
deze 11 impulsen opgevangen door een zgn. impulstelwerk ( I T W in fig. 7),
dat tijdelijk aan de inkomende toonfrequent-overdrager is geschakeld. Na ontvangst van deze 11 impulsen zendt dit impulstelwerk een impuls terug naar de
impulsgever, welke daarna weer twee impulsen uitzendt. I n het impulstelwerk
worden deze twee impulsen nu omgezet in het opschakelcriterium, waardoor de
eindkiezer in een meeluisterstand wordt gebracht, en de telefoniste het gesprek
eventueel kan aanbieden. Bij het weer loslaten van de opschakeltoets door de
telefoniste, wordt door de impulsgever één impuls uitgezonden, waardoor het
impulstelwerk het opschakelcriterium weer afschakelt en het meeluisteren in
de eindkiezer weer ongedaan wordt gemaakt. Dit opschakelen geschiedt zo gecompliceerd teneinde te verhinderen, dat een abonné hetzelfde zou kunnen
bereiken. 'Wel is hij in staat tot het kunstmatig opwekken van 11 impulsen
(bijv. door het kiezen van een O en direct daarna het geven van een korte tik op
de haak), doch de daarop volgende terugimpuls heeft in zijn tijdzoneoverdrager
dezelfde uitwerking als een beantwoordingsimpuls, nl. het onderbreken van de
impulsoverdracht, zodat hij niet meer in staat is de voor het opschakelen benodigde twee impulsen te produceren. Het is dus voor een abonné onmogelijk
zich op een sprekende verbinding te schakelen, zodat het gesprekkengeheim
volkomen gewaarborgd is.
Na deze uiteenzetting over de algemene signalering zal ik tot slot nog enige
interessante problemen behandelen, welke een gevolg zijn van signalering met
een frequentie, welke in de spraak voorkomt.
Indien nl. geen bijzondere voorzorgen waren genomen, zou de signaalontvanger telkens functioneren, indien de voor de signalering gebruikte frequentie in voldoende sterkte, dus met een voldoende hoog niveau, in de spraak voorkwam. D i t foutief aanspreken van de signaalontvanger moet natuurlijk verhinderd worden. Hiertoe is in het Nederlandse systeem als signaalfrequentie
een hoog in de over te brengen spraakband gelegen frequentie gekozen, nl. 2500
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en 2400 pps. Door frequentie-analyse is nl. gebleken, dat deze hoge frequenties
slechts met een geringe sterkte, dus met een laag niveau, in de spraak voorkomen,
terwijl deze bovendien bijna steeds vermengd zijn met lagere frequenties.
Teneinde ongewenst aanspreken op de spraak te verhinderen, is het dus voldoende de signaalontvanger zodanig te construeren, dat deze onwerkzaam is, indien er behalve de signaalfrequentie ook nog andere frequenties aanwezig zijn.
In onze signaalontvanger is dit bereikt op zuiver electrische wijze, door het
meer negatief maken van de roosterpotentiaal en daardoor dus zgn. dichtdrukken
van de versterkerbuis door de andere frequenties.
Het bezigen van een verschillende frequentie voor de heen- en terugweg,
nl. 2500 en 2400 pps. dient om te verhinderen, dat een toonfrequentsignaal op
de ene weg door overloop via een ongebalanceerde vorkschakeling de signaalontvanger op het einde van de andere weg zou kunnen beïnvloeden. Verder
heeft het Nederlandse stelsel nog als bijzonderheid, dat de signaalontvanger niet
zoals gebruikelijk parallel op de lijn, doch hiermede in serie geschakeld is. Hierdoor wordt op zeer eenvoudige wijze bereikt, dat een signaalontvanger vrijwel
ongevoelig is voor via de tweedraadszijde van de vorkschakeling komende
frequenties.
Zou dit nl. niet het geval zijn, dan zou het kunnen voorkomen, dat een signaalontvanger of wel (foutief) niet zou functioneren op een werkelijk toonfrequentsignaal, omdat van de tweedraadszijde spraak of een signaal van een andere
frequentie komt, of wel, dat een signaalontvanger (foutief) wel zou functioneren
zonder dat er een werkelijk signaal op de geleiding staat, omdat van de tweedraadszijde een signaal komt van dezelfde frequentie, afkomstig van een andere
hiermede verbonden vierdraadsgeleiding.
Deze eenvoudige oplossing, ter verkrijging van een absoluut noodzakelijke
richtinggevoelige signaalontvanger is alleen mogelijk, doordat in het Nederlandse
stelsel de lijnversterkers zijn uitgerust met penthode buizen, waarvan de inwendige weerstand zeer hoog is in vergelijking met de lijnimpedantie.
Vermeldingswaard is nog de wijze, waarop verhinderd wordt, dat een abonné
zonder betaling een verbinding zou kunnen opbouwen. De voor de nummerkeuze
benodigde toonfrequentimpulsen zouden nl. door een abonné via de microfoon
kunnen worden geproduceerd (bijv. met een fluitje, dat precies 2500 pps geeft).
Aldus zou zonder de tijdzoneoverdrager te beïnvloeden op kunstmatige wijze
gekozen kunnen worden. Teneinde dit te verhinderen, is daarom de heenweg
gedurende het kiezen geopend (door contact p in f i g . 10); deze contacten
worden pas gesloten bij beantwoording door de opgeroepene. De terugweg kan
in dit stadium niet geopend zijn, aangezien de oproeper de wek- of bezettoon
moet kunnen horen.
Ik ben thans aan het einde gekomen van mijn voordracht.
Ik dank de Heren H A A S & S T O K H O F voor hun hulp en in het bijzonder de
Heer S T O K H O F voor het vervaardigen van de tekeningen, waarmede een enorme
arbeid is gemoeid geweest.
Ik moge eindigen met de aanwezigen te bedanken voor hun aandachtig gehoor en de hoop uitspreken, dat ik er in geslaagd ben U een inzicht te geven
in de vrij ingewikkelde materie van de automatische telefonie.
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