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uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 20 October 1952

Het ledental l i e p dit jaar wederom sterk op en bedroeg op 30 f u n i
1952: 434.
^
^
De spreekbeurten werden vervuld door P r o f . D r S.E.de Jongh, I r J .
IJlstra, Dr S.A.Wouthuijsen, P r o f . D r J.H.Oort, P r o f . I r J . L . v a n Soest,"
Dr A . Tasman, Dr D.W.van Krevelen, DrA.Schierbeek, Prof. Ir J.J.Broeze
P r o f . D r MVCRutten, P r o f . I r P.Ph.Jansen en P r o f . D r C.P.Mom, de laatste ter i n l e i d i n g van de excursie naar de i n s t a l l a t i e voor de reiniging
van afvalwater te Hilversum, waaraan werd deelgenomen door 60 leden.
In samenwerking met de a f d e l i n g 's-Gravenhage van de Nederlandse
Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde werd een bijeenkomst georganiseerd, waarbij Dr J.J.Raimond sprak over de bouw van de nieuwe tele¬
scoop op Mount Palomar, waarvan ook een f i l m vertoond werd.
Op de algemene ledenvergadering werd het bestuur gecompleteerd door
de benoeming van Mr W.J.Cardinaal tot bestuurslid.
Door t a r i e f w i j z i g i n g e n b i j de exploitatie van de zalen kon worden ber e i k l , dat, ondanks de sterk gestegen kosten van a l l e bedrijfsonderdelen, zonder verhoging van de contributie van / 6 . - voor ieder l i d gemiddeld / 2 0 . - werd besteed.
Naast de g e b r u i k e l i j k e subsidies aan de a f d e l i n g 's-Gravenhage van
de Ned. Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, de Vereniging voor Wetenschappelijke Onderzoekers en de A f d . 's-Gravenhage van de Natuurhistorische Vereniging werd een bijdrage verstrekt aan de expeditie
naar Nieuw Guinea, die onder l e i d i n g van Dr L.D.Brongersma stond.
Dr W.P.J.Lignac
secretaris-penningmeester

NAAMLIJST DER LEDEN
OP 1 JUNI 1953

BESCHERMVROUWE
H.M. de Koningin

ERE-LEDEN
Z . K . H . de Prins der Nederlandfen

BESTUURDERS
DrA.Schierbeek,.oo«.-//.r
S.J. van den Bergh, It.gen.b.d.
Dr Ir J.A. Ringers
G.Doorman, dipl.ing.
Dr J.N.Elgersma
Ir H.J.M.W.de Quartel
Mr W.J. Cardinaal
Dr J.N. van den Ende
F . Hijmans

)
[

„eden .
in 1954

LEDEN
Aijeis B.
Alberts I r D.A.
Alphen de Veer P r o f . i r W.H. A.van
Anrooy A.J.W.van
Arisz Dr L.
Arndt J . L .
Arnold I r A.F.
Arnold I r H.P.

Blasiusstraat 107
Beetslaan 72
Jacob Catsstraat 78
Bezuidenhoutseweg 293
van Hogenhoucklaan 61
"^^"^ Heimstraat 2
Laan van Hoogwolde 1
Sportlaan 33

Baas-Platau Mevr.de Wed.E. R.de
Bais Dr W.J.
Baldier A,
Baklier Mevr. Dr CR.
Baldier H. A.
B a p t i s t P.R.
Baudet Dr H.Ph.
Bauermann I r M.. K. H.
Beek I r P.J.
Beest Mej. E. yan
Beltman I r J.H.
Berg J.G.van den
Bergh S.J.van den
Bergman A.
Bergsma G. H. E.
Berkhout I r F.M.G.
Berne I r J.H.van
Beucker Andreae Mr W.C.
Bevelander W.
Biessels W.J.
B i s c h o f f G.A.
Blok I r J.J.
Blokhuis J.K.P.
Blom Mej. N.
Blommestein J.H.van
Boer P.de
Boer Dr M.J.de
Boer P. A. de
Boerma Prof. N.J. A.P.
Bonefaas. H.Th.
Borgesius E.J.
Bos H.P.G.

Ruychrocklaan 20
Riouwstraat 100 A
Hyacinthweg 14
Laan van Oostenburg 32 Voorburg
Leuvensestraat 20
Scheveningen
Den Helderstraat 125
Koetlaan 8
van Alkemadelaan 674
S t a l p e r t s t r a a t 40
Huijgensplein 3
„ S p i n o z a h u i s " Paviljoensgracht
van Blankenburgstr. 49
72/74
Jozef I s r a ë l s l a a n 17
Mallemolen 55/2
Bentinckstraat 16
Muurbloemweg 7
Loosduinen
Phloxplein 11
Loosduinen
Z i j d e l a a n 20
Thomsonlaan 173
Lange Poten 17
Sweelinckstraat 59
G a l i l e ï s t r a a t 189
Crocusstraat 32
Wassenaar
Frederiklaan 22
Rijswijk
Laan van Meerdervoort 186
Aronskelkweg 47
Loosduinen
Mesdagstraat 17
Cornells J o l s t r . 2 ^
Scheveningen
Prins Mauritslaan 38
Mesdagstraat 30
van Neckstraat 88
Laan van Nieuw Oost Einde 68
Voorburg

R i j swijk
Voorburg

Wassenaar

VII

Bosch C.van den
Bosma H. G.
Bossen I r M.J.
Bossers Dr A.J,
Bourdillon Mej, A.M.
Bouwman Jr , A.
Braat I r B.
Brandes Dr S.
Brandhof C.van den
Brandsma Prof, dr i r W.P.
Brans T.
Braskamp E. M.
Braskamp H.
Braskamp W. H.
Breemen Dr P.J.van
Brink B.A.J, ten
Brink Dr K. B.M. ten
Broekema B.
Brongers J. A.
Brouwer B.
Brouwer Dr Th.
Bruins Mej. dr E, D.
Brunt Dr N.A.
Bruyne J r P. de
Bruyn Ouboter Mej. W. A.P, de
Bunt Dr C. van de
Buuren Mej. H. W. van

Laan van Koot 9
Wassenaar
de B r u i j n e s t r a a t 17
Paviljoensgracht 9
Thomsonlaan 221
' t Hoenstraat 21
Wilhelminalaan 30
Rijswijk
Heulstraat 18^
Sweelinckstraat 46
Prins Mauritslaan 34
Leuvensestraat 22
Scheveningen

Capel Dr W.H.
Cardinaal Mr W.J.
Choufoer Dr H.J.
Chrysanthus Pater
Coenaes J.
Coert Dr H.J.
Cool B.
Cosquino de Bussy. I r M. Ie

B u i t e n r u s t s t r a a t 39
Voorburg
van Neckstraat 88
van N i j e n r o d e s t r a a t 53
Beresteyn
Voorschoten
Koningin Elnmakade 155 B
de M i l d e s t r a a t 35
Willem de Zwij g e r l . 10 Oegstgeest
Hoge Nieuwstraat 40

Dalton H.B.S. D i r e c t e u r
Dam A. J, S. van
Damen J. Q.
Davids I r P.A,
Delfos A.
Denekamp Dr E.J.
Derksen I r J.J,
Diggelen I r G, A, van

Aronskelkweg 1
Loosduinen
Puutlaan 10
HoogwerfI aan 9
van Soutelandelaan 21
Vliegenvangerlaan 11
Mesdagstraat 47
Rijksstraatweg 600
Wassenaar
Ruychrocklaan 198

VIII

Heiligestraat 8
Tiel
Hoge Weidelaan 24
Voorburg
Hoombruglaan 90
Rijswijk
Sweelinckplein 79
Trompstraat 336
Medemblikstraat 84
Schout b. n, Doormanl. 22 Wassenaar
Laan van Meerdervoort 202
Carel Reinierszkade 253
Kanaalweg 9
Delft
Reeweg 82^
Dordrecht
Park Leeuwenberghlaan 48 Voorburg
Regentesselaan 78
Rijswijk
Hoge Weidelaan 26
Voorburg
de B r u i j n e s t r a a t 52
Schuytstraat 51
Javastraat 2 f

Suezkade 139
Dirkes Mej, A.
Vries
van
Sportlaan 81
Doesburgh J.W.Semeijns de
Alexander Gogelweg 1
Dolk J.M.H.
Wassenaar
Julianaweg 14
Doorman D i p l . Ing. G.
Delft
Julianalaan 87
Dorgelo P r o f , dr H.B.
Prins Hendrikstraat 4
Dorhout Mees I r B.
Groot Hertoginnelaan 89
D o i j e r Dr J.
Reinkenstraat 2 c / I
Drost H. S.
Ferdinand B o l s t r a a t 29
Drunen J.K.van
Rijswijk
Lindelaan 59
Duin C.J.P. van
HDbenhorst Tengbergen Mej. dr C.v* Mauvestraat 36^
Wassenaar
Dennenlaan 4
Eck J.W. D.van
Valkenboskade 474
Eck K. van
Loosduinen
Phloxplein 10
Elgersma Dr J.N.
Neuhuyskade 7
E l s t I r O.J. van der
F i j n j e k a d e 12
Emst S.J. van
Adriaan Pauwstraat 51
Ende Dr J.N. van den
Voorburg
Westerlookade 13
Erkelens Dr A.L,
van S l l n g e l a n d t s t r a a t 91
Eschbach I r J.Th.
Hyacinthweg 8
Essers J.H. P.
Sportlaan 127
Euwe Dr W.
Kiplaan 3
Evers P. E,
Faber P r o f , dr i r P.J.
A.v.d.
F e l t z van der Sloot R. EH.
Pick R.
Pokker P r o f , dr A.D.
Prancken I r J.C.
Fremery I r D.A. de
F r i e l i n k Dr J.G.
Fuchs Dr J.W.
Furhe'e Dr J.M.
Gaay Fortman Dr J.P. de
Gelderen Dr Chr. van
Giesbers I r H.
Goede P.J. de
Goeje Prof. C.H. de
G ö l l n e r I r E.R.D.
G r a f t d i j k Mej. dr l . M .
Grand J.M. Ie
Grave R.E. de
Greven P r o f . Dr E.A.
Grient Dr J.H. van der

Charl. de Bourbonstraat 18

Delft

Rozenstraat 73
Waldeck Pyrmontkade 115
Stooplaan 27
Overveen
Richard Wagnerlaan 8
Loosduinen
van Hogenhoucklaan 110
Verdamstraat 56
Leiden
Beukstraat 75
Tasmanstraat 194
Pauwenlaan 25
van Tedlngerbrouckstraat 7
Wassenaarseweg 63
Laan van Heldenburg 14 Voorburg
Prinsevinkenpark 26
Statenlaan 11
Laan van Meerdervoort 52
Nassau D i l l e n b u r g s t r a a t 41
Beukstraat 74
Vondelstraat 199
van Beverningkstraat 143

Groenewegen H.
Groenewegen Mr J. A. C,
Groenewegen M.
Groenman Dr A.W.
Grondijs Prof, l r H.P.
Groustra G. J.
G r u t t e r i n k Mej. M.
Gruyter Dr C.J. de
Haan Dr B.J. de
Haan Mr i r C.J. de
Haarman I r J.C.
Haeften I r C.S. van
Halbertsma Dr K.T.A,
Hammen Dr J, P. van der
Hanlo Mej. R.C.M.
Happe' I r W.P,
Harberts J.
Hardeman I r W. P, K,
Harders Dr C L .
Hartland I r CG.
Hartman W.
Hazewinkel C.H,
Hazewinkel H. E,
Hekker Dr I r . P.
Helder J.K,
Hellingman C,
Helsdingen J.J, van
Heslinga P. J.M.
Hesselink Dr W.P,
Heusden A.H, van
Heybroek W.
Heijdeman 0, R.
H e i j n i n g H.

Prlns Bernhardlaan 47
Voorburg
Swanenburgstraat 16
Koningstraat 204
Statenlaan 8
Botaniestraat 30
Delft
den Burghstraat 11
Voorburg
van B l e l s w i j k s t r a a t 179
Laan van Elk en Duinen 208

Zeekant 71
Scheveningen
van Alkemadelaan 17
van Pabstlaan 32
Voorburg
Hooigracht 38
Statenpleln 16
Ridderspoorweg 174
Neuhuyskade 6
Prins Hendriklaan 29
Leidsendam
Burchtplein 11
Wassenaar
Cornells de Wittlaan 123
Joh. B i l d e r s s t r a a t 2
Park V r o n e s t e i j n 43
Voorburg
Emmastraat 21
de Mildestraat, 5
Jozef I s r a ë l s l a a n 15
Spoorsingel 99
Delft
Alexander Gogelweg 1, f l a t 49
van Hoornbeekstraat 17
Groot H o e f i j z e r l a a n 55 Wassenaar
Woudenbergstraat 79
Thorbeckelaan 447
Jacob van der Doesstraat 95
Z i j delaan 26
Perenstraat 145
de B r u i j n e s t r a a t 37
Mauvestraat 57
Hoeflake Mej. Dr J.M.A,
Sonoystraat 22
Hoefnagels J.
Hoek-van Eelders Mëvr. H. G. C. v. d. Pranpois Maeisonstraat 49
Rochussenstraat 367^
Rotterdam
Hoeke Dr P.
Waldeck Pyrmontkade 132
Hoetjer Mr i r J.P.N.
Schenkweg 4
Hofman L . P . J .
Hofstede C r u l l Mr W.H.
J u l i a n a van Stolberglaan 139
Hollander Mej. J. den
H a r t e v e l t s t r a a t 14
Scheveningen
H o l s - S t o u t j e s d l j k Mevr. G. W. M=
Tomatenstraat 83
Honlg Mej. Dr C.
Oostduinlaan 167
Hoogeveen W.P.
Ruychrocklaan 72
X

Hoorn I r J.E.J, van
Hoorweg I r P.N.
Hout I r O.H. van der
Huese I r J.P.F. '
Huizinga Dr H.
Huizinga I r T.K.
H i j mans P.
Hijmans Dr M, Mortier

Pomonalaan 63
Kon. Wilhelminalaan 72 Leidsendam
van Alkemadelaan 57
van Moersselestraat 11
Mesdagstraat 17
Pasantplein 13
Laan van Meerdervoort 1*^ •
van D i e p e n b ü r c h s t r a a t 160 .

J u l i a n a van S t o l b e r g p l e i n 16
Innemee J r H.P,
Waalsdorperweg 201
Innemee Sr H.P.
Th.yan Waalsdorperweg 108
I t e r s o n P r o f . dr i r P.K.
Wassenaarseweg 137
I t e r s o n I r G. van
Jacobs J.
Jager I r A.E,
Jager A, de
Jansen I r D.
Jansen Prof I r P,ph.
Janssen I r H . J . J .
Janszen I r J,
Jautze W.
Jelen E.J. van
Jong W.J, de
Jonge I r H. de
Jonker-Scheffener Mevr.M.C.E.
Julien

Dr P.P.J.A,

K a l f f I r M,L.
Kaptein A.J.G,
Karreman L . J .
. Karsten Mej. dr B.J.
Kaulbach I r M.G.M.
Kelder I r A.B.
K e r l i n g M e j . P r q f . d r L.C.P.
Kips I r J.W.
Klinkenberg M e j . C.
K l i n k e r t G.P,
Kloppers J.W.
Koelewijn I r G.J.
Kok J. P.
Koning J . L . de
Koning I r L.W. de
Kooy H.J.
Kooy L.

Joh. van Oldenbarneveltlaan 72
Laan V.:Leeuwesteyn 69
Voorburg
van B r a k e l s t r a a t 117
Deijlerweg 17
Wassenaar
Leuvensestraat 100
Scheveningen
Fitislaan 6
Suezkade 126
Jacob Catsstraat 59
Voorburg
Hadrianusstraat> 20
Voorburg
Veurnsestraat 26
Scheveningen
Haagsestraat 11
Scheveningen
Westduinweg 50 E
Scheveningen
Burchtplein Ib
Wassenaar
Wassenaarseweg 65
Goudreinetstraat 550
Koningsplein 16
Cornelis de W i t t l a a n
Archimedesstraat 25
Leeuwendaallaan 28
Javalaan 20
leplaan 104
van Heutszstraat 46
Koninginnegracht 143
Obrechtstraat 380
Kranenburgweg 10
Danckertsstraat 4
Westduinweg 2^
Gentsestraat 173
Valckenboslaan 4
Rusthoekstraat 52

27
Uijswijk
Baarn

Scheveningen
Scheveni.ngen
Zeist
Scheveningen
XI

Korving I r W.C.
Koster A.
Koster S.
Koumans Dr P.P.
Kreger W.
Kreulen Mej. A.C.
Kreyger J.
Kruizinga Dr P.
Kruysse A.
Kuyper J.

Paul G a b r i ë l s t r a a t 169
Miquelstraat 66
Gouverneurlaan 219
van Boetzelaerlaan 208
Annanasstraat 109
Schoutenstraat 28
Erasmusweg 79
J u l i a n a s t r a a t 21
Houtrustlaan 10
ScheveningSBweg 6

Rijswijk

Laan A.H, van der
Laan Dr P.H, van der
Landre' I r L,H.
Lange-Zieren Mevr. Dr M. de
Lange W. de
Ledeboer B.CH.
Leeuwenkuyl M.
Lek I r L.A, W. van der

Sweelinckplein 36
Vondelstraat 137,
van K i j f h o e k l a a n 73
Zeekant 15
Scheveningen
Zeekant 15
Scheveningen
G r . y . P r i n s t e r e r l a a n 23
Voorburg
Alberdingk T h i j m p l e i n 9
Populierenlaan 24
Leidsendam, post Voorburg
Lens van Rl j n Dr A. P,
van Oldenbarneveldtweg 34
Wassenaar
Lesk-Joachimovits Mevr.Dr A.M. Daniel Notenboomstraat 37
Noordwijk aan Zee
L i e t a e r t Peerbolte Dr M.
Sweelinckplein 70
Lignac Dr W.P.J,
Joh.y.Oldenbarneveltlaan 36
Ligtenberg I r P,K.
D e l l s t r a a t 22
Ligtenberg I r H.L,
Laan van Heldenburg 45
Voorburg
Linden A.R.M, van der
van Diemenstraat 152
Linden Dr T. van der
Prinses Mariannelaan ^
Voorburg
L l s p e t W.
Madoerastraat 7
Locher Mej. Dr Ch.J.S,
Mesdagstraat 27
Lohuizen H. P. Th. van
Erasmusweg 41
Lohuizen Dr T. van
van Boetzelaerlaan 94
Lombaard Mej. M. E.
V i v i ë n s t r a a t 36
Loo I r P. van
Prinses Mariannelaan 178 Voorburg
Lotsy W.
Zeekant 13^
Scheveningen
Maas I r J.W.
Made Mej. dr E.M, van der
Manders Mej. dr l r J.H.M.
Marlet I r A.P.
Medemblik N.J.
Meer G.J, van der
Mees L.P.G.
XII

Parkweg 1
Ruychrocklaan 80
van &)utelandelaan 115
Stephensonstraat 32
van Hoeijlaan 13
Vreeswijkstraat 108
S t e v i n s t r a a t 195
Scheveningen

Meihuizen Dr J . J .
Meiss Mej. i r J.G,
Melchior G. C. A.

Nassau O d i j c k s t r a a t 67
' t Hoenstraat 21
V . Z . v . N i j e v e l t s t r a a t 26

Melsert H.
Meyer Mr C.H.
Meyer Dr W.
Meyling Dr H.J.
MicWelraad P.
Moereels A. J.P.
Montijn Mr J . J .
Mulder Dr D.G.
Mulken W.van
Muller Mej. dr J.
Museum voor het onderwijs
Directeur van het

Abrikozenstraat 70
Galvanistraat 6
Johan van Oldebarneveltlaan 92^
Sweelinckstraat 65
Mient 265
Laan van Poot 178
Regentesselaan 9^
Bezuidenhoutseweg 245
Hasseltsestraat 54
Scheveningen
Tomatenstraat 251

Wassenaar

Hemsterhuisstraat

2e

R i j k l o f van Goensstraat 72
Nelemans Mej. I r N.E.
van Stolkweg 17
Neumeijer H.P.
G a l i l e ï s t r a a t 169
Niemeijer L.C.
J.Willem
de Zwijgerlaan 147
N i e r m e i j e r - L i n d e i j e r Mevr.drE.
Sweelinckstraat
138
Nieuwenburg Mej. H.P. van
Offenberglaan 1, f l a t 34
Nimwegen J.A, van
Meer en Boslaan 114
Loosduinen
Nijkamp J.A,
B u r n i e r s t r a a t 35
Oberstadt I r F.M.
Groot Hertoginnelaan 154
Offerhaus Mej. G.
Riouwstraat 115
Oldenburg den Broeder J.W.
Vlietweg 119
Leidsendam
O l i e v i e r J.K.
Loosduinen
Ongkiehong-Korswagen Mevr.dr J ,H, Muurbloemweg 7
Berkstraat 19
Oosten J. van
Lijnbaan 184
Oostrum H.R. van
Benoordenhoutseweg 277
Opstall Dr H.J. van
Violenweg 4^
Orth I r J.M. Op den
Charl, de Bourbonstraat 16
Delft
Os P r o f . dr C.H. van
Prans
Halskade
82
R
i
j
s
wijk
Os I r G.J. van
Louise
de
Colignystraat
152
A
Overing P. A.
van Hoornbeekstraat 34
Oxenaar W.
Paassen W. J.G.
Palm I r J.P.
Parqui Mr R.
P a t t i j n I r W.A,
Peereboom V o l l e r D.H,
Permentier H.P.G.

Rozenstraat 81
van Beuningenstraat 79
Johan van Oldenbarneveltlaan 75
van der Heimstraat 64
Jozef I s r a ë l s p l e i n 3
Sibergstraat 3
XIII

P e t r i W. A.
Pfauth I r J.M.
Plaat G.M,
Ploeg Dr P. van der
Poèlman I r J. A. W. '
Polano I r H,
Pontier Mej, i r C,H.
Pool Dr G.M,
Pool Dr J, P. A.
Praag S.W,
Prlns Dr D,H.
Prlns J,G,
Prinsse J. S.
Pui Dr J.C. du

Schiefbaanstraat 27
Jaagpad 49
R i j s w i j k , post D e l f t
Kruisbeklaan 47 A .
van K i j f h o e k l a a n 38
'Adriaan Pauwstraat 42 ,
Riouwstraat 188
Neuhuyskade 114
Vreeswijkstraat 224
v ,
Laan van Meerdervoort 153
Ruychrocklaan 128
Kiplaan 23
Wassenaarseweg 97
Noordenburglaan 59
Voorburg
Wassenaarseweg 154

Quartel

van Soutelandelaan 33

I r H.J.M.W. de

Raalte Mej, P,C. van
Raliond Dr J . J .
Raken R.J.H.
Ravenzwaay C.J. van
Redeker P.
Regel ink B.
Reinders-Corbach
Mevr. R.C.
Rensen Sr W.C.
Repelaer Jhr 0.
Reudler Mej, dr J.
Reyers-Böseken Mevr. J, P,
Richters-Smlnk Mevr. J.
Riessen I r A. J. van
Riezebos-van Ackooy Mevr.B.
Ringers Dr i r J. A.
Rinses J. H.
Rinses Sim.
Romp-Meljers Mevr. L.
Roos J . L . de
Rossum I r N. J. van
Rossum Th. J. van
Rusting J r I r N.
Ruygrok H.
R i j gers berg E.
Rijkeboer I r W.

Valkenboskade 497
Meidoornlaan 5
Voorburg
N, fBoulevard 14
Katwijk aan Zee
Badhuisstraat 191
Scheveningen
Bossestraat 54
Scheveningen
Deldenerstraat 255
Hengelo(O)
Middelweg 6
Wassenaar
le van Blankenburgstraat 56
Lange V i j v e r b e r g 20 f
Laan van Meerdervoort 52
Voorburgseweg 22
Leidsendam
de M i l d e s t r a a t 33
C o r n . J o l s t r a a t 115
Scheveningen
Roelofsstraat 99
Anna Paulownastraat 117
Koninginnegracht 109
van S p e i j k s t r a a t 145
Bachmanstraat 10^
Schelpkade 44
Trompstraat 340
Bljsterland
Hoenderio
Haviklaan 41
Laan van Heldenburg l 8
Voorburg
P i e t Heinstraat 111
Vondellaan 12
Rijswijk

S a b l e r o l l e C.
Sandlck I r O.Z. van

Thierenskade 76
Nijelantstraat 1

XIV

Rljsw i j k

Scheevelenbos J.G. P.
Schelven A. van
Schierbeek Dr A.
Schieven R . f .
S c h i f f H.
Schippers M.E.
Schlingemann Mr P.L.
Schlingemann Dr i r J.G.
S c h l u i t e r Ing. J. J. de l a Fontaine
Schotte P.

Joan Maetsuyckerstraat 151
Riouwstraat 216
van D i e p e n b ü r c h s t r a a t 92
Loudonstraat 55
B u r n i e r s t r a a t 44
Geestbrugweg 56
Rijswijk
van Tedlngerbrouckstraat.8
van Blankenburgstraat 14
Paramaribostraat 7
Thomsonlaan 6
Schravendijk-Verkijk Mevr.J.M.v, Valkenboskade 244
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WOESTIJNVEGETATIES

I N Z U ID-C A L IF 0 R N I E

door
Prof. Dr R.W..Went
(California Institute of Technology, Pasadena)

Het doet mij groot genoegen dat ik u vanavond het een en ander kan vertel¬
len van werk, dat als hobby begonnen is min of meer, maar dat is uitgegroeid
tot een speciaal researchprobleem, n l . de vegetatie van de woestijnen van
Zuid-Californië.
De woestijnflora daar is buitengewoon interessant, zoals i n het algemeen
woestijnflora's zijn en wel om een aantal redenen. In de eerste plaats is het
mogelijk i n de woestijn, waar de planten ver van elkaar staan, meer te weten
te komen over de condities, waaronder die planten zich gaan ontwikkelen. In
een wei of een bos is het effect van de planten op elkaar zo sterk, dat maar
heel weinig nieuwe planten zich kunnen ontwikkelen tussen de oude planten
'"°Als w i j dus wille weten hoe of planten zich eigenlijk ontwikkelen, wat de
omstandigheden zijn waaronder ze zich kunnen vermenigvuldigen, dan moeten
w i j gaan naar een plaats, waar de vegetatie beperkt i s . Daarvoor is de woestijn
zeergeschikt.
In de tweede plaats is het woestijnklimaat een buitengewoon ruw klimaat,
wat betreft de regenval, de temperatuur, enz. Wij hebben er maar betrekkelijk
wemig regens - daarom is het ook een woestijn - w i j kunnen dus over het algemeen zeggen, wat het effect van een speciale regen i s . Wannéér w i j nu een
zeker aantal planten daar zien groeien, dan kimnen w i j zeggen: die bepaalde
plant groeit daar omdat bijv. de 10e October een zekere hoeveelheid regen is
gevallen. Die andere plant staat er ^ en dat is een plant, die die regen van
10 October heeft gemist - maar deze staat er, omdat er een regen is geweest
op 5 December. Daardoor wordt het mogelijk om van iedere regen de gevolgen
vast te stellen.
Hetzelfde geldt voor de temperatuur. Het blijkt dat bepaalde planten hogere
temperaturen nodig hebben om zich te ontwikkelen; andere hebben lagere temperaturen nodig. Als w i j willen nagaan in hoeverre die temperaturen mvloed
hebben op de plant, kunnen w i j ze i n het laboratorium gemakkelijk kweken of
bij hoge af b i j lage temperaturen, en dan komt het niet zo zeer aan op de f i j n ste nuances in temperatuur.
Ik zou nu het een en ander willen vertellen over de invloed van het water,
en iets van de invloed van dieren op de woestijnplanten.
Laat ik u eerst even ruw de situatie schetsen, zodat ik u een idee kan geven waarom wij in Californië woestijnen hebben. Californië ligt aan de Westkust aan de Oceaan en langs de Noordkant van de kust loopt een hoge bergrug,
de Sierra Nevada. De pashoogte i n dit gebergte is steeds boven de 3000 m en
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „DiligenUa", op 3 October 1952.
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de bergen rijzen daar boven uit tot 4000 m. Er is een kustgebergte dat veel lager is met passen tot 1000 en de bergen zijn daar ook niet veel hoger. Chgeveer
in het midden tussen Noord en Zuid loopt dwars op de kust een gebergte tot
3000 m hoogte en aan de Oostkant lopen verschillende bergruggen. De winden,
die van de Oceaan komen, stijgen tegen de bergen op en verliezen daar hun
water. Achter de bergen kidjgen wij dus al veel minder regen.
Verderop zijn er nog parallele bergreeksen, die ook niet zo erg laag zijn.
De bergreeks na de Sierra Nevada is ai gemiddeld 2000 m hoog, de volgende
r i j s t tot 3000 m en de daarop volgende ook. Het zijn dus alle hooggebergten
en de dalen daartussen gaan dan nog ver naar beneden. In de derde reeks is
bijv. een dal dat gaat tot 100 m beneden Zeeniveau. Dat is dan ook het droogste dal en heet de Death Valley. De regenval is daar niet meer dan 35 mm per
jaar. Nu weet u dat wij i n Nederland ongeveer'750 mm regen hebben, maar dat
kan men nog niet eens vergelijken, omdat regen in een gematigd klimaat meer
betekent dan in een warm Idimaat. I n het midden van deze Valley is dan ook
absoluut geen vegetatie.
Een andere woestijn, waar i k v r i j veel kom, is de Joshua Tree national moment, met berghoogten van ongeveer 1000 m, terwijl er vlak ten Zuiden weer
een dal is, dat ligt beneden zeeniveau.
U laijgt hierdoor enig idee, waarom wij woestijnen hebben in Californië!
omdat de regen tegengehouden wordt door de gebergten, zodat er achter de ber^
gen maar weinig water meer over is in de atmosfeer.
Nu kunt u vragen wat er dan gebeurt als de wind van de andere kant komt.
Verder weg hebben wij dan de Rocky Mountains, die ook weer tot 4000 m hoog
z i j n en daar hebben de winden dus ook hun water weer verloren. Ertussen ligt
het enorme gebied, -Central Basin, dat weinig regenval heeft. Daar ligt ook het
Great Salt Lake en het gehele gebied is buitengewoon regenarm.
Er is nog iets anders dat interessant i s , en dat is dat langs de Westkusten
alleen winterregens komen, dus alleen regens b i j lage temperaturen. Wanneer
w i j naar het Oosten gaan, naar de Caraïblsche Zee, naar de Golf van Mexico,
dan hebben w i j daar bijna altijd zomerregens. Nu b l i j k t dat er op enige afstand
van het kustgebied toch van tijd tot tijd zomerregens voorl<omen, hoewel er
door de winterregens het meeste water valt. Er valt daar ongeveer 100 mm regen en daarvan is 4/5 winterregen, met slechts enkele zomerregens. Die zomerregens zijn heel onbepaald. De meeste jaren komt er practisch niets en wanneer ze komen, zijn het meestal stortbuien. Ik zal straks vertellen, wat er gebeurt bij dergelijke regens.
Wij hebben in het centrum dus een typische woestijnvegetatie. Langs de
kust hebben w i j een vegetatie, die w i j met chaparal kunnen betitelen, ongeveer hetzelfde als de vegetatie langs de Middellandse Zee. Daartussen k r i j gen wij steppen, waar de regenval al minder is; dan komt er de woestijnsteppe
en dan de echte woestijn. Wij hebben er dus alle overgangen van een betrekkelijk goede vegetatie — de mediterrane vegetatie — tot aan de woestijnvegetatie toe.
Laten w i j nu bezien wat voor aanpassingen de planten hebben aan die be2

trekkelijk geringe regenval. Er zijn dan twee mogelijkheden. In de eerste plaats
kan de plant trachten uit te komen met die heel kleine hoeveelheid water, die
er is. Dan spreken w i j van xerophyten, die dus aangepast zijn aan de droge
levenswijze. Het grootste deel van de planten is niet resistent tegen droogte
maar droogte-ontwijkend, doordat ze zich ontwikkelen alleen wanneer er voldoende regen is geweest of doordat ze met hun wortelstelsels zo diep gaan,
dat ze nog b i j water kunnen komen.
Er zijn dus echte xerophyten, echte woestijnplanten. De woestijnen in dit
gebied hebben zich ontwikkeld in de laatste millioen jaren. Geologisch z i j n
ze dus jong, want daarvoo'r was er een hogere regenval in dit gebied. Wij hebben dus slechts een korte tijd gehad, waarin de planten zich konden aanpas¬
sen aan de geringe regenval. Dat is volkomen verschillend van de woestijnen,
die men vindt in Afrika en Israël. Dat zijn echte oude woestijnen, die vele
tientallen millioenen jaren bestaan. Daar vinden w i j dan ook veel meer planten, die zich aangepast hebben aan de extreme droogte.
Een plant nu, die speciaal aangepast is aan deze droogte is de Creosootstruik, die in al deze woestijnen voorkomt. H i j heeft een buitengewoon uitgebreid wortelsysteem, dat ver de diepte ingaat en zich zijdelings ver uitspreidt.
De wortels bestrijke • dus een enorm volume grond. Daardoor kan een betrekkel i j k kleine hoeveelheid regen, die gevallen is, over de totale hoeveelheid van
grondoppervlak nog zeer aanzienlijk zijn en op deze manier kunnen die planten dan nog groeien.
Op wat voor manier bereiken de planten, dat ze niet te dicht op elkaar komen te staan? Dat is iets buitengewoon merkwaardigs, want deze Creosootstruiken staan betrekkelijk dicht op elkaar waar veel regen valt, maar waar
de regenval minder wordt, staan ze verder uit elkaar. Wij kunnen aan de afstanden van deze planten zien, hoe groot de regenval is! In de Death Valley
zijn nauwelijks enige van deze struiken te vinden.
Dit blijkt een kwestie te zijn van een soort chemische oorlog, die ze met
elkaar voeren. De wortels van deze Creosootstruik scheiden stoffen af, die
g i f t i g zijn voor andere struiken, speciaal van dezelfde soort. Twee grote
struiken kunnen elkaar niet meer vergiftigen, maar b i j de kleine planten lukt
het echter wel. Wanneer er zware regens gevallen zijn, zullen die giftige stoffen uitspoelen; die sijpelen met de regen mee de grond in en dan is er dus
geen chemische rem meer in de bovenste laag. Dan vinden w i j dat duizenden
kiemplantjes van die Creosootstruik zich ontwikkelen. Als w i j twee of drie
weken later terugkomen, dan vinden w i j dat de kiemplantjes onder de struik
zelf dood z i j n , maar daarnaast is nog alles goed. De Creosootstruik vergiftigt dus zijn eigen kiemplantjes. Wanneer men een maand later komt, dan zijn
de kiemplantjes die een halve of een hele meter van de struik afstaan, dood.
En zo, naarmate de regens verder uit elkaar liggen, zullen ook de plantjes, die
verder en verder afstaan, gedood worden en op die manier krijgen w i j een heel
regelmatige plaatsing. Deze Creosootstruik is uit Chili gekomen, waar al veel
langer woestijnen waren.
Wanneer w i j nu in de Death Valley kijken, dan vinden w i j daar aan de rand
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een hele band van struiken, die tot in het midden van de zomer prachtig groen
zijn en waarvan je zegt: hoe kunnen ze daar leven. Nu blijkt, dat het centrum
van de Death Valley geconcentreerd zout is, gekristalliseerd aan de oppervlakte en diep in de bodem vinden w i j nog een zoutoplossing. Het water dat
naar beneden stroomt van de bergen, is natuurlijk zoet en dat is lichter en
drijft dan op het zoute water. Wat er dus nog aan water naai- beneden komt, ligt
als een laag op het zoute water en dat is goed water voor de plantengroei.
De wortels van planten, die maar diep genoeg kunnen gaan, bereiken dat water. Z i j hoeven zich niet te beperken in enig opzicht, want ze hebben zoveel
water als ze maar willen.
De plant nu, die dit doet, is de Mesquite. Ik weet niet hoevelen van U de
Western cowboy-verhalen hebben gelezen, maar daarin rust de cowboy altijd
onder de Mesquite. Dat is een struik die veel verbreid voorkomt en ze heeft
wortels, die tot 10 m of dieper gaan. Wanneer w i j dus de Mesquite aantreffen,
dan kunnen w i j er zeker van zijn dat er zoet water in de grond is. Men hoeft
dus nooit te verdorsten in een streek, waar de Mesquite voorkomt, want daar
is zoet water in de grond.
Wij kunnen in een woestijn op de laagste plaats plotseling populieren vinden. Dat zijn toch ook planten, die water nodig hebben. Die komen nu alleen
voor waar ondergrondse stromen zijn. Een rivier, van de bergen afkomend, zal
tenslotte niet genoeg water meer hebben om een bedding te vullen en dan
stroomt bij ondergronds verder. Wij kunnen zien of er een ondergrondse stroom
is aan de planten die er groeien. A l s er populieren staan, dan bevindt die r i vier zich maar een paar meter onder de grond. Als w i j palmen vinden, dan weten wij dat het water practisch aan de oppervlakte is en in het geval van de
palm, kunnen w i j tevens zeggen dat er nog wel wat zout in het water zal zitten, terwijl in het geval van populieren het water zeker zoet zal zijn. Wij kunnen dus aan de plantengroei dhect zeggen waar water zit en van welke kwaliteit het is.
Nu is er een andere groep planten, die vrij groot worden, die in droge beekbeddingen groeien, de zg. Washes. Die beddingen zijn de plaatsen, waar, als
er regen gevallen i s , het water naar beneden stroomt, gedurende enige uren.
Het is ook eigenlijk geen water, maar een dikke brei van zand en stenen en
water, die als een muur naar beneden komt aanzetten. Dit is tenminste wat men
mij verteld heeft, want ik heb het nooit gezien. Wanneer er een zware regen
gevallen i s , dan kan het soms z i j n , dat er een muur van 5 meter hoogte van
modder naar beneden komt. Dat gaat niet al te snel, maar die muur neemt alles mee wat in zijn weg komt. Er zit nog veel water in en dat siepelt langzaam
door. In die droge beekbeddingen vinden w i j dan ook water tot een grotere
diepte, dan de regenval zelf zou kunnen geven. Wij vinden daar nu een aantal
bomen en struiken, die het water nodig hebben: de Smoke Tree, ie Palo Verde,
het ijzerhout. Wanneer die laatste twee bloeien, zijn ze vol gele bloemen, die
werkelijk buitengewoon mooi z i j n . De Smoke tree ziet er een beetje uit als
rook. H i j heeft geen bladeren, alleen takken en stekels, maar als hij bloeit,
heeft h i j diepblauwe bloemen.
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A l deze planten kunnen op een of andere manier bij water komen, of in de
droge beekbedding, waar het water zoveel dieper doordringt, bf op plaatsen
waar ondergronds water is of een riviertje stroomt.
Dan hebben w i j een groot aantal planten, die voorkomen op de dorre woesrijnvlakte, maar alleen na regen.Dat zijn allemaal eenjarige planten en tot die
eenjarigen, behoren enkele van de allerinteressantste vormen, die wij hebben.
Ik kwam oorspronkelijk uit Nederland en dat is een echt waterland. Wanneer
ik interessante planten wilde vinden in Nederland, dan ging ik altijd naar de
natste plekken en niet naar de duinen, waar de plantengroei verminderd is.
Het aantal vormen vermindert daar. In Californië, was het eerste wat ik deed,
naar het water toelopen en dat was iedere keer een bittere ontgoocheling, want
langs het water vind je weinig interessante planten. Wanneer je echter naar
de droogste pleklcen gaat, dan vind je die wel.
Dit is vrij eenvoudig te verklaren. Voor evolutie is het nodig dat zich over
lange t i j d , over uitgestrekte gebieden, planten ontwikkelen waardoor langzamerhand vormen ontstaan, die meer aangepast zijn aan de locale omstandigheden. Wanneer men in een nat land i s , dan is het aantal plaatsen, dat droog
i s , beperkt en daar zal een betrekkelijk beperkt aantal droogte-vormen ontstaan. Terwijl in een droog klimaat natuurlijk het grootste gedeelte van het
land droog is en er maar weinig plekken zijn waar het vochtig genoeg is.Daarom werkt de evolutie in een nat land zo, dat veel waterplanten zich zullen
ontwikkelen en in een droog land werkt de evolutie om typische woestijnplanten zich te doen ontwikkelen. Op het ogenblik ga ik naar de droogste woestijnen toe, die ik kan vinden, en daar vind ik de interessantste planten.
Die eenjarige planten ontwikkelen zich dus direct na een regen en groeien
alleen zolang het vochtig is; in die t i j d moeten z i j gebloeid en zaad gevormd
hebben.
Waarom ontwikkelen die verschillende planten zich op een bepaald tijdstip?
In de eerste plaats wordt de vegetatie bepaald door de hoeveelheid regen, en
in de tweede plaats door het jaargetijde. De e'e'njarige ontwikkelen zich alleen na een zware regen. Het is merkwaardig, dat dit niet gebeurt bij een lichte
regen van een paar millimeter. Dan is toch het bovenste laagje grond net zo
vochtig als wanneer er een zware regen op gevallen is. De zaden, die in de
bovenste laag zitten, kunnen niet weten of de grond nu 5 cm diep nat i s , of
dat het vocht gaat tot 30 cm. Toch is er absoluut geen kieming na een regen
van een paar millimeter. Het zijn zaden, die volkomen droog zijn, die in de
absolute rusttoestand verkeren." Hoe kunnen die zaden nu reageren op de hoe¬
heid regen?
Er is een aantal mechanismen hiervoor bekend. In de eerste plaats zijn er
planten, die alleen voorkomen in de droge beekbedd ingen, struiken zoals de
Smoke Tree en de Palo Verde, die ik al genoemd heb. Hun zaad heeft de eigenschap dat het zo hard is, dat het embryo er nooit doorheen kan dringen. Je zou
zeggen dat dit een soort zelfmoord is, maar dat is niet het geval. Want wanneer een zware regen-is gevallen, die modder en stenen door het dal naar beneden voert, dan zullen die stenen en het zand de zaden afslijpen, zodat ze wèl
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kunnen kiemen. Van de Smoke Tree heb ik het volgende gezien b i j het volgen
van een droge beekbedding. Vlak bij de Smoke Tree vinden wij geen enkel gekiemd zaad. Een eind verder ziet men enkele kiemplantjes, dan volgt er een
plek, waar de kiemplanten heel dicht op elkaar staan en verderop vindt men
ze weer verder uit elkaar. Het zaad wordt dus afgeslepen en na 100 meter zijn
een paar ai zover, dat ze kunnen kiemen. Verderop zijn de meeste voldoende
afgeslepen en dan kiemen er heel veel, maar weer verderop zijn de zaden ge¬
heel fijngewreven, waardoor er in het geheel geen kieming meer volgt. De
plaatsing van de planten wordt zodoende absoluut bepaald door de wijze, waar¬
op dat water met zand en stenen en modder over de grond stroomt. Hetzelfde
zien w i j bij het Ijzerhout.
U zult zeggen: natuurlijk. Maar ora te beginnen hebben w i j altijd een ver¬
keerd idee gehad van de condities voor kieming bij planten. Onze granen en
tuinplanten worden altijd afgeleverd met het hoogst mogelijke kiemingspercentage, opdat ze zo gemakkelijk mogelijk kiemen, want anders wordt het te moei¬
l i j k voor de tuinier. Wij hebben de planten dus speciaal geselecteerd op ge¬
makkelijke kieming. Wat zou er echter gebeuren met zo'n plant in de natuur?
Dan zou zo'n plant als de grond maar even vochtig is, gaan kiemen en daarna
zou h i j dan waarschijnlijk dood gaan. Dat is nog veel meer het geval in de
woestijn. Wij moeten daar ln plaats van de gemakkelijkste kieming de moeilijkste kieming hebben, kieming, die alleen plaats zal hebben als er inderdaad
voldoende regen is geweest.
Laten wij een paar andere gevallen nemen. B i j planten die in de woestijnvlakte voorkomen vinden w i j een aantal andere mechanismen. Wij hebben bijv.
zaden, die niet direct kiemen, maar na 3 of 4 dagen. Als de regen nu maar
zwaar genoeg is geweest of wanneer er enige dagen lichte regen is gevallen
dan b h j f t de grond voldoende vochtig. Dan kunnen ze zich ontwikkelen en dan
IS het verder veilig voor ze. Zou de grond na een regen na drie dagen al weer
droog zi,n, dan is er nog niets verloren, want dan zijn ze nog niet gekiemd.
Het aardigste zl,n de zaden die, in water oplosbare, remstoffen hebben. Wan¬
neer ze alleen maar even vochtig worden, dan blijven de remstoffen er gewoon
inzitten. Maar als er regen valt, die door de grond heenloopt, percoleert, dan
zu len die remstoffen uit de zaden uitlogen. Wanneer er dus weinig regen ge¬
vallen is, dan kiemen ze niet. A l s er voldoende regen is gevallen, hoewel de
zaden in volkomen rusttoestand waren, dan worden ze kiemrijp omdafde remstoffen er uit gespoeld zijn en daarna kiemen ze.
Men heeft dit ook in het laboratorium verder uitgewerkt en men heeft ver¬
schillende hoeveelheden kunstmatige .regen gegeven. Men heeft de zaden voch¬
tig gehouden Zonder dat er percolatie was, dan 10 mm regen gegeven, 20 30
enz. Grafisch uitgezet zien w i j b i j O en 10 mm geen kieming, bij 25 mm is dê
kieming maximaal en dan neemt h i j weer af. Hieruit zien w i j hqe buitengewoon
sterk de planten aangepast zijn aan de hoeveelheid regen.
Maar dat niet alleen. Wanneer er een wolkbreuk is geweest, dan kan er bijv.
50 mm regen vallen in een uur t i j d s . D i t gebeurt soms in de woestijn. Onder
zuice omstandigheden is er toch niet voldoende uitloging geweest en kiemen

de zaden dus niet. Wanneer w i j in de proeven de 25 mm regen geven in een
uur tijds, dan is er geen kieming. In 1 0 uur is er een goede kieming en in 24
uur een nog betere.
Ik heb nu nog niets gezegd over de temperatuur ln verband met de kieming.
De Teunisbloem heeft grote witte bloemen, die hele velden wit kunnen maken.
H i j kiemt na een Octoberregen, wanneer de temperatuur ongeveer gemiddeld is.
Wanneer er een Decemberregen valt, dan z i j n het alleen de kleinere planten,
die zich ontwikkelen als het koud is en z i j moeten dan bloeien in het voorjaar.
Wij kunnen dus zeggen dat als er een regen in October is geweest, dat er vermoedelijk in het volgend voorjaar een buitengewoon mooie bloei zal z i j n . Wanneer de regen in November of December komt, dan is de kans op een dergelijke
massala bloei van grote planten niet groot. Het is dus mogelijk om te voorspellen waar en wanneer men in het voorjaar een mooie bloei zal hebben, alleen
door te weten wanneer regen gevallen is en hoeveel.
I k heb nu aldoor over regen gepraat en dat is ook iets dat geweldig belangr i j k is in de woestijn. Er is nog iets dat er bijkomt. Wij vinden na een geringe regen, waarbij net nog kieming plaats kan hebben dat de plantjes klein
blijven en heel gauw bloeien. Wanneer er een veel zwaardere regen is gevallen, worden ze veel g>-oter, voordat ze tot bloei komen. Hoe kunnen die planten
nu ook dit weer weten? Wanneer ze kiemen, dan gaan Ze immers met de wortels in vochtige grond.
Nu is gebleken bij de eerste proeven, die w i j gedaan hebben, dat de hoeveelheid regen bepaalt, hoe de daarop volgende groei zal zijn. Dit is iets wat
overeenkomst vertoont met het verschijnsel van de vemalisatie
bij de granen.
Wanneer de zaden van granen behandeld worden op een bepaalde manier, dan
kan men ze vroeg of laat laten bloeien en hetzelfde komt hier voor. Maar tepw i j l bij graanplanten de prikkel de temperatuur is, is het b i j deze planten de
hoeveelheid regen. Het is dus een ander type van vernalisatie dan b i j de cultuurplanten. Wij hebben hier een verschijnsel dat de planten verschillend in
grootte kunnen zijn, naarmate de toestand bij de kieming verschillend is geweest.
Wij kunnen in de woestijn extreem kleine planten vinden en die duiden w i j
aan met de naam ^buikplanten", die je alleen kunt zien als je op je buik rondkruipt. Dit is een van de meest fascinerende dingen, die in de woestijn te vinden z i j n . Wanneer je er met de auto doorrijdt, dan zie je absoluut niets; als je
erdoor loopt, vind je ook niets, maar zodra je op je knieën gaat, dan opent zich
een volkomen nieuwe wereld. En die wereld is zo merkwaardig, omdat die planten gereduceerd zijn tot het uiterste. In plaats van een grote plant met veel
vertakkingen en veel bloemen, hebben w i j hier kleine planten, die gevormd
worden door een enkel worteltje en een enkel onvertaVt stengeltje met e'en of
twee bloemen. Wij hebben hier eigenlijk het prototype van een plant. Wanneer
men nu maar een loupe neemt, die sterk genoeg i s , dan ziet men daar een
schoonheid, die men niet zou vermoeden. Anders zit de schoonheid van de
plant meestal in het aantal en daarom maken w i j ze tot boeketten, waarin w i j
de plant vermenigvuldigen om het mooie te zien. Hier krijgen w i j juist het
omgekeerde, een reductie, die tot schoonheid voert.
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De Enceliopsis,
komt voor op de hellingen van de Death Valley, met grote
bloemen. Men vindt er misschien een totaal van 200 van die planten over de
hellingen verspreid. Deze plant heeft men nog nooit in het laboratorium kunnen
laten kiemen.
Hoe kunnen echter deze planten weten dat de zomer op komst is? Dat weten
ze door de lengte van de dag. Zodra de dag langer wordt dan 12 uur, gaan deze planten bloeien en daarom vinden w i j ook die massale bloei van die planten plotseling allemaal tegelijk.
De Gilmania, werd als uitgestorven beschouwd. Die was verzameld in 1892
en 1893, in de Death Valley en was daarna nog maar e'e'n of twee keer teruggevonden. Het is een eenjarige plant. In 1947 was er echter een aantal van deze
planten. De kiemingscondities z i j n zo gespecialiseerd, dat hij maar heel weinig jaren opkomt, maar als de condities goed zijn, dan is hij er ook i n grote
getale. Het kan daarom wel zijn dat je honderd jaar moet wachten voordat je
in de woestijn kunt zeggen dat een plant uitgestorven is.
Niet alleen zaden reageren op regen, maar ook bollen, zoals de mooie woestijnlelie, die ook alleen maar bloeit in enkele jaren. Hetzelfde geldt voor de
Calochorttis, een van de L i l i a c e e ë n , die een van de mooiste is van de woest i j n . Hier is hij diep oranje met prachtige tekening; andere zijn wit met paarse
tekening, sommige hebben hangende klokken en z i j komen voor, zowel in de
droge woestijn als op veel vochtiger plaatsen.
Dan kunt U een struik vinden met een aantal bloemen; de bloemen horen niet
bij deze struik, doch men vindt ze overal waar de struik is. Het is bijna een
symbiose tussen de struik en deze plant, Rafinesquia
neo-mexicana.
Het
schijnt een kwestie te z i j n van groeibevorderende stoffen, die gevormd worden door deze struik. De plant bloeit alleen maar bij Franseria en Krameria.
Het omgekeerde doet zich voor bij de Baeria, kleine composieten, die alleen
bloeien ver van de struiken vandaan. Phacelia distcins komt niet ver van de
struiken af voor. ^.Vij hebben hier dus een aantal planten, die met elkaar geassocieerd zijn.
Ik Zou willen eindigen met een korte beschouwing. Welke conclusie kunnen
wij eigenlijk treldcen uit wat ik tot nog toe gezegd heb? De verspreiding van
planten — en de hele evolutie — wordt over het algemeen opgevat als een voortdurende strijd om het bestaan, wat natuurlijk ook wel het geval is. A l deze
planten moeten zich l n droge, warme of koude omstandigheden kunnen ontwikkelen. Wij denken echter dat het hele leven een voortdurende strijd is, niet
alleen een strijd tegen uitwendige omstandigheden, maar ook een strijd tegen
zijn buren. Dat is de gewone opvatting van de survival of the fittest, het overleven van de best aangepaste vormen.
Maar wanneer wij nagaan wat hier gebeurt in de woestijn, waar w i j toch sterke onderlinge concurrentie konden verwachten, dan vinden w i j het volgende.
Na een voldoende sterke regen vinden w i j practisch alle zaden, die er in de
grond liggen en die nog kiemlcrachtig z i j n , gekiemd. Ik heb soms gevonden dat
er wel 5000 kiemplantjes waren op e'én vierkante meter. Wat gebeurt er met al
die planten? Verdringen die elkaar en blijven er drie of vier over, die tenslotte
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als plant zich ontwikkelen, bloeien en zaden voortbrengen? Neen. Jdet merkwaardige is, dat wij hier geen verdringing van elkaar vinden. Wij vinden i n
het voorjaar, wanneer ze bloeien, dat er van die 5000 nog minstens 3000 over
zijn. En hoewel er niet veel plaats voor ze ds, ieder zal tenminste e'eTn bloempje en tenminste één zaadje vormen.
Wat betekent dat? Hier is dus geen onderlinge strijd, hier is een gemeenschappelijk opgroeien. Als de een niet veel groeit, dan groeit de ander ook
niet veel. Ze groeien allemaal tot dezelfde grootte en ze blijven in zo'n geval
allemaal klein. Aiaar elk van hen zal zijn doel bereiken en zal tenminste e'e'n
Zaad voortbrengen.
Wat betekent dat ten aanzien van de evolutie? Evolutie kan dus niet wer¬
ken op het overleven van de sterkste, want ze worden niet door elkaar verdrongen; zelfs als er één sterker was, dan zal die net zo goed nog e'e'n vrucht
vormeq als de Zwakkere. In dit geval werkt de evolutie dus niet door een soort
oorlog onder elkaar. Hier werirt evolutie door kiembeperking en wij zouden kunnen zeggen, dat hier geboorteregeling plaats heeft in plaats van vernietiging
van individuën, die zich al ontwikkeld hebben.
I k geloof dat dit erg belangrijk is en niet alleen in de woestijn. Wij vinden
het ook in onze graanvelden. Als daar een plant eenmaal gekiemd is, dan ont¬
wikkelt hij zich ook verder. En wanneer er in bepaalde velden weinig onkruid
te vinden is, dan is het niet omdat het verdrukt is, maar omdat het nooit gekiemd is.
Wij krijgen hieruit een heel andere opvatting, n l . dat in de natuur niet een
scherpe strijd om het bestaan heerst pussen de individuën onderling. Er is natuurlijk voortdurend de strijd met de elementen, maar niet onderling! Wij kunnen niet de natuur als voorbeeld nemen en zeggen: K i j k eens, in de natuur vin¬
den wij altijd oorlog onderling, een gevecht tussen de vormen, een voortdu¬
rende struggle for the survival of the fittest.
Neen, het is een s a m e n o p g r o e i e n en w i j vinden er een
r e g e l i n g in plaats van een strijd, tussen elkaar.

geboorte¬
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DE

FLORA V A N SURINAME

door
Prof. dr J.Lanjouw

Hoewel de titel van mijn voordracht zodanig i s , dat ik mi, zou kunnen beperken tot een beschrijving van de plantengroei Zoals men deze rn Suriname
aantreft ^ een onderwerp, dat overigens omvangrijk genoeg is.om meer lezingen te vullen
w i l ik dattoch niet doen. Spreken over dit onderwerp moet
m i tevens inhouden, het beschouwen van de verschillende facetten, die de
plantengroei van een land biedt, de verschillende methoden, waarop wi) onze
kennis hieromtrent verrijken en het doel, dat w i j ons hierbij stellen, zowel
uit het oogpunt van de wetenschap bezien,als uitdat van het nut van het pnderzoek voor de welvaart van het land.
Het eerste, dat w i j van deplantengroeivan eenbepaaldgebiedmoeten trachten te weten te komen is dit: welke soorten groeien er? Voor al onze verdere
vragen is deze wetenschap primair. Historisch is dit ook de wijze geweest,
waarop het onderzoek gegaan i s . Ja, i k mag wel zeggen: dit deel van het on¬
derzoek is nog steeds in gang. Er gaat geen jaar voorbij of er worden nog
nieuwe soorten voor Suriname, ja, zelfs nieuwe soorten voor de wetenschap
gevonden. Dit is niet speciaal in Suriname zo, het is een gewoon verschijnsel
voor alle tropen. De rijkdom aan plantensoorten (althans de zaadplanten,want
alleen dezegroep betrek ik in mijn beschouwingen) is verreweg het grootst in
de tropen. Het is niet ten onrechte, dat Prof. P.W. RICHARDS i n z i j n juist
dezer dagen verschenen fraaie monografie „The Tropical Rain Forest^ alshet
ware een noodkreet laat horen, om de mens tot bezinning te laten komen wat
betreft de roekeloze wijze, waarop dit reservoir voor aanvulling van de plantengroei der gehele aarde wordt aangetast.
Dit onderzoek naar de plantensoorten van een land als Suriname leert ons
verschillende interessante dingenomtrent de samenstelling van de vegetatie.
Vooral, indien wij niet alleen bekijken het voorkomen van die soorten als zodanig, maar daarnaast de verspreiding van deze soorten i n Suriname ende totale verspreiding van de soorten of de naaste verwanten.
Zo blijkt, indien we met het laatste beginnen, dat het grootste aantal soort e n behoort tot het gebied van het Tropisch Zuid Amerikaanse re ge nbos. Binnen deze grotere groep vinden w i j vooral het Guiaanse element sterk vertegenwoordigd.Een veel gerhiger aantal soorten behoort tot het gebiedvan de WestIndische eilanden. Nog spaarzamer zijn de soorten, die een verspreidingsgebied hebben,dat zich nogverder uitstrekt. Toch zijner onder de laatste, twee
groepen die opvallen. In de eerste plaats is het merkwaardig, dat een aantal
Surinaamseplantensoortenof naaste verwantenervan, voorkomen inhet gebied
om Rio de Janeiro. Dat gebied behoort ook tot het tropische regenbos. De
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurbonde
onder de zinspreuk „ D i l i g e n d a ^ op 17 October 1952,
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algemene voorwaarden voor deze vegetatieeenheid zijn er echter iets minder
optimaal dan in het Amazonebekken. Datzelfde geldt voor Guiana en wellicht is daardoor de overeenkomst te verklaren. Het zijn beide niet absoluut
optimale randgebieden. Een tweede merkwaardige verspreiding zien we in die
soorten of genera, die voorkomen in het tropische Amerikaanse regenbos en
in het Westafrikaanse tropische regenbos. Een verspreiding, die men kan verklaren met behulp van de theorie van WEGENER, wellicht echter ook met behulp van het aannemen van een verdwenen landrug of ellandencomplex in de
Atlantische oceaan om en b i j de evenaar. Tenslotte valt nog op te merken het
vrij grote aantal endemen, d.w.z. plantensoorten, die alleen uit Suriname be¬
kend zijn. Wat dit jaatste betreft en in het algemeen geldt dit voor alles wat
w i j op dit moment van de vegetatie van een land als Suriname kunnen zeggen,
moet men voorzichtig z i j n met het trekken van conclusies. A l z i j n de eerste
collecties planten, die uit Suriname en uit geheel tropisch Zuid Amerika gekomen zijn, al meer dan 200 jaar oud, toch is onze kennis van die plantengroei in feite nog vrij fragmentair. Men kan onze gegevens op geen stul<ken
na die betekenis toekennen, welke z i j in de gematigde streken van de aai'de
bezitten.
Er is nog iets, dat in dit verband genoemd moet worden. Bezien w i j het
voorkomen van de soorten binnen Suriname, dan vallen twee dingen op. Van
de liiist het binnenland ingaande, dus van Noord naar Zuid, zien we aan de
ene kant wel enkele soorten verdwijnen, soorten dus, die alleen groeien in
de daar heersende omstandigheden van bodera en klimaat, maai- w i j zien er
veel m.eer soorten bijkoraen. Dit gaat door tot op enige afstand van de kust,
tot w i j in het t5fpische gebied van het regenbos zijn gekomen, om daarna ogenschijnlijk niets te veranderen. Hoewel mij exacte gegevens ontbreken z i j n er
geloof ik toch aanwijzingen, dat dit toenemen van het aantal soorten veel verder doorgaat. Uit de collecties meen ik stellig te moeten opmaken, dat de
soorten rijkdom in het algemeen toeneemt naar de Braziliaanse grens. Dit
zou ook volkomen i n overeenstemming zijn met de aanwezigheid daar van
meer optimale tropische regenboscondities.
Een andere merkwaardigheid, waarvoor men nauwelijks een verklaring kan
vinden is het feit, dat er ook een verschil valt pp te merken tussen de soortensamenstelling i n Oost en West Suriname, waarbij de grens zo ongeveer i n
het midden valt b i j de Suriname rivier. Tot nu toe evenmin verklaard is het
feit,, dat bepaalde beperkte gebieden in Suriname veel rijker z i j n aan soorten, vooral aan endemen dan de rest van het land. Dat een gebergte als de Emmaketen, een bergrug met 1000 m hoge toppen, een andere vegetatie herbergt
valt nog te begrijpen. Voor de soortenrijkdom van een heuvelgebied als de
Brownsberg of de oevervegetatie van de Paloeraeu kan nog geen verklaring
gegeven worden. In schrille tegenstelling met de rijkdom aan endemen van de
Brownsberg staat de armoede aan voor dat gebied eigene soorten van het Nassaugebergte.
Wat het aantal soorten betreft, heeft de vegetatie van Suriname, welke voor
het allergrootste deel uit bos bestaat, gemeen met alle tropische bosgebie12

den dat dit aantal veel groter is dan op een gelijk oppervlak in de gematigde streken. In totaal zullen er in Suriname vermoedelijk ea 5 0 0 0 soorten voor
komen, hetgeen.in een betrekkelijk klein gebied waar de hoogste berg ca 120 0
meter hoog is, een respectabel getal genoemd mag worden.
Deze soorten z i j n over een groot aantal families verdee d. Toch zi,n er
wel enlcele families, die bijzonder rijk zijn vertegenwoordigd n . Papdionaceae, Rubiaceae, Euphorbiaceae, Melastomaceae, Myrtaceae, Palmae om enkele van de belangrijkste te noemen. Onder de families met kruidachtige planten treden naast Orchidaceae vooral Gramineae en Cyperaceae op de voor' " v t r de niet in de tropen bekende, zullen deze mededelingen over de soortenrijkdom wellicht de indruk vestigen, dat men in Suriname een weelde van
bloemen onder de ogen laijgt. Dit is echter geenszins het geval Het groene
blad overheerst en de kleurenrijkdom b l i j f t gewoonlijk beperkt ot a van nu
ances van groen. Ondanks de vele orchideeën ziet men betrekkelijk zelden
een bloem. Dat valt altijd b i j een eerste bezoek aan de - P ™ - S - ; ^ moet dit nu ook weer niet zo opvatten, dat er in Suriname ^ a c " - ^ / - ; ^ ! " ^
te zien i s . Komt men b i j v . in de t i j d , dat de Groenhart bloeit dan kan da hier
en d a i eên schitterend'gezicht opleveren, daar deze boom zijn blad va ;
len en de bloemen voor de bladeren verschijnen, zodat de enorme k u i n over
dekt is met grote klokvormige gele bloemen. Zo ook b i j v . de fraaie naarsbloeiende kwarrie-soorten, eveneens geweldige woudreuzen.
Hetgeen ik tot nu toe meedeelde gaf eigenlijk een analyse van de vegeta
tie de'soorten, die aan de opbouw ervan deelnemen Het - p e c t van e veg tat e wordt echter bepaald door de combinatie van de soorten, de plantenge
X L p p e n en de levensvormen n l . of het kruiden z i j n of heesters of ag
of hoge bomen. En deze plantenge zeischappen staan weer in nauwe bet ek
king fot klimaat en bodem. In eerste instantie is het klimaat verantwoordeiTk v l Ie physiognomie van de vegetatie. Dat is dan de d i - x vegetatie
vL het betreffende gebied. Voor Suriname kan men gerust - g ^ - '
/^^^
max is het tropische regenbos. Binnen dat tropische - g - ^ ^ ^
soortensamenstelling, zoals w i j reeds zagen geenszins overal gel ) k . J e n de
le berust het voorkomen van dk of dat plantengezelschap op oorzaken, die
w i j n g niet kennen. Ten dele worden deze verschillen echter door aanwi, ba e r b u i t e n het klimaat gelegen factoren -roorzaakt. In de meeste gevalZ
l dit de invloed van de locale bodemgesteldheid. Wi, hebben dan te doen
met een edaphische climax.
Guiana 5
Zo onderscheidt R I C H A R D S in het primaire regenbos voor B » t s Gmana 5
hoofdgroepen of consociaties, waarvan er vier een boomsoort bezitten die
domlnai. is. Deze bostypen kunnen ook in S-iname teruggevonden woeden
Het ziin- 1 Het Mora excelsa bos; 2 . Het Mora gonggrijpu bos; 3. Het gemeng
de bos me meerdere dominanten; 4 . Het Groenhart bos (Ocotea rodiaei) en 5
i e t Walaba bos (Eperua falcata). Terecht zegt R I C H A R D S , dat wi, hier met
ge elchapp
t doen hebben, die alle hetzelfde klimaat hebben, maar waar
f e Idemv'rrschillen alleen een ander climax gezelschap - " ^ ^
gehad. Wij hebben hier te doen met een serie gezelschappen, waarvan
gemengde bos het midden uitmaakt.

Van de kenmerken, die in de verschillende typen anders zijn, ziet men,
dat sommige in het gemengde bos het gemiddelde bereiken, andere in het
gemengde bos hun maximum of minimum hebben. Bijvoorbeeld het aantal dominerende bomen per oppervlakte eenheid is het hoogste in 1 en 5 en gemiddeld in 3. Het aantal soorten per oppervlakte eenheid is het hoogste in
3 en het laagste in 1 en 5. R I C H A R D S concludeert hieruit, dat het gemengde
bos de- optimale bodem bezet en dat het domineren van een soort aangeeft,
dat de bode m in een of ander opzicht onvoldoende is voor een optimale ontwikkeling van het bos. Zover de gegevens over Suriname dit veroorloven l i j ken mij deze conclusies juist. Het gemengde bos met meerdere dominanten
(nu eens deze soorten dan weer andere) is de climax formatie voor het Suri¬
naamse regenbos. Het is ook dit bos, dat verreweg het meest wordt aange¬
troffen. De Mora- en Groenhart-bossen zijn voornamelijk te vinden in West
Suriname. De verschillen in de bodemgesteldheid hebben vooral betrekking
op de meer of mindere zandigheid, dus in de structuur van de bodem en op de
helling. Daarnaast ziet men de verschillen in de bosvegetatie sterk veranderen b i j veranderingen in de waterhuishouding van de bodem. Meer of minder
vocht heeft bijv. direct invloed op het percentage palmen, dat in het bos wordt
aangetroffen.
Ter illustratie van het aantal soorten en het aantal bomen, dat men in dergelijke bostypen aantreft volgen hier enige cijfers.
1. Heuvelbos ten noorden van Moengo tapoe
Proef oppervlak: 600 m^. Aantal boomsoorten 41. Aantal bomen van 5 m en
hoger: 110 dus per 5 m^ 1 boom. Er zijn meerdere dominanten n l . 4 soorten
omvatten 40% van het aantal bomen. Voorts weinig palmen, weinig lianen en
weinig epiphyten. De hoogte van de bomen varieerde van 5-35 m, 75% van de
bomen valt in de hoogte-klasse 7-12 m. Er kwamen 6 bomen van 20 m of hoger
voor.
2. Moeras-bos ten noorden van"Moengo tapoe
Proefoppervlak 400 m^. Aantal boomsoorten 24. Aantal bomen van 5 m en
hoger 77. Aantal palmsoorten 2. Aantal palmen 63. Slechts 1 boom hoger dan
20 m. De vier dominerende boomsoorten omvatten 50% van het totaal aantal
bomen.
Het verschil tussen deze twee typen van gemengd bos springt direct inhet
oog. Het sterk gemengde karakter van het tropische bos wordt in deze beide
voorbeelden ook d u i d e l i j k geïllustreerd; 40 verschillende soorten bomen op
een oppervlakte van een flinke tuin!
Hoewel het bos dus het grootste deel van de plantengroei van Suriname i n neemt komen er toch nog enige andere plantenformaties voor, waarin kruidachtige planten of lage heestertjes het hoofdbestanddeel uitmaken. Dit zijn
de zwamp, de savanne, de granietrotsvegetatie
en de
stroomversnellingvegetatie.
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De zwampen treffen w i j aan in het kustgebied. Hoewel zeer in het algemeen het uiterlijk van de plantengroei van de zwampen veel overeenkomst
met elkaax vertoont, kan men er vele verschillende plantengezelschappen in
onderscheiden. De verschillen berusten vooral op twee factoren nl. 1. Het
meer of minder diep z i j n van het water en daarmee samenhangend of de zwamp
gedm-ende de droge t i j d vrijwel droog komt te staan en 2, Het zoutgehalte van
bodem en water. In vlak achter de strandwal gelegen zwampen kan, door het
telkens b i j hoog water weer binnenvloeien van nieuw zeewater en door de
sterke verdamping, het water en de bodem een zeer hoog zoutgehalte verkrijgen. In een dergelijke bodem kunnen slechts weinig planten groeien. Massaal
treedt hier vaak op het gras Sporobolus virginicus. De kustzwampen zijn van
ellcaar gescheiden door hoogstens enkele meters hoge ruggen, die zeer verschillend in breedte zijn. Deze ruggen z i j n oude strandwallen. In het Oostel i j k deel van Suriname bestaan deze oude strandwallen uit zand; in het Westelijk deel uit schelpen, al of niet vermengd met zand. Deze oude strandwallen zijn meestal begroeid met bos, waarvan de samenstelling vanaf de kust
naar het binnenland toegaande sterk verandert. Ook hier ziet men bos met
dominante soorten het meest nabij de kust (bijv, Parwa-Avicennia nitida) dus
op de plaats met de meest extreme bodemfactoren. De vegetatie van de zwamp
ziet men ook snel veranderen naarmate de bodem minder zout wordt. Een zandige of kleiige bodem l i j k t b i j de zwampvegetatie maar van secundaire betekenis te zijn. De resultaten van onze onderzoekingen over het kustgebied gedaan op de natuurwetenschappelijke expeditie zijn nader uitgewerkt door mijn
medewerker en expeditiegenoot J,C,LINDEMAN, Dit uitvoerige onderzoek,
wordt binnenkort gepubliceerd. In dit verband moet ik tevens hier vermelden,
dat veel van het verband tussen bodem en vegetatie alleen verkregen kon worden doordat op genoemde expeditie ook een bodemkundige en geomorphologische werkgroep aanwezig was onder leiding van Prof, J.P,BAKKER uit Amsterdam. De relatie van plantengroei en bodem kan slechts doelmatig worden
bestudeerd, indien het onderzoek in een dergelijke samenwerking kan plaats
hebben.
Ik w i l iets uitvoeriger stilstaan b i j de begroeiing van de savannen, daar
dit een probleem i s , dat reeds lange t i j d mijn belangstelling heeft. Wat w i j
tot 1948 aan savannen kenden, waren die, welke op een ca 30 tot ruim 100
km achter de kust gelegen strook, door IJZERMAN gerekend tot het continentale laagland alluvium, werden gevonden, In deze strook treft men de savannen aan op vele plaatsen tussen de rivieren en kreken, d,w,z. op de vlakke, niet ver boven de dalen uitstekende waterscheidingen. De bodem is zandig of kleiig, gewoonlijk uitgeloogd en arm aan voedingsstoffen. Opzettelijk
of per ongeluk is de vegetatie er aan geregelde branden onderhevig, hetgeen
zich ook uit (prachtig te zien op luchtfoto's) door de abrupte vaak hoekige
afgrenzing tegen het bos. De vegetatie bestaat voornamelijk uit kruiden, vooral grassen, Cyperaceae en enkele andere families, zoals Xyridaceae, Eriocaulaceae. Voorts lage heesters en enkele bomen. Vaak bestaat de bodem
uit zuiver wit grofkorrelig kwartszand en z i j n er grote open vegetatieloze
plekken,
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Ik heb vroeger van deze vegetatie gezegd, dat z i j haar ontstaan dankt aan
de bijzondere ligging van de bodem en aan de branden. De oorspronkelijke
toestand was dus ook hier het regenbos, terwijl de savanne een edaphische
brandclimax is. Latere onderzoekers zijn mij hierin bijgevallen.
De op de 1948/49 expeditie opgedane ervaringen maken echter, dat ik deze
mening toch enigszins moet herzien, d.w.z., dat er ook in het Noorden van
Suriname savannen zijn van een iets ander type. Door ons werd n l . in het
trace' ten Noorden van Moengo tapoe achter het bauxietheuvelbos een groot
savannencoraplex aangetroffen. Dat savannencomplex ligt juist ten Zuiden
van de het meest naar binnen gelegen ritsen. Het valt in twee gedeelten uit¬
een; het meest Zuidelijke deel met een zware kleibodem en benoorden daarvan een savannencoraplex met zandige bodera. In het Zuidelijk deel heeft
Prof. BAKKER op grond van de ligging en structuur een oud Iwelderlandschap herkend. De Zuidelijke kleisavanne heeft een bodem met zeer slechte
structuur, BAKKER noemt het betonldei. De waterhuishouding van die bodem is daardoor bijzonder slecht. Hier is door die omstandigheden boomgroei
onraogelijk. Hier en daar treft men op deze savanne wel boomgroepen aan,
maar daar blijkt de bodem, zonder niveau versChil, ook veel zandiger te z i j n .
De Noordelijk hiervan gelegen zandsavanne heeft een zandige bodem, waaronder echter dezelfde ondoorlaatbare kaolienlaag aangetroffen wordt, BAKKE R
me-iiic dit gebied tot een oud wadlandschap te moeten rekenen. In dit laatste
landschap zijn de kreken iets dieper ingesneden en onder de savannen komt
de kaolien dichter aan de oppervlakte. Hoewel de algemene verhoudingen iets
anders z i j n , kan men hier in wezen toch ook de plaats van de savannen als
vlakl<e waterscheidingen herkennen. Het zand boven de kaolien is sterk mt'geloogd en arm aan voedingsstoffen. Sporen van brand werden op geen van
deze savannen door ons waargenomen. Wij hebben hier dus uitsluitend met
een edaphische climax te doen. De zandsavanne zal waarschijnHjk vroeger
wel bos gedragen hebben. Voor de kleisavanne is dit minder zeker of wellicht onwaarschijnlijk. Bosgroei kan daar alleen mogelijk geweest z i j n , indien vroeger dit gebied met een flinke laag zandig materiaal bedekt is geweest.
Een geheel ander type savanne werd aangetroffen op het eerste ritsencomplex. Deze ritsen z i j n v r i j breed en verheffen zich tot ongeveer 10 m boven
de zeespiegel. De lagere gedeelten tussen deze ritsen en de hellingen worden ingenomen door bos. Op de ruggen worden savannen aangetroffen, die
zeer veel gelijken op de savannen, die ik het allereerst noemde. Dok hier bestaat de bodem uit wit zand, dat sterk uitgeloogd is. Er komt hier echter nog
een omstandigheid b i j . Op 90-140 cm diepte wordt op deze ruggen een dikke
gesloten oerbank aangetroffen. Naar de zijden is deze oerbank eerst nog aan¬
wezig, hoewel niet ononderbroken. Het bovenste deel van de hellingen is
dientengevolge, bezet met een zg. savannebos. Ook op deze savanne geen
spoor van brand aanwezig. Ook hier dus uitsluitend een edaphische climax
tengevolge van enerzijds armoede aan voedingsstoffen en anderzijds slechte
waterhuishouding van de bodem.
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Een zeer merkwaai-dig type van .savanne" troffen w i j aan i n enkele grote
zwarppen ten Noorden van die ritsencomplex. In vrij diep water, hier en daar
tot ca 5 meter, troffen w i j een drijvend vegetatiedek aan. De planten, die dit
vegetatiedek vormen z i j n voor een belangrijk deel typische savanne-planten.
Men kan in de oorzaak van deze „savannedrijftil* niets anders zien dan het
armoedige, zure milieu. Toch is het eerste ontstaan waarschijnlijk een uit ge¬
heel andere plantensoorten bestaande d r i j f t i l , waarop zich naderhand de savanne-vegetatie heeft kunnen vestigen.
Om nu een conclusie uit het voorafgaande te trekken dan zou ik over de
savanne van Suriname het volgende willen zeggen.
De savanne ontwikkelt zich daar, waar de structuur van de bodem de wa¬
terhuishouding slecht maakt, waar de bodem arm aan voedingsstoffen is en op
vele plaatsen waar deze factoreu.gedeeltelijk verwezenlijkt z i j n , maar boven¬
dien het bos door herhaalde branden zich niet kan herstellen. Het is een ve¬
getatie, die vermoedelijk zonder de mens een veel geringer oppervlak zou heb¬
ben ingenomen. Een intensievere bestudering van het savanne-probleem ook
in andere landen is zeker zeer gewenst.
.
Ik w i l thans nog een paar woorden zeggen over de granietrotsvegetatie. Dit
is een planténformatie, die enige overeenkomst heeft met die van de savanne
Er komen vooral succulente of andere xeromorphe planten in voor. Men treft
deze granietrotsep hier en daar in Suriname aan. Naast Bromehaceae r n Orchidaceae, Cactaceae en enkele andere planten. Ook hier een zeer armoedig
milieu, daarnaast grote hitte en vooral uitdroging door de open ligging.
Als laatste vegetatie-eenheid w i l ik nog noemen de uiterst merkwaardige
plantengroei, die men aantreft op de grotendeels ondergedoken granietldompen
in de stroomversnellingen.
Deze planten behoren uitsluitend tot de familie Podostemaceae.
Physiognomisch kan men dus i n het algemeen de volgende veget^tietypen
onderscheiden.
I Bos
I I Savanne
III Zwamp
IV Granietrots
V Open water
V I Op stenen i n stroomversnellingen
Vooral van de eerste drie vegetatietypen kan men tal van ondertypen onderscheiden, die in soortensamenstelling en uiterlijk sterk van elkaar versehil^^"zo kan men b i j het bos ruwweg de volgende typen onderscheiden:
1. Heuvel en laag bergland bos
2. Rivieroeverbos
3. Moerasbos
4. Kreekbos
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5.
6.
7.
8.
9.

Zandritsenbos
Schelprits enbos
Kustbos
Savannebos
Bergsavannebos
. B i j de savannen kan men allereerst naast de kruidensavanne met slechts
enkele heesters of palmen, ook een struiksavanne onderscheiden. Daarnaast
z i j n er nog andere typen, welke ik reeds noemde, maar die voor ;en goede
indeling toch nog nader bestudeerd moeten worden.
B i j de zwampen vindt men ook allerlei typen, die, zoals gezegd, samen-^
hangen met de stand van het water, gedeeltelijk met de bodem en vooral ook
met het zoutgehalte.
A l deze typen z i j n nog slechts voorlopige onderscheidingen, daar een definitieve indeling van de vegetatie pas gemaakt kan worden, nadat veel meer
nauwkeurig is bestudeerd. Wel is de heer LINDEMAN er al in geslaagd, althans voor het kustgebied, zowel wat betreft het bos als wat betreft de zwampen enkele meer gedetailleerde plantengezelschappen te onderscheiden.
Het l i j k t mij dienstig hier ook een paar woorden toe te voegen over de
wijze, waarop w i j trachten inzicht te krijgen in de samenstelling van de vege .itie, In een land als Suriname vergt een dergelijk onderzoek natuurlijk
v r i j moeizame tochten, daar een wegennet ontbreekt. Er is voor deze exploratie na de oorlog echter een belangrijke verbetering gekomen. Wij beschikken n l . over luchtfoto's van de gehele Noordelijke helft van Suriname, dus
practisch het gehele terrein, dat voor exploitatie — en uit economisch oogpunt bezien gaat het daar tenslotte om — allereerst in aanmerking komt. Nu
z i j n deze luchtfoto's nog wel b i j lange na niet uitgewerkt, maar toch staan
z i j reeds nu te onzer beschikking. Het Centraal Bureau voor Luchtkartering
te Paramaribo is intensief bezig met de interpretatie van de luchtfoto's en
heeft dienaangaande al belangrijke resultaten bereikt.
Het grote voordeel van de luchtfoto's is al hierin gelegen, dat men beter
georiënteerd Is omtrent het terrein, waar men op de exploratietocht terecht
zal komen. De luchtfoto's laten al direct toe te zien hoe de verdeling is van
bos en kruidenvegetaties en binnen deze grotere eenheden ook al enige det a i l s . Wel is ons en ook anderen gebleken, dat men b i j de interpretatie van
luchtfoto's grote voorzichtigheid moet betrachten. Zonder terreinonderzoek
gaat het niet. Wel maakt het dat het terreinonderzoek minder intensief behoeft te gebeuren, daar men een dergelijk onderzoek wel over een zekere afstand met behulp van de luchtfoto's kan interpreteren, zodat van een veel
groter gebied een v r i j gedetailleerde vegetatiekaart kan worden gemaakt.
Het is begrijpelijk, dat men toch wel iets meer over de vegetatie uit de
luchtfoto's zou willen kunnen aflezen. Alen zou kleinere vegetatie-eenheden
in het bos willen kunnen ontcijferen, ja, men zou het liefst de afzonderlijke
bomen willen kunnen herkennen. Dit is echter, althans voor het tropische
bos, nog maar zeer sporadisch het geval. Het Iaat zich zelfs aanzien, dat
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w i j diü wel nooit kunnen bereiken. Met enige oefening leert men wel - indien dit althans gecombineerd gaat met terrestrische kennis - zich wat thuis
voele n in de tintenschakeringen van de luchcfoto's» Hoewel voor het veel
soortenarmere gematigde bos wel resultaten z i j n bereikt met het herkennen
van de boomsoorten, gelukt dit in het tropische bos maar in enkele gevallen,
waar de bijzondere situatie hieraan meewerkt.
Moet men dus voorlopig nog wat sceptisch staan tegenover de herkenningsmogelijkheid van plantengezelschappen en plantensoorten op luchtfoto's,
toch zijn er, behalve de reeds genoemde, vele voordelen van op te noemen.
Er is n l , gebleken, dat er een relatie bestaat tussen de stamdiameter op
borsthoogte en de inhoud van het talwrije, dus economisch bruikbare, stuk
stam. Voorts is er een bepaalde relatie vastgesteld tussen de diameter van
de kroon van de boom en de stamdiameter op borsthoogte. Alen kan dus uit
de Icroondiameter de hoeveelheid bruikbaar hout afleiden. Deze Icroondiameter
kan op de luchtfoto meestal wel gemeten worden. Op deze wijze kan van allerlei boscomplexen de hoeveelheid exploiteerbaar hout worden afgeleid.
Zekerheid omtrent de soort van hout bestaat hierbij dan jammer genoeg nog
niet, al kan dit voor een beperkt gebied, waarover men ook terreinopnamen
heeft, wel benaderd worden. Met deze enkele opnamen over de bruikbaarheid van luchtfoto's w i l ik hier volstaan.
Om enige indruk te geven met welke eigenaardige moeilijkheden een botanische onderzoeker in het tropische bos te kampen heeft wü ik daarvan
een korte schets geven. Voor het opnemen van de samenstelling van een bostype werd een stuk bos uitgezet van ca 400 - 600 ra^. Binnen een dergelijk
proefvlak werden zoveel mogelijk alle Icruiden en bomen aangetekend. Voorzover het de bomen betreft ook de dikte en de totale, geschatte, hoogte. Een
betere methode is om van een dergelijke proefstrook ook alle bomen te kap¬
pen, zoals door DA VIS & R I C H A R D S , en later door B E A R D en A U B R E V I L L E
gedaan is. Voor ons was dit niet mogelijk. Wel werd zoveel mogelijk herbariuramateriaal verzameld, maar voor de bomen was dit toch maar op beperkte
schaal mogelijk. Het herkennen van boomsoorten aan de stam Is iets, dat
slechts ervaren boomkenners kunnen. In Suriname zijn er onder de oudere
Surinamers en Indianen, die nog v r i j veel kennis van de bomen bezitten. Z i j
kennen deze bomen slechts op de inheemse Surinaamse of Indiaanse naam.
Nu hangt dus alles wat men kan optekenen af van de betrouwbaarheid van
de boomkenner en van de, wat ik zou willen noemen „ s o o r t v a s t h e i d v a n
de inheemse naam. Nu Is het een zowel als het ander betrekkelijk. Heeft
men een oudere Indiaan dan is zijn betrouwbaarheid als boomkenner in de
meeste gevallen groot. Het blijkt echter, dat een niet onbelangrijk aantal
bomen geen naam bezit en dat vele namen gelijk z i j n voor verschillende soorten vanwege de overeenkomst in uiterlijk van de boom of in het bezit van
gelijke eigenschappen. Zo is ons wat betreft de namen gebleken, dat op 250
opgenomen namen 40 - 45% voor 1 soort bleek te gelden, 30 - 35% voor 2 of 3
soorten, die al of niet verwant waren, maar altijd overeenkomst in uiterlijk
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of eigenschappen vertoonden en 20 - 30% voor meer dan 3 soorten, al of niet
tot e'e'n genus of familie behorende.
Dit maakt wel, dat de resultaten omtrent de soorten b i j bosopnamen altijd
met enige reserve moeten worden beschouwd. Op den duur hopen w i j echter
ook hierin grotere exactheid te kunnen bereiken door het vervaardigen van
determinatietabellen voor de boomsoorten op de veldkenmerken. Dat zal niet
eenvoudig zijn. Vermoedelijk zullen daarbij ook houtanatomische kenmerken
betrokken moeten worden. Deterrninatietabellen voor hout alleen z i j n ook voor
practische doeleinden zeer nodig, daar vaak benaming gewenst is van een
stuk hout, waarbij geen ander materiaal aanwezig is. Voor dit werk zal aanleg van boomreservaten en bostypereservaten nodig zijn. Men krijgt dan als
het ware een archief van levende boomsoorten. Dit aanleggen van een dergelijk archief is omstreeks 1918 al begonnen door de toenmalige houtvester
G O N G G R I J P , maar helaas om bezuinigingsredenen in 1923 gestaalct. Een
schat van moeizaam verkregen gegevens werd toen om luttele guldens aan
de vernietiging prijs gegeven.
Het onderzoek van de vegetatie, dat op zovele punten van groot belang
is voor de landbouw en de bosbouw, dus voor de vermeerdering van de welvaart, staat gelukkig tegenwoordig in de belangstelling van de regering en
de betrokken diensten i n Suriname. Het is te verwachten, dat wetenschap en
praciijk daar beide de vruchten van zullen plukken. Het is echter ook te hopen, dat de noodkreet van R I C H A R D S , die ik in de aanvang al noemde, gehoord zal worden. Er moeten uitgestrekte bosgebieden beschermd worden tegen de invloed van de mens. Dit geldt wel niet alleen en speciaal voor Suriname, maar laat Suriname hier een voorbeeld geven! Laat hier een klein en
betrekkelijk arm land laten zien, dat het de verantwoordelijkheid beseft,, die
w i j allen voor toekomstige generaties hebben. Het rijkste plantengebied, het
tropische bos is in gevaar. Het is onze plicht dit gevaar af te wenden, of
althans de destructie zo gering mogelijk te doen z i j n . Laat er een nieuwe
strijdleuze bijkomen: Spaar de tropische bossen!
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N I E U W E

M I C R O S C O O P - S P I E G .

E L O B J E C T I E V E N

door
Dr JÖ.S.Blaisse

%1.

Inleiding

Men kan zich de vraag stellen, waarom nieuwe microscoop-objectieven zouden worden ontwikkeld, terwijl men toch tientallen jaren tevreden was met de
bestaande. Het antwoord hierop is vierledig:
1^. het bruikbare gezichtsveld van de normale lenzenobjectieven en speciaal
die voor sterke vergroting, is zeer klein,
2^. in de afbeelding treden de zg. kleurfouten op, doordat verschillende kleuren verschillende beelden geven,
3^. van de sterke droge objectieven is de vrije objectsafstand klein,
4^. voor ultra-violet en infra-rood bestonden geen systemen, die goed gecorrigeerd waren over het benodigde grote golflengte-gebied. Alen had slechts
de beschikking over de zg. kwartsmonochromaten, die voor één golflengte
in het ultra-violet waren gecorrigeerd. Voor afwijkende golflengten was de
beeldqualiteit minder en bovendien lag het beeld in een ander vlak. Voor
het maken van foto's moest men dus voor iedere golflengte opnieuw instellen, hetgeen zeer veel t i j d vergde en in de praktijk naast bevredigende ook steeds een aantal onscherpe opnamen als resultaat gaf.
Deze vier punten maakten een nieuwe ontwikkeling inderdaad gewenst. Het
is echter zeer moeilijk om verbetering aan microscoop-objectieven aan te brengen, omdat de beeldqualiteit in het midden van het gezichtsveld in geen geval
mag worden .opgeofferd. Hier is geen compromis mogelijk, zoals bij fotografische systemen, waar men een verbeterde beeldqualiteit in het veld verkrijgt
ten kpste van een verminderde middenscherpte. Omdat men uit de bestaande
systemen door jarenlange ontwikkeling het uiterste had gehaald, was het nodig nieuwe wegen te zoeken. Nu was door BOUWERS ' gedurende de oorlog
een nieuw systeem, gebaseerd op het gebruik van spiegels, gevonden, dat op
velerlei gebied kan worden toegepast. Met zijn systeem zijn ook microscoopobjectieven vervaardigd, die de basis vormen van de microscopen O.D. 200 en
O.D, 400 van „De Oude Delft". Voortbouwend op zijn werk zijn de laatste jaren nieuwe objectieven geconstrueerd, waarover in deze voordracht zal worden gesproken. Gebleken is, dat inderdaad elk van de vier bovengenoemde
punten kon worden verbeterd *)•
*)Ook met behulp van lenzen is reeds Abbe er in de vorige eeuw in geslaagd de
kleurfouten belangrijk te reduceren en zg. apóchromaten te maken; dat zijn objectieven, waarvan de beeldvlakken voor alle kleuren practisch samenvallen, terwijl
bovendien geen coma optreedt. Het bruikbare beeldveld van deze systemen was
echter speciaal bij de sterke objectieven nog gering.
Een andere ontwikkeling van lenzenobjectieven vond voor de tweede wereldoorlog
plaats. Het gelukte nl. systemen te vervaardigen met een belangrijk vlakker gezichtsreld; echter bleef de kleurcorrectie slechts die van een achromaat.
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligentia", op 31 October 1952.
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Alvorens tot een beschrijving van de nieuwe systemen over te gaan, is het
voor een beter begrip gewenst eerst in het kort uit te leggen, waarom de toepassing van spiegels de mogelijkheid geeft het beoogde resultaat te bereiken.
Daarbij zullen tevens enige van de hierboven genoemde vier punten worden
gepreciseerd.

§ 2. Voordelen van het gebruik van

spiegels

Spiegels kunnen met succes in optische systemen worden toegepast tengevolge van twee belangrijke eigenschappen:
1^. alle lichtstralen worden onafhankelijk van de golflengte op dezelfde wijze
teruggekaatst,
2*^. de monochromatische aberraties van een sferische spiegel zijn belangrijk
kleiner dan van een lens met dezelfde opening en brandpuntsafstand.
De eerste eigenschap spreekt voor zichzelf en is ook zeer belangrijk b i j
toepassing op microscopisch gebied, omdat het daardoor mogelijk is geworden objectieven te vervaardigen, die apochromatisch zijn van infrarood tot ver
in het ultraviolet, d.w.z. dat de beeldvlakken zowel van infrarode, zichtbare
als ultraviolette stralen samenvallen. Het is nu dus mogelijk het microscoop
met zichtbaar licht precies in te stellen en daarna voor alle golflengten scherpe foto's te maken zonder genoodzaakt te zijn na te stellen.
Het tweede punt van de geringe aberratie is zeker even belangrijk als het
eerste. Dit kan men als volgt inzien. Voor een ideale afbeelding van een voorwerpspunt door een optisch systeem moeten alle lichtstralen na doorgang door
het systeem zich in een punt verenigen.
Afwijkingen van deze ideale vereniging
noemt men aberratie; van de grootte
hiervan kan men een indruk krijgen uit
f i g . l , waarin de lichtstralen uitgaande
van zeer verwijderd lichtpunt door een
sferische spiegel worden geconvergeerd
naar het brandpunt. Zoals reeds gezegd,
zijn déze afwijkingen enige malen kleiner dan van een lens met dezelfde opening en brandpuntsafstand. Voor hetverkrijgen van een goede afbeelding moeten deze aberraties dus door een of
meer andere optische elementen worden
opgeheven, die even grote doch tegen.
, ,,
;
i
',
,
.
Fie, 1: Aberratie van een holle spiegel
overgestelde aberraties moeten geven.
En nu is het vanzelfsprekend veel moeilijker een grote fout geheel op te heffen dan een kleine.
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Men kan dit ook van een ander gezichtspunt uit bekijken. Vergelijkt men de
openingen van een spiegel en van een lens, die dezelfde brandpuntsafstand
hebben en dezelfde aberratie, dan is de opening van de spiegel het grootst.
Door deze eigenschap is het mogelijk systemen met grote opening te maken
met slechts een gering aantal optische elementen.

§ 3. Scheidend

vermogen

Men kan zich afvragen, waarom men zou streven naar microscoop-objectieven met grote apertuur; de microscopie is n l . één van de weinige gebieden in
de optiek waar men over voldoende licht beschikt; een opvoering van de rela¬
tieve opening ter vergroting van de lichtsterkte, zoals gebruikelijk in de gewone fotografie, is hier dus een overbodige luxe. Echter is een grote relatieve
apertuur wel degelijk nuttig om een andere reden en wel voor het verkrijgen
van een groot scheidend vermogen. Zoals n l . indertijd Abbe en Rayleigh hebben laten zien en zoals later is gepreciseerd door ZERNIKE •\ is de kleinste afstand p, waarop twee details in het voorwerp nog gescheiden kunnen
worden waargenomen, gelijk aan p =
(1). Hierin is A de golflengte in
vacuo van het gebruikte licht, n de brekingsindex van het medium, waarin het voorwerp zich
bevindt,a de hoek, die de nog juist in het objectief tredende randstraal in ditzelfde medium met
de optische as maakt, en c een getal waarvan
de grootte afhangt van de belichting en van de
aard van het voorwerp en ongeveer gelijk aan de
eenheid i s . Het product n sin a wordt de numerieke apertuur genoemd ( f i g . 2).
Rayleigh leidde deze betrekking af op de volgende wijze. Beschouwt men de afbeelding van
een lichtpunt door een aberratievrij objectief, dan Fig-2: De numerieke apertuur
zal deze afbeelding tengevolge van de gblfnatuur van het licht niet een punt
zijn maar een lichtvlekje met eromheen een aantal donkere en lichte ringen. De
intensiteit in dit beeld is als fimctie van de afstand tot het centrum in f i g . 3
door de getrokken l i j n aangegeven. De straal van de eerste cirkel met intensi¬
teit O wordt, teruggerekend in het voorwerp, juist gegeven door de betrekking
(1), waarin c de waarde 1.22 heeft. Men zal nu twee lichtpunten nog goed gescheiden kunnen waarnemen, als het centrale maximum in de intensiteit van de
ene afbeelding samenvalt met het eerste minimum in de Intensiteit van de tweede, waarmee de betrekking (1) is gevonden. Vanzelfsprekend moet de vergroting, waarmee men waarneemt, groot genoeg zijn, opdat het oog in staat is de
beelden gescheiden te zien. In de praktijk blijkt een totale vergroting van 500
tot 1000 maal de numerieke apertuur goed te voldoen * ) .
*) De totale vergroting is het product van de vergrodng van het objectief en die van
het oculair.
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F i g . 3 : Intensiteitsverdeiing in het beeld van een lichtpunt; de getrokken lijn
geeft de intensiteitsverdeling van een objectief zonder schaduwfactor, de gestippelde lijn van e'e'n met 45%.

B i j een zwakkere vergroting is het oog niet in staat de kleinste details waar
te nemen, terwijl men bij opvoeren boven 1000 maal de numerieke apertuur niet
nog meer kan onderscheiden; men krijgt dan een zg. lege vergroting.
Het bovenstaande geldt voor een ideaal en dus aberratievrij objectief. In de
praktijk is het onmogelijk de fouten geheel op te heffen. Dit is echter ook niet
nodig. Voldoende is de fouten zover te reduceren, dat men praktisch de intensiteitsverdeiing van f i g . 3 krijgt.
Voor het waarnemen van zeer kleine details, waarbij men een sterke vergroting moet gebruiken, is het noodzakelijk objectieven met een grote numerieke apertuur toe te passen. Ook is het nuttig in dit geval met kortgolvig
licht te werken. Dit is dan ook een van de redenen waarom men ultraviolet
licht voor microfotografie heeft toegepast.
Zeer vele objecten uit de microscopie vragen geen sterke vergroting, omdat
de waar te nemen details niet klein zijn. Ook is het in vele gevallen gewenst
een overzicht van het te onderzoeken preparaat te hebben. Men past dan objectleven toe met een geringe numerieke apertuur.
Zoals uit het bovenstaande volgt zal men dus pogen een serie objectieven
te vervaardigen met verschillende vergrotingen en daarbij aangepaste aperturen.
§ 4.

Shiegelobjectieven

Het eenvoudigste spiegelobjectief bestaat ult een enkele holle spiegel. Wegens de geringe sferische aberratie kan men die vervaardigen met een nume24

rieke apertuw van 0,15 en een geringe eigen vergroting van lOx; de maximaal
te bereiken vergroting met dit objectief is lOOOx de apertuur en dus 150x en
wordt verkregen door de toepassing van een oculair 15x.
De afbeeldingskwaliteit kan voor alle voorwerpspunten gelijk gemaakt worden door een diafragma om het krommingsmiddelpunt M te plaatsen ( f l g . 4).
De lichtbundel uitgaande van het voorwerpspunt
zal op dezelfde wijze worden teruggekaatst
als het licht uitgaande van punt
. De ene bundel ontstaat uit de andere door draaiing ora een
as door M, die loodrecht op het vlak van de tekening staat. De aberraties van beide bundels
zijn dus gelijk. Er treedt dus geen coma of
astigmatisme op; slechts beeldkroraming b l i j f t
over, omdat het voorwerpsvlak P^P^ een bol is
met het krommingsmiddelpunt in M.
Voor het verkrijgen van een grotere numerieke
apertuur moet de sferische aberratie van de bol- Fig. 4: De scherpte in de afbeeldingen van tw^e lichtpunle spiegel worden opgeheven. Dit kan o.a. ge- ten P J en P 2 door een spiegel
schieden door het licht ook nog tegen een bolle S zijn aan elkaar gelijk, als de
afstanden tot het krommings¬
te laten terugkaatsen op de wijze, zoals reeds middelpunt M gelijk zijn en een
diafragma D om M is geplaatst.
SCHWARZSCHILD aangaf ^
B i j microscoopobjectieven kan men dan met voordeel weer beide spiegels
concentrisch nemen en een diafragma om het krommingsmiddelpunt plaatsen,
waardoor evenals bij het hierboven genoemde geval van een enkele spiegel de
afbeeldingskwaliteit voor alle punten van het gezichtsveld gelijk b l i j f t .
De opstelling van de beide spiegels en de gang van de lichtstralen is schematisch in f i g . 5 voorgesteld.
Het licht uitgaande van object O valt eerst
op de holle spiegel 1, kaatst terug tegen
de bolle 2 en wordt vervolgens geconvergeerd naar een beeldpunt, waarbij men een
numerieke apertuur van ca 0.6 kan bereiken. Zoals men uit de figuur ziet, doet het
middengedeelte van de verlichtingsconus
niet mee aan de beeldvorming; deze schaduwfactor van de bolle spiegel bedraagt
45% in diameter van de uittreepupil, d.w.z.
de doorsnee in een vlak Qvan de beeldzijdige bundel, die ontstaat als het voorwerp
slechts een enkel lichtpunt O is (zie fig.5),
zal bestaan uit een lichtring; de binnendiameter van deze ring bedraagt 45% van
de buitendiameter.
Fig' 5: Schwarzschild Type
Nu blijkt deze grote schaduwfactor een nadelige invloed te hebben op de
beeldkwaliteit, niet omdat er te weinig licht zou overblijven (men heeft zoals
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reeds hierboven gezegd b i j het bekijken van microscopische praeparaten over
het algemeen meer dan voldoende licht) maar omdat de buigingsfiguur ongun¬
stig wordt beïnvloed.
In f i g . 3 is reeds de intensiteitsverdeling getekend in de afbeelding van een
lichtpunt.
.
. . . ,
Als nu de centrale stralen worden weggevangen, wordt de intensiteit in de
ringen vergrootten koste van die in het middengedeelte van de buigmgsfiguur
(fig 3 gestippelde lijn); de intensiteitsschalen zijn zodanig gekozen, dat de
totale lichthoeveelheden in de beide gevallen gelijk zijn). Als resultaat zal
het contrast verminderen. Men krijgt dus, althans bij contrast-arme objecten,
enigszins flauwe beelden te zien. Men heeft daarom getracht de schaduwfac
tor te verminderen en deze te brengen beneden de 30%, waar de invloed op de
buigingsfiguur nog slechts zeer gering is .
Dit heeft men bereikt door af te wijken van de concentrische opstelling van
de spiegels. B i j gebruik van twee sferische spiegels, zoals NORRIS, SEEDS
en WIL KINS ^ doen, treedt dan een sterke coma op, terwijl bovendien de
beeldkromming wordt versterkt. BURCH ^ geeft de holle spiegel een asferische vorm en heft daardoor coma en 3e orde astigmatisme op; deze spiegel
is echter buitengewoon moeilijk te vervaardigen; de numerieke apertuur van
deze objectieven bedraagt maximaal 0,65. GREY « voegt een aantal lenzen
toe om de extra axiale aberraties op te heffen en bovendien de numerieke
apertuur te vergroten.
In hetgeen hier volgt zal een vierde methode worden beschreven, waarbi,
de concentriciteit van de spiegels gehandhaafd kan blijven en die ook nog het
andere voordeel heeft, dat de beeldkromming wordt verminderd.
§ 5, Grondvormen van de nieuwe

objectieven

In f i g . 6 is de grondvorm van het objectief getekend. Het is een immersie
systeem, dat uit enige delen bestaat, die tot e'e'n glasklomp gemonteerd zijn.
Het licht, uitgaande van een punt, dat
in het midden van een object is gelegen, passeert eerst het dekglas V I ,
daarna de olie voor homogene immersie
V, treedt vervolgens het objectief binnen bij oppervlak 5, doorloopt de delen
IV, I I I en I I , kaatst terug tegen de holle
spiegeL(oppervlak 2), passeert weer I I
en I I I , reflecteert vervolgens tegen de
bolle spiegel 4 en passeert de delen I I I
Fig. 6: Glasklomp objectièf 140X,
en I I , komt door een onverspiegeld genumerieke apertuur 0.95
deelte van oppervlak 2 in deel I en
treedt uit door oppervlak 1. Doordat de
4 delen van hetzelfde glas zijn vervaardigd, treedt geen kleurschifting op bi,
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de overgang van het licht van het ene naar het andere deel. _
,
„
Ook bij het verlaten van het objectief b l i j f t de achromasie gehandhaafd,
omdat het oppervlak 1 zo is gekozen, dat de lichtstralen hier loodrecht doorgaan- het is n l . een sferisch oppervlak met als krommingsmiddelpunt het mid¬
den Can het microscoopbeeld. Slechts bij de oppervlakken 5 en 6 kan een geringe kleurschifting ontstaan tengevolge van de dispersieverschillen van g k s
en immersie olie, maar deze wordt opgeheven door de dikte van de ohe aag en
de dispersie van het glas op de juiste wijze te kiezen. De kromtestralen van
de spiegels zijn zo gekozen, dat de monochromatische aberraties van de oppervlakken 2, 4, 5 en 6 elkaar zo goed mogelijk opheffen. De beide spiegels
ziin weer concentrisch gekozen.
Het oppervlak 1 geeft niet alleen geen sferische aberratie, maar evenmin
coma, terwijl de .bijdrage tot het astigmatisme zeer gering is. Het scherpe
gezichtsveld van dit objectief is dan ook buitengewoon groot. De numerieke
apertuur blijkt 0,95 te zijn b i j een brandpuntsafstand van 1,4 mm en een ver¬
groting van l 4 0 x .
,. ,
Dit type heeft wel is waar geen kleurfout van de le soort, d.w.z. de lichtstralen van alle Meuren uitgaande van een lichtpunt in het objectmidden ver^
enigen zich alle in hetzelfde beeldpunt, maar wel kleurfout van de 2e soort,
d w.z. verschillende kleuren geven een verschillende grootte van het beeld
Dit is een gevolg van oppervlak 1, omdat de vergroting van dit oppervlak
gelijk is aan de brekingsindex van het glas. Daarom zal voor twee kleuren de
verhouding van de totale vergrotingen gelijk zijn aan de verhouding van de
brekingsindices van het glas voor deze beide kleuren. De aberratie wordt opgeheven door een compensatie oculair, zoals gebruikelijk in de microscopie.
Met dit glasklomptype kan door toepassing van een half-gealummiseerde
spiegel de schaduwfactor worden verminderd en wel op twee manieren. Ue
eenvoudigste is het halfdoorlatend verspiegelen van oppervlak 4. AHe stralen
uitgaande van het object passeren dit oppervlak en reflecteren tegen de holle
spiegel 2 met uitzondering van de stralen, die direct het niet gealuminiseerde
centrale gedeelte van dit oppervlak passeren. De schaduwfactor wordt in dit
geval door dit gat bepaald en bedraagt dan mmder dan 20% lineair, d.w.z.
minder dan slechts 0,2 ^ = 4% van het uittreepupiloppervlak doet met mee aan
de beeldvorming. De invloed op de buigingsfiguur is dan verwaarloosbaar
klein Doordat het licht eenmaal door de halfspiegelende laag gaat en er eenmaal tegen teruggekaatst wordt, worden de beeldvormende stralen sterk ver¬
zwakt. Dit is echter geen bezwaar in de normale microscooppractijk, omdat
men over voldoende licht kan beschikken. De totale helderheid van het beeld
is zelfs belangrijk sterker dan b i j fasecontrastmicroscopie, waar men evenmin
hinder heeft van te weinig licht.
, /
u i
B i j de tweede methode wordt een centraal schijfje van oppervlak 4 geheel
gealuminlseerd en daaromheen een ring
P^half doorlatend. De afmetingen
van schijfje en ring worden als volgt bepaald ( f i g . 7).
Vanuit het objectmidden vervolgt men een lichtstraal OQi met de maximale
apertuur van het objectief. Deze wordt tegen de holle spiegel (opp. 2) gere-

flecteerd als Qj Pj. Vervolgens gaat
men de lichtstraal O Pj na; deze
treft na reflectie tegen 2 b i j
de
bolle spiegel 4 bij P^. Als het oppervlak 4 op deze wijze gealuminlseerd is, passeren de lichtstralen
met grote apertuur het oppervlak4
zonder intensiteitsverlies, worden
vervolgens gereflecteerd tegen de
ondoorlatende holle spiegel 2 en
daarna tegen de halfdoorlatende ring
P j P j op oppervlak 4. De lichtstralen
metklelne apertuur daarentegen wor^
verzwakt bij doorgang door de halfdoorlatende ring P1P2 van oppervlak

Fig. 7: Constructie van de afmetingen
van de volledig gealuminiseerde centrale schijf en de halfdoorlatende ring
op de convexe spiegel.

4, reflecteren tegen 2 en daarna tegen het volledig verspiegelde centrale
schijfje van 4. De intensiteit van stralen met grote apertuur wordt dus verminderd door gedeeltelijke terugkaatsing tegen de ring PjPj, terwijl die van stralen met kleine apertuur wordt verzwakt b i j doorgang door dezelfde ring. Om de
intensiteiten van beide groepen in dezelfde verhouding te reduceren is het dus
nodig P1P2 zodanig te aluminiseren dat de reflectiecoëfficient gelijk is aan
de doorlaatbaarheid.
B i j deze tweede methode worden de stralen slechts eenmaal verzwakt tegen
tweemaal bij de eerste. Daarom is de beeldhelderheid groter.
Dit spiegelsysteem heeft nog een eigenschap, die de lenzenobjectieven niet
bezitten en die voor speciale toepassingen nuttig kan zijn. De vrije objectsafstand kan n l . groot worden gemaakt en wel groter dan de brandpuntsafstand;
men behoeft daartoe slechts een gedeelte van deel IV af te slijpen. Dit vindt
toepassing bij het bekijken en fotograferen van sporen van elementaire deeltjes in zeer dikke fotografische emulsies, zoals tegenwoordig wordt gedaan
bij het onderzoek naar eigenschappen van atoomkernen. Om een goed beeld te
verkrijgen mag de dikte van de emulsie tussen de waar te hemen deeltjes en
het objectief niet te groot zijn, omdat anders het beeld flauw en wazig wordt
wegens de troebelheid van de gelatinelaag. Daarom is het in die gevallen nodig om de diepste tegen het glas aanliggende emulsiekorrels door de plaat
heen waar te nemen en, omdat de dikte hiervan meestal ongeveer 1 mm bedraagt, moet de vrije objectsafstand meer dan Imm groot zijn.
Zoals bij alle microscoopobjectieven met een holle en een bolle spiegel is
de nauwkeurigheid van het centreren van beide spiegels t.o.v. elkaar zeer
groot. B i j dit concentrische type bestaat de justering hierin, dat de twee
krommingsmiddelpunten zeer nauwkeurig moeten samenvallen, In de richting
van de microscoopas is de tolerantie nog het grootste en bedraagt daar 1 a 2
/ i , maar in de richting daar loodrecht op slechts het tiende deel. Om deze
enorme nauwkeurigheid op een eenvoudige wijzere bereiken is het vlak 3 aangebracht. Men gaat bij deze justering nu als volgt te werk. De vier onderdelen
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worden aan elkaar gekir n.et canadabalsem of met een b i j kamertemperatuur
poTymeriserende plastic k i t en in het microscoop gemonteerd, waarbr, gezorgd
L r ' d t , dat het platte vlak 5 loodrecht op de optische as staat,
wordt het
beeld bekeken van een microscopisch klein gaatje rn een spiegel Dr beeld
zal over het algemeen slecht zijn, omdat de twee krommxngsmrddelpunten van
de spiegels niet samenvallen; door een zeer geringe verschurvrng van de delen I I en III langs het kitvlak 3 wordt gezorgd, dat de burgrngsfrguur van het
v l n l e kltlaag was expres enige honderdste mm te groot gekozen zodat deze door uitdrukken op de juiste waarde kan worden geb acht. Aan
de beeldkwaliteit van het gaatje kan men zien of dit het geval rs; br, chaa.e
door scherp heen moet n l . de verstrooiingsfiguur dhect boven en onder de
s c h l r p s t e l s t e l U n g hetzelfde zijn. Vanzelfsprekend eist drt justeren een
grote vaardigheid.

§ 6 . Objectief

voor ultra-violet

en infra-rood

Hetzelfde type kan gebruikt worden met ultra-violette of rnfra-rode stralen
door het glas Z vervangen door een materiaal, dat ook de nret zrchtbare lichtstralen doorlaat. Wij kozen als materiaal gesmolten kwarts en als immersre
vloeistof glycerine. Het brekingsindex-verschil en het dispersreverschxl van
deze twee stoffen is echter zo groot, dat het platte vlak 5 moest worden vervaneen door een hol met een straal van 1,02 mm.
,
,.
•<
De fabricage van dit objectief is moeilijker dan dat van het glasobjectief.
Er bestaat n l . nog geen k i t , die op de lange duur bestand is tegen ultra-vio¬
lette stralen; de delen I I en I I I kunnen dus niet op elkaar worden gekit. Evenmin mag zich een luchtlaag tussen beide delen bevinden, omdat er dan totale
reflectie zou optreden voor stralen van grote apertuur. Daarom worden beide
delen aangesprongen op dezelfde wijze als dat met eindmaten geschiedt.
Nodig is dan dat de som van de dikten van deze twee delen precies de juiste
waarde heeft, terwijl ook het centreren door verschuiven langs het vlak 3 moei¬
lijker is.
§ 7. Variaties

van het

grondtype

Van dit grondtype kunnen op verschillende manieren variaties worden gegemaakt. Zo kan men een droog objectief maken
door aan deel IV een sferisch oppervlak te s l i j pen met het krommingsmiddelpunt samenvallend
met het midden van het voorwerp ( f i g . 8). Omdat
dan de lichtstralen weer loodrecht invallen zal
geen kleurschifting noch sferische aberratie of
coma ontstaan. Bovendien is de vergrotingskleurfout van dit oppervlak precies gelijk en
Fig. 8: Droog-objectief 40X,
numerieke apertuur 0,65
tegengesteld aan die van vlak 1. Er treedt dus

geen enkele kleurfout op, zodat ook geen compensatieocidair behoeft te wor¬
den gebruikt.
Wij maakten een objectief met een vergroting van 33 en een numerieke apertuur van 0,5. Een grotere apertuur is echter gewenst, omdat daarmee een sterkere totaal-vergroting kan worden bereikt. Nu is het op twee manieren mogel i j k ora dit resultaat te verkrijgen, n l . :
a. door het verminderen van de aberraties,
b, door een aplanatische Tens toe te voegen.
Beide methoden zijn door ons gevolgd. De ene bestaat eenvoudig slechts
hierin, dat voor de delen I I en III glazen gekozen worden met een klein brekingsindex-verschil van de orde van 0,001. Daarmee maakten w i j een objectief met eigen vergroting 40 x en met een numerieke apertuur van 0.65 (fig. 8).
Deze eigenschappen komen overeen met die van de normale middelsterke lenzenobjectieven. Het bleek echter, zoals w i j ook verwachtten, dat het bruikbare
gezichtsveld van het spiegelsysteem veel groter i s .
De vrije objectsafstand van dit objectief is buitengewoon groot en bedraagt
4 mm. B i j een normaal lenzenobjectief van dezelfde sterkte en numerieke apei>tuur is dit slechts 0,5 mm. Deze grote afstand kan van voordeel zijn b i j micromanipulaties met sterke vergrotingen.
De beeldqualiteit van dit objectief kan beoordeeld worden aan de microfoto
van een Pleurosigma Angulatum ( f i g . 9 ) . De afzonderlijke stipjes zijn zeer
duidelijk te zien (eventueel een Zwakke loupe gebruiken). De afstand van
deze stipjes bedraagt slechts 0,5 /t; het theoretische maximum in het scheidend vermogen bij deze apertuur is bereikt.
De tweede methode is toegepast voor
hel construeren van sterke immersieobjectieven met een vergroting van 100
en een numerieke apertuur van 1,2 (fig.
10), B i j deze systemen is de frontlens
veel groter dan b i j de overeenkomstige
lenzenobjectieven. Dit heeft o.m. tot
gevolg, dat de beeldkromming ook hier
veel geringer i s .
De toegevoegde lens heeft echter een
sterke kleurfout, die gecompenseerd Fig. 10: Immersie-objecdef lOOx, numekan wordejn door de glazen van de de- "^"^^ apertuur 1,2 5
len m en IV een verschillende dispersie te geven. Een apochromatische correctietoestand kan ook hier worden verkregen door deel IV te vervaardigen
van calcium fluoride.
De grootste numerieke apertuur wordt bereikt door de methoden a en b te
combineren. Van dit type is een objectief gemaakt met een apertuur van 1,25
en een vergroting van 100. De aplanatische lens heeft een diameter van 3,5
mm, hetgeen ongeveer dubbel zo groot is als bij een gewoon overeenkomstig
objectief met als resultaat een veel vlakker gezichtsveld.
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Fig. 9

Pleurosigma Angulntum in Canada-balsem; foto gemankt mei het objectief �Ox,
numerieke apertuur 0.65, vergroting l 300x

Fig. 1 1

Surirelln Gemma in Canada-balsem; foto gemaakt met

het objectief

I Oüx, numerieke uperluur 1.25, ,·crgroling l 560x

Met dit objectief werd een microfoto met een vergroting van 1560 gemaakt
van een Surirella Gemma (fig, 11). Doordat de schaal van de diatomee gekromd
is, is de opname slechts scherp over een gedeelte van het preparaat. De af»
stand van de stipjes bedraagt 0 . 3 5 f i . Uit de foto is te zien, dat nog fijnere
details afzonderlijk kunnen worden waargenomen, zodat ook hier de theoretische grens van het scheidend vermogen is bereikt.
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DE B E T E K E N I S V A N B I O L O G I S C H E E N S O C I A L E
VOOR H E T O N T S T A A N V A N PSYCHOSOMATISCHE

FACTOREN

ZIEKTEBEELDEN

door
Dr J« Groen
(Eerste Geneesheer Tweede Kliniek voor Inwendige Ziekten
in het Wilhelmina-Gasthuis te Amsterdam,)*)

Inleiding
Dat psychische factoren een rol spelen in het gedrag van het organisme
tijdens gezondheid en zielrte, is een oude waarneming. Nieuw zijn de pogingen de wegen, waarlangs deze psychosomatische beïnvloeding tot stand komt,
te ontdekken en de wetten op te helderen, volgens welke z i j plaats vinden.
Aanvankelijk meenden velen, dat psychosomatisch onderzoek vrijwel uitsluitend bestond in de toepassing van in de psychologie en psychiatrie gangbare methoden. De laatste jaren is echter gebleken, dat het verband tussen
psyche en soma ook bestudeerd kan worden met biologische of sociologische methodieken en begrepen kan worden in termen van biologische en sociale wetmatigheden. In het volgende zal getracht worden een overzicht te
geven van wat langs deze weg reeds is bereikt.
De mens als biologisch
tvezen
In de klasse van de zoogdieren wordt de mens o.a, gekenmerkt door de opgerichte gang, de afwezigheid van het baarkleed, de ontwikkeling van de
hand, en de machtige ontwikkeling van de grote hersenen. Uit ecologisch
gezichtspunt gezien is van belang een ander kenmerk van z i j n soort,^ n . l . het
leven in groepsverband. Door dit leven in groepsverband werd o.a. uit een in
aanleg gegeven neuromusculaire potentie het spreken mogelijk, alsmede in
een hogere ontwiklcelingsphase het schrijven en lezen, onmisbare voorwaarden voor de verdere ontwikkeling van het denken en voor het overdragen van
verworven ervaring aan andere groepen en aan volgende generaties.
Van de verdere biologische facetten van het mens-zijn noemen w i j de mogelijkheid tot beheersing van urinelozing en ontlasting, een belangrijke voorwaarde voor het leven in een vaste nederzetting, hetgeen b i j geen enkele
andere primaat mogelijk schijnt te zijn.
_
Verder is van fundamenteel belang voor het onderwerp, dat ons hier bezig
houdt, de ongewoon lange periode gedurende welke de jongen b i j de mens
door de ouders en de overige leden van de groep gevoed, verzorgd en beschermd moeten worden. Een andere merkwaardigheid is daarbij, dat terwijl
b i j de meeste zoogdiersoorten de verzorging van de jongen door het moederdier geschiedt, dit b i j de mens, in de meeste maatschappijvormen althans,
•) Onderzoekingen uugevoerd met steun van de Rockefeller Foundation.
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij^ voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligenda", op l4 November 1952.
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door beide ouders gebeurt. Ook al verzorgt" de man aanvankelijk de kinde=
ren niet zelf, h i j is het die het gezin beschermt en, wanneer de kinderen ouder
worden, de rol van een tegelijk beschermende en regerende figuur van de moe¬
der ten dele overneemt. Deze lange periode van afhankelijkheid en opvoe¬
ding maakt de kans groot, dat de jonge mens in deze periode bedreigd, gestraft of in z i j n ontplooiing beknot wordt door dezelfde figuren van wie h i j
voor zijn voeding en bescherming afhankelijk is, of dat deze figuren zich
onderling tegenstrijdig gedragen. Dit brengt een grote kans mee op frustraties in de conditionnering, doordat in eenzelfde situatie tegenstrijdige invloeden op het jonge individu inwerken. Het schept een constellatie waarvan
iedereen, die dieren opvoedt, weet dat het de dressuur stoort, en waarvan
PAVLOV (1), MASSERMAN (2), RUSSELL (3) en anderen experimenteel hebben aangetoond, dat z i j kan leiden tot oni'ust, agressief gedrag en neurose
(4 a,b). Door een dergelijke ongunstige conditionnering in de jeugd ontstaat
bij vele mensen een offensieve of defensieve instelling, volgens welke z i j
zich nog in hun latere leven menen te moeten verweren tegen frustraties, die
z i j al of niet reëel van hun medemensen vrezen of ondervinden. Een ander
gevolg van het leven in groepsverband is n l . , dat de mens in z i j n veiligheid
niet alleen wordt bedreigd door de gevaren van de dode natuur ora hem heen
(overstromingen, voedselschaarste, hitte en koude) of door hem aanvallende
ano - re diersoorten of ziekteoorzaken, doch ook, en in sterke mate zelfs, door
zijn soortgenoten, soms in zijn onmiddellijke omgeving, raet wie h i j ander¬
zijds in een onontkoombaar verband heeft samen te leven.
Als laatste eigenaardigheid in de ontwikkeling van de mens moge worden
genoemd het feit, dat door de economische structuur van onze maatschappij,
althans in de Westerse cultuur, de leeftijd waarop de jonge mens voor zichzelf en z i j n nageslacht kan zorgen, later is komen te liggen dan het tijdstip
der biologische rijpheid, indien w i j daaronder althans verstaan de productie
van sperma b i j de man en van de ovulatie b i j de vrouw. Dit schiep de maatschappelijke noodzaak de jonge geslachtsrijpe mens te weerhouden van het
verwekken van nageslacht zolang h i j niet in staat is daarvoor te zorgen, hetgeen z i j n stempel heeft gedrukt op onze sexuele opvoeding en op de wijze
waarop in onze cultuur de ontmoeting tussen de beide sexen plaats vindt.
Ook dit betekent in vele gevallen een frustratie van de natuurlijke ontplooiingsdrang van het menselijke individu,
9e mens als sociaal wezen
Wij z i j n daarmede tevens gekomen tot een tweede aspect van het probleem,
dat ons hier bezig houdt, en dat voor de mens, anders dan voor de sociaal
levende dieren, geldt, n.l, dat de gedragspatronen en normen in de groep,
waartoe hij behoort, niet alleen bepaald worden door de biologische instinctieve eigenaardigheden van zijn soort,, doch dat daarnaast historische, economische, staatkundige en religieuze invloeden mede bepalend z i j n voor de
tussenmenselijke relaties, waaronder hij opgroeit en heeft te leven. Iedere
menselijke cultuurvorm berust op een min of meer harmonische integratie
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van biologische en sociale factoren, die aan deze cultuur haar eigen karakteristiek geven. Vanaf zijn prille jeugd heeft de jonge mens zich dus niet
alleen aan te passen aan, resp. te verweren tegen, een biologisch milieu. De
geschreven en ongeschreven wetten en geboden van de staat, de klasse, het
ras, de stam, het geloof, ja zelfs van de stad, het dorp, en het beroep waartoe h i j behoort, modificeren zijn oorspronkelijke biologische aanleg. Dit heeft
tot gevolg, dat de mens in welke cultuurvorm h i j ook leeft, voor zijn oorspronkelijke biologische driften alleen bevrediging kan vinden, langs door de
groep, waartoe hij behoort, getolereerde gedragingen ( 5 ) .
Volgens deze opvatting is de ontwitkeling van de mens in wezen dus een
aanpassingsproces,
volgens hetwelk h i j z i j n oorspronkelijke, in aanleg gegeven, biologische driften en gedragspatronen op min of meer harmonische
wijze moet integreren met een aantal compensatie-, resp. aanpassingshoudingen en -gedragingen, die hem door zijn omgeving worden opgelegd. Het
resultaat van deze ontwikkeling wordt zodoende deels bepaald door zijn eigen biologische aanleg, deels door de natqurlijke en sociale eigenschappen
van het milieu. Dit ontwikkelingsproces kan dan ook mislukken, hetzij door
een stoornis in de eigen aanleg, hetzij door een ongunstige milieu-situatie.
Schematisch gezien kunnen de gevolgen van een dergelijke gestoorde ontwikkeling verdeeld worden in de volgende drie groepen:
a) Het Individu wordt verkeerd geconditionneerd en houdt zich i n zijn gedrag
niet aan de normen van de groep. H i j komt daardoor in strijd met de gestelde wetten en machten en, al naar de vorm van het daardoor ontstane
conflict tussen individu en gemeenschap noemen w i j hem een moeilijk
opvoedbaar kind, een misdadiger, of een psychopaath. Ztdk een individu
is
onmaatschappelijk,
b) Het individu gedraagt zich naar buitein niet misdadig of psychopathisch,
doch innerlijk wordt, aangeboren of verkregen, de adaptatie van z i j n diepere driften aan de milieu-situatie onvoldoende gereguleerd. Het gevolg
is een intrapsychische disharmonie, die zich uit door het ontstaan van
diverse geestesstoornissen, die w i j , al naarmate z i j voor zijn medemensen nog invoelbaar zijn of het tussenmenselijk verkeer minder of sterker
storen, psychoneuroses of psychoses noemen. Zulk een individu is geestesziek. (In deze opvatting is dus naast de biologische ook de maatschappelijke verworteling der neurose en psychose opgenomen).
c) Daarnaast is door het onderzoek van de laatste jaren gebleken, dat door
een stoornis in de ontwikkeling ook sommige afwijkingen in de functie
en zelfs i n de structuur van het lichaam kunnen ontstaan. Zulke somatische stoornissen, hetzij alleen in de functie, of i n de functie en i n de vorm
van de organen, die een gevolg z i j n van onvoldoende intrapsychische regulatie van het individu, noemen wij tegenwoordig psychosomatische stoornissen. Zulk een individu is dus lichamelijk ziek ( 6 ) .
Biologische en sociale oorzaken van psychosomatische
ziekteheelden
De bovenstaande opvatting opent onmiddellijk een tweetal vragen van fun35

damentele aard. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat frustraties, hetzij van
biologische, hetzij van sociale aard, hetzij beide, aanleiding geven tot gedragsfouten of psychische stoornissen, als beschreven onder a) en b). Alaar
het is op het eerste gezicht niet duidelijk, dat daardoor ook orgaan-neuroses
(zoals extrasystolie, habituele constipatie, enz.) of „psychosomatoses" (zoals hypertensie, ulcus ventriculi of asthma), zouden kunnen ontstaan. Wij
zouden ons dus in de eerste plaats een voorstelling willen vormen, waarom
de psychische en sociale traumata b i j deze individuen niet ook een neurose,
psychose of psychopathie hebben verwekt. Jn de tweede plaats doet zich de
vraag voor, waarom binnen het kader van de psychosomatoses b i j de ene patient juist een ulcus, b i j de ander een hypertensie of asthma zich ontwikkelt. Wij hebben elders deze vragen vanuit psychologisch-psychiatrisch gezichtspunt behandeld ( 7 ) . In dit artikel willen wij echter op de psychologischpsychiatrische aspecten van deze vragen niet verder ingaan. Tn dit opstel
willen w i j veeleer een overzicht geven van de betekenis van biologische en
sociale factoren voor het ontstaan der lichamelijke afwijkingen als gevolg
van adaptatiestoornissen en daarbij in het bijzonder beschouwen welke omstandigheden mede bepalend z i j n voor de z.g, ^orgaankeus", d.w.z. de plaats
in het lichaam waar de psychosomatische stoornis zich manifesteert.
Aar, . al of vlucht
Van de biologische waarnemers is CANNON de eerste geweest, die zich
hiervoor aan een verklaring heeft gewaagd, gebaseerd op het mechanisme van
aanval of vlucht ( 8 ) ( 9 ) . H i j heeft erop gewezen, dat b i j ieder met een be¬
paald affect normaliter een zekere verandering in het autonome en endocrine
stelsel gepaard gaat, hetgeen voor het dier, dat zich in z i j n wereld moet voeden, voortplanten, aanvallen, verdedigen of vluchten, onontbeerlijk i s . Zo
heeft CANNON b.v. aangetoond, dat woede, resp. agressiviteit b i j de kat gepaard gaat met een extra-afscheiding van adrenaline en met diffuse sympathische ontladingen. Hierdoor wordt de pupil w i j d , het oog wordt opengesperd en de haren gaan overeind staan, waardoor het dier voor z i j n tegenstander groter en afschrikwekkender l i j k t . Dit is biologisch van belang, omdat in de strijd van de dieren i n de natuur veel minder agressie uitgeleefd
wordt dan niet-biologen vaak denken. Vele conflicten ook tussen de dieren
worden niet uitgevochten, doch afgedaan door dreiging en krachtmeting. Ieder, die twee reuen of twee katers dreigend tegenover elkaar heeft zien staan,
kent deze situatie, deze „koude oorlog", waarbij soms na minuten,„zonder
dat een schot is gelost", een der partijen een al of niet eervolle aftocht
kiest. Het zingen van de vogels is een dergelijke krachtmeting tussen de
mannetjes ter verdediging van het eigen territorium. Voor zulk een krachtmeting is een autonome reactie, waardoor het dier groter en afschrikwekkender
l i j k t , een voordeel. Tevens stijgen b i j de kat door de afscheiding van adrenaline en door sympathische ontladingen onder invloed van de woede, de
bloeddruk, de polsfrequentie en het minutenvolume; de huidvaten^ wórden
nauwer, de vaten in de spieren worden wijder. De huid en sommigeinwendi36

ge organen worden daardoor minder, de spieren daarentegen beter van bloed
voorzien; dit stelt het dier tijdens de aanval of vlucht in staat tot groter
krachtsontplooiing.
Dit autonome mechanisme, waardoor bepaalde vegetatieve veranderingen
„automatisch" gekoppeld zijn aan de agressie, Is een biologisch nuttig reacpatroon, dat volgens CANNON ook b i j de mens aanwezig is. Het wordt echter, omdat de mens in onze maatschappij zijn prooi niet mag bespringen en
z i j n tegenstander vaak niet mag of kan bevechten, tot een nutteloos, ja zelfs
tot een pathologisch gebeuren, omdat het betroffen individu, indien geen ontlading plaats vindt, in een voortdurende woedetoestand b l i j f t . De lichamel i j k e verschijnselen, die de mens onder zulke omstandigheden vertoont, kunnen dus worden verklaard als „rudimenten" van een algemeen biologisch patroon van agressie.
Op soortgelijke wijze tracht CANNON de darmaandoeningen te verklaren,
die b i j patiënten voorkomen, die aan angstige gemoedsbelevenissen ten prooi
z i j n . Darmontlediging is volgens hem een in wezen nuttig biologisch autonoom patroon, dat behoort b i j angst, en dat die dieren, die voor hun lijfsbehoud op de vlucht z i j n aangewezen, d.w.z. de meeste planteneters, lichter
maakt. B i j de mens is de eenvoudige examendiarrhee een voorbeeld van hetzelfde angst^vlucht-darm-reactiepatroon, al heeft de diarrhee hier zijn oorspronkelijk nuttige betekenis verloren. De mens m.a.w., die door een vermeende of werkelijk dreigende levenssituatie in een panische angst komt,
maar deze situatie niet kan, mag of w i l ontvluchten, vertoont in wezen nog
hetzelfde patroon van darmontlediging, dat echter, daar geen vlucht hem buiten het bereik van zijn belagers brengt, vaak net zo lang b l i j f t bestaan als
de angst aanwezig i s . Zo zouden w i j ons volgens CANNON kunnen voorstellen, hoe de vernederde,-op de vlucht gejaagde colitispatient, indien h i j tracht
stand te houden, blijvend diarrhee houdt en waarom in het algemeen b i j ziekten, die door angst of vluchtaffecten worden verwekt, het colon de zetel van
de stoornis is.
Biologische
afweermechanismen
Het is duidelijk, dat C A N N O N ' S conceptie, hoe scherpzinnig ook, slechts
een eerste globale zienswijze voorstelt, die nog ver verwijderd is van een
volledige verklaring. HAROLD G.WOLFF (10) (11) (12) heeft CANNON's opvatting als volgt aangevuld: H i j heeft erop gewezen, dat zowel het lichaam
als geheel als de verschillende organen slechts beschikken over een beperkt aantal gedetermineerde reactiepatronen ter afweer van schadelijke invloeden. Dit is ons b.v. uit de algemene pathologie goed bekend: Wanneer
men op het mesenterium van de kikker een kristal zilvernitraat brengt, ontstaat een complex van vaatverwijding, exsudatie weefselverandering en -reparatie, dat wij ontsteking noemen. Hetzelfde complex van veranderingen ontstaat, wanneer bacteriën in het buikvlies dringen, of wanneer het orgaan verbrand of bevroren wordt. Het geheel is é é n afweermechanisme, é é n reactiepatroon, dat ieder orgaan op z i j n wijze gebruikt en dat tegen verschillende
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noxen, die het voortbestaan van het Individu bedreigen,doeltreffend werkt. B i j
inwerking van noxen op het oppervlak van een slijmvlies voegt zich b i j d i t afweerpatroon nog een hyperfunctie van de slijmldieren (ghypercrinie*). Zo reageert het maagslijmvlies op het brengen van bijtende stoffen in de maag, op
afkoeling of verwarming, met eenzelfde reactiepatroon, zoals HAROLD WOLFF
en STEWART WOLF (13) b i j hun proefpersoon Tom, drager van een maagfistel,
konden vaststellen: Het maagslijmvlies wordt bij inwerking van ieder van deze prildcels hyperaemisch; de klieren gaan slijm en maagsap afscheiden, met
hoge zuurwaarde en er ontstaat een vermeerderde peristaltiek van de rausculatuur. Het gevolg is een neutralisatie en eliminatie uit de maag van de schade¬
l i j k e prikkel, m.a.w. een succesvolle verdediging tegen de bedreiging.
Op dezelfde wijze nu reageerde het maagslijmvlies van proefpersoon Tom,
wanneer diens emotionele zekerheid van buiten af werd bedreigd. Wanneer h i j
in een toestand kwam, waarin h i j zich te kort gedaan voelde, zich inwendig
boos maakte en zich wilde teweerstellen tegen een onrechtvaardige beschuldiging of behandeling, vertoonde het slijmvlies hetzelfde reactiepatroon van hyperaemie, hypersecretie, hypercrinle en hyperperistaltiek. Daarentegen reageerde het slijmvlies met een geheel andere reactiewijze, wanneer Tom door eigen
schuld in moeilijkheden was geraakt, wanneer h i j zich overwonnen, gedeprimeerd, hulpeloos of schuldig voelde. Tijdens zulk een toestand was het slijmV1J;"S bleek, er werd geen maagsap afgescheiden, hoogstens wat dik taai slijm,
en de peristaltiek stond s t i l . Tom had dan geen eetlust; in de maag gebracht
voedsel werd niet verteerd en soms weer uitgebraakt. Tot andere reactiepatronen dan een van deze twee,op prikkels, hetzij van organische, hetzij van psychische aard, was het maagslijmvlies niet ln staat. Het reageerde of met het
ene of met het andere reactiepatroon, waarbij biologisch gezien het hyperaemie-hypersecretle-hyperperistaltiek-reactiepatroon kennelijk een meer offensief, het andere een meerdefensief verdedigingsmechanisme betekende, WOLFF
vergelijkt deze laatste reactie van de maag op emotionele bedreigingen, met
het braken dat voorkomt tijdens het begin van een algemene infectieziekte,
waarbij het braken eveneens een onderdeel is van een algemeen afweerpatrooa
Deze Tom was geen ulcuspatient. H i j was een door zijn jeugdbelevenissen
wat wantrouwend ingestelde, strijdbare figuur, een gespannen man,maar nauwe¬
l i j k s een neuroticus in de pathologische zin van het woord. WOLFF en WOLF
hebben dus zeker het recht om aan te nemen, dat wat men b i j hem, doordat h i j
een fistel in de maag had, kon zien, eigenlijk b i j ons allen plaats vindt, met
d i e n verstande dat afhankelijk van de aanleg en de door de jeugdbelevenissen
geboetseerde persoonlijkheidsstructuur sommige individuen zich spoediger,
vaker en heftiger tegen een vermeende of werkelijke bedreiging teweer stellen
dan anderen. Door dergelijke abnormaal sterke en langdurige overdrijving van
eeninwezennormale biologische afweerreactie („a protective reactionpattern")
verldaart WOLFF nu het ontstaan van het ulcus ventriculi resp. duodeni: De
reacties van de maag, die w i j als gevolg van moeilijke levenssituaties b i j onze ?</c«spatienten zien, z i j n juist b i j hen zo sterk, omdat z i j op grond van hun
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persoonlijkheid datgene wat voor een ander een te overwinnen moeilijkheid zou
zijn, als een ernstige bedreiging van hun veiligheid beleven. De zweer is volgens hem het eindresultaat van een abnormaal sterke contractie plus hyperse"cretie onder invloed van deze bedreiging.
Op soortgelijke wijze werd door de school van WOLFF vastgesteld, dat het
slijmvlies van de neus (14) en de bronchi (15) b i j prikkeling door schadelijke
dampen reageert met zwelling, roodheid en sterke slijmafscheiding. Dit is een
biologisch nuttige reactie, daar de schadelijke stoffen aldus worden buiten gesloten, verdund en weggespoeld. Eenzelfde reactiepatroon van excessieve
slijmafscheiding van de luchtwegen v/erd gezien, wanneer met normale proefpersonen (en in veel sterkere mate met patiënten met rhinitis vasomotorica en
asthma)gesprekken werden gevoerd over de hun zekerheid bedreigende levenssituatie, waarin z i j verkeerden. Ook hier bleek b i j de psychosomatische pa^
tienten de „ziekte* te bestaan in een overdrijving van een op zich zelf normale afweerreactie.
Daar komt volgens W0LFF(16) een tweede factor b i j . Deze reactiepatronen,
waarover onze inwendige organen beschikken, zijn biologisch eigenlijk alleen
nuttig b i j kortdurend gebruik. Ze dienen ertoe om in een „ s t r e s s - s i t u a t i e " (zie
blz. 45) van welke aard ook,de afweerkrachten van het lichaam te mobiliseren
en de beschadigde noxe te elimineren. Het zijn dus patronen, die op korte termijn nuttig en effectief werken. B i j een mens echter, die voortdurend aan een
bedreiging bloot staat en op grond van zijn eigen remmingen of door uitwendige omstandigheden z i j n moeilijkheden niet kan oplossen, b l i j f t de stress-situatie bestaan. Daardoor b l i j f t dan de op zichzelf nuttige keten van autonome
reacties echter ook abnormaal lang bestaan, en dit heeft op den duur in plaats
van voordelen, nadelen. Het maagslijravlies b l i j f t dan hyperaemisch, de zuursecretie in de maaginhoud b l i j f t hoog, de spierwand van de maag b l i j f t samen¬
getrokken; het gevolg hiervan i s , dat een gedeelte van het .maagslijmvlies
haemorrhagisch geïnfarceerd kan worden en door het sterk zure maagsap kan
worden geërodeerd.
WOLFF'S verklaring voor de hypertensie i s dienovereenkomstig (17,18); H i j
en z i j n medewerkers zagen b i j normale proefpersonen, wanneer door een emotioneel gesprek b i j hen een toestand van agressie werd verwekt, een stijging
van de bloeddruk ontstaan, mede doordat de tevens gemeten nierdoorstroming
daalde. Voor een kortdurende agressie is dit een nuttige situatie: Het bloed
wordt als het ware uit de nier „geshunt" naar de spieren, die daardoor beter geschikt worden voor actie. B i j hypertensiepatienten werd hetzelfde, maar in versterkte mate, waargenomen. Deze patiënten vechten hun agressie echter niet
uit. Hun emotionele agressietoestand b l i j f t daardoor voortdurend aanwezig, en
zo wordt wat als een kortdurend verdedigingspatroon biologisch nuttig was, een
chronische toestand. Duurt echter de ischaemie van de nier te lang, dan ont¬
staan er i n de nier zelve veranderingen, die uiteindelijk tot nierbeschadiging
kunnen leiden. Een arteriosclerotische schrompelnier zou aldus gezien een
pathologisch gevolg kunnen z i j n van een op zichzelf nuttig reactie mechanis¬
me, dat echter door z i j n overmatige intensiteit èn abnormale duur zijn doel
voorbijschiet.
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De onderzoekingen van de Amsterdamse werkgroep gedurende de afgelopen
jaren hebben ons nog enkele andere factoren leren kennen, die waarschijnlijk
mede van belang zijn voor het ontstaan van lichamelijke afwijkingen door emotionele oorzaken. Behalve de door CANNON en WOLFF beschreven mechanismen l i j k t het ons dat hier nog minstens vier biologische factoren een rol spelen.
Vegetatieve disharmonie en dis coördinatie
Onder normale omstandigheden verlopen de reactiepatronen in het vegetatieve zenuwstelsel harmonisch: De rausculatuur van het corpus-gedeelte van
de maag vertoont peristaltische golven, waardoor de pylorus zich juist op het
ogenblik dat de contractiegolf nadert, opent. B i j de normale ademhaling contraheren de intercostaalspieren en het dlaphragma op gecoördineerde wijze,
t e r w i j l de stemspleet zich tegelijkertijd wijder opent, waardoor optimale voorwaarden ontstaan voor het toestromen van lucht; tijdens de uitademing vindt op
soortgelijke harmonische wijze een ontspanning van de adem spieren plaats.
Tijdens het voortbewegen van de voedselresten door het colon, gaat normaliter een contractie van het colon ascendens gepaard met een ontspanning van
het colon descendens, waardoor de darminhoud zich in anale richting kan bewegen. De defaecatie is een ander voorbeeld van een harmonisch mechanisme:
Wanneer de vulling van of de druk in het rectum een zekere drempelwaarde over¬
schrijdt, ontstaat een contractie van de gladde rausculatuur van de endeldarm,
die ondersteund wordt door de werking van buikpers en bekkenbodem, waarhij
de ra.levator ani tevens de ontspannen sphincter ani (deels glad, deels dwarsgestreept) kan openen.
Deze harmonie l i j k t b i j patiënten met psychosomatische stoornissen verbroken: B i j de ulcus- en gastritis-patient zien w i j , dat ofschoon de peristaltiek
van de maag versterkt i s , de sphincter pylori gesloten b l i j f t (antrum-spasrausi
waardoor de druk in de maag te hoog stijgt. B i j een asthraa-aanval zien w i j
tijdens de inademing hevige contracties der intercostaal- en auxilliaire ademspieren, maar het dlaphragma doet dan juist niet mee en wordt door de sterke
buikpers naar boven gedreven. Tegelijkertijd wordt bovendien vaak nog de
colon descendens zich niet, wanneer het ascendens contraheert, zodat de darminhoud niet of nauwelijks opschiet, doch als enige resultaat een drukverhoglng
in het colon ontstaat, die vaak de pijndrempel overschrijdt (20). B i j patiënten
met habituele constipatie is de coördinatie van het defaecaticmechanisrae op
soortgelijke wijze verbroken. Er bestaat b i j zulke patiënten dus niet alleen,
zoals CANNON reeds vermoedde, een abnormaal sterke en (volgens WOLFF)
.langdurige innervatie van de autonome gebieden, doch deze innervatie l i j k t
ook disharmonisch, verkeerd gecoördineerd * ) .
*)Dr van^Enide Boas stelde ons voor, voor deze toestand de naam „organarchie"(!)

40

Hoe verklaren wij deze autonome disharmonie? Het maakt de indruk, alsof
langs de verschillende zenuwbanen, die het orgaan innerveren, tegelijkertijd
tegenstrijdige impulsen de gladde rausculatuur bereiken, waarbij in het bijzonder de samenwerking, die er normaliter tussen sympathische en parasympathische innervatie moet bestaan, wordt verbroken. (Dit w i l niet zeggen, dat
wij in de simplistische voorstelling, dat het alléén een dergelijke syrapathiscb-parasyrapathische evenwichtsverschulving zou zijn, de gehele verklaring voor het gebeuren zoeken). Daarnaast bestaat reden om aan te nemen, dat
de autonome innervatie ook gedissocieerd is van de cerebrospinale heel of
half-willekeurige innervatie met wie z i j bijv. bij de defaecatie normaliter
moet samenwerken.
Hoewel er weinig zekerheid over bestaat, zou men zich kunnen voorstellen,
dat deze disharmonie in het autonome zenuwstelsel een gevolg is van een
disharmonie en tegenstrijdigheid, die er op dat ogenblik in het affectieve leven bestaat. Een dier, dat in adaequate agressie verkeert, valt aan met zijn
gehele organisrae, zijn reactiepatronen verlopen ongestoord en optimaal gecoördineerd. Een dier, dat volledig door angst wordt beheerst, vlucht onder
in-gebruikneraing van alle raechanismen. Maar wanneer het dier deels agressief, deels angstig is, wordt het ook in zijn gedrag onzeker. Het vecht onhandig, het valt aan, deinst terug, probeert het weer, en het resultaat is noch een
efficient gevecht, noch een geslaagde vlucht. Zulk een toestand van tegenstrijdige affecten komt bij de mens, wiens gemoedsleven zo vaak door ambivalentie in onrust wordt gebracht, veelvuldig voor. De strijd tussen de door
primitieve driften en angsten in gang gezette reactiepatronen en de door dressuur, super-ego en invloeden van buiten daartegen opgeroepen remmingen,
moet wel vaak tot tegenstrijdige innervaties ook in het autonome zenuwstelsel leiden. Wanneer reeds in ons bewuste handelingsleven vergissingen
(^Fehlleistungen") en aperte onhandigheden („accident proneness") de gestoorde innervatie verraden, hoeft het ons niet te verbazen, dat soortgelijke
„vergissingen" resp. tegenstrijdige impulsen ook in het onwillekeurige zenuwspierstelsel, wellicht juist daar, in sterke mate tot uiting komen.
De habituele constipatie is een goed voorbeeld van een dergelijke nerveuze
discoördinatie als gevolg van tegenstrijdige gevoelens en impulsen. Uit de
ziektegeschiedenissen van zulke patiënten vernemen w i j (21), dat de ouders
zich tijdens de jeugd van het kind met hun volle autoriteit met het zindelijk
worden hebben bemoeid. Eensdeels werd het kind berispt wanneer het „vies
deed", maar het ontving onvoldoende lof wanneer het opvangen van de ontlasting op de goede t i j d gelukte. Daardoor ontwikkelde zich een sterke angst voor
en een sterke remming van de defaecatie. Anderzijds informeerden de ouders
dagelijks, op een wijze die het kind duidelijk liet merken, hoe belangrijk dit
gevonden werd, of het kind wel „zijn plicht had gedaan", waarbij grote ongerustheid werd getoond, wanneer geen ontlasting werd geproduceerd. Dit verwekte dan in het kind het gevoel, de ontlasting als plicht te moeten krijgen
en een angst, in dit opzicht in gebreke te zullen blijven. Deze tegenstrijdige
instelling van onbewuste remming van de defaecatie en een verlangen tot pro41

ductie Dp de gestelde tijd, leidt tot een stoornis in het normale voortbewe¬
gingspatroon van het colon.
Het is niet onmogelijk, dat een dergelijke vegetatieve discoördinatie een rol
speelt b i j vele van de z.g. functionele ziektebeelden: hysterisch braken, nerveuze extrasystolie, dyskinesie van de galblaas, cardio- en pylorospasraus
(kramp van in- en uitgang van de maag), wellicht ook bij de impotentie en het
vaginisme. Er zijn zelfs enkele aanwijzingen (doch hier begeven w i j ons op
nog weinig ontgonnen terrein),dat een discoördinatie tussen innervatie en endocrine beïnvloeding een oorzaak van functiestoornissen in sommige organen
kan zijn.
Verlaging van drempelwaarde
Onder een drempelwaarde verstaan w i j de^ laagste intensiteit van de prikkel, die nog een effect verwekt. Een deel van de psychosomatische patiënten
is gekenmerkt door overgevoeligheid, d.w.z, door de abnormale hevigheid
van ook bij normale personen voorkomende reacties. Bij deze patiënten ontstaan ze echter op prikkels, die normaliter onder de drempelwaarde blijven.
Tijdens zijn emotioneel verweer tegen een of andere bedreiging reageerde de
niet-ulcus-patient Tom met het beschreven slijmvlies-reactiepatroon; de door
MITTELMANenWOLFF en WOLF (22) onderzochte ulcus-patienten reageerden
op a.ialoge wijze, echter veel heftiger. Agressie doet ook bij normale proefpersonen de bloeddruk stijgen, bij hypertensie-patienten is het effect echter
intensiever. Onze patiënten met colitis ulcerosa krijgen diarrhee na zo trivale
conflicten, dat z i j bij anderen geen effect op de darmperistaltiek zouden hebben. Op indrukwekkende wijze nemen wij het verschijnsel van verlaagde drempelwaarde waar bij patiënten met z.g, allergische ziekten, wier huid en slijmvliezen, zowel op mechanische als op chemische prikkels (waaronder histamine en verschillende allergenen) reageren in concentraties, die ver liggen onder de waarden, waarop bij normale personen roodheid en zwelling van de huid
of de slijmvliezen ontstaan.
Het psycho-physiologische substraat van deze verlaagde drempelwaarde,
overgevoeligheid, idiosyncrasie of hoe men het noemen w i l , is ons nog onvoldoende duidelijk. Wel is door verschillende onderzoekingen aan het licht gekomen, dat de emotionele toestand van een individu de gevoeligheid van de
huid ofde slijmvliezen kan verhogen of verlagen. HOLMES, GOODELL, WOLFF
en WOLF (23) bijv. brachten normale of allergische proefpersonen in een kamer, waarin stuifmeelkorrels verstoven werden in concentraties, die door de
proefnemer geregeld konden worden. Op dezelfde concentratie stuifmeel reageerde het neusslijmvlies van de proefpersonen verschillend, al naarmate z i j
tijdens het onderzoekin een rustig-makend gesprek dan wel in een emotionele
conversatie verwikkeld werden. Ook een geval door schrijver dezes beschreven, past in deze opvatting: Een tandarts, die nooit last van formaline had
gehad, kreeg plotseling een hevige urticaria-aanval, toen h i j , tijdens een emotionele spanning (in dit geval door een meningsverschil met zijn vader) bij de
behandeling van een patient dit middel gebruikte. Het is zelfs niet onmoge42

l i j k dat zulk een door emotie veroorzaakte verlaging van de drempelwaarde een
rolkan spelen bij het ontstaan van de allergische dispositie. Wanneer bijv. t i j dens een emotionele spanningstoestand toevallig een of andere stof wordt ingeademd, kan deze stof, die anders zonder reactie zou zijn verdragen, onder
zulke omstandigheden tot een allergeen worden. Dit was bijv. het geval met
de jongen, die zijn eerste asthma-aanval kreeg, toen h i j , tegen het verbod van
zijn ouders i n , wilde roken en bij gebrek aan tabak droge beukenbladen in de
pijp van z i j n vader rookte. Dit verwekte zijn eerste asthma-aanval, die daarna
steeds terugkeerde, wanneer h i j i n een beukenbos wandelde, maar al spoedig
ook na andere aanleidingen, in het bijzonder na autoriteitsconflicten ontstond
(24),
Deze opvatting, die in haar grondgedachte reeds door TROUSSEAU (25) werd
uitgesproken, kan een brug slaan tussen de z.g. allergische en de psychosomatische theorieën over de ontstaanswijze van asthma. Z i j maakt het begrijpelijk, dat bij zulke patiënten ook de drempelwaarde voor
psychische
prikkels verlaagd kan zijn; de oorzaak van de overgevoeligheid zit immers
centraal. Later kan dan of het allergeen, waartegen de patient tijdens de verlaagde drempelperiod© gesensibiliseerd werd, weer een aanval opwekken, of
de emotionele toestand kan terugkeren en de drempelwaarde voor andere toevallig dan inwerkende stoffen opnieuw verlagen. Zo wordt de asthmapatient
op den duur gevoelig voor allerlei allergenen, ja, men kan op den duur dan
nauwelijks meer van een specificiteit der allergenen spreken, daar de verlaging van de drempelwaarde door de chronische emotionele spanningstoestand
dan continu geworden is, en vrijwel iedere exogene prikkel dan een asthmaaanval opwekt.
Een verlaagde drempelwaarde voor zuiver psychische prikkels komt bij bijna alle psychosomatische ziekten voor. Een enkel woord, een oppervlakkige
gelijkenis of associatie van gedachten, is bij zulke patiënten vaak i n staat ti]'dens of na een gesprek een voorwaardelijke reflex, respectievelijk associatie
van reacties in gang te zetten, die zich kan uiten in maagpijn (bij de ulcuspatient), blauwe handen ( b i j de patient met M,Raynaud), diarrhee (bij de colitis
ulcerosa-patient), al naar de symptomatologie, waarvoor de patient door z i j n
vroegere belevenissen geconditionneerd is, In dit opzicht is de overgevoeligheid van onze „psychosomatische" patiënten niet verschillend van wat bij
psychoneurotici wordt gezien, alleen speelt het effect zich b i j deze meer op
psychisch en bij gene meer op lichamelijk terrein af.
Beheersing resp. remming der mimische, vocale en cerebrospinale
motoriek
CANNON zei het reeds: Iedere gevoelstoestand van het dier uit zich normaliter in een bepaald psychosomatisch reactiepatroon van het gehele organisme
dat des te heftiger is naarmate de emotie, die het dier beheerst, heftiger is.
De elementen van dit reactiepatroon zijn van elkaar onafscheidelijk. Z i j zijn
schematisch gezien, de volgende:
a) Een bepaalde emotionele tnimiek, die reeds door DARWIN op klassieke w i j ze is bestudeerd en beschreven (26). B i j de mens wordt de gelaatsmimiek
door de gesticulatie ondersteund; bij verschillende andere zoogdieren
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staat het gehele lichaam in dienst van de mimische uitdrukking der emotie.
b) Een bepaald stemgeluid, dat bij vele diersoorten in staat is verschillende
affecten op verschillende wijze weer te geven. Verschillende emotionele
uitingspatronen bij mens en dier, zoals huilen, vloeken, schelden, gillen,
brullen, blaffen, grommen, janken, blazen, gebruiken tegelijkertijd de mimiek en de stem. B i j de mens is door de spraak de vocale uitingsmogelijkheid der emotie in bijzonder gevarieerde mate mogelijk (zingen, bidden,
klagen, juichen).
Zowel de mimiek als het geluid hebben daarbij een nuttige betekenis, bv.
voor het afschrikken van tegenstanders tijdens de krachtmeting, of voor het
te hulp roepen of waarschuwen van andere leden van de groep, die de symboliek van deze primitieve uitingen „ v e r s t a a n ' , althans er op reageren. Maar
bovendien hebben deze uitingsvormen van de emotie een betekenis voor het
individu zelf, n l . voor het ontladen van zijn affectieve toestand, die daardoor
in intensiteit vermindert, zodat de emotie in meerdere of mindere mate afgereageerd wordt, zelfs al volgt er geen „afreactie^ in de vorm van een handeling. B i j de mens kan zo door uitspreken, uitschelden, uitklagen of uithuilen
e.d., een vermindering van de emotionele spanning ontstaan.
c) Op bepaalde doelen gerichte bewegingen en handelingen,
zoals lopen»
vechten, vluchten, werken, die al of niet bewust er op gericht z i j n de be-heiging af te weren, resp. te ontgaan of zich daaraan aan te passen. Ook
deze bewegingen en handelingen hebben behalve hun eigenlijke doel nog
de betekenis, dat z i j de emotionele spanning waarin het individu door de
bedreiging is geraakt, helpen verminderen.
Deze drie vormen van ontlading vinden normaliter plaats vanuit de hersenen (waar zowel de corticale als de subcorticale, extrapyramidale, cerebel»
laire en vestibulaire centra aan de regulering deelnemen), via de periphere,
gemyeliniseerde zenuwen naar onze dwarsgestreepte „willekeurige" spieren.
Z i j vormen een combinatie van psychomotorische reactiepatronen, die voor
het behoud van het individu onontbeerlijk z i j n .
Daarnaast behoren echter bij iedere affectieve toestand nog
d) Veranderingen in de autonome geinnerveerde organen, bestaande uit afweeren aanpassingsreacties, die zich afspelen in glad spierweefsel, in secernerende klieren en in bloedvaten, en waarvan de prikkels, uitgaand van het
diencephalon, hun weg vinden via de autonome sympathische en parasympathische zenuwvezels.
e) Veranderingen, waarvan de prikkels eveneens grotendeels uitgaan van de
hypothalamus en die leiden tot veranderingen ln de productie, resp. de afscheiding van hormonen.
Normaliter vormen al deze vanuit het centrale zenuwstelsel plaats vindende reactiepatronen één gecoördineerd geheel; het organisme reageert dan als
een harmonisch functlonnerende eenheid. Maar met de voortschrijdende opvoeding tot het leven in gemeenschap leert de mens zijn mimische (a), vocale (b)en cerebrospinale (c) uitingsvormen te reguleren; hij leert ze te richten,
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uit te stellen, en zo nodig te remmen. De geweldige ontwikkeling van de grote
hersenen heeft de mogelijkheden van het aanleren bij de mens ontzaglijk vergroot, maar daarmee ook de mogelijkheden tot remming en ontremming. Deze
regulatie der willekeurige affectontlading ontstaat deels door een in de jeugd
bijgebrachte dressuur (resp, een systeem van verboden), deels door de censuur van de latere super-ego formatie waarin deze verboden zijn geïncorporeerd, door angst voor de gevolgen dér ontlading of door het verstandelijk inzicht, floe dit ook z i j , kenmerkend voor de psychosomatische
stoornissen
lijkt ons, dat zij voorkomen bij mensen, die tijdens emotionele „ stress-situa*
lies" hun mimische, vocale en cerebrospinale uitingsvormen te sterk hebben
onderdrukt. De emotionele energie kan zich daardoor alleen via het autonome
zenuwstelsel (d) en het endocrinion (e) ontladen en doet dit dan blijkbaar met
ongewone intensiteit. Wij zien dit bv. duidelijk bij onze hypertensiegevallen,
die tegelijk de meest agressieve en de meest geremde van onze patiënten
z i j n . Dit i s , zo geloven w i j , een der redenen waarom de hypertensie bij hen
zoveel sterker en langduriger is dan de lichte en voorbijgaande bloeddrukverhoging, die een normaal individu tijdens agressie vertoont; bij deze patiënten
is door de remming van een mimische, vocale en motorische ontlading, de
autonome reactié sterker en van langer duur.
Maar ook bij de ulcuslijders, b i j asthma-, rheuma- en Basedowpatienten
trof ons een abnormaal sterke neiging tot beheersing van een ontlading via
de willekeurige motoriek. BASTIAANS wees er op, dat vele van deze patiënten voor hun ziekte bewegelijke kinderen, hartstochtelijke dansers of actieve
sportbeoefenaars waren, of dat z i j in hun jeugd driftkoppen waren geweest,
die bij tegenslag konden razen, vloeken of smijten; weer andere waren vechtersbazen. Deze mensen hadden in de loop van hun leven hun actieve lichaamsbeweging, intensieve sportbeoefening of onmaatschappelijke uitingsvormen
van hun agressie opgegeven (resp. was hun de gelegenheid daartoe ontnomen); daarvoor in de plaats was echter een onbiologische zelfbeheersing getreden. De psychosomatische stoornis was tot op zekere hoogte de prijs, die
z i j voor deze te sterke beheersing van hun natuurlijke psychomotoriek-moesten betalen. Op de sociale factoren, die deze remming van de motorische ontlading in de hand werken, komen w i j nog later terug.
Stress en de bijnierschors
In bovenstaande beschouwingen is enige malen gebruik gemaakt van het
begrip „ s t r e s s " . Wij verstaan daaronder een verandering in de uit- of inwendige constellatie van het •individu van dusdanige intensiteit, dat het organisrae meer dan normale aanpassings- resp. verdedigingsmechanisraen in werking
moet stellen, teneinde zijn voortbestaan te verzekeren, resp. zijn homoiostasis te bewaren. De psychobiologische reactiepatronen, waarover w i j tot nu
toe spraken, staan eigenlijk alle in dienst van zulk een verdediging tegen
stress-situaties. Z i j komen in het geweer (en dit past uitstekend in de ideeën
van WOLFF over de beperkte reactiemogelijkheden waarover het lichaam beschikt) zowel bij blootstelling aan ^stresses" van physische aard (afkoeling
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of verhitting, lage luchtdruk e.d.) als bij verhongering, mechanische traumata, infecties of een emotionele bedreiging.
De laatste jaren heeft vooral S E L Y E (27) er de aandacht op gevestigd,
welk een grote rol het hypophyse-bijnierschorssysteem speelt in de afweer
tegen. resp. de adaptie aan de meest verschillende noxen. Het is gebleken,
dat het bijniefschorshormoon in het lichaam een aantal veranderingen teweegbrengt, die tot op zekere hoogte gelijken op wat men tijdens de reactie tegen
velerlei stress-situaties kan waarnemen. De afscheiding van deze stof door
de bijnierschors wordt gestimuleerd door het adrenocorticotrope hormoon
(A.C.T.H.) van de hypophyse, welk hormoon zelf weer wordt geproduceerd
onder invloed van prikkels, die in de eerste plaats van lichamelijke aard
zijn. S A Y E R S en S A Y E R S (28) (29) hebben de hypothese opgesteld, dat de
verschillende weefsels (spieren, reticulo-endotheel, mesenchym, bloedbereidende organen, e.d.) normaliter een zekere hoeveelheid bijnierschorshormonen uit het bloed verbruiken. Tijdens de „ s t r e s s " zou dit verbruik van, resp.
de behoefte aan bijnlerschorshormoon verhoogd zijn, waardoor de corticoidenspiegel in het bloed zou dalen. De hypophyse reageert echter op een dergel i j k e daling met een vermeerderde secretie van ACTH, waardoor de bijnierschors tot grotere activiteit wordt geprikkeld, en het voor de afweer van de
„ s t r e s s " nodige schorshormoon alsnog in circulatie wordt gebracht. Bovendiei is door L O N G (30) althans bij de rat gevonden, dat het onder invloed
van de „ s t r e s s " afgescheiden adrenaline eveneens een prikkel vormt waarop
de hypophyse met ATCH-afscheiding reageert.
Daarnaast hebben w i j reden om aan te nemen, dat ook prikkels van psychische aard, mogelijk aangrijpend of zich afspelend in de hypothalamus, een
rol spelen bij de regulering van de afscheiding van ACTH door de hypophyse.
Tijdens een reeks van onderzoekingen, die de afgelopen jaren i n onze kliniek
z i j n verricht, hebben w i j kunnen waarnemen dat het bijnierschorshormoon, afgescheiden onder invloed van het ACTH, een belangrijk effect heeft op de
psyche, leidende tot een meer euphore instelling en een meer geadapteerd gedrag. Anderzijds is door D E G R O O T en H A R R I S (31, 32) gevonden, dat de
secretie van ACTH zelve weer beïnvloed wordt vanuit de hypothalamus. Het
l i j k t dus, alsof w i j hier een voorbeeld hebben van een circulatoire regulatie,
een psychosomatisch „feed-back" mechanisme, waarin de stemming, resp. de
gemoedstoestand van het individu een centrale rol speelt en waarvan wij vermoeden, dat het van physiologisch belang is voor de homoiostase en de regulering van het gedrag van het organisme. Het normale individu, zo stellen w i j
ons voor, voelt zich opgewekt onder invloed van de physiologische werking
van het bijnierschorshormoon op de hypothalamus; onder deze omstandigheden is het organisme vrij van „ s t r e s s " en er is weinig behoefte aan ACTHsecretie. Onder moeilijke omstandigheden echter, wanneer de gevoelstoestand van het individu verandert, levert deze de emotionele „stress"-prikkel,
die het hypothalamus-hypophyse-bijnierschorssysteem aanzet, waardoor een
groter hoeveelheid bijnierschorshormoon in de circulatie wordt gebracht, hetgeen onder zulke omstandigheden dus juist van pas komt voor de gedragingen
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en aanpassingen, die nodig zijn om de moeilijke uitwendige omstandigheden
te boven te komen. Lukt dit (en normaliter lukt dit in de meeste gevallen) dan
verbetert daardoor na kortere of langere t i j d de gemoedsstemming; daardoor
vermindert de stress-prikkel en keert het systeem weer tot zijn evenwichtstoestand terug.
Men zou nu kunnen aannemen, dat bij patiënten met asthma, rheumatoïde
arthritis, collageenziekten e.d, het hypophyse-bijnierschorssysteem weliswaar niet absoluut insufficient i s , doch wel relatief in die zin, dat het t i j dens een toestand van „ s t r e s s " onvoldoende in staat is, om die extra-productie of -afscheiding van hormonen tot stand te brengen, die voor een vlot verloop van de ziekte noodzakelijk zou zijn. Men zou zich bv. kunnen voorstellen, dat normale mensen bij een aandoening van de luchtwegen door streptococcen of dergelijke een adaequate reactie van het hypophyse-bijnierschorsmechanisme vertonen, waardoor de ziekte na een niet te hevig verloop eindigt
met een vlot herstel. B i j sommige patiënten echter, waarbij dit mechanisme
om een of andere reden onvoldoende functionneert, verloopt de ontsekingsreactie ongereguleerd, d.w.z. te excessief en zonder vlotte genezing. Iets
dergelijks laat zich gemakkelijk denken bij asthmapatienten, bij lijders aan
colitis ulcerosa e.d. En wat z i j n allergische processen, rheumatische ontstekingen, colitis ulcerosa en de afwijkingen bij de collageenziekten eigenlijk
anders dan te excessief en te langdurig verlopende „niet-specifieke" ontstekingen?
Omgekeerd is verondersteld, dat Ay^erfunctie van de hypophyse-bijnierschors onder „ s t r e s s " mede een factor zou kunnen zijn voor het ontstaan van
ulcus ventriculi of hypertensie (33).
De oorzaak van deze geremde, resp. excessieve, productie of utilisatie van
bijnierschorshormoon bij asthma, rheuma, hypertensie, e.d. zoeken w i j in de
bij deze patiënten bestaande abnormale verwerking van een emotionele situatie. In het bijzonder menen w i j , dat de bij deze patiënten gevonden onderdrukking, resp. abnormale beheersing der emoties hierbij een rol kan spelen
(34). Eerder in dit artikel hebben w i j er op gewezen, dat zulke patiënten de
gevoelens, die b i j hen tijdens bepaalde conflictsituaties ontstaan, onderdrukken of beheersen en ze niet adaequaat afreageren i n spraak, mimiek of motoriek. Het is onze hypothese, dat deze remming der normale afreactie der emoties ook het psychosomatische „feed-back" mechanisme, dat w i j hierboven
beschreven, in de war stuurt. Zulke patiënten zouden volgens deze hypothese, wanneer zij in lichamelijke „ s t r e s s " komen te verkeren, dus hetzij minder, hetzij meer ACTH, resp. bijnierschorshormoon mobiliseren dan normale
individuen. Het gevolg daarvan zou z i j n , dat niet alleen de stemming en het
gedrag van zulke patiënten, maar ook de inwendige organen tijdens emoties
inadaequaat zouden reageren. Belangrijk voor het verifiëren van deze hypothese zou het zijn, indien w i j over methoden konden beschikken om de spiegel van het bijnierschorshormoon in het bloed te bepalen, om na te gaan of
inderdaad asthmatici, rheumapatienten, e,d. onder invloed van emotie minder
bijnierschorshormoon produceren dan anderen. Daar w i j pas sinds zeer kort
over zulke methoden beschikken (35, 36) moeten w i j ons voorlopig nog met
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minder exacte, indirecte metingen van de bijnierschorsactiviteit bij zulke patienten vergenoegen. De waarnemingen van ORIE en ISRAELS (37) dat asthmapatienten minder reactie van de eosinophiele cellen vertonen na injectie
van ACTH of adrenaline wijst wel in deze richting. Ook buitenlandse onderzoekers hebben gevonden, dat lijders aan psychoses en neuroses op allerlei
emotionele en physiekfe prikkels reageren met een quantitatief veranderde bijnierschorsactiviteit, vergeleken met normale contrölepersonen (38) (39) (40)
(41).
Veel is hier nog onopgehelderd, maar het is wel waarschijnlijk, dat de studie van de hormonale regulering van onze reactie mede een bijdrage zal kunnen leveren voor ons begrip van de genese der psychosomatische ziektebeelden. Dat men echter ook weer niet zo ver moet gaan als sommige al te enthousiaste endocrinologen, die reactie tegen „ s t r e s s " en bijnierschorsfunctie
vrijwel vereenzelvigen en het zenuwstelsel lijken te vergeten, spreekt vanzelf. Vrijwel nergens in de levende natuur en zeker niet in de functionele
organisatie van de hogere diersoorten, gebeuren de dingen via een mechanisme. Het is juist de veelvuldigheid
en coördinatie der vanuit een centraal punt
gereguleerde mechanismen, die het hogere organisme in staat stellen zijn
homoiostasis te bewaren, en het tevens zijn optimale adaptatiemogelijkheden
geeft. Zowel tijdens het bewaren van onze homoiostasis als bij de daarinvoorkoi lende stoornissen spelen dus nerveuze, humorale en nerveus-humorale mechanismen, afzonderlijk en tezamen, een rol.
Cultuur en ziekte
Iedere cultuurvorm, ieder samenwonen van mensen vereist een zekere mate
van disciplinering van de leden van de groep. In een primitieve maatschappij
heersen slechts de elementaire verboden van bloedschande, moord en godslastering, maar in de hoger ontwikkelde cultuurvormen worden de verhoudingen tussen de mensen door een steeds ingewikkelder stelsel van geschreven
en ongeschreven wetten beheerst. De ontplooiing der driftmatige reacties
wordt dus in het algemeen in de hogere cultuurvormen het meest aan banden
gelegd. Bovendien speelt in de hogere cultuurvormen het eigen super-ego van
de leden van de groep een grote rol als censurerende instantie, die de uitleving van de driften remt, terwijl in de lagere cultuurvormen deze censuur op
meer directe wijze door een buiten het individu gelegen machtsinstantie geschiedt. Het is duidelijk, dat daardoor een strijd tussen de driftmatige ontplooiing en de normen van de gemeenschap in de hogere cultuurvormen veelal
aanleiding geeft tot een meer innerlijk conflict, terwijl zulk een conflict i n
de lagere cultuurvormen meer als een strijd met de omgeving wordt beleefd en
uitgeleefd. Men vraagt zich, dit overdenkende, af, of deze psycho-sociale
verschillen tussen de hogere en lagere cultuurvormen ook van betekenis kunnen z i j n voor het al of niet ontstaan van psychopathische, psychoneurotische
of psychosomatische ziektebeelden onder verschillende omstandigheden,
m,a,w, of deze ziekten in andere cultuurvormen in andere frequentie en verhouding voorkomen dan ten onzent. Wij betreden hiermee het interessante en
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te weinig ontgonnen studiegebied van het verband tussen cultuur en ziekte.
Hypertensie b.v. is een ziekte, die in vele cultuurvormen voorkomt en reeds
eeuwen geleden in de Westerse cultuur werd aangetroffen. Wij hebben te anderen plaatse argumenten aangevoerd voor de opvatting, dat bij het ontstaan van
deze ziekte een sterke onderdrukking van een drift tot destructieve agressie,
tot vernietiging van de tegenstander, een rol speelt (41). Nu is moord vrijwel
universeel verboden, zelfs in vrij primitieve gemeenschappen, hetgeen dus van
die individuen, wier destructieve agressies onvoldoende gekanaliseerd z i j n ,
een sterke mate van zelfbeheersing vereist. Zo kan men zich voorstellen
waarom hypertensie in zo vele, overigens zeer uiteenlopende, cultuurvormen
aangetroffen wordt; hoogstens kunnen w i j zeggen, dat in die cultuurvormen
waarin het gevecht tussen de mannen of het slaan van de vrouw door de man,
resp, van de kinderen door de ouders, als een normale afreactie wordt geaccepteerd, de agressie (althans bij de slaande figuur) nog af en toe een ontlading kan vinden en dat hypertensie daar dus in mindere frequentie moet voor»
komen. Of dit inderdaad zo is, is, voorzover w i j weten, onvoldoende onder»
zocht. Het is alleen interessant, dat terwijl hypertensie onder Afrikaanse
negers zeldzaam schijnt te z i j n , de ziekte onder hun in de U.S.A. levende afstammelingen zeer frequent is en opvallend vaak maligne verloopt. Men krijgt
de indruk, dat de beheersing der agressie, die voor het leven in een moderne
cultuurstaat nodig is, voor verschillende van deze primitieve negers een te
sterke spanning tussen hun oorspronkelijke driften en aangepaste levensvormen betekent.
Asthma bronchiale, dat w i j hebben leren kennen als een abnormale uiting
van ontstemming, als reactie op de dominantie van, resp. frustratie door een
geliefde moeder of andere machtsfiguur, is een ander voorbeeld van een ziekte
die reeds in vrij primitieve maatschappijvormen voorkomt. Ook dit menen w i j ,
gezien het bijna universeel voorkomen van deze vorm van frustratie in een bepaalde psychosociale constellatie te kunnen begrijpen.
Daartegenover staan andere psychosomatoses, die merkwaardigerwijs niet
voorkomen onder de primitieve volkeren en die ook in de Westerse cultuur pas
vrij kort geleden hun intrede hebben gedaan» Dit is b.v. het geval met het ulcus ventriculi et duodeni. Trouwens w i j hebben deze ziekte zien verdwijnen
toen, b.v. tijdens de hongerwinter van 1944-'45 onze eigen maatschappij tot
een meer primitieve phase verviel. Ook in de Duitse en Japanse concentratiekampen, waar geheel andere normen van tussenmenselijk verkeer heersten,
kwam de ulcusziekte niet voor. Het ulcus is door het psychosomatisch onderzoek van de laatste jaren herkend als gevolg van een conflict-situatie „op
dubbel niveau", waarbij het individu zowel onvoldoende bevrediging vond voor
z i j n verlangen naar passieve liefdesbevrediging als voor zijn streven naar
actieve zelfontplooiing, met name in het werk (42). In vele primitieve, vooral
Oosterse maatschappijen nu, heeft de man door de ondergeschikte positie van
de vrouw veel minder moeite met het vinden van bevrediging voor zijn liefdesverlangen, terwijl het werk in deze cultuurvormen een geheel andere psychische betekenis heeft dan ten onzent. Zo menen w i j te begrijpen waarom de
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ulcusziekte in zulke cultuwvormen niet bestaat. Toen de honger en de angst
voor lijfsbehoud tijdens de hongerwinter en in de kampen alle andere gevoe¬
lens overheersten, speelden „dubbelniveau conflicten" van bovenstaand type
evenmin een r o l . Het verdwijnen van de ziekte in 1944-'45 brengen w i j verder
nog in verband met het feit, dat gedurende de hongerwinter evenals in de concentratiekampen de noodzaak van zelfbeheersing, het verbod iemand dood te
wensen of zich over iemands dood of nederlaag te verheugen, onder invloed
van door de maatschappij opgelegde normen wegviel. Zelfs stelen van en liegen tegenover de gehate bezetters werd in die dagen getolereerd. Anders gezegd: Zowel de omgeving als het eigen Super-Ego stonden de leden van de
groep een vrijere uiting toe van driften en primitieve gevoelens, die tot nu
toe, hetzij door opvoeding, hetzij door angst of gewetensnormen werden on¬
derdrukt (43) (44).
B i j een andere gelegenheid (45) hebben wij er op gewezen, dat deze zelfbeheersing juist in de Westerse cultuur tot betrekkelijk kort geleden alleen maar
voorkwam bij een kleine bovenlaag der bevolking. De grote massa gaf zich,
wanneer z i j er kans toe kreeg, over aan bras- en vechtpartijen en aan drinkgelagen. De volksspelen waren ruw; slaan van vrouwen en kinderen was bijna
regel, verkrachting en onwettige geboorten waren frequent. De laatste eeuw is
daarin een verandering gekomen. Steeds groter groepen der bevolking gedragen
zich thans gedisciplineerd. Volksfeesten zijn niet meer een gelegenheid om
het dieper driftleven eens uit te vieren; mishandeling van vrouwen en kinde¬
ren, ruzies op straat, vechtpartijen tussen buren of buurten, aanranding, dronkenschap of verzet tegen de overheid, al deze psychopathische uitingsvormen
van primitieve agressie worden thans als onbeschaafd beschouwd en komen
veel minder voor.
De gehele Westerse opvoeding tijdens en na de kinderjaren is gericht op
„rustig en beschaafd optreden^, op een demping van de uiting der emotie in
het gedrag. De Westerse mens gaat veel minder dan vroeger met dieren om,
waarin hij zich voorheen in het rijden, schieten of temmen kon uitleven;
machtswellustige dierenmishandeling, vroeger schering en inslag, zien w i j
eveneens verdwijnen.
Ddat komt b i j , dat de moderne verkeersmiddelen en productietechniek de
driftmatige uitleving van de mens via de motoriek aanzienlijk hebben verminderd. Het werk geeft evenmin gelegenheid meer om door lichamelijke krachtsuitoefening de agressie te ontladen. Weliswaar is daar de sportbeoefening voor
in de plaats getreden, doch slechts een betrekkelijk kleine minderheid neemt
daaraan actief deel; de rest ziet toe of leest de uitslagen in de krant.
Deze toenemende remming der driftontlading is echter een belangrijk socia¬
le factor, waardoor tussen-menselijke conflicten, in onze cultuurvorm althans,
minder vrij tot ontlading kunnen komen dan vroeger. Het komt ons niet onmogelijk voor, dat de sterke verbreiding van ziekten als ulcus ventriculi et duodeni (42), colitis ulcerosa (46) (47) en M.Basedowi (48), die alle pas betrek¬
kelijk recent rn onze cultuur voorkomen, mede met deze verandering in de
socio-psychische structuur van onze gemeenschap samenhangen.
50

Het h j k t zelfs, alsof deze ziekten ten onzent pas te voorschijn zijn geko»
men nadat door de toegenomen domesticatie een betere opvoeding of cultuur
ons bepaalde beheerste gedragspatronen oplegden, maar daardoor tevens min¬
der mogelijkheden openlieten tot ontlading van niet-geadapteerde driften in
de vorm van alcoholisme, prostitutie, mishandeling e.d. Op zichzelf betekende
dit een verheugende vooruitgang in de sociale pathologie van de Westerse sa¬
menleving; anderzijds belemmerde deze vooruitgang aan een steeds groter aan¬
tal individuen de ontlading van hun adaptaite-moeilijkheden naar buiten Het
maakte de indruki alsof de bovengenoemde ziekten de tol z i j n , die sommige
individuen voor hun meer aangepast gedrag moeten betalen. Hiermee is tevens
een antwoord gegeven op de in de aanvang van dit artikel gestelde vraag naar
de reden, waarom storingen in de adaptatie bij sommige individuen aanleiding
geven tot psychopathische en asociale ziektebeelden, bij andere tot psychoneurose en b i j weer andere tot psychosomatische stoornissen. J^undamenteel
IS de stoornis bij alle drie hetzelfde; het is echter de deels endogene, deels
exogene (sociaal culturele) remming der cerebro-spinale uitingsmogelijkheden
die uiteindelijk bepalen in welke ziektevorm zich de regulatiestoornis demon-'
streert.
Daarnaast speelt uiteraard ook nog een rol, dat de aard van de conflicten
tussen de individuen van een primitieve groep veelal anders is dan bij de leden van een hoger georganiseerde samenleving (49). Ook de verschillen in de
man-en-vrouw-verhouding in de loop der tijden en in verschillende cultuur¬
vormen zijn hierbij van grote betekenis (50).
Wij kunnen hierop in deze voordracht niet uitvoerig ingaan. Het was ons er
alleen om te doen om te laten uitkomen, hoe naast de biologische reactiepatronen, sociale factoren van betekenis kunnen z i j n voor het ontstaan van som¬
mige op het eerste gezicht zuiver „interne» ziektebeelden.
S lotbe s choutping
Dit overzicht heeft niet de pretentie van volledigheid. Het moge echter een
indruk geven van de denkwereld, waarin de biologisch en sociaal georiënteerd
de onderzoekers op psychosomatisch gebied verkeren, en van de richting
waarin zich hun werk beweegt. Veel speurwerk zal nog nodig zijn, alvorens
WIJ de physiologische en biochemische grondslagen der biologische reactie¬
patronen en de redenen van hun ontsporing kunnen begrijpen, en correleren
met de resultaten van het neuro-psychiatrisch, psychologisch en sociologisch
onderzoek. Veel is echter de laatste jaren reeds gewonnen: Meer exacte for^
mulenngen zijn gevonden en methodische verbeteringen zijn ingevoerd, waar¬
door onze mogelijkheden voor verder onderzoek zijn verrijkt. Hopenlijk is de
t i j d met ver meer, waarop dit voorlopig nog theoretische speurwerk ook p r a c
tische resultaten kan afwerpen voor de therapie, en als het kan de prophylaxe
der psychosomatische ziektebeelden.
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W E R K I N G EN C O N S T R U C T I E V A N K E R N R E A C T O R E N
Toepassing als energieproducent

door
Prof. Dr C . J . B A K K E R
Inleiding
Als inleiding voor de bespreking van de constructie van kernreactoren is
een kort overzicht van het splitsingsproces en enkele daarbij optredende
physische bijzonderheden nodig.
Het is thans welbekend, dat de atoomkernen zijn opgebouwd uit protonen
en neutronen, die tezamen nucleonen worden genoemd. Het gewicht van proton en neutron is practisch hetzelfde n l . 1,6. lO'^^ gram; het proton is enkelvoudig positief geladen, het neutron ongeladen.
In het begin van het periodiek systeem bestaan de stabiele kernen der
elementen uit ongeveer een gelijk aantal protonen en neutronen. Naar het
einde van het systeem overweegt echter het aantal neutronen over het aan¬
tal protonen onder invloed van de onderlinge Coulomb-afstoting der protonen.
Zo komt uranium in de natuur vóór als U 238 met 92 protonen en 146 neutronen en als U 235 met 92 protonen en 143 neutronen. De verhouding van
U 238 tot U 235 is in de natuur 140 : 1. Er is nog een zeer geringe hoeveelheid U 234; dit speek echter voor het volgende geen rol, evenmin als de
alpha-activiteit.
Atoomkernen, vooral de zwaardere, vertonen veel gelijkenis met een
vloeistofdruppel. Het volume ds, ongeveer evenredig met het aantal^ nucleonen
A. De straal R van de kern is in goede benadering R = 1,4.10
A
cm.
uit deze analogie volgt,, dat de binding van een nucleon in een kern i n eerste benadering dezelfde is voor ieder nucleon en onafhankelijk is vanhet
aantal nucleonen A in de kern. In tweede benadering moeten hierop enkele
niet onbelangrijke correcties worden aangebracht. Er moet aan worden gedacht, dat de nucleonen aan het oppervlak niet alzijdig door andere nucleonen
zijn omgeven. Een nucleon aan het oppervlak is dus minder sterk gebonden
dan een binnen in de kern. Deze correctie is gemiddeld per nucleon i n d e
kern evenredig met de verhouding oppervlak/volume d . i . evenredig met 1/R
of A - ^ / ^ Deze correctie is dus groter b i j de lichte dan b i j de zware kernen
en dit heeft dus tot gevolg dat in het bijzonder de bindingsenergie (BE) per
nucleon b i j de lichte kernen wordt verlaagd.
Daarnaast veroorzaakt de electrpstatische afstoting der geladen protonen
in de kern een vermindering van de BE per nucleon. Deze vermindering is
groter bij de zware kernen.
De kromme BE per nucleon als functie van A heeft zoals f i g . l toont een
maximum b i j A=50. Hieruit volgt, dat energie gewonnen kan worden indien
lichte kernen samensmelten of indien zware kernen zich splitsen. Spontaan
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „DihgenUa", op 28 November 1952.
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treden deze processen niet op, b i j beide moet eerst een „activerings''-energie worden toegevoerd. B i j de lichte kernen moet de electrische afstoting van
de positief geladen kernen worden overwonnen alvorens ze tot samensmelten
geb acht kunnen worden. B i j de zware kernen verzet zich de oppervlaktespanning tegen afwijkingen van de bolvorm. Het oppervlak moet eerst vervormd
worden vo'dr de splitsing kan optreden.
De volgende tabel vermeldt de activeringsenergie voor enkele zware kernen, uitgedrukt in millioen electron volt (MeV; 1 eV = 1,6.10'^^ erg) en tevens de BE, die vrij komt v/anneer een extra langzaam neutron door de kern
wordt gevangen.
Activeringsenergié
U235
U2 38
Th2 32
U233
Pu"9

5,2 MeV
5;9 „
6,9 „
4,6 „
4,0 „

BE van
thermisch neutron
6,4 MeV
54
5,4
„
6,4
„
6,4
„

De grotere BE van een neutron, dat gevangen wordt door een kern met oneven A wijst op de voorkeur- voor paring van nucleonen. Uit de tabel volgt,
dat U ^ ^ ' (en ook U^?^ en Pu^^^) tot deling kan geraken indien een langzaam
neutron wordt gevangen. B i j U ^ ^ ^ moet het neutron tenminste een kinetische
energie van 0,5 MeV hebben, b i j Th232 zei's 1,5 MeV.
De energie, die vrij komt b i j splitsing van een U^^^ kern kan nu worden
berekend uit het verschil in BE van een nucleon b i j A =235 en A = ca 118.
Volgens f i g . l is dit 0,80 MeV, zodat de energiewinst 236 x 0,80 ^190 MeV
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bedraagt. Deze energie komt in de volgende vorm v r i j : a) de beide deelkernen
vliegen met grote snelheid uiteen: 160 MeV; b) b i j de splitsing van
ontstaan spontaan gemiddeld 2,5 neutronen. Het zijn deze neutronen, die een
kettingreactie mogelijk maken. B i j zijn ontstaan heeft ieder dezer neutronen
een kinetische energie van ca 2 MeV, totaal dus 5 MeV; c ) b i j het splitsingsproces ontstaan ook spontaan electromagnetische stralen 2g. Y'Stralen, totale energie 5 MeV; d) de beide deelkernen hebben een teveel aan neutronen
vergeleken met de stabiele kernen i n de buurt. Er ontstaan korte radioactieve
series, waarbij (istralen (electronen) en y-stralen worden uitgezonden:
energie 20 MeV, Voegen we aan dit totaal nog toe 10 MeV, die vrij komt wanneer een deel der splitsingsneutronen verdwijnt door vangst in een kern, dan
komen we op een totaal van 200 MeV, die in de reactor per elementair proces
tenslotte in de vorm van warmte vrij komt.
Indien 1 g U ^ ' ^ wordt „verbrand" dan is de energieproductie 6.10^^.200/235
= 5.1023 MeV of 2,2.10'' kWh of ca 1 MW dag. Dit komt overeen met de verbrandingswarmte van ca 10 ton kool.
Teneinde de constructie van kernreactoren te begrijpen moet worden nagegaan, welke^processen optreden wanneer een neutron wordt gevangen door
een U ^ ^ ^ of
' kern en hoe de kans ervan afhangt van de neutronenenergie.
Fig'2 geeft daarvan een schematisch overzicht. Opgemerkt wordt, dat de kans
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op splijting van U^^? door een langzaam „thermisch" neutron (1/30 eV) ca
550 maal zo groot is als de kans op splijting van U^^^ door een snel neutron.
Zeer opvallend is de grote kans op vangst van een neutron met een energie
van ca 10 eV door U ^ ^ ^ . Uit dit proces ontstaat via enkele tussenstappen
Pu^^^. In „thermische" reactoren maakt men gebruik van de grote kans op
splijting v a n U ^ ' ^ voor „thermische" neutronen. In een dergelijke reactor moe¬
ten dus de splijtingsneutronen, die een energie van ca 2 MeV hebben, worden
vertraagd tot „thermische» energie. Z i j moeten dan het gevaarlijke gebied
bij ca 10 eV passeren. Neutronen worden vertraagd, indien z i j botsen met
atoomkernen en wel het meest effectief met lichte atoomkernen. Aan het uranium wordt derhalve zg. „moderator" mate;riaal toegevoegd. Hiervoor komen
waterstof (in de vorm van water), deuterium (als zwaar water), beryllium of
koolstof in aanmerking. De kans op botsing zonder vangst is bij deze materialen veel groter dan de kans op simpele vangst. Het laatste proces is na¬
delig omdat dan neutronen aan het splijtingsproces worden onttrokken. In het
bijzonder zwaar water is wat dit betreft zeer gunstig.
Homogene reactoren.
Inderdaad kan b i j homogene menging van natuurlijk uranium en moderator
materiaal in de meest gunstige verhouding, alleen een reactor worden verkre^,,en indien zwaar water als moderator wordt gekozen. Alleen dan b l i j f t de
multiplicatie constante k van de neutronen boven de een en dit is een levens¬
voorwaarde voor een reactor. In een homogene zwaar water reactor kan
k =1,1 z i j n , met bijv. grafiet niet groter dan ca 0,9 b i j de gunstigste verhouding van natuurlijk uranium en grafiet.
Voorwaarde voor het functionneren van een reactor is tevens, dat de dimensie groter is dan een zekere kritieke waarde. Indien de reactor te klein
is, diffunderen er te veel neutronen naar buiten, die dan weer voor het splitsingsproces verloren gaan.
Indien een homogene natuurlijk uranium-zwaarwater-reactor in bolvorm wordt
gemaakt, dan moet de straal van de bol groter zijn dan ca 1,5 meter.
Er zijn twee middelen om de kritieke dimensie te verlagen. I n de eerste
plaats kan men rondom de reactor een reflector voor neutronen aanbrengen,
zodat neutronen, die anders verloren zouden gaan, naar de reactor terug
worden gereflecteerd. Grafiet wordt daar veel voor gebruikt. In de tweede
plaats kan men inplaats van natuurlijk uranium gebruik maken van uranium,
waarin de concentratie van U"^^' is verhoogd t.o.v. U ^ .
Zo is in het laboratorium te Los Alamos (New Mexico, U.S.A.) een homogene reactor geconstrueerd, waarin de verhouding van U
/ U
= 1/6
is inplaats van 1/140 zoals in natuurlijk uranium. De bol heeft nu slechts
een. diameter van 30 cm, terwijl nu normaal water als moderator kan worden
gebruikt. De inhoud is 9,3 kg uranylnitraat (waarin het verrijkte uranium) en
14 kg water. Rondom de bol bevindt zich een grafiet reflector van 69 cm dikte
en daar weer omheen een 150 cm dikke betonlaag. De laatste dient voor de
stralingsbescherming van de omgeving.
58

De contróle geschiedt, zoals in alle ^thermische" reactoren, door gebruik
te malcen van sterk neutronen vangende stoffen, zoals cadmium of borium;
platen worden tussen reactor en reflector gebracht of staven in de reactor.
Het optreden van een gering percentage neutronen, dat met een vertraging
van ca 10 sec ontstaat, is voor de contröle essentieel.
Deze homogene reactor ontwikkelt een vermogen van 6 kW b i j een temperatuur van 85° C. De ontwikkelde warmte wordt afgevoerd door water, dat
door koelbuizen in het bolletje stroomt (Review of Scientific Instruments,
22,493,1951 .
Inhomogene reactoren
Zoals we hebben gezien, kan in een homogene reactor, bestaande uit natiiurlijk uranium en grafiet,, geen kettingreactie worden onderhouden. Dit is
echter wel mogelijk als het uranium i n staafvorm in grafiet wordt gebracht,
zodat een rooster wordt gevormd. Men kiest de U-staven bijv. .2,5 cm dik en
2 meter lang en plaatst ze op ca 18 cm van elkaar in het grafiet. De snelle
splitsrngsneutronen, die uit een uraniumstaaf in het moderator materiaal komen, hebben nu veel meer kans om het gevaarlijke 10 eV gebied te passeren
alvorens ze in dezelfde of in een andere uraniumstaaf weer binnentreden.
In een inhomogene grafiet reactor kan nu k =1,1 worden en i n een inhomogene
zwaar water-reactor zelfs k =1,25. In overeenstemming daarmede moet ;n een
grafietTeactor tenminste ca 30 ton uranium worden gebruikt, in een inhomogene zwaarwater-reactor slechts ca 3 ton.
De Noors-Nederlandse reactor te Kjeller in Noorwegen i s een zwaarwaterreactor. De naam is JEEP (Joint Establishment Experimental Pile). Het hart
van de reactor bestaat uit een aluminium cylinder van 2 meter diameter en
ruim 2 meter hoog. Deze tank bevat bijna 7 ton zwaar water. De deksel bevat 76 gaten, waarvan er nu 62 worden gebruikt om uraniumstaven, gemonteerd
in dunwandige aluminium houders, door te laten. Het totale gewicht van het
uranium is 2,2 ton. Rondom de centrale tank bevindt zich een grafiet reflector van 70 cm, en weer daaromheen een afschermende betonwand van 2 meter dik. De reactor werkt op een vermogen van 200 kW, de temperatuur bedraagt 40° C. Koeling wordt verkregen door het zware water „rondom te
pompen" en dit daarbij i n een warmteuitwisselaar normaal water te doen passeren (Nucleonics 9, No 5, 1951).
De reactor BEPO (British Experimental Pile met toevoeging O voor de
klank) te Harwell i n Engeland, is een inhomogene grafiet reactor. Deze reactor bestaat uit een kubus met een ribbe van 9 meter, opgebouwd uit grafiet
blokken. Het grafiet gewicht is 850 ton. In kanalen liggen 6 meter lange uranium staven (steeds 20 stuks van 30 cm achter elkaar i n aluminium houders).
De kritieke ^lading" van de reactor is 28 ton uranium, de volle lading 40
ton. Rondom bevindt zich een 2 meter dikke wand, waarin 3000 ton beton en
600 ton staal Is verwerkt. De reactor produceert een vermogen van 4000 kW.
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De maximum ceraperatuur in de uranium staven is 200° C, Koeling vindt
plaats doot een luchtstroom, die een temperatuur van 80° C bereikt. Nucleonies 8, No 6,36, 1951 , Atomics Z, 176, 1951 , Engineering 171,464, 1951 .
Als bijzonderheid z i j vermeld, dat de door deze reactor geproduceerde
energie wordt gebruikt voor verwarming van enkele laboratoria.
Het volgende l i j s t j e geeft een overzicht van de voornaamste „thermische"
reactoren ter wereld. De reactoren te Hanford (U.S.A.) en Sellafield (Engeland), die in het bijzonder voor plutonium productie worden gebruikt, zijn
hier niet opgenomen. (Nucleonics 19, No 3, 10, 1952 ).
Overzicht kernreactoren

Vermogen kW

kW/ton u

jaar van
ingebruikstelling

Niet gekoeld D2O
ZEEP, Chalk River
ZO ,A, Chatillon

(Can.)
(Fr.)

0,0035
10

1,5

1945
1948

Gekoeld D j O
JEEP, Kjeller
CP3, Argonne
P2, Saclay
NR X, Chalk River

(Noorw.)
(U.S.A.)
(Fr.)
(Can.)

200
300
1.200
10.000

(U.S.A.)
(Eng.)
(U.S.A.)
(Eng.)
(U.S.A.)

0,2
100
l.QOO
4.000
28.000

100
100
400
>1000

1951

1944
1952
1947

Grafiet
C P 2 , Chicago
G L E E P , Harwell
Oak Ridge
B EPO, Harwell
Brookhaven

0,04
5
50
140
>500

1942

1947
1943
1948
1950

Toepassing voor energieproductie
Een kernreactor levert energie in de vorm van warmte. B i j de toepassing
als energieproducent zal deze warmte moeten worden overgebracht naar een
stoomketel, van waar dan een stoomtiirbine kan worden aangedreven. In de
toekomst zal het wellicht ook mcgeiijk zijn om de warmte te gebruiken om een
gasturbine te drijven.
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B i j de toepassing als energieproducent is een belangrijk probleem hoeveel
warmte kan worden onttrokken bijv. per kg uranium, voordat de uranium brandstof moet worden vernieuwd. Daarbij spelen de volgende processen een rol.
Tijdens de warmteontwikkeling wordt U^^? opgebruikt en tevens worden
splitsingsproducten gevormd, die neutronen kunnen vangen; de multiplicatie
constante k wordt hierdoor verlaagd. Gedeeltelijk wordt dit echter gecompen¬
seerd door de vorming van Pu^^?
u238^ -^^^ verloop van k zal derhalve afhangen van het verloop van deze processen. Stel dat het mogelijk
is 1 MW warmte per ton uranium af te voeren. Per ton wordt dan per dag
1 gram U
verbrand. Wellicht zal k < 1 worden in lO.QOO dagen of 30 jaren
als 1% van de totale uranium voorraad is verbruikt.
Ofschoon dit meer is dan de 0,7% U ^ ^ ^ |g
mogelijk door de Pu-productiej Brandstof vernieuwing moet dan dus geschieden na 30 jaar. B i j de
meest pessimistische onderstelling zou dit na 10 jaren moeten geschieden,
waarbij dan slechts 1/3% van de totale uranium hoeveelheid zou zijn verbrand.
De kosten van electriciteit op deze wijze geproduceerd zullen ongeveer
gelijk z i j n aan die bij productie met een kolencentrale (Sir John Cockcroft,
Nucleonics 10, No 1, 2 ï 1952).
„Breeding"
Het geringe percentage van de totale hoeveelheid uranium, dat wordt ververbrurktj maakt dat dit nog geen bijzonder attractieve methode is voor
energie productie. Er bestaat echter een mogelijkheid om een groter deel
van het uranium te „verbranden". Daartoe moet dan het zg. „breeding"
proces worden ontwikkeld, waarbij meer nieuwe brandstofkernen worden
gevormd (Pu^^?
y^^S
xj233 ^-^^ ^^232^
^235 brandstofkernen
worden opgebruikt. Met „thermische" reactoren is dit nauwelijks mogelijk
omdat er dan te veel neutronen op andere wijze verloren gaan. In reactoren,
die met snelle neutronen werken, bestaat deze mogelijkheid echter wel. Een
dergelijke reactor is thans in werking in U.S.A. in het Reactor Testing
Station te Arco (Idaho). De reactor heet EBR, experimental breeder reactor.
Het hart is een kern van practisch zuiver U ^ ' ^ ter grootte van een voetbal,
waaromheen zich een mantel van U ^ ^ ^ bevindt, waarin dus Pu^^^ wordt gecreëerd.
De koeling geschiedt door vloeibaar metaal n l . door een Na-K alliage.
Dit wordt gekozen omdat het neutronen practisch niet vertraagt en gunstige
eigenschappen heeft voor warmteoverdracht. Een nadeel is, dat het chemisch
zeer actief is en zeker niet in aanraldng mag komen met lucht of water.
De koelvloeistof verlaat de reactor met een temperatuur van 350° C; ze is
sterk radioactief.
Gegevens omtrent de efficiency van de „breeding" z i j n nog niet beschikbaar (Nucleonics 10, No 9, 8, 1952 ),
Het vermogen van EBR wordt gebruikt voor het aandrijven van een 250
kW turbo-generator. De generator levert de electriciteit voor het laboratorium,
(Nucleonics 10, No 2, 72, 1952 ).
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Mobiele eenheden
Een aantrekkelijke toepassing van kernenergie is die voor schepen. Men
zal dan lange teizen kunnen malcen voordat brandstof vernieuwing noodzakelijk
is. In U.S.A. z i j n thans reactoren voor onderzeeërs in ontwikkeling. Het probleem is hier om reactoren te bouwen, die voldoende licht zijn voor mobiele
eenheden. De kern van de reactor moet dus klein zijn, dat w i l zeggen, er
moet uranium worden gebruikt, waarin U^^S is verrijkt. De minimum afmeting
die de reactor kan hebben, zal bepaald worden door een technisch probleem,
nl, hoe men uit een betrekkelijk klein volume grote warmtevermogens (50¬
100 MW) kan afvoeren.
De toepassing van kernenergie voor vliegtuigen schijnt moeilijker te zijn,
ofschoon combinatie met de J e f voortstuwing wellicht attractieve perspectieven opent.
Slot
Tenslotte zal de toepassing van kernenergie in de practijk sterk er van
afhangen of uranium in voldoende hoeveelheid verkrijgbaar zal zijn. Thans
is dit nog een moeilijkheid omdat het merendeel wordt gebruikt voor oorlogsdoeleinden. Men kan optimistisch zijn en hopen dat deze toestand binnen
afzienbare tijd zal eindigen en dan zal er voldoende uranium z i j n om kernene .^ie naast energie opgewekt via de conventionele grondstoffen, zoals
kool en olie, te gebruiken.
De problemen, die zich thans nog b i j de ontwikkeling van kernenergie voordoen, zijn meer van technologische dan van physische aard. .Enkele daarvan
z i j n : de ontwikkeling van warmte-uitwisselingssystemen, die bestand zijn
tegen de condities in de reactor en waarmede grote hoeveelheden warmte aan
een klein volume kunnen worden onttrokken; de studie van materialen, die
in een reactor kunnen worden gebruikt, in het bijzonder wat betreft de' corrosie; de ontwikkeling van methoden om de gebruikte brandstof van een reactor
op te werken: splitsbare grondstoffen moeten worden teruggewonnen en de
zeer radioactieve splitsingsproducten moeten worden verwijderd. Het deponeren van radioactieve afvalproducten is trouwens een probleem op zich zelf.
Voor technologen, metallografen en ingenieurs, ligt hier een belangrijke taak.
Degenen, die op het gebied van de kernenergie werken, zijn er van over¬
tuigd, dat de moeilijkheden overwonnen kunnen worden. Alle tekenen wijzen
er op, dat in 10 K 15 jaar de kernenergie practisch zal worden toegepast
voor vreedzame energiewinning.
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2, De contr8le-kamer van de reactor te Kjeller (Noorwegen) met de constructeur,
Dr Odd Dahl
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I. [e N>ors•Nederlandse reactor te Kjeller, Lbor buizen in de afschenrende beton
wand kunnen stoffen ter bestraling in de reactor worden gebracht
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OVER

FRUSTRATIE

EN D RANGOON F L ICT EN

BIJ

DIEREN

door
Prof, dr N . Tinbergen
In de laatste twintig jaren is de biologische studie van dierengedrag (de
ethologie) snel gevorderd. Het predicaat 'biologisch' w i l zeggen dat gedrag
'objectief' waargenomen wordt, dat geen speculaties over subjectieve ver»
schijnselen worden gemaakt (aangezien deze niet met de methoden der natuurwetenschap waarneembaar zijn), en dat naar aanleiding van het waargenomen
verschijnsel (gedrag) de drie hoofdproblemen van de biologie aan de orde gesteld worden: 1) wat is de functie van het waargenomen verschijnsel - hoe
draagt het bij tot instandhouding van individu, groep of soort? 2) welke oorzaken bewerken het? en 3) hoe is de evolutie van het thans waarneembare gedrag verlopen?
Om het begrip drang te omschrijven, dat in mijn voordracht een centrale
plaats zal innemen, dien ik eerst - zeer in het kort - te bespreken wat omtrent de veroorzaking van gedrag tegenwoordig bekend is.
Ult tahijke waarnemingen, aangevuld door experimenten, weten wij dat vele
vormen van gedrag reacties op uitwendige prikkels zijn. De waarneming van
voedsel verhoogt de kans dat een dier zal jagen of eten, de waarneming van
een roofvijand wekt vlucht, ontwijken en verwante reacties op. Elk dezer
prikkelsituaties heeft een specifieke invloed, d.w.z. wekt e'e'n speciaal soort
gedrag op.
Behalve uitwendige prikkels spelen ook inwendige omstandigheden een rol.
Inwendige prikkels kunnen bijv. de neiging tot voedselzoeken opwekken, prikkeling door geslachtshormonen kan voortplantingsgedrag doen optreden. Door
zulke Inwendige invloeden, die eveneens specifiek zijn, wordt het centrale
zenuwstelsel voortdurend in een staat van bereidheid gehouden, die zich onder invloed van uitwendige prikkels, of soms ook spontaan, in gedrag kan
uiten.
De verschillende vormen van gedrag (voedsel zoeken, voortplanting, vlucht
enz., of ook onderdelen daarvan) kunnen herkend worden aan de bewegingsvorm, en aan hun specifieke afhankelijkheid van zeer bepaalde inwendige en
uitwendige factoren, Weliswaar kan men een betrekkelijk grote variatie in de
gedragsvorm waarnemen, maar deze variatie is allesbehalve oneindig; de
uitingsvormen zijn zeer beperkt. Als voorbeeld kan ik een gedr-agsvorm aanhalen, die vele vogels eigen is: wanneer een kievit of een meeuw een ei buiten het nest aantreft, rolt hij met de snavel het ei weer terug in de nestkom.
Dit is een weinig efficiënte beweging: het ei rolt dikwijls herhaalde malen
zijdelings weg, en het balanceren op de snavel is onvolkomen. Het zou veel
eenvoudiger zijn, het ei met e'e'n veeg van de gespreide vleugel in het nest
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligentia", op 12 December 1953,
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terug te rollen, maar hoewel de vleugel, de spieren, .en de deze spieren ver¬
zorgende, motorische zenuwen aanwezig zijn, is het mechanisme voor deze
combinatie van spiersamentrekkingen er niet (in psychologische taal: 'het
komt niet in de vogel op', de vleugel te gebruiken).
Deze feiten: beperktheid van bewegingsvormen, en de specifieke gevoeligheid voor prikkels, dwingen tot de conclusie dat elke vorm van gedrag door
zeer bepaalde mechanismen in het centraal zenuwstelsel gedetermineerd is.
Het is een van de taken van de ethologie deze mechanismen te onderzoeken.
Elke door zijn uitwerking gekenmerkte bewegingsvorm heeft zijn eigen mechanisme. Reeds eenvoudige waarneming toont, dat een dier niet 'alles tegel i j k ' doet: in de regel zoekt het èf voedsel, U bouwt een nest, óf vlucht, enz.;
slechts zelden zien wij een mengsel van twee gedragingsvormingen. Dit toont
dat de mechanismen, die aan deze verschillende gedragingsvormen ten grond¬
slag liggen, min of meer onafhankelijk van elkaar zijn; z i j treden niet samen
op. De meest op de voorgrond tredende afhankelijkheid die er i s , is een wederzijdse onderdrukking. Wij gebruiken voor deze specifieke mechanismen de
term instinct; in ethologisch spraakgebruik is dus een instinct een mechanisme, dat voor het optreden van een bepaalde gedragsvorm, of een door gemeenschappelijke functie gekenmerkte groep van gedragsvormen, verantwoordelijk
is. Deze mechanismen zijn stellig buitengewoon gecompliceerd.
Uit door onderzoek verworven kennis van de voor elk instinct verantwoorde¬
lijke in- en uitwendige factoren kunnen w i j , wanneer we een dier goed genoeg
kennen, voorspellen wat het onder gegeven omstandigheden zal doen. Hierbij
is nodig, dat men kwaliteit en sterkte van de op het ogenblik werkende facto¬
ren behoorlijk kent. Deze voorspelling ^ als steeds' een goede, eigenlijk de
enige toetssteen van een theorie - kan voor enkele diersoorten reeds thans
tot in betrekkelijk fijne details gaan.
Het woord 'drang' zal ik hier nu gebruiken om de toestand van een dier op
een gegeven ogenblik te kenmerken. Wanneer we de in- en uitwendige factoren
op een bepaald ogenblik kennen, kunnen we aangeven, welke bewegingsvorm,
te verwachten is. Wij kunnen die verwachting toetsen door een standaard-prik¬
kel aan te bieden, en te zien welke reactie het dier dan toont. Ult deze beide
gegevens kunnen wij dus de 'bereidheid tot het tonen van een bepaalde gedraging' afleiden. Deze bereidheid duiden w i j aan met het woord drang. Een
voorbeeld: w i j weten uit ervaring dat een mannelijke zilvermeeuw in het voorjaar geneigd is, een in zijn territorium binnendringende vreemde zilvermeeuw
aan te vallen. Zien w i j dus een bepaalde meeuw op zijn territorium, en zien
wij een vreemde meeuw naderen, dan weten w i j , dat de vechtdrang in de eerste meeuw, eigenaar van het territorium, hoog moet worden.
Het blijkt nu, dat de voorspelling in een aantal gevallen niet opgaat. De
analyse van deze gevallen heeft ons inzicht in de invloed van zulke 'drangen'
zeer verdiept. In alle waargenomen gevallen is het waarschijnlijk, en in sommige gevallen is het met zekerheid aangetoond dat, wanneer een drang onder
bepaalde omstandigheden verhinderd is, zich door de adequate beweging te
uiten, een andere, 'irrelevante' beweging optreedt, die tot een ander instinct
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behoort. Zo voeren twee vechtende meeuwen tijdens een grensgevecht nestbouwhandelingen uit, spreeuwen in dezelfde situatie poetsen zich de veren,
vele steltlopers nemen de slaaphouding aan. Analyse van zulke gevallen
toont, dat hier een conflict tussen aanvals- en vluchtdrang optreedt; beide vogels worden door de aanblik van een rivaal juist buiten het territorium tegelijk
tot aanvallen en tot vluchten geprikkeld. Deze twee gedragingen kunnen onmogelijk tegelijk optreden; de dubbele specifieke excitatie vindt een uitweg
over een zgn. o v er sp rongbeweging,
In alle gevallen waar oversprongbewegingen waargenomen zijn, blijkt er
duidelijk een sterke drang te bestaan, die hetzij door conflict met een andere
drang, of door een andere vorm van frustratie, geen uitweg in de 'eigen' bewegingen kan vinden.
Oorspronkelijk zijn zulke oversprongbewegingen stellig bijproducten van de
gegeven nerveuse organisatie geweest. Mogelijk hebben z i j een functie in het
behoeden van het zenuwstelsel voor beschadiging; langdurige conflicten bewerken neurotische stoornissen, In vele gevallen hebben zulke oversprongbewegingen een secundaire functie gekregen: z i j zijn als sociale signalen gaan
werken. Het oversprongnestbouwen van zilvermeeuwen bijv, werkt als een
dreiggebaar, dat de tegenstander intimideert; vele oversprongbewegingen, die
onder invloed van een sterke maar geblokkeerde sexuele drang optreden, werken als courtship, enz.
Met behulp van deze kennis van de veroorzaking van oversprongbewegingen
is het nu gelukt, om het dreiggedrag en het baltsgedrag van verscheidene diersoorten beter te begrijpen. Een der resultaten is, dat 'balts' (courtship) steeds
een mengsel van dreiggedrag en van zuiver sexueel gedrag bleek te z i j n , er
heerst in het dier een conflict tussen drie drangen: aanval, vlucht, en sexuele
drang. De taak van 'balts' is, de twee eerstgenoemde drangen te verzwakken,
en daardoor, benevens door directe prikkeling van de sexuele drang, de partner tot medewerking b i j de paring te brengen.
Het schijnt, dat deze resultaten, die b i j dieren met betrekkelijk eenvoudige
instinctieve gedragspatronen gevonden zijn, van belang zullen zijn b i j een beter begrijpen van vele menselijke gedragingen. Het fundamentele conflict tussen deze drie drangen komt ongetwijfeld bij de mens voor, en beheerst het
leven van millioenen. Hierover weten vooral de psychoanalytici reeds van allerlei. B i j de mens zijn de instinctieve drangen echter zo verborgen onder een
mantel van secundaire, verstandelijke processen, dat z i j moeilijk te herkennen zijn. Daarom is de vergelijking met dieren een belangrijk hulpmiddel bij
de studie van onze eigen soort.
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Figuur 1
Ovetsprongbewegingen tijdens gevecliten tussen mannelijke v ogels.
Links boven: Oversprong""llerzamelen van nestmateriaal bij de Zilvermeeuw (na ar
Tinbergen, 1951)
Rechts boven: OversprongoSla.pen bij de Kluut (naar Makldnk, 1936)
Links onder: Oversprnng"Sla pe n bij de Scholekster (naar Tinbergen, 1951)
Rechts onder: Oversprong•eten bij de Huishaan (na ar Tinbergen, 1CJ51)

Figuur 2
Twee figuren ter verduidelijking van de functie van "balts" bij Zilvermeeuwen:
Links: de dreighouding van een mannetje, In het gesp annen strekken van de
nek, het heffen van de vleugelboegen, en het omlaagwijzen van de snavel is de voor
b ereiding tot de aanval te zien; het stoppen voo,: de aanval, het halfsluiten van de
ogen, en het achteruit trekken van de nek zijn tekenen van de aanval remmende
v I uchtdranli •
Rechts: Bij de pa arvo.rming neemt het wijfje (links) de »balts"�houding aan, die in
verscheidene opzichten het tegendeel van de dreighouding is en daardoor de aanvals
drang van het mannetje blokkeert. Beide naar Tinbergen, 1953.

6B

FRONTEN; DË STRIJD

ROND E E N THEORIE

door
Prof. Dr W. Bleeker

L

inleiding
Weersoverzichten in de dagbladen en het radioweerpraatje van het K.N.M.I.
hebben het Nederlandse publiek wel vertrouwd gemaakt met het frontbegrip.
Niet-meteorologen spreken zelfs al van warratefronten, koufronten, storingsfronten of regenfronten. Iedereen weet, dat een frontpassage meestal regen
brengt. Populaire boekjes beschrijven het front als een gevechtslijn tussen
twee luchtsoorten: de ene warm en de andere koud. Indien bijv. een koufront
over Den Haag trekt, verjaagt de koude lucht de warme lucht. De koude lucht
is soortelijk zwaarder en dringt de warme lucht omhoog. Er bestaat dus in de
ruimte een scheidingsvlak tussen de warme en de koude lucht (fig. 1 ) ; dit
scheidingsvlak wordt het frontvlak genoemd.
Men kan, zo wordt wel eens gezegd, de situatie in de atmosfeer vergelijken
met die welke we in het laboratorium kunnen scheppen, wanneer we in een
bak twee vloeistoffen doen, die door een uittrekbaar schot van elkaar gescheiden zijn (fig, 2). Indien we het tussenschot wegtrekken, dringt de zwaardere
vloeistof ook onder de lichtere,
2. Historische
opmerkingen
Het schijnt allemaal erg eenvoudig en het l i j k t alsof we er alles van begrijpen. Indien 'het echter zo eenvoudig is, hoe kan het dan gebeuren, dat de
meteorologen, die sinds 1850 weerkaarten tekenden, zich eerst rond 1920 goed
bewust werden van het bestaan van fronten?
B i j verschillende gelegenheden is men zeer dichtbij de ontdekking van het
front in de weerkaart geweest. Een moderne weerkaart met een duidelijk front,
is in fig. 3 afgebeeld. Het front is aangegeven door de^ van driehoekjes voorziene l i j n , die van Zuid-Zweden via Sleeswijk-Holstein, Noord-Wales en Midden-Ierland naar het Westen loopt. De arcering langs het front geeft regen aan.
Het is uit de windpijltjes wel duidelijk dat de wind ten Noorden van het front
uit Noordelijke richtingen waait, ten Zuiden van het front ult West tot Zuidwest. Ook blijkt het ten Noorden van het front kouder te zijn dan ten Zuiden
ervan. Alen zou dus zo zeggen, dat het front aan de neerslagzSne, de windsprong en de temperatuursverschillen gemakkelijk op de weerkaart moet zijn
te herkennen, maar i n vroegere dagen beschikte men niet over zoveel gegevens; de waarnemingsstations lagen verder van elkaar.
D O V E ( 1 8 0 3 - 1 8 7 9 ) moet echter reeds enig idee van het bestaan van fronten
hebben gehad. H i j was van mening, dat depressies zich ontwikkelden als gevolg van een strijd tussen koude lucht van polaire oorsprong en warme lucht
van equatoriale oorsprong.
Lezing gehouden voor de léden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligentia", op 16 Januari 1953,
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F i T Z ROY (1803—1865), zeeman en practisch meteoroloog, tekende weerkaarten, waarop ^stroomlijnen" van koude en warme lucht voorkwamen. Fig, 4
geeft een voorbeeld van een kaartje van F I T Z R O Y waaruit blijkt dat h i j
zich bewust moet zijn geweest van vrij scherpe grenzen tussen warmte en
koude. F I T Z R O Y ' s werk kon geen genade vinden in de ogen van de officiële
wetenschap en na zijn dood raakten zijn ideeën in het vergeetboek. De meteorologen concentreerden hun volle aandacht op de studie van druksystemen.
De Fransman DURAND G R E V I L L E publiceerde in 1892 een studie, waarvan we ook thans weer kunnen zeggen, dat de ontdekking van het front toen
zeer dichtbij geweest is. H i j bestudeerde de lijnvormige rangschikking vanonweders; vooral zijn gedetailleerde analyse van het drukveld is zeer opvallend. Men ziet uit fig. 5, dat D u R A N D G R E V I L L E niet heeft geaarzeld om een
„front* door een gestreepte l i j n aan te geven. Ook dit werk trok niet voldoende de aandacht.
Ongeveer 15 jaar later beschreven SHAW en L E M P F E R T de banen van
luchtdeeltjes in een depressie en z i j kwamen tot een 'schema (fig. 6), dat aan
e'en kant sterk aan dat van F i T Z R O Y en aan de andere kant sterk aan het
modernere Noorse doet denken. SHAW en L E M P F E R T vonden ook,dat de wai^
me lucht op bepaalde plaatsen van het aardoppervlak verdween en z i j brachten
dit in verband met de regenval langs de scheidingslijn tussen warme en koude
lucht.
De laatste phase in de historie van de ontdekking van het front kwam i n de
periode 1915—1920, toen een groep jonge meteorologen onder de bezielende
leiding van V. B J E R K N E S vooral in Bergen (Noorwegen) detailstudies van de
weerkaarten maakte. Men ontdekte (of was het herontdekte?) nauwe neerslagzones, die in de regel met vrij grote snelheid bewegen en waarbij de koude
lucht achter de warme aanloopt (koufronten) en brede neerslagzones, langzazamer trekkend en waarbij de warme lucht de koude volgt (warmtefronten). De
„frontenanalyse" scheen het antwoord te geven op vele moeilijkheden, die
men met het voorspellen van het weer had, Fig, 7 geeft een reproductie van
een der eerste Noorse frontenanalyses.
De jonge Noren zetten een ferme propaganda voor hun ideeën i n , maar de
oudere meteorologen-garde liet zich niet zo gemakkelijk overtuigen. Verwijzende naar DURAND G R E ' V I L L E en SHAW en L E M P F E R T zeide men dat de
Noren eigenlijk niets nieuws hadden gevonden; wat z i j een front noemden
had. Zo zei de oudere garde, a l t i j d de naam „secundaire" gedragen. Daar was
wel erg veel van waar, doch ongetwijfeld analyseerde men de „secundairen"
altijd veel minder nauwkeurig dan de Noren de fronten uit elkaar rafelden. En
het was zeker nodig meer aandacht aan de zorgvuldige diagnose van de weerkaart te besteden. Toch won de Noorse kruistocht voor verbetering der weerkaarten slechts heel langzaam veld. De Noren kregen te horen, dat hun mooie
patronen slechts op de oceaan konden worden getekend, omdat men daar met
weinig gegevens wel kon phantaseren. De weerkaarten van de instituten, die
„Noors" werkten klopten niet altijd met elkaar en zo waren er meer practische
bezwaren.
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De Noren lieten het niet bij de ontdekking van de fronten in de kaart; z i j
stelden ook een „frontentheorie" op. Dit is de theorie van de wig van koude
lucht, waartegen de warme lucht oploopt, zoals in de inleiding is beschreven.
Daar had de oudere generatie ook bezwaar tegen. Men geloofde niet in het
bestaan van scherpe frontvlakken; men geloofde niet in de opglijdende beweging van de warme lucht; de verdeling van de vochtigheid was niet zoals de
Noren beweerden enz. En hoewel meer en meer jonge meteorologen fronten in
hun kaarten tekenden, doken er nog herhaaldelijk in de tijdschriften opmerkingen Op, die bewezen dat de frontentóeor/e nog lang niet af was. Eigenlijk
heeft de strijd ora de frontentheorie tot de huidige dag voortgeduurd.
3. De ontdekking van de straalstroom
Na 1945 hield een groep meteorologen te Chicago zich bezig met de studie
van weerkaarten, die voor verschillende niveau's (tot ongeveer 10000 ra) werden getekend. Een dergelijke studie was raogelijk geworden door instrumentele ontwikkelingen, die tijdens de oorlog hadden plaats gevonden. Enerzijds
was de radiosonde, die ons temperatuur- en drukgegevens tot op zeer grote
hoogte verschaft, vervolmaakt, zodat een dicht net van radiosonde-waarnemingen boven de V.S. werd gevormd; anderzijds was het raogelijk geworden windmetingen op grote hoogte te verrichten met behulp van electronische hulpmiddelen (o.a. radar), onafhankelijk van mist en zware bewolking.
Het viel bij systematische studie van de niveau's tussen 5000 en 15000
meter op, dat er dikwijls e'en of meer smalle banden werden waargenomen,
waarin de windsnelheden buitengewoon groot waren. Waarden van 200 tot 300
km per uur waren niet zeldzaam, ï ) e lucht schiet in deze banden met grote
snelheid in ongeveer West-Oost-richting door de atmosfeer. In f i g . 8 zijn dergelijke, enigszins kronkelende „straalstromen" geïdealiseerd weergegeven;de
samensteller van dit plaatje heeft aangenomen dat de straalstromen lange
banden zijn, die geheel of voor een groot gedeelte de Noordpool omsluiten.
Dikwijls echter is de straalstroom een min of meer locaal verschijnsel.
De straalstroom werd nog verder onderzocht met behulp van atmosferische
dwarsdoorsneden. In zulk een dwarsdoorsnede tekent men dan de situatie zoals die wordt waargenomen ln een van Noord naar Zuid lopend verticaal vlak
(fig. 9), waar de meestal West-Oost waaiende straalstroom ongeveer loodrecht
doorheen blaast. Indien men in of b i j zo'n vlak over voldoende wind- en temperatuurmetingen van radiosonde- of radarwind-stations beschikt, kan men op
vele punten in zo'n vlak de windsnelheid en de temperatuur noteren. Tussen
de ingeschreven cijfertjes door kan men,dan lijnen van gelijke snelheid (isotachen) en van gelijke temperatuur (isothermen) tekenen. F i g . 10 stelt een atmosferische doorsnede langs de 80ste lengtegraad (over Oostelijk NoordAraerika) voor. Men ziet, dat de lijnen van gelijke windsnelheid een maximum
omsluiten met waarden boven 80 meter per secunde (288 km per uur). De
straalstroom wordt dus op verschillende niveau's aangetroffen; h i j is niet een
nauwe band, maar meer een kronkelende „btiis", waar de lucht met grote snelheid doorheen beweegt. Eigenlijk kunnen we noch van de band in een niveau
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noch van de buis de afmetingen aangeven, aangezien er geen scherpe over¬
gang is van zeer snel bewegende naar langzaam bewegende lucht. Van de
buis kunnen we alleen zeggen, dat de doorsnede ovaal i s , zijn hoogte is vele
malen kleiner dan zijn breedte.
Uit figuur 10 blijken nog meer bijzonderheden; de ongeveer horizontaal
lopende lijnen zijn isothermen, die in het algemene beeld van lage naar hoge
geografische breedte dalen, zoals we dat ook verwachten zouden. Er is echter
een z8ne met bijzonder scherpe temperatuurverschillen, waar de samensteller
van het plaatje met een paar forse lijnen een front heeft aangegeven. Natuur¬
l i j k moet op zo'h doorsnede, als die door een frontvlak gaat, de wig van koude
lucht, die zich onder de warme dringt, goed tot uiting komen. Het vreemde is
nu, dat bij een sterke straalstroom altijd een front behoort en bij een krachtig
front altijd een straalstroom. Front en straalstroom moeten dus wat met elkaar
te maken hebben. Maar de straalstroom past in het geheel niet in het enigszins tamme beeld, dat de Noren ons van het front hebben voorgezet. De grote
vragen, die we moeten stellen,' zijn nu: hoe verklaren w i j de straalstroom;
wat heeft de straalstroom met het front te maken en dienen we de Noorse
frontentheorie te herzien?
4. Het front als
circulatiesysteem
Op de basis van gedurfde onderstellingen hebben tal van theoretici het ge¬
waagd, verklaringen van de straalstroom te geven. Men liet het front daarbij
buiten beschouwing, hetgeen deze studies buitengewoon onbevredigend maakt.
Wij zullen trachten met een eenvoudig natuurkundig model een paar stapjes
verder te komen en geven onze aandacht in de eerste plaats aan het front,
waarbij we de vraag opwerpen: „Hoe ontstaat een front eigenlijk?" De Noren
hadden hier wel enigszins hun gedachten over laten gaan, doch hun modellen
waren meer kinematisch dan physisch. Aan de zogenaamde physische frontogenese was weinig aandacht besteed.
Laten we ons eens denken, dat een grote hoeveelheid lucht een gedeelte
van de aarde overdekt. De lucht onderstellen we aanvankelijk homogeen,
d.w.z. er bestaan geen horizoritale druk- en temperatuurverschillen. Het ge¬
deelte van de aarde, dat we beschouwen, bestaat ten dele uit met sneeuw en
i j s bedekt land, ten dele uit open water. Boven het land ondergaat de lucht
afkoeling, boven het water verwarming.
Fig. 11 geeft een doorsnede van de atmosferische situatie loodrecht op de
kust. De gestippelde horizontale lijnen zijn lijnen van gelijke druk, die de
oorspronkelijke toestand aangeven. Zodra het afkoelings- en verwarmingsproces inzet, krimpt de lucht boven land en zet z i j uit boven zee; de isobaren
dalen links en stijgen rechts, het meest in het bovenste gedeelte (bovenste
vol getrokken l i j n ) . Er ontstaat nu in de hogere lagen boven de kust een zone
met sterke drukverschillen, als gevolg waarvan de lucht zich hier van water
naar land gaat bewegen. Verderop landwaarts en zeewaarts treedt geen beweging op, aangezien daar geen drukverschillen ontstaan.
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Er stroomt nu uit de kuststrook boven het water lucht weg, waardoor de
luchtdruk aan de grond moet gaan dalen, en er stroomt in de kuststrook boven
het,land lucht toe, waardoor de luchtdruk aan de grond hier moet gaan s t i j gen' *). Het drukprofiel, dat als gevolg van de luchtbeweging in de hogere niveau's thans aan het aardoppervlak ontstaat, is eveneens in fig. 11 weergegeven. Er is een »trog" van lage luchtdruk in de kuststrook boven zee, een
„rug" van hoge luchtdruk juist boven land. Als gevolg van deze drukverdeling
ontwikkelt zich ook aan het aardoppervlak een horizontale luchtbeweging en
wel een zodanige, dat de lucht i n de rug divergeert en in de trog Convergeert,
zoals in de figuur is aangegeven. De lucht in de trog zal verder moeten stijgen; z i j is soortelijk lichter dan de omringende lucht, enerzijds omdat z i j een
hogere temperatuur heeft dan de lucht boven land, anderzijds omdat haar lucht¬
druk lager is dan die bóven het buiten de kuststrook gelegen water, ö m ana¬
loge redenen daalt de lucht in 'de rug..
We hebben nu een volledig circulatiesysteem * * ) , dat we een frontaal circulatiesysteem zouden kunnen noemen. Op een weerkaart zou men een front
in de trog van lage luchtdruk der kustzone kunnen trekken. Hier vindt de
sterkste verticale luchtbeweging plaats, vormen zich de wolken en zal ten
slotte de neerslag optreden. Opgemerkt worde, dat het circulatiesysteem niet
gesloten ***) is; er stroomt lucht van de zee naar de trog en lucht üit de rug
naar het land.
Natuurlijk hebben we het beeld nogal vereenvoudigd. We hebben nog niet
aan de invloed van de draaiing van de aarde gedacht; nemen we deze in onze
beschouwingen op, dan moeten we ons realiseren, dat de winden, volgens de
wet van Buys Ballot, op het Noordelijk halfrond naar rechts afwijken in hun
beweging van hoog naar laag. In de hogere luchtlagen is deze afwijking zo
sterk, dat de lucht zelfs bijna evenwijdig aan de isobaren gaat lopen. Als die
isobaren dicht bij elkaar liggen is de windsnelheid groter, dan wanneer ze
ver van elkaar zijn verwijderd. Hieruit volgt, dat in de hogere luchtlagen,
daar waar de isobaren plotseling naar beneden gaan, een sterke luchtstroom
moet waaien ongeveer loodrecht op het blad van tekenen en van voren naar
achteren; dit is de s traalslroom, In verticale zin wordt hierdoor echter de cic
culatie niet wezenlijk gewijzigd.
We zien hieruit dat de straalstroom behoort bij de sterke verschillen in verwarming van het aardoppervlak en dus ook bij het front, doch we merken ook
op, dat we het front in de eerste plaats als een circulatiesysteem opvatten.
Aan de „warme" kant van dit systeem hebben we dan opstijgende bewegingen,
waarin de lucht met toenemende hoogte sterk afkoelt; vandaar dat hier in de
bovenlucht de laagste temperaturen worden waargenomen. Aan de „koude"
kant hebben we dalende bewegingen met verwarming, hetgeen betekent, dat
*)De luchtdruk op een bepaalde plaats is immers in getalwaarde gelijk aan het
gewicht van de luchtzuil van 1 cm'^ doorsnede boven die plaats.
*•) In een uo/ieA'g circuladesysteem wordt, doot aUe deeltjes of een gedeelte ervan, een volledige kringloop beschreven.
. .
,.
•
. ^
»»*) In een gesloten circulatiesysteem vindt geen uitwisseling van materie met ae
omgeving plaats.
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daar in de hogere lagen relatief hogere temperaturen worden aangetroffen. Ter
hoogte van de straalstroom Is de horizontale teraperatuurtegenstelling dus
tegengesteld aan die langs het aardoppervlak, waar h i j door het verschil in
verwarming wordt bepaald. Men vergelijke deze theoretische resultaten met
de empirische, zoals weergegeven in figuur 10. Inderdaad zijn de temperaturen op 16 km hoogte aan de warme (rechter) kant van het front lager dan die
aan de koude (linker) kant.
Bovenstaande beschouwingen geven ons thans reden te verwachten, dat de
straalstroom met het daarbij behorende front bij voorkeur daar zal optreden,
waar sterke verschillen in verwarming of afkoeling bestaan. De krachtige
straalstroom langs de Oostkust van de V.S. en van Oost-Azie is bekend;
Amerikaanse vliegers hebben in de oorlog verschillende keren met de Aziatische straalstroom te kampen gehad. In de zomer is er een uitgesproken
straalstroom over India, waar de warmte van het moessonlaag contrasteert met
de afkoeling over de Himalaya en Karakorum bergen. Voorts is een straalstroom 's zomers langs de Noordafrlkaanse kust opgemerkt, waar de hete Sahara en de koele Middellandse Zee voor de verschillen zorgen.
Soms gaan deze straalstromen met de bijbehorende fronten op reis; z i j weten zich danlange tijd nog buiten hun ontstaangebied te handhaven, doch verdwijnen tenslotte omdat de koude lucht altijd sneller wordt aangewarmd dan
de warme lucht en dus de temperatuurtegenstellingen geleidelijk oplossen.
In fig, 8 zullen de grootste gedeelten van de straalstroom wel van het reizende type zijn.
Het komt echter ook voor dat koude en warme lucht ten gevolge van de algemene luchtbeweging naar elkaar toe worden gebracht, waardoor zich eveneens front en straalstroom vormen.
5.

Slotopmerkingen
In het bovenstaande is getracht de lezer een denkbeeld te geven van de
strijd, die zich om de frontènidee afspeelde. Men zal inzien, dat met het
Noorse beeld het laatste woord nog niet was gesproken. De herziening van
het Noorse frontconcept zal ook ongetwijfeld zijn terugslag hebben op andere
theorieën, o.a. die van de ontwikkeling van de depressies als „golven in een
frontvlak". Het zal verder noodzakelijk zijn de weergegeven gedachten in een
mathematische vorm te brengen.
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Figuur 2

Figuur 3

Figuur 4

Fi gu ur 1. Schematische voorstelling van een frontvlak, De snijlijn van fron�vlak en
aardoppervlak is het front,
Fi guur 2. De hellingsveranderingen, die een oorspronkelijk verticaal grensvlak tus
sen vloeistoffen van ongelijke dich theid ondergaat,
Fi gu ur 3. Weerkaart van 14 September 1938, 07h00 GMT,
Fi gu ur 4, Ontmoeting tussen polaire en tropische luchtstromen volgens Fit2. Roy
(1863),
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F iguur 8

Figuur 7
Figuur 5. Door Durand Grjville gemaakte analyse van -het luchtdrukveld van 27 Au
gustus 1890, 21 00 GMT"
Figuur 6. S chema van luchtstromen rond een depressie, volgens Shaw en Lempfert.
Fi gu ur 7. Fronten en stroomlijnen over Zuid-Skandinavië in de avond van 27 Augus
tus 1919, volgens JoBjerknes en Solberg (1921)0
Figuur 80 ZÖnes van maximale w indsn;Aheid in het luchtdrukvlak van 500 mb ( 5 à 5½
km hoog) op 4 Maart 1949, 03 00 GMT.
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Fi guur 12
°
Figuur 10. Ve6ticale atmosferische doorsnede langs de 1)'1,eridiaan van 80 WL tussen
25 NB en 75°NB, voor 39 November 1946, 031JQ0 GMT. Dunne volgetrok
ken lijnen geven windsnelheden (positief van west naar oost) in m/sec en
in mijlen per uur, onderbroken lijnen geven temperaturen in graden Celsius.
De zware lijnen in de anders te helft van de tekening geven de g!enzen van
de frontlaag. Om een juist beeld van de werkelijkheid te krijgen, moet
men zich alle verticale afmetingen · tot 1/160 verkleind denken.
(Naar Palmen en Nagler, 1948)

Figuur ll. Vorming van een verticaal circulatiesysteem met fronteigenschappen als
gevolg van verschillen in verwarming van het aardoppervlak.
Figuur 12. Ontstaan van front met straalstroom door het samenvloeien van een warme
en een koude horizontale stroming.
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TROEBELINGSSTROMING,
EEN

BELANGRIJK

GEOLOGISCH

VERSCHIJNSEL

door
Prof. Dr P h . H . K u e n e n

Inleiding
Onder een troebelingsstroming moet worden verstaan: een beneden de oppervlakte van een stilstaande massa water optredende stroming, ten gevolge van
een door opgewoeld slib verhoogd soortelijk gewicht van de stroom t.o.v. die
stagnerende omgeving.
Zulke stromingen zijn geconstateerd in natuurlijke en kunstmatige meren
als de voedende rivier, gezwollen en sterk met slib beladen, bij zijn uitmonding onderduikt. Het troebele water volgt de bodera en bereikt tenslotte het
diepste punt van het bekken, waar de vracht aan klei wordt afgezet.
Hoewel deze activiteit sinds lang bekend was, is pas 17 jaar geleden voor
het eerst het vermoeden geopperd, dat het mechanisrae van troebelingsstroraing ook in zee van betekenis zou z i j n . Het was Daly, die, op zoek naar een
verklaring der onderzeese canyons, deze vruchtbare gedachte uitte. Men had
namelijk kort tevoren ontdekt, dat de enkele grote dalen op de onderzeese
helling der continenten door oudere zeekaarten aangegeven, tot eeh wereldomvattend stelsel van reusachtige canyons behoren. De oude verklaring, eenvoudig als verdronken rivierdalen, ging hierdoor niet meer op, omdat het moeil i j k aannemelijk was te maken, dat het wegzinken van een kuststrook met diepe ravijnen een universeel verschijnsel zou z i j n geweest.
Daar het tevens duidelijk was, dat die dalen in het jongste geologische verleden moesten zijn gevormd, stelde Daly de volgende hypothese op. Gedurende de I j s t i j d , die geologisch gesproken nauwelijks is afgelopen, daalde de
zeespiegel ongeveer 100 meter tengevolge van het ophopen van water in de
ijskappen op de continenten. De diepte der zeeën langs de randen van het
vaste land nam daardoor zoveel af, dat gedurende stormen de fijne bezinkselen van de bodem werden opgewoeld. Zo ontstond een soort zwaar water, dat
langs de steilere helling verder naar buiten afstroomde naar de diepzeebodem,
hierdoor zouden de onderzeese canyons zijn uitgeslepen (fig. 1).
Het was niet gemakkelijk argumenten ten gunste van dit ingenieuze voorstel te vinden. Immers, uit hun aard volgt dat troebelingsstromingen in de natuur moeilijk nader te observeren zijn. Daarom leek het aangewezen middel de
stromingswetten langs experimentele weg te bestuderen,
E xperimenten
Dit onderzoek is uitgevoerd in aquaria (fig. 2), een daartoe aangelegde goot
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligentia", op 30 Januari 1953,
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GEDURENDE

IJSTIJDEN

Figuur 1
Schema dat de invloed laat zien van het dalen van het zeeniveau gedurende een ijs•
tijd, waardoor het water op het plat ondiep wordt, De modder kan dan opgewoeld en
naar de oceaan vervoerd worden door troebelingsstroming volgens de theorie van D aly,
voor emmer

A

Suspensie emmer
Deksel

Betonnen reservoir
�- --------------------------------J

Figuur 2
Zijaanzicht en doorsneden ván een kantelbaar aquarium, Uit een emmer wordt door weg•
draaien van de bodem de su spensie los gelaten, die onder water de helling afstroomt,
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en een wijde tank. Oorspronkelijk werd alleen met de vrij dunne klei-suspensies gewerkt, die Daly zich had voorgesteld. Maar later werd duidelijk, dat
door en bij de erosie van de dalen ook zand moet zijn opgewoeld en meegesleurd, waardoor de dichtheid en dus ook de snelheid van de stroming moet
zijn verhoogd. Daarom werden de proeven later uitgebreid tot troebelingsstromingen met zand. Het bleek mogelijk soortelijke gewichten van omstreeks
tv/ee te bereiken, waarbij nog snelle turbulente stromingen konden worden teweeggebracht. B i j verdere dichtheidstoeneming wordt de massa te stijf en
treedt slechts afglijding van een modderstroom op.
Deze experimenten leverden enige belangrijke resultaten op. In de eerste
plaats kon het verband worden vastgelegd tussen, aan de ene kant de dichtheid, de helling en de dikte van de stroom en aan de andere kant de snelheid.
Hierdoor werden meer betrouwbare schattingen mogelijk van de snelheden die
in de natuur verwacht kunnen worden. Verder bleek de dichtheid bij de neus
van de stroom het grootst te zijn en geleidelijk naar achteren af te nemen en
eveneens van de bodem naar boven. Voorts bleken de stromingen wonderlijk
grote afstanden te kunnen afleggen, terwijl het vermogen stenen langs de bodem te rollen niet anders dan fantastisch is te noemen. B i j een dichtheid van
2 moet dit vermogen ongeveer 14000 maal zo groot zijn als voor helder water
van dezelfde snelheid. Tenslotte kon worden geconstateerd dat een troebelingsstroming, die uit een onderzees dal in een wijd bekken uitvloeit, breed
uitwaaiert en de gehele bodem met een laag sediment bedekt.
Het is wel duidelijk dat Daly's hypothese door deze resultaten belangrijk
aan waarschijnlijkheid heeft gewonnen, nu het mechanisme inderdaad zo efficient blijkt te zijn.
Stromingen in de natuur
Men kan zich afvragen hoe in de natuur de troebelingsstromingen zouden
kunnen ontstaan. Behalve door de golfslag zou een rivier met een voldoend
gehalte aan sediment zelfs zwaarder dan zeewater kunnen zijn en aldus in
staat gesteld worden bij de mond een submariene tocht te ondernemen. Men
kan zich ook voorstellen, dat waar vers sediment in grote hoeveelheden, b i j voorbeeld op een delta aan de mond van een rivier, wordt afgezet, nu en dan
een massa tot afschuiving komt. Deze massa bevat een hoog gehalte aan water en bij de glijding wordt z i j krachtdadig verwrongen en gekneed. De samenhang der deeltjes wordt daarbij afgebroken, zodat tenslotte een vloeistof ontstaat, zoals door het schudden van diepzeeslik in een pot gemakkelijk is aan
te tonen. Als de glijdende massa langs de onderzijde eenmaal tot vloeistof is
geworden, zal de schuivende beweging plotseling in een snelle turbulente
stroming overgaan en een troebelingsstroming geboren worden.
Een fraaie bevestiging van deze zienswijze is onlangs door Heezen en
Ewing gegeven. B i j de aardbeving van 1929 op de Grand Banks zijn vele onderzeese kabels gebroken, zoals wel meer is gebeurd. Maar enkele breuken
traden sterk verlaat op, éen zelfs 14 uur na dc; schok. Genoemde onderzoekers
toonden aan, dat de vertraging in het optreden van een breuk toenam naarmate
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de afstand. tot de áárdbevi�gshaàrd groter werd en dat d� reeks der opeenvolffl
gende breuken de continentale helling afging tot ver op devlakke diepzeebo
dem. Ook kan men opmerken, dat de snelheid waarmède het verschijnsel zich
met de bodemhelling naar buiten toe steeds geringet werd
voortplantte samen.
.
(fig. 3). Aldus werd met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheiä aange�
toond 1 dat op de aardbevingsschok een troebelingsstroming was gevolgd, die
de continentale helling afliep en zich nog een eindweegs .over de diepzeebo�
dem voortzette. Het verbluffende is echter de gigantische schaal van het verp
schijnsel. Een snelheid van niet minder dan honderd kilometei: per uur werd
bereikt en bij het verste breukpunt op een afstand van 700 kilometer van de
aardbeving was deze nog ruim 20 kilometer per uur, Deze troebelingsstroming
moet nog ge'\Veldige afstanden in de Atlantische Oceaan hebben afgelegd,
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Figuur 3
De diepzeehe lling bij de Grand Banks met plaats en tijd van kabelbreuken na de
aardbeving van 1929, Diepteschaal sterk overdieven (Naar Heezen en Ewing)

Gegradeerde gelaagdheid
Bij het experimentele onderzoek is ook de vraag gerezen hoe de afzettin"
gen van een rroebelingsstroming er uit zien. Men had gemerkt, dat er twee typ
pen van zandsteen in vroegere zeeën op aarde tot afzetting zijn gekomen, Aan
de ene kant kent men zuivere zanden, zonder noemenswaardige kleibijmenp
ging, waarvan de lagen een inwendige laminatie plegen te vertonen, herinne�
rend aan de houtnerf in een plank. Deze structuur wordt opgebouwd doordat de
zandkorrels onder invloed van stromingen langs de bodem rollen en aan de
leizijde van zandbanken onder steile hellingen worden toegevoegd. Daar te•
genover vindt men vuile modderige zandlagen, waarin deze diagonale gelaagd·
heid ontbreekt en die vrijwel altijd afwisselen met kleilagen, In deze zanden,
grauwacken genaamd indien geconsolideerd, blijkt de korrelgrootte van de
onderzijde van iedere laag naar het bovenvlak geleidelijk te verminderen,
Abrupt volgt de grove laag op de onderliggende fijne klei, maar gaat geleide•
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Figuur 4
Schema van een grove gegradeerde laag gelegen tussen twee fijnkorrelige kleila·gen,

lijk in de bedekkende klei over. Dit noemt men gegradeerde gelaagdheid
(fig. 4).
De laatste soort afzettingen zijn lastig te verklaren, De Heien maken de
indruk in rustig, diep water bezonken te zijn. Maar hoe kan het zand naar dit
milieu gebracht zijn en waarom hebben de voor aanvoer zorgende stromingen.
de klei niet uit het grauwackemateriaal weg gewassen? En waarom hebben zij
de onderliggende klei niét aangetast, toen zij met hun zware zandlading over
de bodem heen veegden?
Onafhankelijk van elkaar hebben Migliorini en spreker dezelfde verklaring
geopperd. Eerstgenoemde had in de Apepnijnen gegradeerde zanden gevonden
en had om hun modderig karakter te verklaren aan vervoer in een modderige
stroming langs de zeebodem gedacht. Spreker opperde op grond van zijn ex
perimentele onderzoekingen de gedachte dat troebelingsstromingen de gegra
deerde grauwacken zouden hebben afgezet, In een gezamenlijke publicatie is
deze verklaring nader uitgewerkt.
Hierin wordt voorgesteld, dat eerst jaren lang in ondiep water het sediment
wordt opgehoopt, Tenslotte vindt een afglijding plaats, die in een troebe
lingsstr'oming overgaat, Op steilere plekken wordt geërodeerd en dus nog meet,
meest fijn, materiaal opgenomen, De hele last aan troebeling raakt dooreen
gemengd. Waar de helling vermindert, begint ten slotte op de bodem van het
bekken de afzetting van de gegradeerde laag.
Inderdaad bleken de afzettingen der kunstmatige troebelingsstromingen
fraai gegradeerd te zijn, terwijl studie van het stromingsmechanisme de ver
klaring duidelijk maakte, Zodra de snelheid afneemt raakt de vertragende
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stroom overladen met sediment en moet deze het grofste en zwaarste laten val¬
len. Daar de grootste dichtheid en grootste korrels zich in de neus van de
stroom bevinden, rolt de stroom een rupsband van zijn allergrofste Inhoud onder zijn eigen tip uit. Als nu hier de rest van de stroom over heen volgt, kan
geen bodemerosie optreden, maar zal juist aanwas van de laag optreden. Daar
de stroom naar zijn staart steeds fijner materiaal aan een steeds langzamere
stroming koppelt, zal ook de afzetting gegradeerd zijn.
V eldwaarnemingen
Migliorini toonde o.a. aan, dat de gegradeerde zanden van zijn onderzeekingsgebied kleine fossielen bevatten waarvan een deel stamt uit de periode
voorafgaande aan die waarin de afzetting tot stand kwam. Dit nu klopt fraai
met de veronderstelling van tijdelijke opeenhoping gevolgd door troebelingsstroming en her^ediraentatie. Voorts toonde h i j aan, dat individuele lagen zich
over afstanden voortzetten, die in kilometers zijn te meten.
Later heeft spreker een bezoek gebracht aan het Ventura Basin, een zeer
jong aardoliebekken in Zuid Californië. Natland had namelijk aangetoond, dat
de afzetting in diepten van 1500 m had plaats gevonden, omdat de ingesloten
fossielen overeenkomen met de fauna uit de Pacific uit die diepten. Er was
hem steeds voor de voeten geworpen, dat de zand- en grindlagen, die met de
fossielrijke kleien afwisselen, onmogelijk in water van meer dan een paar
tientallen meters diepte konden zijn aangevoerd en afgezet. Het onderzoek
toonde aan, dat de zanden van het vuile, gegradeerde type z i j n , en dus op
vervoer door troebelingsstroming wijzen. De conglomeraten, die hier en daar
voorkomen, waren kennelijk op de onderzeese helling omlaag gegleden.
Latere verkenningen in Wales en Schotland aan gegradeerde grauwacken uit
zeer oude vormingen brachten verdere bevestiging van deze opvattingen. Er
kon aangetoond worden dat de stromingen soms ribbelingen en fijne diagonale
aminatie teweeg hadden gebracht, die over grote oppervlakten en door dikke
laagpakketten heen steeds op eenzelfde stromingsrichting wezen en dus ook
de richting der bodemhelling aangaven. De troebelingsstromingen traden met
intervallen op, in sommige gevallen van een eeuw, in andere van vele duizen¬
den jaren.
Door Carozzi is deze verklaring onlangs met succes toegepast op sommige
Alpiene afzettingen. Een gezamenlijk onderzoek in de omgeving van Genève
bevestigde de grote mate van overeenstemming in de vormingen overal waar
troebelingsstroming heeft meegewerkt. Meer dan een dozijn karakteristieke
eigenschappen plegenwoor te komen. Zo bleek o.a. de Flysch, een veelvuldig m de Alpen voorkomend type van zandsteen, vrijwel identiek te zijn met
de gesteenten van het Ventura Basin. De Molasse daarentegen, is van geheel
andere aard, ofschoon de gemiddelde samenstelling volkomen gelijk i s . Maar
de Molasse is deels op het land, deels in meren en lagunen tot afzetting ge¬
komen en troebelingsstromingen hebben dus aan de vorming nietkunnen mede-
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Diepzeezanden en warven
Oók het raadsel van de zg.. diepzeezanden vindt in de troebelingsstromingen een gerede oplossing. Op vele plaatsen heeft men in de diepzee, ver van
het land, zanden aangetrpffën en vooral sinds het in gebruik nemen van zv/are bemonsteringstoestellen, Is gebleken, hoe dik en grof deze diepzeezanden
kunnen zijn. De oude verklaring door locaal wegzakken van de diepzeebodera
uit kleine diepten wordt door deze universèle verspreiding wel geheel ontzenuwd. Nu is aangetoond, dat z i j modderig zijn, ondiep-water organismen plegen te bevatten en veelal fraai gegradeerd zijn, kan men niet langer twijfelen
over de wijze van aanvoer. Trouwens, nadat de püzzle van de Grand Banks
aardbeving is opgelost, behoeft men het optreden van reusachtige troebelingsstromingen, die zand tot ver ln de oceanen zouden kunnen vervrachten, nauwelijks meer in twijfel te trekken.
Sinds lang is er een controverse gaande over de wijze van vorming der warven. Dit zijn de kleien met jaargelaagdheid, die werden afgezet voor het terugtrekkende front van het landijs na het hoogtepunt van een i j s t i j d . Daar
vormde zich een groot meer, waarin het smeltwater slib aanvoerde, 's Zomers
bezonk grover, 's winters een fijner materiaal en met behulp van de aldus afgetekende jaren is de Geer er i n geslaagd een jaartelling tot meer dan 15000
jaar geleden op te stellen. H i j meende, dat het troébele water zich langs de
bodem van het meer had uitgespreid. Als argument diende, dat de verdeling
van de dikte der warven hier en daar wordt beinvloed door het bodemreliëf,
hoewel dat honderd meter beneden de meerspiegel lag. Dat wijst er dus op,
dat de aanvoer niet boven over, maar tussen deze bodemobstakels plaats
vond. Z i j n opponenten wezen er op, dat het smeltwater tengevolge van de temperatuur een kleinere dichtheid gehad moet hebben dan het water in het meer
en zich dus aan de oppervlakte moet hebben uitgebreid. De bezinking naar
de bodem zou dan tevens de gradering van de warven kunnen verklaren, daar
immers de grofste korrels dan het eerst de bodem zouden bereiken (fig. 5).
Nu w i j weten dat de gradering bij onderstroom even goed is te verklaren
als door bezinken in stilstaand water, is er alle reden om de argumenten van
de Geer te laten gelden en de warven toe te schrijven aan een langzame, jaarlijkse troebelingsstroming. Trouwens een schatting toont aan, dat het sediment in het smeltwater een veel grotere invloed op de dichtheid moet hebben
uitgeoefend dan de tegengesteld werkende temperatuur en er bezwaarlijk aangenomen kan worden, dat het vuile smeltwater op het heldere meerwater kon
drijven.
Onderzeese

canyons

Tot slot moeten wij nog terugkomen op het punt van uitgang, de onderzeese
canyons. Het w i l spreker voorkomen, dat een van de oorzaken waarom hun
oorsprong nog steeds zo sterk omstreden wordt, daarin is gelegen, dat men
steeds naar „de" verklaring heeft gezocht. Het blijkt namelijk, dat er volkomen verschillende vormingen onder e'e'n hoofd zijn gebracht en datonderzeese
canyons waarschijnlijk even sterk uiteenlopen in oorsprong als dalen op het
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Figuur 5
Schematische door snede van het terugtrekkende landijs met tunnel voor afvoer van het
smeltwater, dat uitmondt in een ijsmeer. Boven: volgens de opvatting, dat het slib
naar de oppervlakte gevoerd wordt; onder: volgens de h ier verded igde ziensw ijze, dat
de verspreiding in een langzame troebelingsstroming langs de bodem gaat,

land, Geeft men dit eenmaal toe, dan laten zich twee groepen onderschei•
den, waarvan de vorming op aannemelijke, doch geheel verschillende, wijze
is te verklaren, terwijl er andere groepen overblijven met een gemengde ont•
staanswijze.
Aan de ene zijde kent men van de westkust van Corsica steile rotsachtige
dalen, die zich zonder noemenswaardige veranderin·g van morphologie onder
water laten vervolgen tot een diepte van ongeveer 800 m. Dat men hier met
verdrink�n van een landtopographie te maken heeft door daling van het eiland
tot een bedrag van 800 .m, is wel haast zeker. Dezelfde verklaring is toepas•
selijk op vele overeenkomstige dalen rondom oceanische eilanden. De term
onderzeese ravijnen lijkt geschikt.
Daar tegenover staan de typische onderzeese canyons buiten de oostkust
van Noord Amerika, Alles pleit er voor dat deze zijn te verklaren door de the·
ode van Daly, dus door de uitschurende werking van troebelingsstromingen
gedureFJde de IJstijd, Een tijdelijke opheffing boven zeeniveau van het terras
om rivieren in actie te laten treden, is niet te rijmen met de geologische ge•
schiedenis van dit gebied. De geringe mate van consolidatie van de gesteen•
ten maakt hun tot een gemakkelijke prooi voor onderzeese erosie.
De Hudson Canyon is tot 4000 meter diepte te vervolgen en eindigt daar op
een flauw hellende "delta", bestaande (althans aan het oppervlak) uit gegra•
deerde zanden afgezet gedurende de IJstijd, en o.a. materiaal bevattende dat
van de shelf afkomstig is.
In de Middellandse Zee ten westen van de RhOne-delta treft men hetzelfde
type canyon. Langs de Rivièra zijn de onderzeese dalen van het ravijn•type.
Maar sinds hun vorming is de kust aanzienlijk achteruit gesleten en het land
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door denudatie aangetast. Voor de Callfornische canyons, -v/aarin. veel harde
gesteenten langs de wanden ontbloot liggen, kan de volgende werkhypothese
worden opgesteld. Een land met steil reliëf en diepe dalen is onder de zeespiegel verdwenen. Latere sedimentatie en mariene erosie hebben de oneffenheden weggewerkt en een plat ontwikkeld. Gedurende de I j s t i j d hebben troebelingsstromingen dalen uitgesleten. Hierbij zijn oude, begraven canyons
weer opgedolven en zijn stukken van oude bergwanden blootgelegd. Op deze
wijze is de combinatie te verklaren van typische onderzeese canyons, vrijwel
identiek met die van de oostkust, met het uitsteken van harde gesteenten, zoals graniet langs de wanden, materiaal dat stellig te resistent is om door
troebelingsstromingen snel te zijn geërodeerd.
Het voorafgaande relaas zal duidelijk hebben gemaakt dat het door Daly
geopperde denkbeeld, dat troebelingsstroming een rol gespeeld heeft in de
natuur, bijzonder vruchtbaar is gebleken. B i j erosie, vervoer en afzetting
is dit mechanisme actief geweest in het geologisch verleden. De canyons, die
de meest markante trekken van het submariene reliëf vormen, het geheimzinnige optreden van grof materiaal in diep water, zowel thans als in het verleden,
het ontstaan van de grote groep gesteenten van het grauwacke type en
het neertellen van warven op de bodem van meren in de I j s t i j d , al deze verschijnselen berusten grotendeels op de activiteit van troebelingsstromingen.
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ZEESTROMINGEN

EN

ZEEGOLVEN

door
Prof. dr P, Groen
„There is a river in the Ocean - Er is een rivier in de Oceaan. B i j de ergste droogten houdt zijn stroom nooit op en zelfs de geweldigste regens doen
hem niet overlopen. Z i j n oevers en zijn bodem worden gevormd door koud water, terwijl de stroom zelf warm i s . De Golf van Mexico is zijn bron en h i j
mondt uit in de poolzee. — Deze rivier is de Golfstroom. Er is op de hele wereld geen tweede waterstroom zo majestueus. Z i j n snelheid is groter dan die
van de Mississippi of van de Amazone en zijn watertransport meer dan duizend
maal zo groot. Z i j n wateren zijn van een indigo-blauwe kleur
Aldus
schreef Maury, de Amerikaanse pionier van het zeeonderzoek, in zijn beroemde boek over de „Physische geografie van de zee", in 1855.
Aan de hand van enige afbeeldingen kunnen we eerst eens zien hoe verschillende voorstellingen men zich van zo'n zeestroom zoal kan maken.
De eerste kaart, die van de Golfstroom is getekend, die van Benjamin Frank»
l i n (1770), Iaat de Golfstroom inderdaad als een rivier i n de Oceaan zien.
Later heeft men zo'n zeestroom veel meer Ieren zien als een deel van het
ene grote stromingsveld van de oceaan; de gemiddelde stromingskaarten van
de Atlantische Oceaan laten de Golfstroom niet meer zo scherp zien als een
rivier. Jn de laatste tien jaren is echter dit scherpe beeld weer min of meer
teruggekeerd, vooral dank z i j gedetailleerde onderzoekingen van Amerikaanse
zijde, die ons „momentopnamen* van de Golfstroom hebben verschaft, die een
stroomlint laten zien dat l i j k t op een meanderende rivier (juist doordat dit lint
veranderlijk i s , geeft een gemiddelde stromingskaart een veel diffuser beeld
dan Zo'n „momentopname^).
Nu r i j s t de vraag: wat houdt zulk een stroom i n beweging? Deze vraag geldt
niet alleen de Golfstroom, doch de zeestromingen in het algemeen. Het antwoord i s : in hoofdzaak de winden die over de oceanen waaien, met name de
bestendige winden, zoals de passaten en de „brave westenwinden". Deze aandrijving door de wind kan echter zowel indirect als direct z i j n . Met direct be¬
doel ik: dat de plaatselijke wind het doet. Met indirect: dat de wind werkt op
een afstand. Dat de wind - direct of indirect - de aandrijver is der grote zeestromen maakt nu om te beginnen begrijpelijk dat ze zich tot de bovenste lagen van de oceaan beperken, - Hoe werkt nu de wind?
Werkt h i j direct, ter plaatse, dan spreekt men van een driftstroom, In het
allereenvoudigste geval krijgen we dan een evenwicht van de volgende krachten: 1. de schuifspanning (trekkracht) van de wind op het water, welke ongeveer evenredig is met het kwadraat van de windsnelheid;
2. de Coriolis-kracht, die het gevolg is van de aarddraaiing en die een afwijLezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natnurkundi
onder de zinspreuk „Diligentia", op 13 Februari 1953,
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king naar rechts geeft (op het noordelijk halfrond; op het zuidelijk halfrond
naar links);
3. de inwendige wrijving van het water.
Er resulteert een beweging, die scheef op de wind naar rechts loopt — wanneer daar althans geen hindernis is. Doch stel U nu een windsysteem voor,
dat om een Standvastig hogedrukgebied (bijv. een van de grote subtropische
hogedruk-cellen) heen waait; dan ontstaat door de afwijking van het water een
ophoping in het midden, die een verval van het wateroppervlak geeft, welke
de Corioliskracht tegenwerkt. Zo resulteert daar dan een stroom, die ongeveer
dezelfde richting als de wind heeft, om die hogedruk-cel heen.
De invloed van de wind kan veel verder reiken dan het gebied waar h i j
heerst. Een voorbeeld is de Golfstroom. Z i j n bron is in de Golf van Mexico,
Door de straat van Florida stroomt een rivier, die 260 X zoveel water vervoert
als de Amazone en 22 x zoveel als alle rivieren der aarde. Een niveauverschil
van 20 cm tussen de Golf van Mexico en de Oceaan aan de andere kant van
het schiereiland van Florida houdt die rivier in beweging. Waardoor b l i j f t echter die Golf van Mexico 20 cm hoger staan? Door de aanvoer van water door
de passaatwinden in het zuiden, via de Caraibische Zee. Die stroom in de
Straat van Florida is dus niet afhankelijk van de plaatselijke wind, wel van
de verwijderde passaatwinden.
Zw zien we, dat ook waar de stroom betrekkelijk onafhankelijk van de plaatselijke wind zijn gang gaat, toch op de achtergrond wel degelijk de wind de
motor is — z i j ' t ook de wind elders. De Golfstroom is vooral op de route van
Florida langs de Oostkust der V.S. tot bij New Foundland een mooi voorbeeld
van zulk een situatie. Wel waaien op dit traject vaker zuidewinden dan noordewinden, doch de hoofdaandrijvers zijn toch die passaatwinden, ver weg in het
zuiden.
Een ander voorbeeld in dit verband is de zg. Equatoriale Tegenstroom, die
vooral in de Pacific goed ontwikkeld is en die tussen de beide passaatstromen in van west naar oost loopt. De passaten stuwen water naar de westkant
van de oceaan, waardoor het zeeoppervlak daar gemiddeld wat hoger komt te
staan dan aan de oostkant. Men berekent dit hoogteverschil op . . . . nog geen
meter; dit is echter voldoende om in het rustige gebied tussen de beide passaatgordels een stroom terug te laten lopen: de Equatoriale Tegenstroom.
Tenslotte moge het volgende verhaal nog illustreren hoe onder omstandigheden een zeestroming zijn gang kan gaan los van de plaatselijk heersende
wind. In 1892 leed ergens bij de Amerikaanse oostkust een schoener schipbreuk en brak daarbij in twee stukken. Het ene stuk ging naar het noorden, het
andere naar het zuiden; na twee maanden waren de stukken 700 kilometer uiteen geraakt, Wat was het geval? Het ene stuk stak ver uit het water en zeilde
met de wind mee; het andere stak diep in het water en dreef met de stroom.
Letten we nog een ogenblik op de werking van de Corioliskracht op het
stromende water. Deze zal in het algemeen een verhoging van het zeeoppervlak aan de rechterkant bewerkstelligen, die zodanig is, dat in een stationnaire situatie de ontstane helling van het oppervlak een kracht naar links
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geeft, die de Corioliskracht juist compenseert. Is dit evenwicht van de twee
krachten gegeven, dan valt die helling uitte rekenen als de stroomsnelheid be¬
kend is, of omgekeerd; op gematigde breedten beantwoordt een stroom van
1 m/sec aan een helling van ongeveer 1 meter op 100 kilometer. Zulk een helling is in volle zee niet te meten. Is echter onder het stromende bovenwater
rustend koud dieptewater aanwezig (wat in de oceaan meestal wel het geval
rs), dan gaat ook de grenslaag daartussen scheef staan; hiervan is de helling
dan veel groter en wel te meten (met behulp van oceanografische waarnemingen op verschillende diepten). Uit deze laatste helling valt die van het oppervlak dan af te leiden, en indirect dus ook de stroomsnelheid.
Het Amerikaanse Golfstroomonderzoek der laatste jaren heeft belangrijke
dingen aan het licht gebracht. O.a. dit, dat de Golfstroom aan de westkant van
de Oceaan vaak Icronkels heeft, die kunnen uitgroeien tot lussen welke op een
bepaald moment worden afgesneden van de hoofdstroom. Men heeft tijdens een
campagne met zes onderzoekingsschepen zulk een ontwikkeling eens van dag
tot dag kunnen volgen.
In de tweede plaats thans iets over z e e g o l v e n .
Ook dit thema is veel te omvangrijk om in z'n geheel te overzien. Ik wil
daarom aanknopen bij twee eenvoudige vragen, die reeds bij ons kunnen rijzen
als we alleen maar aan het strand staan en de branding zien:
1. Hoe komt het dat er altijd branding is ™ altijd en overal? Branding - dus
golven, ook al is er geen wind; soms hoge golven, ook al is er in dagen
nauwelijks wind geweest ter plaatse?
2. Waarom rollen aan alle kusten de golven steeds naar de kust toe?
Ziehier twee betrekkelijk elementaire vragen, waar al onmiddellijk heel veel
aan vast zit.
Ieder die wel eens enige tijd aan een oceaankust heeft vertoefd - en dan
speciaal in streken waar weinig wind heerst - zal opgemerkt hebben hoe opvallend hoog de oceaanbranding kan zijn, ook op plaatsen waar het nooit hard
waait. Zelf zag ik dat aan de kust van Z. Californië; nergens heb ik de zee
zo mysterieus-indrukwekkend gevonden als waar z i j zich zo geheel als vanzelf verheft in donderende regelmaat. Een ander voorbeeld van zulk een kust,
ook heel bekend, is de westkust van N.Afrika (Marokko). Soms is de branding
er zeer hoog (6 meter, 7 meter), soms ook is zij bijna weg (bijna, want helemaal bewegingloos is het zeeoppervlak nimmer). Hoe komt dat, waar hangt
dat van af? Niet van de wind ter plaatse, die meestal zwak is. Neen: oorzaak
zijn de stormen ver weg in het noorden van de Atlantische Oceaan. Met name
de winterstormen bij New Foundland, Groenland en IJsland doen het. Noord¬
westelijke winden aan de achterkanten der depressies jagen hoge golven op;
die lopen uit het stormveld vandaan en gaan op reis over de grote oceaan duizenden kilometers - tot z i j ergens tegen verre kusten rollen, waar wellicht
palmen staan die niet weten wat een storm is. Z i j lopen zelfs tot op het zuidelijk halfrond: tot op Ascension en St.Helena neemt men deze „rollers" uit
het noorden waar!
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En zo gaat het over alle zeven zeeën. De stormcentra enerzijds en de stugge passaatwinden anderzijds sturen de zeegolven overal heen; de energie der
winden verspreidt zich in die golven over het gehele oppervlak der wereldzee.
Hier rijzen nu weer allerlei vragen: Hoe snel reizen die golven, wat is hun
reisduur? Hoe hangt die van de golflengte af? Waardoor wordt die golflengte
bepaald, of is er wellicht een heel spectrum van golflengten aanwezig? Hoe
verliezen de'golven hun energie tenslotte? En wat gebeurt er als ze in ondiep
water voor kusten komen?
Alvorens hierop in het kort in te gaan, mogen even een paar elementaire begrippen ult de algemene leer der watergolven opgehaald worden. Het eenvoudigste geval van een golving is als volgt: lange rechte evenwijdige golfruggen
strekken zich op onderling gelijke afstanden - de golflengte - uit. We spreken dan van een enkelvoudige golf. Deze is verder gekarakteriseerd door zijn
periode, welke vermenigvuldigd met de golfsnelheid of phasesnelheid de golflengte oplevert. De golfsnelheid is op diep water onafhankelijk van de diepte
en evenredig met de periode. Is de diepte minder dan de helft van de golflengte, dan is de diepte medebepalend voor de snelheid, die dan des te kleiner is
(bij gelijke golflengte of gelijke periode) naarmate de diepte kleiner is.
De afzonderlijke waterdeeltjes beschrijven bij golven op diep water ongeveer cirkels i n verticale vlakken; in de toppen beweegt het water zich voorwaarts, in de dalen teragwaarts; aan de voorkant van een golfrug beweegt het
water zich opwaarts, aan de achterkant neerwaarts. B i j golven die in de richting van een wind lopen worden deze neerwaartse en opwaartse bewegingen
versterkt door de overdruk resp, onderdruk die de wind aan de achterkant (loefkant) resp. de voorkant (lijkant) van de golfruggen bewerkt, zolang h i j sneller
loopt dan deze; bovendien versnelt de wind de voorwaartse beweging van de
waterdeeltjes in de golfkammen. Door dit alles kan de wind de golfenergie en
daarmee de golfhoogte vergroten.
Op zee zijn de golven nimmer enkelvoudig. Er is steeds een „mengsel* van
golven van verschillende golflengten - met een zeker „spectrum" - aanwezig.
Wel kan men meestal een dominerende golflengte (periode) aanwijzen.
Letten we thans eens op de deining — die golven die ult een windveld-vandaan gelopen z i j n - dan blijkt dat op een verwijderde waarnemingsplaats van
die samengestelde golven, die gelijktijdig op reis gaan, het eerst de langste
componenten arriveren, daar de langste golven van het „mengsel" het snelst
lopen. Z i j zijn de voorlopers. De hoofdmacht arriveert later.
Vragen we nu, hoe lang een bepaalde deining over een bepaalde afstand
doet, dan blijkt er nog een eigenaardige moeilijkheid aan deze vraag vast te
zitten. Z i j de afstand 6000 km (bijv. van Groenland naar Ascension) en z i j de
golfperiode 15 seconden (een lange deining, die zulke grote afstanden wel af
kan leggen). Hierbij hoort een golfsnelheid van 84 km per uur of ruim 2000 km
per etmaal. Is de reisduur dus 3 etmalen? De ervaring leert anders. We moeten
namelijk niet rekenen met de „golfsnelheid" of phasesnelheid, maar met de
energievoortplantingssnelheid of groepssnelheid. Afzonderlijke golfruggen
zijn geen individuen die hun identiteit bewaren; het gaat hier om de snelheid
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van het „deiningfront", d.w.z. de voorkant van het deininggebied, de l i j n die
aangeeft hoe ver de deining, die uit het stormveld liep, is gevorderd; dit deiningfront schuift vooruit met de zelfde snelheid als waarmee de voorkant van
een „golfgroep" vooruitschuift, de groepssnelheid, die - op diep water - de
helft van de golfsnelheid is (de afzonderlijke golfruggen halen die voorkant
dus in e n . . . . verdwijnen daar). Het duurt dus in het genoemde geval niet drie
maar zes etmalen voor die deining op 6000 km afstand van haar „bron" wordt
waargenomen.
We spraken zojuist even over „energievoortplantingssnelheid®. In dit verband moge een enkel voorbeeld illustreren hoe grote energiestromen in de
zeegolven aanwezig kunnen zijn: Een deining met een hoogte van 3 meter en
een periode van 16 seconden impliceert een energiestroom overeenkomende
met een voortdurende arbeidslevering van 140 kilowatt per meter dwars op de
voortplantingsrichting.
De energie van watergolven is evenredig met het kwadraat van de hoogte.
Het geleidelijke energieverlies van deining - het gevolg van turbulente inwendige wrijving - gaat dus gepaard met hoogteverlies. Dit verlies is over
een gegeven doorlopen afstand des te sterker naarmate de golflengte kleiner
is; lange golven lopen, bij wijze van spreken, het „voordeligst". Dit laatste
geeft nu de sleutel tot de oplossing van het volgende probleem:
Hoe komt het dat in het algemeen oude deining langer is dan jonge deining;
hoe kan deining langer worden naarmate ze een grotere afstand heeft afgelegd?
Een enkelvoudige golving verandert haar golflengte niet; maar een deining is
geen enkelvoudige golving doch een mengsel van golven met een spectrum van
golflengten. „De" golflengte die men aan die deining toeschrijft is in werkelijkheid slechts de dominerende golflengte van het spectrum. Door de bovengenoemde selectieve demping verliezen nu kortere componenten van het mengsel hun energie sneller dan langere en daardoor gaan steeds langere golven
domineren. Dit is het wat we waarnemen als we zien dat „de" golflengte van
de deining met de afgelegde weg toeneemt.
Tenslotte rest ons nog de vraag betreffende het verloop van de golfbeweging nabij kusten. In het ondiepe water voor een kust loopt dat gedeelte van
een golfrug dat het dichtst bij de kust en daardoor in het minst diepe water
i s , het langzaamst; daardoor zal de golfkam een zwenking maken naar de kustl i j n toe. Trekken we enige lijnen, die de opeenvolgende golfkammen loodrecht snijden, dan kunnen we deze de „stralen" noemen, waarlangs de energievoortplanting plaats vindt. De stralen worden gekromd op dezelfde wijze
als lichtstralen in een optisch inhomogeen medium gekromd worden. We spreken dan ook van refractie der zeegolven. Bodemverheffingen of inzinkingen
kunnen op deze wijze werken als bolle of holle lenzen. Dergelijke refractiepatronen z i j n fraai te zien op luchtfoto's.
Uit het bovenstaande valt onmiddellijk in te zien hoe belangrijk voor de
brandrnghoogten langs een kust de bodemtopografie van het ondiepe water
voor die kust is.
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Kaart van de golfstroom van 1770
Overgenomen uit De wateren der wereldzee, door Prof. Dr P .Groen
Cliché's welwillend ter beschikking geste ld door Uitgeverij v;li C.de Boer Jr
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Luchtfoto met zwenkende deiningruggen
Overgenomen uit De wateren der wereldzee, door Prof. Dr P .Groen
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NATUURWETENSCHAPPELIJK

ONDERZOEK

T E N DIENSTE VAN

D E JUSTITIE

door
Dr W..Froentjes
De rechter in strafzaken krijgt bij de uitoefening van zijn taak geregeld
zaken van zo specifieke aard te beoordelen, dat b i j het gerechtelijk onderzoek de voorlichting van terzake deskundigen dikwijls niet kan worden gemist,
Het is ook reeds lang bekend dat een wetenschappelijk onderzoek van objecten, die met een vermoedelijk gepleegd strafbaar teit in direct verband
staan, als bijv. sporen op de plaats van een misdrijf, op een slachtoffer of
bij de verdachte, kunnen bijdragen tot opheldering en reconstructie van het
misdrijf. Daarbij mag niet uit het oog worden verloren, dat dit onderzoek niet
alleen kan bijdragen tot het bewijs, van de schuld van de verdachte, doch
evenzeer tot het bewijs van zijn onschuld kan leiden.
Van de deskundigen, die door de Justitie worden geraadpleegd, wordt dikw i j l s een zo speciale kennis en ervaring verlangd, dat'dit in verschillende
landen er toe heeft geleid, dat aan de Universiteiten speciale instituten en
leerstoelen werden ingesteld, o.m. voor de Gerechtelijke Geneeskunde en voor
de Gerechtelijke Natuurwetenschappen. In Nederland zijn enige jaren geleden bij het Ministerie van Justitie, eerst het Gerechtelijk Laboratorium en
later het Gerechtelijk Geneeskundig Laboratorium opgericht.
Indien we ons beperken tot het gerechtelijk natuurwetenschappelijk onderzoek dan valt op te merken, dat daarbij aan het scheikundig onderzoek, in de
meest ruime zin, wel de belangrijkste taak toekomt.
Het scheikundig onderzoek in strafzaken is in hoofdzaak van analytische
aard, waarbij voor de gerechtelijke analyticus als gevolg van de grote variatie en het uiteenlopend karakter van de gepleegde misdrijven en overtredingen, een voortdurende wisseling in onderzoekingsobjecten en analysemethoden gepaard gaat.
De ene dag moet h i j bijv, schilderijen onderzoeken op mogelijke valsheidskenmerken, een andere dag komt een aanrijding zijn aandacht vragen met een
onderzoek van verfdeeltjes, glaspartikels, bloeddeeltjes, alcohol in bloed,
koolmonoxyde in bloed, rubberdeeltjes, metaalschilfertjes of vezels. Een andere keer is het drinkwater, dat vermoedelijk ondeugdelijk is gemaakt, of er
moet teer, waarmee een deur is besmeurd, of machineolie in een kledingstuk
worden onderzocht. Vergiften in lijkdelen, abortiva e t c , kortom alle mogel i j k e soorten van onderzoek moeten door hem worden verricht.
Het spreekt wel haast vanzelf, dat, waar men meer gerechtelijk-natuurwetenschappelijke experts bijeen heeft, er een zeker specialisme in teamver¬
band zal ontstaan.
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligenda", op 27 Februari 1953.

95

Het kenmerkende van het gerechtelijk scheikundig onderzoek is, naast de
grote variatie, dat als regel maar zeer kleine hoeveelheden van de te onderzoeken stoffen beschikbaar z i j n .
B i j een aanrijding b l i j f t maar zeer weinig verf van de auto op de kleding
van een slachtoffer of op diens rijwiel achter; bij een inbraak zijn het slechts
enkele metaalpartikeltjes of verfpartikeltjes, die op schroevendraaier of boor
van de inbreker blijven kleven. B i j het onderzoek naar vergiftigingen zijn het
als regel ook maar zeer kleine hoeveelheden vergift die opgespoord kunnen
worden.
De deskundige staat voor het probleem om aan deze zeer kleine hoeveelheid stof zoveel mogelijk eigenschappen te bepalen en te bestuderen, teneinde een zekere identificatie mogelijk te maken.
Gelukldg voor de gerechtelijke scheikundige heeft de analytische scheikunde zich de laatste jaren speciaal toegelegd op de ontwikkeling van de micro¬
analyse, d.w.z. op de analyse van zeer kleine hoeveelheden substantie en het
aantonen van zeer kleine hoeveelheden van bepaalde elementen.
De gerechtelijke scheikunde maakt dan ook een dankbaar gebruik van deze
ontwikkeling der microchemie, omdat het immers tot de taak van de deskundige behoort om zijn onderzoekingen zo consciëntieus mogelijk, naar de eisen
der wetenschap te verrichten en er daarbij naar te streven om zijn conclusies
met een zo groot mogelijke graad van waarschijnlijkheid en liefst met zekerheid te geven.
Soms gaat het om de eenvoudige vaststelling van de aanwezigheid van bepaalde stoffen. Als de vraagstelling bijv. luidt: „Is er petroleum aanwezig in
de brandresten", „Is er bloed op de kleding aanwezig", „Zitten er koperdeeltjes op de v i j l " , „Hoe groot is het alcoholgehalte van het bloed", dan kan dit
soort onderzoek als regel wel tot een wetenschappelijk verantwoorde en zekere conclusie, hetzij in positieve hetzij in negatieve zin, leiden. Als de stof
een gecompliceerd karakter bezit of bijv. sterk verontreinigd is, kan dit soort
onderzoekingen nog wel tot moeilijkheden aanleiding geven.
Dikwijls wordt b i j een gerechtelijk onderzoek gevraagd om de identiteit
tussen twee monsters te bewijzen.
Het zijn dus vragen als: „Zijn de glaspartikels, die gevonden werden b i j
een aanrijding, gelijk aan die van de gebroken glasruit van de auto van verdachte", „Is de verf op de beitel gelijk aan de verf van de brandkast", „Is de
inkt, waarmede het document is veranderd, gelijk aan de inkt van de verdachte" enz.
Om dergelijke vragen naar gelijke herkomst te kunnen beantwoorden is het
nodig om van de objecten, die met elkaar vergeleken moeten worden, een aantal eigenschappen te bepalen. Daarbij ligt de moeilijkheid i n het probleem hoeveel punten van overeenkomst er tussen de twee monsters moeten worden
vastgesteld, alvorens tot idenditeit mag worden besloten.
Men moet daarbij nog bedenken, dat de deskundige deze vraag soms moet
beantwoorden aan met het blote oog bijkans onzichtbare partikels.
B i j een dergelijk onderzoek komen ln de eerste plaats in aanmerking ver96

gelijkende bepalingen van physisch-chemische eigenschappen der stoffen, ais
bijv, de kleur, consistentie, de fluorescentie in ultraviolet licht, het microscopisch beeld in gewoon en in gepolariseerd licht, de brekingsindex van
doorzichtige partikels, oplosbaarheid in verschillende oplosmiddelen, het
soortelijk gewicht, kookpunt en dergelijke.
Deze methoden hebben het voordeel dat de stoffen daarbij niet verloren
gaan en dat dezelfde partikeltjes voor het bepalen van meer eigenschappen
gebruikt kunnen worden.
Indien men de stof met behulp van deze methoden zo goed mogelijk onderzocht heeft, dan eerst mag men overgaan tot de scheikundige analyse.
Uit alle gegevens, die het onderzoek heeft opgeleverd, moet de deskundige
dan zijn conclusie omtrent de eventuele gelijkheid van de onderzochte stoffen treldcen.Hij zal daarbij moeten overwegen of er voldoende karakteristieke
eigenschappen gevonden zijn om tot een bepaalde gevolgtrekking te komen.
Als regel is de conclusie „niet-identiek* niet zo moeilijk te geven, daarentegen levert de conclusie „identiek" dikwijls grote moeilijkheden op.
Vaak komt het echter voor, dat er meer verschillende sporen van een vermoedelijk misdrijf moeten worden onderzocht en dan Is het lang niet altijd
noodzakelijk om deze allemaal zo diepgaand te onderzoeken als het geval zou
z i j n , indien men slechts met één object te maken heeft. Men komt dan aan de
hand van een aantal gegevens dikwijls tot een practische zekerheid.
Vooral b i j aanrijdingen is dit vaak het geval. Dit soort onderzoekingen
komt, speciaal in gevallen waar de bestuurder is doorgereden en later als verdacht van het veroorzaken van de aanrijding is aangehouden en waarbij het
motorrijtuig in beslag is genomen, geregeld voor.
De sporen, die bij aanrijdingen ontstaan, z i j n het gevolg van de zeer krachtige aanraking, wrijving of botsing tussen het aanrijdende en het aangereden
voorwerp. A l s gevolg van de krachtige aanraking ontstaan practisch altijd
duidelijke sporen van de aanrijding op beide voorwerpen, die behalve in de
gedeeltelijke vernieling (deuken of krassen) van eén of beide voorwerpen,
zich ook in de vorm van verfsporen, glassplinters, rubbersporen, metaalafzettingen, sporen van olie, vuil enz. manifesteren.
Indien een mens is aangereden, zijn op het motorrijtuig soms ook bloedsporen, vezels en haren te vinden en een enkele maal, zelfs in de harde lak van
het motorrijtuig, een weefselindruk van de kleding van de aangeredene, terw i j l bijv. verfsporen en handafdrukken op de kleding van het slachtoffer kunnen voorkomen.
Het onderzoek van verfsporen is bij aanrijdingen als regel wel het belangrijkste. Een gunstige omstandigheid hierbij is dat een auto altijd met meer
dan ée'n verf» of laklaag is gespoten en vooral de spatborden, die als regel b i j
vorige aanrijdingen wel eens beschadigd werden, kunnen ten gevolge van de
verschillende herstellingen wel eens tien of meer verschillende laklagen, afgewisseld met plamuur- of grondverflagen, bezitten. Voor het vaststellen van
de gelijkheid van de lakverfschilfers, gevonden op de plaats van aanrijding
of op het aangereden object met de lakverf van de auto, is een dergelijke, uit
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vele lagen samengestelde lakverf wel zeer gunstig en vormt alleen al het feit
van een gelijk aantal gelijk gekleurde lagen in dezelfde volgorde, gelijke
fluorescentie in ultraviolet licht reeds uitermate belangrijke aanwijzingen
voor gelijke herkomst.
Als de deskundige maar zeer weinig materiaal ter beschikking heeft, moet
hij bij zijn onderzoek van speciale analysemethoden gebruik maken;
Een van de meest geschikte methoden is de spectrochemische analyse.
Daarbij wordt de te analyseren stof in een lichtbron, vonk of boog, op hoge
temperatuur gebracht waarbij z i j gaat verdampen en haar atomen licht gaan
uitzenden.
Dit licht wordt in de spectrograaf in z i j n bestanddelen ontleed, waarbij een
spectrum ontstaat, hetwelk gewoonlijk wordt gefotografeerd. Aangezien elk element in dit spectrum zijn eigen karakteristieke spectraallijnen, van zeer bebepaalde golflengten bezit, die men op de fotografische plaat kan uitmeten,
kan men van de stof op deze wijze de qualitatieve samenstelling bepalen. Op
deze wijze kan men de metallische elementen en ook enige metalloiden vrij
eenvoudig bepalen.
Op dezelfde plaat kan men meer spectra onder elkaar opnemen, waardoor
men direct na elkaar het spectrum van de te onderzoeken stof en dat van het
monster, waarmee deze stof vergeleken moest worden, kan fotograferen. Daardoor kan men de spectraallijnen van beide spectra direct met elkaar vergelijken en dus gemakkelijk constateren of de beide stoffen uit dezelfde elementen
zijn samengesteld of niet.
De grote verdienste van de spectrografische methode is, naast de zeer snelle wijze van analyseren, vooral de grote gevoeligheid van de methode, waardoor het mogelijk is om, behalve de hoofdelementen waaruit de stof is samengesteld, ook de sporen-elementen, d.w.z. de dikwijls karakteristieke verontreinigingen der stof, die voor het bewijs van identiteit vaak veel belangrijker
zijn dan de hoofdelementen, te bepalen.
Als men in een witte verf langs spectrografische weg bijv. zink, lood en
barium vindt, dan zegt dit nog niet veel, want deze elementen vindt men in de
meeste witte verven, omdat ze daarvan de normale bestanddelen vormen. Vindt
men naast deze elementen echter sporen van elementen, die bij de bereiding
van witte verven geen rol spelen en die als verontreinigingen van het uitgangsmateriaal of van de verfmolen moeten worden beschouwd, dan kan men
dikwijls de aanwezigheid van deze elementen en vooral de hoeveelheid van
elk dezer elementen, wel als min of meer karakteristiek beschouwen.
B i j de vergelijking met een andere witte verf, waarvan dezelfde herkomst
zou moeten worden bewezen, zijn deze sporen-elementen dus van het grootste
belang.
Zoals reeds gezegd, is een van de hoofdproblemen bij de gerechtelijke
scheikunde het nauwkeurig identificeren, het analyseren en onderling vergelijken van zeer kleine hoeveelheden substantie als verf, metaal, glas enz. en
het is derhalve vanzelfsprekend, dat de spectrograaf in een gerechtelijk laboratorium een onmisbaar instrument is.
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In een geval, waar een ontploffing in een huis had plaats gevonden, werd
aan de deskundige gevraagd of mogelijk met een, door de politie ter plaatse
aangetroffen, beschadigde speld in een granaatkop kon zijn gemanipuleerd.
De granaatkop was van aluminium vervaardigd geweest en moest als springstof loodazide hebben bevat. Op de beschadigde punt van de speld was uiterst
weinig van een zeer dun grijsachtig beslag aanwezig, dat bij spectrografisch
onderzoek uit lood bleek te bestaan, terwijl voorts op die plaats ook nog aluminium kon worden aangetoond. Lood en aluminium waren niet aanwezig op
de andere delen van de speld en vormden ook geen natuurlijk bestanddeel ervan. Door de uitslag van dit spectrografisch onderzoek werd aan de aanvankelijke hypothese een belangrijke steun gegeven.
B i j het onderzoek van aanrijdingen speelt het spectrografisch onderzoek
van verfpartikeltjes of glasdeeltjes vaak een belangrijke rol voor de bewijsvoering. Zo werden bij een aanrijding van een wielrijder door een auto, op het
rijwiel sporen van een rode verf gevonden. Er waren op de bewuste avond, ongeveer op het tijdstip waarop de aanrijding had plaats gehad, over de weg,
waarop het slachtoffer had gereden, twee rode autobussen gepasseerd.
B i j het normale microscopische en chemische onderzoek der verfsporen kon
niet worden uitgemaakt van welke der twee autobussen de rode verf op het r i j wiel afkomstig was. B i j het spectrografisch onderzoek kon evenwel een duidelijk verschil tussen de rode verven der auto's worden geconstateerd en een
algehele overeenstemming tussen de verf op het rijwiel en die van een der
autobussen.
Ook bij het toxicologisch onderzoek kan de spectrografie waardevolle diensten bewijzen als het gaat om het opsporen van anorganische vergiften als
arsenicum, lood, thallium, kwik en dergelijke.
Naast deze emissie-spectrografie maakt men bij het gerechtelijk-natuurwetenschappelijk onderzoek ook gebruik van andere optische analysemethoden,
als absorptiespectroscopie, colorimetrie en spectro-photometrie.
De absorptie-spectroscopie wordt veel toegepast bij het onderzoek van
bloedsporen. De rode bloedkleurstof en enkele van haar derivaten behoren tot
de weinige stoffen, die in het gebied van het zichtbare licht typische absorptiebanden bezitten, waaraan de aanwezigheid van bloed dikwijls met zekerheid kan worden herkend.
De spectroscopische methode, uitgevoerd in combinatie met het microscoop
waarop een z.g. microspectroscoop wordt geplaatst, stelt ons in staat om nog
uiterst geringe sporen bloed met zekerheid aan te tonen, terwijl z i j voorts nog
het voordeel biedt, dat z i j ook nog iets omtrent de ouderdom van het bloedspoor kan leren.
Het bloedpartikeltje, dat men van een kledingstuk of mes heeft afgehaald
en voor het onderzoek onder het microscoop heeft gebracht kan, na met een
weinig water te z i j n bevochtigd en daarin opgelost, nog een verschillend
spectrum geven al naar de ouderdom of ontledingstoestand, waarin het bloed
zich bevindt. In vers bloed is het haemoglobine voor een belangrijk deel aanwezig als oxyhaemoglobrne, dat een duidelijk en karakteristiek spectrum be99

zit. B i j vinden van dit spectrum kan de aanwezigheid van (vrij) vers bloed op
het te onderzoeken voorwerp bewezen worden geacht,
,
B i j de veroudering van bloedvlekken in lucht en licht gaat de rode bloedkleurstof over in een oxydatieproduct het z g. methaemoglobine, dat ook spectroscopisch nog goed te herkennen is. B i j nog oudere bloedsporen, die slecht
in water oplossen, zet men de bloedkleurstof, door middel van reductie in
sterk alkalisch milieu, ora in het z g. haeraochroraogeen dat twee karakteristieke absorptiebanden bezit en waaraan het bloed ook weer met zekerheid te
herkennen is.
Het spectroscopisch onderzoek van bloed wordt ook veel toegepast bij het
opsporen van koolraonoxydevergiftigingen, die herhaaldelijk, tengevolge van
lekkende gasleidingen of slecht trekkende schoorstenen, vaak bij zelfraoord
en een enkele raaal ook bij moord voorkomen. Indien het slachtoffer i n de
koolmonoxyde-atmosfeer, tengevolge van inademing van dit gas, is overleden,
dan bevat zijn bloed een hoog percentage aan koolmonoxyde-haeraoglobine,
dat bij het spectroscopisch onderzoek altijd duidelijk is te herkennen.
Moeilijker wordt het echter als het koolmonoxyde-gehalte van het bloed
beneden de 10% ligt, doordat bijv, het slachtoffer nadien nog enkele uren in
een norraale atmosfeer heeft geademd of aan hem zuurstof toegediend i s ,
waarbij het koolmonoxyde-gehalte van het bloed snel daalt tot beneden de
10% en waarbij men komt tot physiologische concentraties, zoals men ook b i j
rokers kan aantreffen.
Het bepalen van kleine percentages koolmonoxyde in bloed is een probleem, dat verschillende onderzoekers bezig houdt en men heeft daartoe in
de laatste tijd verschillende nieuwe methoden ontwikkeld. Ee'n daarvan is,
dat bij een bepaalde zuurgraad en teraperatuiu: de bloedkleurstof neergeslagen wordt waarbij het koolraonoxyde-haemoglobine echter in oplossing b l i j f t ,
hetwelk dan colorimetrisch of spectrophotoraetrisch bepaald wordt ^ \
Veel vaker dan koolmonoxyde-bepairngen in bloed komt het voor dat de Justitie vraagt ora in een monster bloed te bepalen hoeveel alcohol daarin aanwezig is. De meeste gevallen betreffen personen, die er van verdacht worden
een verkeersongeval te hebben veroorzaakt, terwijl z i j onder de invloed van
alcohol verkeerden.
B i j de beproefde en thans nog practisch overal toegepaste methode van alcoholbepaling in bloed volgens Widmark gaat men uit van een bepaalde hoeveelheid kaliumbichromaat, waarvan een gedeelte door de alcohol, die b i j
60° C uit een afgewogen hoeveelheid bloed wordt vrijgemaakt, gereduceerd
wordt. De overblijvende bichromaat wordt vervolgens titriraetrisch bepaald
en uit het verschil kan men nauwkeurig de hoeveelheid alcohol berekenen,
die in het bloed aanwezig was.
Deze methode, die in micro wordt uitgevoerd, is nauwkeurig tot op 0,005
mg alcohol, d,w,z, uitga-.nde van 100 mg bloed dus tot op 0,005% of 0,05%<„
Het grootste bezwaar dat men tegen deze methode kan hebben is, dat z i j
1) J, im Obersteg e.a. Dtsch. Z . gerichtl. Med. 40, 283, 1951.
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niet specifiek is voor aethylalcohol, doch dat ook andere vluchtige reducerende stoffen, die in bloed kunnen voorkomen, daarbij eveneens bepaald worden en, berekend als alcohol, het alcoholgehalte kunnen beinvloeden, in een
voor de verdachte ongunstige zin. Gelukkig is het aantal vluchtige reducerende stoffen in het bloed zeer klein en bij normale gezonde mensen, die geen
alcohol hebben gedronken, is het gehalte aan dergelijke stoffen minimaal klein
en ligt binnen de analysefout van 0,05%o.
Slechts b i j bepaalde ziektetoestanden kunnen dergelijke stoffen soms in
grotere hoeveelheid optreden; bij suikerziekte bijv, aceton tot een gehalte van
0,3%o, Ook bij narcose of inademen van bepaalde vluchtige organische oplosmiddelen kan het gehalte aan vluchtige reducerende stoffen in het bloed s t i j gen tot een merkbaar bedrag.
Hoewel men bij deze analyse wel de nodige voorzorgen in acht neemt en de
kans dat men andere stoffen voor alcohol zou laten doorgaan wel uitermate
klein is, heeft men toch behoefte gehad aan een methode die voor aethylalcohol specifiek i s .
H e t i s enkele jaren geleden aan een paar Zweden, Bonnichsen enTheorell ^]
gelukt een geheel nieuwe methode te vinden om het alcoholgehalte in bloed
te bepalen, welke berust op een enzymatische omzetting van de alcohol.
B i j deze methodiek maakt men gebruik van het reeds lang, uit het alcoholische gistingsproces, bekende enzym de z.g, alcoholdehydrase, waarmee alcohol uit het bloed in vitro kan worden omgezet tot acetaldehyde. B i j deze
omzetting, een waterstofafsplitsing, vervult het enzym de rol van katalysator,
terwijl aan het reactiemengsel het co-enzym D,P,N. (diphosphopyridinnucleotide) als waterstofacceptor moet worden toegevoegd. Het gehydreerde D.P.N.
blijkt spectrophotometrisch b i j 340 m|i zeer nauwkeurig bepaald te kunnen
worden waarmee tevens dus de hoeveelheid alcohol, die is omgezet, gemeten
kan worden.
Deze methode is weliswaar niet streng specifiek voor aethylalcohol, doch
wel kunnen daarmee practisch alle vluchtige reducerende stoffen, die b i j de
bloedalcoholbepaling storend kunnen werken, worden uitgeschakeld.
Tot de meest voorkomende onderzoekingen voor de gerechtelijk scheikundige behoren voorts de vervalsingen en onder deze nemen de schriftvervalsingen weer een zeer belangrijke plaats in.
Veelvuldig komt daarbij de vraag aan de orde op welk tijdstip een bepaald,
met inkt geschreven, stuk is vervaardigd, ook wel of bepaalde veranderingen
gelijktijdig of later zijn aangebracht dan de oorspronkelijke tekst.
Men heeft lang tevergeefs getracht dit probleem van de bepaling van ouderdom van inktsclirift op te lossen. Een van de moeilijkheden vormde uiteraard
ook hier weer de kleine hoeveelheid substantie waaraan men zijn onderzoekingen moest verrichten, doch bovenal was het vinden van criteria, waaraan
men het verouderen van inkt zou kunnen beoordelen, de grote moeilijkheid.
1) R.K. Bonnichsen en H.Theorell. Scand.J.Clin,Lab,Invest. 3, 58 1951.
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op de lange duur kan inktschrift wel een uitgesproken „oude" tint krijgen,
maar dit is geen constant verschijnsel en het is zelfs mogelijk, dat oud
schrift toch nog een verse indruk maakt.
Omstreeks 1936 is door Mezger en Heess ^ \ twee Duitse scheikundigen,
die veel werk voor de Justitie plachten te doen, een geheel nieuwe methode
ontwikkeld, die in zijn logische opbouw er aanvankelijk veel belovend uitzag
en inderdaad wel menigmaal met succes kan worden toegepast bij ouderdomsbepalingen van inktschrift.
De methode steuht daarop, dat papier van nature steeds een zeker vochtgehalte pleegt te hebben en dat sommige bestanddelen van de inkt, ook nadat
het schrift is opgedroogd, in dat vocht kunnen oplossen en aldus i n het papier
kunnen diffunderen.
De methode van Mezger en Heess berust op een zodanige diffusie van chloriden en sulfaten; voorzover deze ionogeen gebonden zijn, kunnen ze ter
weerszijden van de aanvankelijke inktlijnen diffunderen. Om de mate van deze diffusie vast te stellen worden stukjes van het schrift uitgesneden en aan
een zodanige scheikundige bewerking onderworpen, dat de originele inktkleur
geheel wordt weggebleekt en het chloride via zilverchloride, door reductie
wordt zichtbaar gemaakt als bruin-zwart f i j n verdeeld zilver, terwijl (bij het
sulfaat-onderzoek) het sulfaat zichtbaar wordt gemaakt, via loodsulfaat, als
zwart-bruin loodsulfide.
Na deze bewerking worden de stukjes weer op hun originele plaatsen ingevoegd, zodat dan de breedte van de verkregen zg. chloride- of sulfaatbeelden
direct met die van de aangrenzende inktlijn kan worden vergeleken. Over het
algemeen verdient het aanbeveling het breedteverschil, dus de mate van diffusie, te beoordelen aan foto's in 8 a 10-voudige vergroting.
Het chloride-ion heeft een aanzienlijk grotere diffusiesnelheid dan het sulfaat-ion en onder normale omstandigheden is het chloride uit de inktlijn na
één tot maximaal twee jaren zo ver in het papier gediffundeerd, dat geen met
het oog zichtbare zwarting ter plaatse van de inktlijn meer te zien is.
Het sulfaat diffundeert veel langzamer en de diffusie i n het sulfaatbeeld
begint eerst na verloop van één tot twee jaren zichtbaar te worden en wordt
daarna zeer geleidelijk aan breder.
De breedte van de chloride en (of) sulfaatbeelden zou dus een eenvoudige
maatstaf kunnen zijn voor de ouderdom van het schrift, als deze diffusie, behalve van de t i j d , ook maar niet in zo hoge mate nog afhankelijk was van enkele andere omstandigheden.
Daar is in de eerste plaats de vochtigheid van de omgeving, waarin het
schrift is bewaard, die een grote rol speelt bij de diffusie van het chloride
en sulfaat in het papier. Hoe groter de vochtigheidsgraad des te sneller verloopt de diffusie. B i j bewaren in een kelder of in de buitenlucht kan het chloride soms binnen een maand reeds volledig in het papier zijn gediffundeerd,,
terwijl dit bij bewaring in een vertrek, waar des winters normaal gestookt
wordt, ongeveer een tot twee jaren duurt.
1) W.Heess, Dtsch.Z.gerichtl.Med. 28, 269, 1937.
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De sulfaatdiffusie is nog sterker van de vochtigheidsgraad der bewaarplaats
afhankelijk.
Indien men dus de ouderdom van inktschrift moet bepalen, is het noodzake¬
l i j k , dat men goed geïnformeerd is over de plaats waar het document is bewaard, terwijl men bovendien bij voorkeur ook zal moeten beschikken over
authentiek schrift, dat op geheel dezelfde wijze is bewaard als het litigieuze
schrift. De soort en samenstelling van de inkt spelen ook wel enige rol evenals de soort papier waarop geschreven is, doch deze factoren hebben veel
minder invloed op de diffusie dan de vochtigheid van de lucht op de plaats,
waar het stuk is bewaard.
'
Het is dan ook veel eenvoudiger, indien niet de absolute ouderdom van een
schrift moet worden bepaald, maar volstaan kan worden met het bepalen van
de relatieve ouderdom ten opzichte van een aantal andere stukken, waarvan
de datering wel vaststaat en die op dezelfde wijze zijn bewaard als het betwiste stvik.
Ook liggen de verhoudingen vaak gunstig, als men van toevoegingen, die
aan een document, bijv. een testament, zijn aangebracht, wil weten of deze
tegelijkertijd of eerst later zijn geschreven dan de oorspronkelijke tekst.
In dit laatste geval immers weet men zeker, dat de bewaring onder geheel
dezelfde omstandigheden is geschied, terwijl men bovendien hetzelfde papier
heeft.
Hoewel met de invoering van de methode van chloride- en sulfaatbeelden
zonder twijfel een belangrijke vooruitgang is geboekt b i j het onderzoek naar
de ouderdom van inktschrift, stuit men in de practijk dikwijls nog op onverklaarbare moeilijkheden, die een waarschuwing vormen voor een al te lichtvaardige hantering en interpretatie van de uitkomsten van dit onderzoek.
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Wanneer men zich een ogenblik bezint op de rol die geneesmiddelen momenteel bij de behandeling van tuberculose spelen, wordt het spaedig duidelijk,
dat deze bij een tot stand komende genezing veelal nog slechts een ondergeschikte is.
En dan r i j s t direct de vraag hoe het komt dat bij de tuberculosebestrijding
tot nu toe eclatante successen ipet geneesmiddelen, als bij vrijwel alle andere bacteriële infectieziekten werden geboekt, zijn uitgebleven,
In een schets van de ontwikkeling van het onderzoek op dit gebied zal dit
probleem nader worden geanalyseerd.
Het l i j k t evenwel interessant om, voorafgaande daaraan, in hoofdlijnen de
voorgeschiedenis te volgen, want ook hier heeft de drang tot helpen van de
zieke mens tot handelen geleid, lang voordat door onderzoek inzicht werd
verkregen in de aard van de piekte en op grond daarvan naar geneesmiddelen
in de moderne zin kon worden gezocht.
Allereerst is dan van belang te onderzoeken hoever terug het optreden van
tuberculose valt na te gaan en in hoeverre men met het ziektebeeld bekend
is geweest. De oudste aanwijzingen in dit opzicht heeft men verkregen door
het vaststellen van afwijkingen aan de ruggegraat van menselijke skeletten,
in het bijzonder ook b i j Egyptische mummies, waarvan men nu weet dat z i j
van tuberculeuze oorsprong moeten zijn geweest.
En zodra op enigerlei wijze gegevens uit het verre verleden zijn vastgelegd, vindt men bij tal van volken aanduidingen van het ziektebeeld, vooral
van de longtuberculose. Bijvoorbeeld in aanroepen van, tussen de goden en
de mensen geplaatste, Brahmaanse priesters (1500 v. Chr.): „O koorts, met
Uw broeder tering en Uw zuster hoest, ga naar het volk beneden®.
Tijdens de oude Chinese cultuur, waarin zich de signatuur-leer *) ontwikkelde, werden rode planten of bladeren voorgeschreven, indien bloed werd opgegeven.
B i j de Grieken, b.v. H I P P O C R A T E S (460-370 v. Chr.) vindt men alle ziekten, die sterke vermagering tengevolge hadden, aangeduid met phthisis (= gewichtsvermindering, vgl. onze uitdrukking tering). Phthisis met longsymptomen
— men kende reeds het beluisteren van de longen — werd gedacht te ontstaan
*)De leer dat in de eigenschappen (kleur, reuk, vorm) van planten, of delen daarvan,
aanwijzingen liggen betreffende de ziekten, waarbij zij gunstig effect zouden opleveren,
L ezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligentia", op 13 Maart 1953.
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uit een longzweer. Daar behandeling van zweren algemeen in „opdrogen"' bestond, was deze ook hier daarop ingesteld: toediening van teer of rayrrhe en
zo mogelijk de patiënten doen verblijven in droge streken.
Men stelde vast dat de ziekte zonder merkbare crisis verliep en verbond
daaraan de, nu niet meer aanvaarde, conclusie dat aandacht in een vroeg
stadium niet zozeer nodig was. Tegen bloedspuwingen vindt men nu o.a. rode
kool opgegeven en indachtig het „contraria contrariis curantur" werden bij
sterke vermagering aderlaten en braak- en purgeermiddelen toegepast.
GALENUS(131-200) beschouwde de phthisis als ongeneeslijk. H i j had een
voorstelling van de besmettelijkheid, om welke reden bezoek aan de patient,
ook van familieleden, werd verboden.
B i j de behandeling bleven in P e r z i ë (o.a. door AVICENNA) reeds vroeger
voorgeschreven, ezelinne-melk en gemalen kreeften-schalen (kalk) in gebruik.
Deze gedachten en methoden hebben, hoewel natuurlijk gevarieerd, doorgewerkt tot 1500 en gedeeltelijk zelfs nog langer.
Nadien vindt men veel meer gegevens vastgelegd (boekdruk), en met een
keuze daaruit zal de ontwikkeling tot aan onze tijd. worden gevolgd.
De besmettelijkheid van de ziekte werd door enkelen duidelijk herkend, met
name door Jerome FRACASTOR (1546), doch deze opvatting en haar conse¬
quenties voor de behandeling werden lang niet algemeen aanvaard. Wat die
behandeling verder betreft: arseen- en zwavelverbindingen werden ingevoerd
en voorts krijt, blijkbaar als variant op de in poedervorm gebrachte kreeftenschalen.
In de phthisis-groep onderscheidde men nu een long-phthisis, doch pas bi)
het optreden van ernstige symptomen (ulceraties en bloedingen). Daar deze
onderscheiding zodoende werd gemaakt b i j practisch altijd dodelijk verlopende ziekte-processen, behoeft het geen verwondering te weldcen dat de longphthisis als ongeneeslijk gold, en dat heeft geduurd tot verin de vorige eeuw.
Anatomisch werd meer inzicht verkregen door het toenemend aantal secties.
B i j phthisis patiënten vond men daarbij in diverse weefsels, vooral in de longen knobbeltjes, die tuberkels werden genoemd. Het is de grote verdienste
van SYLVIUS (LEBOIS of Franciscus de le BOË, I 6 l 4 - l 6 7 2 ) , die in Leiden
als hoogleraar in de geneeskunde heeft gewerkt, als eerste het rechtstreeks
verband\ussen tuberkels en longphthisis te hebben vastgesteld. Het ontstaan
van de tuberkels is uitvoerig beschreven in Richard M O R T O N ' S „Phthisiologica" (1689). Gedurende twee eeuwen heeft men op deze gronden de tuberculeuze phthisis van de andere vormen onderscheiden (pathologisch).
Het geloof in de besmettelijkheid wisselde sterk en het is merkwaardig te
moeten vaststellen, dat tegen het einde van de 18de eeuw de gevaren i n dit
opzicht in de Noordelijke landen veel minder serieus werden genomen dan
bijv. in Italië en Spanje. I n deze landen bestond verplichting tot aangifte en
werden verordeningen uitgevaardigd tot het doen verbranden van bijv.meubilair en beddegoed na overlijden van een patient (vgl. f i g . 1 en 2).
De prognose werd nog steeds als hopeloos beschouwd; men kende evenwel,
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Fig. 2. Verordening van koning Ferdinand VI van Spanje
(1751), waarbij verschillende voorzorgsmaatregelen worden
genomen ten bate van de volksgezondheid In het gehele koninkrijk, ter voorkoming vao de schade die wordt ondervonden
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zoals zo dikwijls in dergelijke omstandigheden, een ontelbaar aantal „geneesmiddelen*', waaronder teerwater en bouillon van kalfslong, terwijl alle nieuwtjes werden geprobeerd: thee, koffie, chocola, tabak. Teneinde het wenselijk
geachte doorbreken van de „long-zweer" te bevorderen, werd o.a. paardrijden
zeer aanbevolen! Men vindt dit ook bij BOERHAAVE (1668-1738) vermeld.
Hiermede is in enkele trekken het beeld geschetst tot aan het begin van de
19de eeuw.
BAYLE (1774-1816) ontwikkelde toen helderder voorstellingen omtrent de
betekenis van de tuberkels met betrekking tot het ontstaan en verloop van de
ziekte. Een zeer belangrijke figuur in deze t i j d was LAENNEC (1774-1826),
die in 1819 de ausculatie invoerde — h i j is de uitvinder van de stethoscoop —
en vollediger dan iemand voor hem het algemeen ziektebeeld overzag.
LAENNEC onderkende verschillende vormen van de tuberculeuze phthisis,
o.a. ook de militaire, waarbij de tuberkels door het gehele lichaam verspreid
voorkomen. H i j becritiseerde reeds tal van zijns inziens ondeugdelijke middelen. Doch blijkbaar was hij in die critiek ook nog weer begrensd, gezien de
grote waarde die h i j hechtte aan het importeren van flessen „zoute lucht" uit
Engeland, welke in z i j n kamer werden geopend, en aan het ophangen van verse
zeewier in de ziekenzalen.
De ziekte bleef overigens als vrijwel ongeneeslijk beschouwd en men probeerde nog van alles; bij de middelen voegden zich nu de elementen chloor en
jodium, verder bleef creosoot ln ere en voegde men kalkwater aan de melk toe.
Met het werk van VILLEMIN betreffende de overdraagbaarheid (= infectieus
karakter) kondigt zich echter een nieuwe instelling ten opzichte van het probleem aan. In 1865 toont deze onderzoeker duidelijk aan dat de ziekte van dier
op dier en van mens op dier kan worden overgebracht, echter nog niet zo duidelijk blijkbaar dat iedereen overtuigd werd: een aantal onderzoekers bleef
nl. trouw aan de erfelijkheids-theorieën.
Het werk van VILLEMIN effende evenwel de weg voor Robert KOCH, die in
1882 de tuberkel-bacil {Mycobacterium tuberculosis, v g l . figuren 3-6) ontdekte als de oorzaak van de ziekte, die inmiddels tuberculose werd genoemd.
Daarna leerde men in rundvee respectievelijk in vogels voorkomende z.g.
bovine en aviaire mycobacterie-stammen kennen en voorts vond men nog weer
andere stammen in koudbloedige dieren en niet-pathogene mycobacteriën in de
bodem. (Voor beschouwingen omtrent een evolutie tot de pathogene vormen
vergelijke men DEN DOOREN DE JONG ^'*l)
Behoudens de begrijpelijke grote invloed in de klinische sfeer, waarbij de
verdere ontwikkeling van het sanatorium-wezen belangrijk was, had K O C H ' S
ontdekking niet direct grote invloed in chemotherapeutisch opzicht. De aanval
tegen bacteriën langs deze weg moest, algemeen gezien, nog worden begonnen. Wat de toepassing van chemische middelen betreft zag men voorlopig
slechts een voortzetting van de traditie: arseenverbindingen, tannine, jodium,
creosoot en nu vooral ook levertraan in grote doses. Voorts vonden kwik- en
goud-verbindingen ingang.
Tegen infectie-ziekten veroorzaakt door protozoën had men in enkele geval108

Fig. 3, Cuitures van Myc, tuberculosis (humane stam)
Orig'.
op LOEWENS:TEIN•voedingsbodem.
·
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F i g . 5. Elecuonen-microscopische opname van Myc, thamnopheos
(niet-pathogeen) ter illustratie van de mycobacterievorm. (Vergroting op oorspronkelijk negatief 5800X),
Volgens S.MUDDen mw. ^^'>

Fig. 6. Electronen-microscopische opname van een aviaire stam
van Myc, tuberculosis, die inlicht over de cel-structuur.
Volgens G.KNAYSI en mw. ^^'>

len reeds effectieve geneesmiddelen beschikbaar in de vorm van natuurproducten, n l . chinine tegen malaria en emetine tegen amoebe-aandoeningen.
Daarbij voegde zich dan in 1904 EHRLICH en H A T T A ' S synthetische Salvarsan tegen spirochaeten. Deze mijlpaal in de ontwikkeling van de chemotherapie had echter geen directe betrekking op middelen tegen bacteriële infectieziekten. Men had op de overgang van de 19e naar de 20e eeuw reeds een
groot aantal bacteriën als verwekkers van infectieziekten leren kennep, doch
voorlopig bleef een chemotherapeutisch verweer hiertegen uit.
De situatie op het terrein van de tuberculose-bestrijding had na 1890 een
tijdlang onder de ban gestaan van K O C H ' S tuberculine * ) , waaromtrent hij
mededeelde vastgesteld te hebben dat het door een werking op tuberculeus
weefsel de tuberkelbacillen onschadelijk maakte. Het preparaat werd in verschillende vormen een tijdlang aangewend, doch men moest uiteindelijk tot de
conclusie komen, dat het genezende effect slechts vermeend was.
De hierop volgende teleurstelling leidde tot een zeker scepticisme ten aanzien van therapeutica voor tuberculose en de clinici verlegden de nadruk weer
naar maatregelen ter verhoging van de algemene weerstand, als volstrekte rust,
goede voeding en verblijf in de open lucht.
Het chemisch-bacteriologisch onderzoek ging echter door. Daarbij werden
in vitro oude middelen op een eventuele anti-tuberculose werking onderzocht,
alsmede tal van nieuwe verbindingen, vooral kleurstoffen, die zo dikwijls uitgangspunten voor chemotherapeutisch onderzoek hebben gevormd. Een aantal
daarvan bleek in vitro goed actief te zijn en sommige hadden ook effect in het
met Myc. tuberculosis geïnfecteerde proefdier (veelal cavia), doch de k l i n i sche phase werd niet bereikt.
Op grond van de goede resultaten verkregen bij de behandeling van lepra
(veroorzaaktdoorAIycroè«c/e««OT/e/)re«)met vetzuur-fracties uitde chaulmoogra
olie, was men geneigd de werking van levertraan bij tuberculose aan de daarin
voorkomende vetzuren toe te schrijven. Separaat onderzoek van deze fractie bij
proefdieren en ook in de kliniek leverde echter geen overtuigende uitkomsten.
Later heeft men gedacht dat de werking zou kunnen samenhangen met het
gehalte aan de vitaminen A en D; wat de laatste betreft uiteraard in verband
met de invloed op de calcium-stofwisseling. Voorlopig is uit aldus gericht onderzoek slechts de vitamine D stoottherapie bij lupus overgebleven.
De ervaringen met chaulmoogra olie deden nog op andere wijze hun invloed
*) Tuberculine is een ingeSampt filtraat van een gedode tuberkelbacillen cultuur. Daarr
in voorkomende eiwitten veroorzaken bij mensen, die een tuberculeuze infectie hebben doorgemaakt, in de meeste gevallen een allergische reactie. Tuberculine, of
veelal een gezuiverde fractie daarvan (P.P.D. = purefied protein derivative), vindt
geregelde toepassing om het al of niet besmet geweest zijn vast te stellen. (PIRr
QUET, VAN B A L E N - of MANTOUX-reactie). Positieve reactie is een voordeel in
sterk besmet milieu, daar men dan een verhoogde afweer tegen her-infectie van buitenaf bezit. Valt de reactie negatief uit, dan kan die betere weerstand worden verkregen door inenting met het B.C.G.-vaccin (Bacille CALMETTE-GUERIN), d.w.z.
met een door C A L M E T T E en GUERIN verkregen verzwakte bovine stam, die nog
slechts een plaatselijke reacde veroorzaakt.
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gelden. De structuur van in de olie voorkomende actieve vetzuren, hydnocarpuszuur (I) en chaulmoograzuur (II), was nl. bekend geworden,
(CH2)ioCOOH

(CH2)i2C00H

I

II

en dit inspireerde tot synthese van ringsystemen en vertakte ketens bevattende vetzuren. Vooral het systematische onderzoek van ADAMS en mw. '^^1932)
leverde een goed inzicht in de relatie tussen structuur en werking in deze serre. In vitro werd een maximaal effect gevonden voor zuren met 16-18 C atomen, bijv. voor III en IV
COOH

COOH

CH 2-CH 2-^ C — ( C H 2) e-CH 3

CH gfCH 2) e- C — ( C H 2) g- CH g

<z>-

H

H
III

IV

Algemeen wordt echter de werking van dit type verbindingen in tegenwoordigheid van bloed sterk verzwakt (serum-effect) en waarschijnlijk mede hierdoor
is het effect bij proefdieren en - voorzover in enkele gevallen in de kliniek
getoetst - b i j de mens onvoldoende gebleken om bruikbare middelen op te leveren.
In 1924 veroorzaakte MÖLLGAARD met de introductie van het sanocrysine
genoemde natriumaurothrosulfaat (V) een opleving van de
Nag [Au(S203)2] , 2H2O

V

goud-therapie bij tuberculose, die tot ongeveer 1935 heeft geduurd. Indien
achteraf deze toepassing critisch wordt geanalyseerd (vgl. d'ARCY HART
dan moet worden vastgesteld, dat daarvoor eigenlijk onvoldoende gronden aanwezig waren en dat de toxiciteit van het middel werd onderschat. Na 1935 nam
het gebruik af en na 1939 speelden sanocrysine en andere goud-preparaten
vrijwel geen rol meer.
In 1935 verkregen DOMAG.K en mw, met prontosil de eerste tegen pathogene
bacteriën werkzame stof, die ook voor inwendig gebruik geschikt is. Nadat
T R E F O U E L en mw, het sulfanilamide (VI) als het werkzame principe hiervan
hadden onderkend, voerde substitutie in de -"S02NH2-groep tot een serie verwante sulfonamiden, waarvan een aantal nu een

" ^ N - * ^ 3 ^ S 0 2NH2
VI

H sN-^^COOH
VII
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door ieder gekende rol spelen bij de bestrijding van bijv. door pneumococcen
en streptococcen veroorzaakte acute infectie-ziekten.
Behoudens het feit dat met de sulfonamiden een doorbraak op chemotherapeutisch terrein werd bereikt, dient hun grote betekenis voor het verdere onderzoek in algemene zin te worden vermeld. Door een analyse van het mechanisme hunner werking leerde men deze groep geneesmiddelen namelijk kennen
als tegenspelers van het voor de reproductie veler pathogene micro-organismen
onontbeerlijke para-aminobenzoëzuur (pabz, VII). Nadien heeft het idee geneesmiddelen te zien als antagonisten van essentiële stofwisselingsproducten
een uitermate belangrijke rol gespeeld, zowel met betrekking tot de vraag naar
het mechanisme van de werking als voor het zoeken naar nieuwere geneesmiddelen.
Uiteraard werden de sulfonamiden zowel in vitro als bij proefdieren en op
bescheiden schaal in de kliniek op hun werking tegen de tuberkelbacil onderzocht. Deze bleek echter onvoldoende te zijn om van enige betekenis te kunnen zijn bij de tuberculose-bestrijding.
Dit beeld veranderde enigszins toen in 1939, bij de verdere ontwikkeling
van het sulfonamide-gebied ook sulfonen ''^^ (vgl, ioc.cit,
en ' ^ ^ j in het
onderzoek werden betrokken. Hoewel in chemische zin geen sulfonamiden,
bleken deze sterk anti-bacteriele verbindingen volgens een zelfde mechanisrae, nl. als pabz-antagonisten, te werken.
De eenvoudigste representant uit deze serie, het 4,4 '-diamino-diphenylsulfon (DDS, VIII), vertoonde in vitro een uitgesproken remmend effect op de
groei der tuberkelbacillen en ook bij proefdieren werd een beïnvloeding van
het proces gezien, als nog niet eerder was waargenomen. De geringe oplosbaarheid maakte de stof
H^ N - ^ ^ S O 2-^^-NH 2

VIII

H OCH-iCHOH) 4-CH - H N - ^ ^ - S O s - H ^ ^ N H - C H
SOsNa

-(CH0H)4-CH20H

SOgNa

IX

NaOSO CH 2 - H N - 4 ^ ^ - S O 2 - ( ^ ^ - N H - C H jOSONa

^ ^ - C H

-CH2-CH - H N - ^ ^ - S O

SOgNa

2-^3-NH-CH

SOgNa

" ^ ^ - 0 - ^ " = < J _ N H 2
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X

-CHo-CH

SOgNa

SO3NA

echter moeilijk hanteerbaar en voorts was de giftigheid vrij sterk. Dit leidde
tot synthese van in water oplosbare derivaten van DDS als promine (IX), diason (X) en sulphetron (XI), en tot invoering van andere ringsystemen, als in
promizol (XII),
Samenvattend moet echter worden geconcludeerd dat deze sulfonen voor inwendige toediening over langere t i j d , zoals bij tubercoluse noodzakelijk i s ,
nog teveel bijwerkingen vertoonden en eigenlijk in werking bij de mens ook
teleurstelden. Het gebruik is daardoor beperkt gebleven tot uitwendige toepassing bij lepra, met name van DDS en sulphetron.
Hoewel dus aan de gedurende korte tijd gekoesterde verwachtingen lang niet
ten volle werd voldaan, was onmiskenbaar een kleine vooruitgang bereikt en
begrijpelijkerwijs stimuleerde dit het onderzoek van synthetische verbindingen
Deze onderzoeHngen kregen bovendien meer gerichte impulsen door het
werk van A N D E R S O N en mw. ' ' ) ( v g l . ^o))^ ^-^
tuberkel-bacillen nauwkeurig chenusch inventariseerden (momenteel vooral voortgezet door L E D E R E R
en mw.
• 0. Hierbij werd een uitzonderlijk hoog gehalte aan lipoiden ge¬
vonden, waaronder wasachtige stoffen, die men zich ook in een z.g. was-huid
gelocaliseerd dacht. Voorts werden ongebruikelijke typen vetzuren, n l . met
vertakte ketens, aangetroffen, waarvan het phthionzuur (later gebleken een
mengsel van zuren te zijn) in staat is bij de cavia tuberkelachtige weefsel¬
beschadigingen te veroorzaken.
Het onderzoek werd nu enerzijds gericht op in vet oplosbare (lipophiele)
derivaten van antibacteriele stoffen, waarvan men verwachtte dat zij beter in
de tuberkel-bacil zouden kunnen doordringen, o.a. door een betere penetratie¬
van de was-huid of eventueel door desintegratie daarvan.
Anderzijds inspireerde het antagonisme sulfanilamide-p.aminobenzoezuur
tot synthese van onschadelijke vertakte vetzuren, waarvan men hoopte dat z i j
op enigerlei wijze de vorming, dan wel de werking van phthionzuur zouden
kunnen tegengaan.
Langs beide wegen werden stoffen verkregen, die
vitro tegen mycobacteriën actief zi,n, echter zonder uitzondering de in vivo tests ( b i j proefdieren)
met doorstonden, waarbij het reeds genoemde serum-effect waars h i j n l i j k wee
een belangrijke rol speelde. Ook de hiermede verwante systematis he onderten S: T r
r
'
^ - I k y l - b L s t e e n z u u r derivaten, hebben tot nu toe met het gezochte resultaat opgeleverd * ) .

^^S^iÏS^tnT^^^^^^

onderzoek heeft veeleer positieve
d a a r d o o r de r o l v a n v e r s c h i l l e n d e b T . f n ^ T ? ^ " ' ' " ' ^ t ^ - b a c i l l e n . Men l e e r d e n l . m e d e
en v e r k r e e g , door t o e v o e g i n g v a n ^^^^^
c u l t u u r - m i l i e u beter k e n n e n
tuberkel-bacillen s n e H . r
'
L T / . "^''''=,-^"'^'e « ' « " ' ^ n . m e d i a w a a r i n de
( D U B O S en mw. 25.26))
" °^
onderzoek geschiktere w i j z e
groeien

w a s a c h t i g , een barrière v ó r m e n d omhul^1
5 '
homogeen
v o l g t v e r d e r ook u i t d e s t e Z e w e k t g ' t g e / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
^ ^ B O ^ \'^)- ^it
ken in water oplosbare verbindingen.
t u b e r k e l - b a c i l l e n v a n n a d e r te b e s p r e -
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Het
verder
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B e
Wij

zou hier te ver voeren alle klassen van verbindingen te bespreken, die
in het onderzoek werden betrokken (voor meer gegevens vergelijke men
9) 10) l l X
e
s
vermelden slechts dat het uit de tuberkelbacil geisoleerde phthiocol
( X I I I ) de interesse voor naphthochinon-derivaten opwekte en de werking van
de sulfonen mede aanleiding gaf tot het onderzoeken van verbindingen afgeleid van benzophenon, diphenylaether en diphenylamine.

XIV

Een oxydatie-product van 2-amino-diphenyIamine, het reeds bekende anilinoaposafranine ( X I V ) bleek in vitro een uitzonderlijk sterke werking te bezitten
en B A R R Y
vermeldt van deze verbinding, dat z i j in voorlopig klinisch onderzoek bij nier-tuberculose een met die van streptomycine overeenkom.stige
werking vertoonde. De verdere resultaten dienen hier te worden afgewacht,
doch het geheel overziende moet men tot de tele'irstellende conclusie komen,
dat al dit werk tegen het einde van de tweede wereld-oorlog nog geen klinisch
bruikbaar materiaal had opgeleverd,
In de oorlog leidde het onderzoek over penicilline een nieuwe periode voor de chemotherapie in. Dit welhaast ideale geneesmiddel, nl. met sterke
anti-bacteriële werking en zeer geringe giftigheid voor de mens, werd gangmaker voor een enorm snelle ontwikkeling op het gebied der antibiotica
(vgl.
En wederom werd natuurlijk direct nagegaan in hoeverre hier een mogelijkheidlag ook voor de tuberculose-bestrijding vooruitgang te boeken. Penicilline
bleek niet het antwoord te zijn, doch ieder daarna verkregen antibioticum is
Zorgvuldig op zijn werking tegen mycobacteriën onderzocht.
Het is interessant dat voorlopers van aldus gericht onderzoek reeds ver
terug in de literatuur zijn aan te wijzen. In feite was C A N T A N I in 1885 de eerste die een tuberculeuze infectie trachtte te bestrijden met andere micro-organismen. H i j was bekend met het feit dat bepaalde bacteriën de groei van pathogene micro-organismen in hun cultuur kunnen remmen en kwam tot een proefneming bij een tuberculose patient, waarbij een verstoven cultuur van Bacterium
termo werd geïnhaleerd (zie f i g . 7),
In onderzoekingen van R A P P I N (1912) en V A U D R E M E R (1913) bleken extracten uit cultures van B. subtilis, B, mesenterictis, B. megatherium en Aspergillus fumigatis, in vitro actief te zijn tegen tuberkel-bacillen (vgl, verder
WAKSMAN

Practische gevolgen had dit alles echter niet; die kwamen pas na het werk
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8. Eerste illustratie betreffende de werking van streptomycine op

Myc» tuberculosis.
Volgens A.SCHATZ, S.A.WAKSMAN

tl„.

van WAKSMAN en mw. over Actinomyceten, I n 1944 verschenen de eerste publicaties over het uit Streptomyces griseus geisoleerde streptomycine, waarin
de sterke werking in vitro tegen Alyc. tuberculosis werd vermeld ^^'^^'> (zie
fig.8)(vgl. 33.">),
In daarna volgend onderzoek van verschillende groepen (vgl. ^^'^^^ werd de
ingewikkelde structuur van streptomycine (XV) vastgesteld. Het antibioticum
kan als een wel zeer bijzonder trisaccharide worden beschouwd, waarvan de
werking aan het gehele molecuul gebonden is; de splitsingsproducten zijn inactief.

Streptomycine gaf b i j het geïnfecteerde proefdier een duidelijk effect en
vond zijn weg naar de kliniek. De resultaten waren zodanig, dat het snel een
uitgebreide toepassing kreeg, die zich heeft kunnen handhaven. Daarmede is
streptomycine geworden tot het eerste werkelijk chemotherapeutisch hulpmiddel b i j de tuberculose.
De betekenis ligt vooral in de levensreddende werking bij de vroeger v r i j wel zonder uitzondering dodelijk verlopende tuberculeuze meningitié. Ook bij
nier-, darm- en miliaire tuberculose zijn met streptomycine successen geboekt,
terwijl het bij de long-tuberculose vooral van belang is ter voorbereiding van
operatieve ingrepen.
Bijzondere attentie bij de dosering is geboden, daar aan de hoge kant zien
specifiek toxische werkingen op gehoor- en evenwichtscentra kunnen voordoen
en bij onder-dosering het gevaar bestaat dat door gewenning aan het antibioticum tuberkelbacil-vormen optreden die resistent zijn tegen hoeveelheden,
die vanwege de giftigheid niet kunnen worden overschreden. De laatste moeilijkheid kan voor een groot deel worden omzeild door streptomycine te combineren met een middel, met name het nog nader te bespreken PAS, waarvoor
tegen streptomycine resistente stammen nog wel gevoelig zijn. Het doseringsschema is dan om de 3 dagen 1 g streptomycine en 12 g PAS per dag.
Met streptomycine is dus ongetwijfeld winst geboekt door betere genezingskansen i n vroeger hopeloze gevallen en ondersteuning van de nog primair b l i j vende op verhoogde weerstand gerichte maatregelen.
Wij moeten echter erkennen dat het geen echt ge»eesmiddel is in de zin en
de omvang als de sulfonamiden en penicilline bij de behandeling van acute
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infecrie-ziekten. En daarom wordt bij voortduring gespeurd naar antibiotica
die dit ideaal dichter benaderen. Daarbij heeft een aantal, na het vaststellen
van een uitgesproken tuberculo-statische werking in vitro, via proefdieronderzoek inderdaad de klinische phase bereikt.
Neomycine en viomycine bleken evenwel te toxisch te zijn, terwijl b i j mycomycine een te grote onbestendigheid van de stof een belemmering voor de toepassing vormt (vgl. loc.cit. 13). Met het in Januari 1953 aangekondigde amicetine
is het klinisch onderzoek nog i n gang en een eindoordeel niet mogelijk. Voorlopig is streptomycine zodoende nog niet door een nieuw antibioticum overtroffen.
Inmiddels werd ook aandacht besteed aan andere natuurproducten, hetzij dat
zij op een werking tegen tuberkelbacillen werden onderzocht, dan wel dat men
trachtte van nog steeds toepassing, vindende middelen, als bijv. levertraan,
de eventueel actieve component te isoleren.
Zo onderzocht men ln Japan sinds 1936 het qua structuur bekende alkoloid
cepharantine uit Stephania cepharanta en voerde men het bij de tuberculosebehandeling in, nadat een in vitro activireit was gevonden en de giftigheid gering bleek te zijn. Er werd vrij veel ophef gemaakt van de bereikte klinische
resultaten, doch een uitgebreide contröle rn Amerika, waarbij blijkbaar strengere criteria golden, voerde tot de conclusie dat dit ten onrechte is geschied
38)

De Nederlandse onderzoekers EMMERIE, ENGEL en KLIP ^'^hebben kortgeleden opnieuw de levertraan onder de loupe genomen, waarbij sterke in vitro
werking in de onverzeepbare fractie werd gevonden, welke eigen bleek te zijn
aan onverzadigde glycerol-aethers. Deze stoffen waren echter bij toediening
aan de cavia te toxisch om een in vivo activiteit te kunnen bepalen. B i j de
beoordeling van dit resultaat dient men er evenwel rekening mede te houden
dat de giftigheid van de actieve fractie in „levertraanvorm* geringer kan zijn
dan bij afzonderlijke toediening; mogelijk is daardoor enig effect van lever¬
traan bij de mens op deze grond niet geheel uit te sluiten.
Op zuiver synthetisch terrein kwam men vooruit toen werd aangeknoopt bij
onderzoekingen over de stofwisseling van de obligaat aerobe mycobacteriën,
BERNHEIM •'"'•'^^had in 1940 gevonden dat benzoëzuur (XVI) en salicylzuur (XVII) de ademhaling (zuurstof-opneming) van de tuberkelbacillen speciaal van de virulente stammen, stimuleren.
COOH

COOH

COOH

NHs
X VI
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LEHMANN (1946) ''^•''^^ onderstelde nu dat een antagonist van bijv. salicylzuur de ademhaling zou kunnen belemmeren en daarmede de groei remmen.
Het resultaat van in vitro onderzoek van een groot aantal salicylzuur-analoga
was in dubbel opzicht verrassend. In het para-aminosalicylzuur (PAS, XVIII)
werd nl. een zeer eenvoudige verbinding met goede en specifieke groei-remmende werking gevonden (tegen vele andere bacterié'n is PAS nl. zo goed als
onwerkzaam), doch de ademhaling werd door PAS practisch niet beinvloed.
Bovendien was van enigerlei antagonisme tussen PAS en salicylzuur geen
sprake, terwijl de werking van PAS wel door pabz (VII) wordt gereduceerd.
Het uitgangspunt was dus niet juist, doch de uitkomst bleek bruikbaar toen
deze gemakkelijk te bereiden en relatief ongiftige verbinding ook in de kliniek
een gunstig effect opleverde (vgl. f i g , 9).
Na het gebruik van PAS op grote schaal kon worden geconcludeerd dat de
betekenis niet zozeer moet worden gezien in een afzonderlijke toediening, doch
in de reeds vermelde combinatie met streptomycine ''''^ ter vermindering van
het resistentie-gevaar,
PAS wordt snel uitgescheiden en daarom is een hoge dosering vereist.
Het vaststellen van klinische bruikbaarheid van een verbinding, met een
structuur zo eenvoudig als die van streptomycine ingewikkeld is, zette de synthetische sluizen wijd open. Honderden derivaten van PAS en verwante verbindingen zijn onderzocht, waarbij in het bijzonder ook werd gelet op verbindingen met een langzamer uitscheiding, doch geen daarvan is tot nu toe een
verbetering gebleken te zijn
De van de phenylester van PAS vermelde
sterkere in vivo werkzaamheid (FREIRE en mw, ''^^ is door andere onderzoekers niet bevestigd kunnen worden
Ongeveer tezelfder t i j d als het PAS werd ontwikkeld kwam BEHNISCH
ertoe enige tussenproducten voor de synthese van sulfathiazolen en sulfathiodiazolen op hun werking tegen mycobacteriën te doen onderzoeken. Genoemde
sulfonamiden zijn nl. de enige die een redelijke in vitro werking bezitten.
Van de voor sulfathiodiazolen benodigde thiosemicarbazonen werd als representant het eerst benzaldehyde-thiosemicarbazon onderzocht en in vitro zeer
sterk actief bevonden.
Binnen deze groep werd nu door substitutie, vooral in de benzeenkern, gezocht naar een sterkste werking gepaard aan geringste giftigheid (vgl. T B I TBVI).
CH3 COm-^
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Fig. 9, Eerste uitvoerige mededeling van de Zweedse onderzoeker
LEHMANN omtrent in vitro en in vivo onderzoek met PAS.
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Van deze serie is het TB I (Tibion) het meest in gebruik gekomen toen bleek
dat reeds met een dosering van 0.1 - 0,2 g per dag bij TB-patienten gunstige
resultaten konden worden verkregen.
Langdurige toepassing moest echter helaas tot de erkenning voeren, dat de
marge tussen klinisch werkzame en voor de mens giftige dosis dikwijls te gering is. De dan waargenomen bijverschijnselen, o.a. leverbeschadiging en
agranulocytose, zijn vrij algemeen zo ernstig geoordeeld, dat men, behoudens
in Duitsland, van klinische toepassing is teruggekomen.
Ook b i j het buiten Duitsland verrichte uitvoerige synthetische onderzoek in
deze groep zijn nog geen acceptabele verbeteringen verkregen
Het moet
echter niet uitgesloten worden geacht dat deze uiterst werkzame thiosemicarbazonen bij goed uitgebalanceerde doserings-schema's, vooral in combinatie
met andere middelen, nog wel van nut kunnen zijn. (Voor overzichten verge¬
l i j k e men 5i.S2))^
ln Februari 1952 verschenen in de Amerikaanse pers mededelingen over een
„wondermiddel", veroorzaakt door voortijdige informaties betreffende een in
klinisch onderzoek zijnde verbinding (vgl. ^ ^ ' ) , die, zoals naderhand bleek,
ook in Duitsland reeds de kliniek had bereikt ^ ' ' l
Het betrof het iso-nicotinezuur-hydrazide (INH, XIX), dat met betrekking tot
het tuberculose-onderzoek als een ontmoetingspunt van twee wegen kan worden gezien.
.N,
V-CONH;

XIX

XX

XXI

Men had nl. reeds eerder bij geïnfecteerde muizen enig effect waargenomen
behandeling met nicotinezuuramide (XX) en, onder de indruk van de sterke
na
erking
der thiosemicarbazonen, werden nu ook deze derivaten van pyridinew
aldehyden onderzocht, Dëze aldehyden bereidde men via de zuur-hydraziden
en laatstgenoemde tussenproducten werden eveneens in vitro onderzocht.
Hierbij kwam het iso-nicotinezuur-hydrazide als tot nu toe in vitro het
terkst
tegen Alyc. tuberculosis werkzame stof naar voren. Opmerkelijk is dat,
s
evenals bij PAS, de werking een specifiek karakter bezit, daar andere bacteriën lang niet in dezelfde mate door INH worden beinvloed.
Dat de verbinding opzien baarde, werd - behalve door de wijze van introdu123

ceren — mede veroorzaakt door de waarlijk indrukv/ekkende resultaten die zowel prophyl acti sell als in therapeutisch opzicht bij proefdieren en daarna ook
bij toediening van 200—300 mg per dag aan TB-patienten in de kliniek werd
verkregen. De patiënten vertoonden een snel intredende verbetering van de algemene toestand, gewichtstoeneming en ln bepaalde gevallen negatief worden
van het sputum.
Ook hier werd helaas weer een domper op het aanvankelijk enthousiasme
gezet toen bij meer ervaring met het middel in een aantal gevallen na ingetreden verbetering een weer opvlammen van het proces in ernstige vorm werd
waargenomen, waarbij mogelijk de snel intredende resistentie tegen INH een
rol speelt.
Klinisch is hieruit reeds de conclusie getrokken dat, mede gezien de bij
Iets hogere doseringen optredende bijverschijnselen, afzonderlijke toediening
van INH onverantwoord is en de toepassing slechts in combinatie met bijv.
streptomycine dient te geschieden. Daartoe moeten doserings-schema's worden uitgewerkt, zoals voor streptomycine + PAS reeds bekend zijn. Het kan
nog niet worden beoordeeld welke plaats INH tenslotte bij de tuberculose-bestrijding zal innemen, doch zeer waarschijnlijk zal deze heel wat bescheidener zijn dan in de aanvang werd gedacht en gehoopt (vgl. ^^,5 6)^^ Voorts zal
men meer rekening moeten houden, met de algemeen pharmacologische werking
van INH, die zich steeds duidelijker naast de chemotherapeutische aftekent.
Een aantal derivaten van INH, als bijv. de N-isopropyl of N-glucosyl-verbinding, zijn goed werkzaam doch bieden geen betere uitkomsten.
Het meer met nicotinezuuramide verwante pyrazinecarboxamide (aldinamide,
XXI (vgl, 5 7 , 5 8 ) ) j^Q^j
jypg werking in vele opzichten met INH overeen,
doch ook hier vormt het snel optreden van resistente stammen een probleem.
Indien men de balans opmaakt van alle chemotherapeutisch pogen b i j de
tuberculose-bestrijding, dan kan zeer zeker worden vastgesteld dat de laatste
tien jaar wezenlijke vooruitgang is bereikt, daar de patient langs deze weg
met een combinatie van middelen extra hulp kan worden geboden en de daling
van het srerfte-percentage is ten dele op rekening van deze chemotherapeutische bijdrage te schrijven
Bijzonder belangrijk is ook de hierdoor zozeer
verbeterde mogelijkheid voor long-chirurgie, waarbij de aangetaste delen worden verwijderd.
Men kan verwachten dat het effect van een middel groter zal z i j n naarmate
in vroeger stadia kan worden ingegrepen. Ook om deze reden Is vroegtijdige
diagnose van de grootste betekenis.
B i j critische beschouwing moet echter worden toegegeven, dat een waarlijk
genezend middel voor tuberculose nog niet werd gevonden en dat men zelfs
niet kan zeggen dat de verpleegduur beduidend is verkort.
En dan komt weer de vraag naar voren waarom de taak van de chemotherapie
bij de tuberculose-behandeling zo moeilijk i s . Voor de beantwoording daarvan
is het noodzakelijk zich een scherp beeld te vormen van de aard der ziekte.
De tuberculose bezit een slepend karakter; een infectie neemt soms bijna
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de vorm van een symbiose aan, zulks in scherpe tegenstelling tot de acuut
verlopende infectie-ziekten, waarbij het lichaam snel afweerkrachten inschakelt, die gesteund door chemotherapeutische maatregelen de pathogene microorganismen practisch altijd doen verliezen.
B i j tuberculose komt de afweer van het lichaam veel onzekerder tot stand.
B i j een infectie die aanslaat, vindt eerst slechts een langzame groei van de
bacteriën plaats. Daarop volgt een stadium waarbij uit het micro-organisme
stoffen vrijkomen, die de bekende weefselbeschadigingen (tuberkels) doen
ontstaan en andere (eiwitten), die antigeen karakter bezitten. Van de tuberkel
uit ontstaan, mede door sensibilisatie van het lichaam door de antigene tuberculo-eiwltten, cel-woekeringen en verkazlngen (met afstervend weefsel). Wanneer deze zich afkapselen l i j k t het proces uiterlijk tot stilstand gekomen te
z i j n , doch plotseling kunnen verwekingen optreden met snelle vermeerdering
van de bacteriën en eventuele verspreiding via de bloedbanen.
De op genezing ingestelde taak wordt zodoende een drieledige: de groei van
de bacteriën remmen, het optreden der weefselbeschadigingen tegenwerken en
verhoogde weerstand tegen de gevormde antigenen opwekken.
Deze taak is niet door een enkel ^geneesmiddel" te volbrengen, doch eventueel slechts door een combinatie van de vooralsnog primair blijvende, op verhoogde weerstand gerichte maatregelen en een chemotherapeuticum.
De aard van de ziekte brengt met zich mede, dat men een middel veelal gedurende een relatief lange tijd zal moeten toepassen, waardoor de eisen met
betrekking tot de giftigheid worden verscherpt. B i j acute infecties met een
chemotherapie over veel korter tijdsbestek zijn de risico's van bijwerkingen
aanzienlijk geringer.
En voorts zijn bij langdurige toediening in voor de patiënt veilige dosering
dikwijls de voorwaarden voor het optreden van resistente stammen gunstig.
Vandaar dat niet met êên middel afzonderlijk, doch principieel met combinaties dient te worden.gewerkt.
Tenslotte komt daar nog b i j dat het middel transport-moeilijkheden heeft te
overwinnen. De bacil bevindt zich n l . dikwijls intracellulair (in macrophagen
en in epitheloide cellen) in verkaasde, vaatloze weefsel-vormen, die daardoor
op zichzelf reeds moeilijk toegankelijk zijn, en het geneesmiddel moet dus
van het bloed uit eerst binnendringen in de tuberkel en daarna in de cellen.
B i j de toepassingen van penicilline heeft men vastgesteld, dat naarmate de
infectie chronischer van karakter wordt en afgestorven weefsel voorkomt (zoals soms b i j beenmergontsteking), daarbinnen gelocaliseerde, normaal voor
penicilline zeer gevoelige bacteriën veel moeilijker onschadelijk worden gemaakt. Men moet in die gevallen dan tenslotte zijn toevlucht nemen tot chirurgische maatregelen.
Deze situatie is nu wat de weefsel-toestand betreft bij de tuberculose regel
en zelfs in de vroegst herkenbare stadia reeds enigermate aanwezig.
Men staat dus voor een wezenlijk ingewikkelder opdracht dan die, welke bij
de bestrijding van acute infecties is te vervullen.
Het moet worden erkend dat tot nu toe met al deze verhoudingen bij het
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chemotherapeutisch onderzoek op tuberculose gebied wellicht te weinig rekening is gehouden. FLOREY ''"^ heeft hierop nadrukkelijk gewezen, en — vooral de transportproblemen in het oog houdend - nieuwe wegen ingeslagen. Met
het vrijwel onoplosbare antibioticum micrococcine in colloid-disperse toestand
werd getracht een „phagocyteerbaar* middel toe te dienen, dat dan de mycobacteriën in de cel zou kunnen bereiken. Dit laatste geschiedde inderdaad,
doch het effect bleek in het geval van micrococcine nog onvoldoende te zijn.
Hiermede is echter een belangrijk nieuw principe geïntroduceerd, dat zeker
nog uitvoeriger zal worden gehanteerd.
In het laboratorium van FLOREY heeft MACKANESS ^^^een methode ontwikkeld, waarbij het mogelijk is de werking van stoffen op intracellulaire tuberkelbacillen na te gaan. Daartoe worden de mycobacteriën in een cultuur
van konijnen-macrophagen gebracht, waarna z i j in de cellen worden opgenomen. Voegt men aan een dergelijk systeem streptomycine of PAS toe, dan i s ,
om een bepaalde groeiremming te verkrijgen, veel meer nodig dan b i j toediening aan „vrije" mycobacteriën ^ ^ l Merkwaardigerwijs is de werking van INH
in beide gevallen dezelfde, en men vraagt zich af of hier mogelijk mede de
oorzaak ligt van de geschetste aanvankelijk sterke werking b i j TB-patienten.
Al deze nieuwere gegevens accentueren eens te meer dat chemotherapeutica
voor tuberculose inderdaad wel aan zeer bijzondere eisen hebben te voldoen.
En b i j het zoeken daarnaar dient men nog te bedenken dat de relatie tussen
de meestentijds in eerste instantie gebruikte «Vz vitro test en die in vivo(ptoef'
dier) een zeer povere is, doordat de weefselreacties i n het eerste geval afwezig zijn. Bovendien is tuberculose bij een proefdier weer op tal van punten
verschillend van die bij de mens.
De taak is dus verre van eenvoudig, maar natuurlijk wordt doorgezet, omdat
er zo ontzaggelijk veel zou z i j n te winnen. Daarbij zal men goed doen zich in
de zin van FLOREY een duidelijke voorstelling te vormen van de omstandigheden waaronder de tuberkelbacil i n feite moet worden bestreden. Verder zal
het nodig zijn door veel uitgebreider onderzoek van de cel-huishouding der
patl|ogene mycobacteriën (vgl.
64)) ^^jg uitgesproken tekort aan kennis
daaromtrent te doen verdwijnen. Daardoor mogelijk vruchtdragender onderzoek
naar het mechanisme van de werking der nu gebruikte middelen -- die langs
verschillende wegen de groei der mycobacteriën remmen — kan mede richtinggevend zijn voor het vinden van betere.
Een schets van de ontwikkeling der chemotherapeutische bembéiingen op
tuberculose-gebied moet in onze t i j d dus beslist nog tot de erkenning voeren
dat het doel slechts zeer ten dele is bereikt. Een dergelijke realistische k i j k
op het probleem is om verschillende redenen gewenst. Het is uiteraard onjuist
de specifieke moeilijkheden te onderschatten, bijv. door een hier kennelijk te
simplistische analogie-redenering betrokken op chemotherapeutische ervaringen b i j acute infectie-ziekten. En bovendien moet het in alle opzichten onverantwoord worden geacht de patiënten steeds weer hoop te geven op onvoldoende gronden. Z i j dienen reëel te worden voorgelicht, d.w.z. te weten dat
de vooruitgang langs chemotherapeutisclE weg, die gelukkig kan worden ge126

meld, wel noodzakelijkerwijs een langzame moet zijn, en dat «wonderraiddelen" hier nauwelijks zijn te verwachten.
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HEFSCHROEFVLIEGTUIGEN

door
Ir J , Meyer Drees
Inleiding
Het hefschroefvliegtuig is in de laatste maanden in het centrum van de belangsteUing komen te staan door de belangrijke rol die het heeft gespeeld bij
het redden van mensen in de overstroomde gebieden. Gelukkig bevond zich onder de tientallen helicopters die aan het reddrngwerk deelnamen ook een Nederlands toestel, de „Jesebel", van de Marine Luchtvaartdienst, dat gedurende
die dagen zelfs helgrootste aantal vlieguren heeft gemaakt. Toch hebben velen
zich naderhand afgevraagd waarom er niet meer helicopters aanwezig waren.
Zo heeft o.m. de Kamer van Koophandel van Amsterdam voorgesteld hefschroefvliegtuigen voor postvervoer aan te schaffen, die in geval van nood klaar zouden Icunnen staan v^ or reddingwerk. Als voorbeeld moge dienen de Belgische
helicopter van de Sabena, die normaal voor postvervoer wordt gebruikt, doch
die in de rampdagen een van de eerste helicopters was die boven Zeeland verscheen. Inmiddels heeft de Directeur Generaal van de P.T.T., de heer Neher,
hierop een antwoord gegeven door mede te delen, dat een versnelling van de
postdienst hiervan niet is te verwachten; de nuttige lading van het huidige
hefschroefvliegtuig is te klein en de exploitatie bovendien te duur.
Hiermede zijn we al aangeland bij de kernproblemen van het hefschroefvliegtuig. Het is een ideaal vliegtuig, dat geen vliegveld nodig heeft en op
plaatsen kan komen, die met geen enkel ander vervoermiddel zijn te bereiken.
Maar het is ook nog een vliegtuig met een beperkt laadvermogen, met een geringe voorwaartse snelheid, meteen ingewikkelde constructie en dat bovendien
duur is. Bovenal dient echter te worden bedacht dat het een vliegtuigtype is,
dat nog in volle ontwikkeling is.
De voortgang van de ontwikkeling van de helicopter wordt bepaald door twee
factoren; enerzijds door de mogelijkheden van de techniek, anderzijds door de
instelling van de mogelijke gebruikers ten opzichte van dit vliegtuig. We kunnen dit ook Zo formuleren: Het heeft geen zin een technisch apparaat op de
markt te brengen dat z i j n t i j d te ver vooruit rs.
Zeer duidelijk kan de wisselwerking tussen de technische vooruitgang en
de behoefte van de gebruikers worden geïllustreerd door de geschiedenis van
de hefschroefvliegtuigen na te gaan. In het algemeen kan worden gezegd dat
de helicopter vóór de laatste oorlog nog niet ver genoeg was wat zijn technische ontwikkeling betreft. In de oorlog werd door Sikorsky in Amerika de grote
stoot gegeven. In de eerste jaren na de oorlog werd de productie moeizaam
opgevoerd totdat in Korea bleek dat de helicopter een zeer belangrijke factor
Lezing gehouden voor de leden van de Maatschappij voor Natuurkunde
onder de zinspreuk „Diligentia", op 27 Maart 1953.
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in de moderne oorlogvoering kan spelen. Het gevolg was grote militaire orders
aan de industrie, waardoor zelfs de levering aan civiele instanties in het gedrang kwam. Nu pas in de laatste tijd gaat de gebruiker eisen stellen: Het
hefschroefvliegtuig dient groter te worden, sneller, eenvoudiger enz., terwijl
tot voor kort de constructeur een product op de markt bracht dat uitsluitend
uit eigen initiatief was ontstaan,
Nederland
In Nederland zien we dezelfde ontwikkeling. Omstreeks 1925 tot 1930 bestond hier de vereniging de „Nederlandse Helicoptère', waarin ir von Baumhauer zijn ideeën realiseerde, :Met steun van vele bedrijven en particulieren
bouwde men een hefschroefvliegtuig dat met recht als voorloper van de hedendaagse helicopter kan worden beschouwd. Hoewel het principe van het vliegtuig volkomen gezond was, was de technische uitvoering nog gebrekkig. Vele
breuken en mislukkingen waren de oorzaak dat aan de proefnemingen in 1932
een eind kwam.
Na de oorlog (in 1947) werd onder voorzitterschap van de toenmalige Dir,
Gen, der PTT, de heer v.Houwelingen, de „Stichting voor Hefschroefvliegtuigen" opgericht, waaraan vele instanties deelnamen. Een helicopter van het
type Sikorsky S-51 werd aangeschaft, waarmede een zeer groot aantal proeven
werd uitgevoerd. Het doel van de Stichting was namelijk om o.m. een inzicht
te krijgen in de technische kwaliteiten van het hefschroefvliegtuig, doch vooral om na te gaan welke toepassingsmogelijkheden perspectieven voor Nederland zouden bieden.
Het resultaat was dat men hier te lande na enige t i j d een gedegen kennis
bezat over alle vraagstukken die op hefschroefvliegtuigen betrekking hebben
en men kon zich een goed oordeel vormen van de toepassingsmogelijkheden.
Genoemd kunnen worden de toepassingen in de land- en tuinbouw, vele militaire gebruiksmogelijkheden, redding, observatie, antenne-metingen, opleiding,
reclame, verkeersregeling enz. Bovendien was het vliegtuig door het Nationaal
Luchtvaartlaboratorium uitgebreid onderzocht op z i j n technische kwaliteiten
en de opgedane kennis zou met veel nut kunnen worden aangewend bij de beoordeling van eventueel aan te schaffen hefschroefvliegtuigen van een ander
type. De Rijksluchtvaartdienst had intussen de gelegenheid om na te gaan,
welke consequenties dit vliegtuig voor de luchtverkeersregeling bood. Ook
waren studies gemaakt over de eisen die aan helicopter-landingsterreinen in
steden dienen te worden gesteld.
Het l i j k t niet onmogelijk dat de rol die het hefschroefvliegtuig in de rampgebieden heeft gespeeld, tenslotte de doorslaggevende factor zal blijken te
z i j n die de baan voor de toepassing in Nederland vrij maakt. Ongetwijfeld zal
in dat geval de ervaring, opgedaan door de Stichting voor Hefschroefvliegtuigen
van grote waarde blijken te z i j n .
H eli cop ter- cons truc tie
Alvorens de toepassingsmogelijkheden nader te bespreken zullen we eerst
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even stilstaan bij de werking van het hefscliroefvliegtuig. Het vliegtuig bezit
in de regel êên grote rotor, met twee of meer bladen ( f i g . 1). Deze rotor wordt
door een motor in de romp aangedreven. Het draaimoment dat de motor aan de
rotor afgeeft wekt een reactieraoment op, dat de motor, en dus de romp, w i l
doen draaien tegengesteld aan de draairichting. De romp dient daarom te wor¬
den uitgerust met een staartrotortje, dat een moment om de rotoras levert.dat
gelijk en tegengesteld is aan het reactiemoment van de motor.
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Figuur 1. Schematische voorstelling van een helicopter
De besturing geschiedt door de spoed van de rotorbladen en van de staartrotor verstelbaar uit te voeren. Vooral de bladverstelling van de hoofdrotor is
vrrj ingewikkeld, daar deze zowel collectief als cyclisch moet kunnen plaats¬
vinden. Door de collectieve besturing worden de bladhoeken van de rotor op
elk punt van de omtrek op dezelfde wijZe vergroot of verkleind. Door de cyclische besturing zullen de bladhoeken van twee tegenover elkaar staande bladen
in tegengestelde richting worden versteld.
Met de collectieve besturing kunnen we stijgen en dalen, met de cyclische
vooruit, achteruit en opzij vliegen (dit is dus de richtingbesturing), terwijl
door het verstellen van de staartrotor het vliegtuig om z i j n topas kan worden
bestuurd.
Bedenkt men voorts dat de motor een toerental heeft van bijv. 2000 toeren
per minuut, en de rotor van ongeveer 200, dan is het duidelijk dat een zware
transmissie nodig is. In die transmissie dient een vrijloop te worden opgenomen. Zodra n l . de motor stopt (motorstoring) dan ontkoppelt zich de rotor, die
dan ongehinderd door de motor als een windmolen b l i j f t draaien. In dat geval
stopt dus de rotor niet. Het vliegtuig gaat dan over in de zg. autorotatie-daalvlucht en zal veilig de grond kunnen bereiken. Ook bij het starten van de motor
moet de rotor ontkoppeld z i j n , evenals bij het starten van een auto het ontkop¬
pelingspedaal dient te worden ingedrukt; voorts dient een fan te worden aan¬
gedreven voor de motorkoeling. A l met al vormt de raotortransmissie en de besturing een gecompliceerd geheel, waardoor bij geringe serieproductie de kos133
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van de geringe nuttige last die het vliegtuig kan vervoeren.
Nu kan de nuttige last worden opgevoerd door grotere vliegtuigen te ontwerpen. Zo ontstonden de tweerotorige hefschroefvliegtuigen. Door de beide rotoren in tegengestelde richting te laten draaien verdwijnt het reactiekoppel,
en kan dus het staartrotortje vervallen. De constructie b l i j f t gecompliceerd en
wordt zelfs nog ingewikkelder ten gevolge van de dubbele uitvoering van de
rotor en de lange transmissies. Toch gaat de ontwikkeling in deze richting.
Hefschroefvliegtuigen, die meer dan 10 personen kunnen vervoeren worden
reeds in serie gefabriceerd. In ontwikkeling zijn uitvoeringen voor 20 en zelfs
al voor 40 personen.
De ontwikkeling beweegt zich echter ook in andere richtingen. Vooral de
zg. tipjet-helicopter staat in de volle belangstelling. Daar de tippen van de
rotorbladen een zeer hoge snelheid bereiken kunnen op die plaats met succes
straalmotoren worden aangebracht, die de rotor aandrijven. De rotoras draait
dan vrij in de romp. Een reactiemoment is er niet, zodat de staartrotor kan
vervallen. De zware transmissie met vrijloop- en frictie-koppelingen, de motorkoeling enz. vervalt, zodat de nuttige lading zeer veel groter zal zijn dan
bij de normale uitvoering en de constructie vooral veel eenvoudiger.
In het algemeen is een bezwaar van de tipjet-helicopter dat het brandstofverbruik hoger is. Hierdoor moet voor het afleggen van grote afstanden zoveel
brandstof worden meegenomen dat het voordeel van de grotere nuttige lading
weer verloren gaat, terwijl dan ook de brandstofkosten stijgen. De tipjethelicopter komt daarom vooral in aanmerking voor vervoer over korte afstanden. Wat de grootte van de tipjet-helicopter betreft zijn er weinig beperkingen.
Zeer kleine é & p e r s o o n s vliegtuigjes zijn reeds met succes gebouwd. Een
tipjet-helicopter van enorme afmetingen, die een complete gevechtswagen kan
vervoeren, bestaat ook al, zoals kortgeleden op het filmjournaal te zien was.
Ten aanzien van het type straalmotor, dat kan worden toegepast, is een grote variatie mogelijk ( f i g . 2). Men kan een bestaande straalmotor in de romp inbouwen. Deze d r i j f t een compressor aan, die lucht door de holle rotorbladen
naar de tip stuwt. Daar wordt brandstof bijgespoten en verbrand. Met zeer hoge
snelheid treedt dan het gasmengsel uit een naar achteren gerichte straalpijp.
In een Indere uitvoering wordt de gasstraal uit de straalmotor direct door de
bladen naar de tip geVoerd en met of zonder extra verbranding uitgestoten.
Eenvoudiger nog is de uitvoering waarbij kleine straalmotoren aan de bladtippen zelf zijn bevestigd. D i t dienen dan echter zeer eenvoudige motoren te
zijn van bijzonder gering gewicht. Draaiende delen moeten ook worden ver¬
meden in verband met gyroscopische krachten. Deze motoren bestaan, n l . de
pulsjet en de ramjet. De pulsjet is een soort explosiemotor. De verbrandingskamer is van voren voorzien van klepjes, die tijdens de explosie automatisch
sluiten. De verbrandingsgassen worden daarom alleen achterwaarts uitgestoten. Nadat de verbrandingsdruk is verdwenen openen zich de klepjes en komt
er verse lucht in de verbrandingskamer. De ramjet is de simpelste motor die
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Figuur 2. Toepassing van straalmotoren in hefschroefvliegtuigen
bekend i s . H i j is i n feite niets anders dan een buis, waarin brandstof continu
wordt verbrand. De uitlaatgassen verlaten door het uitzetten van de lucht t i j dens de verbranding met betrekkelijk hoge snelheid achter uit de straalpijp,
zodat stuwkracht wordt verkregen.
Toekomstige
toepassing
Wat mag men, gezien deze ontwikkeling, verwachten van de toepassing van
hefschroefvliegtuigen in de toekomst? In de eerste plaats mag worden aangenomen dat het passagiersvervoer
economisch aanvaardbaar wordt zodra helicopters voor circa 30 personen beschikbaar komen. Voordien zullen er ook
reeds passagiersdiensten worden onderhouden, doch het is waarschijnlijk dat
deze diensten nog een experimenteel karakter zullen bezitten. Vooral in Engeland wordt zeer sterkin deze richting gewerkt. Men verwacht daar in de naaste
toekomst helicopterdiensten op de lijnen van Londen naar Parijs, Brussel en
Amsterdam.
Het is echter niet alleen een kwestie van helicopter-ontwikkeling, maar ook
van landingsterreinen voor hefschroefvliegtuigen, die in het centrum van de
steden dienen te worden aangelegd. M j zijn hier, evenals in het buitenland,
n l . tot het inzicht gekomen, dat er wel eisen dienen te worden gesteld aan een
luchthaven voor regelmatig hefschroefvliegtuigverkeer in de bebouwde kom,
zowel wat afmetingen als omgeving aangaat. Zo behoren de afmetingen zeker
niet kleiner te zijn dan 100 x 100 m en bij voorkeur dient er rondom het veld
ruimte te z i j n met weinig obstakels (plantsoen). Daken kunnen ook worden gebruikt, doch ook hier gelden eisen o.m. voor de sterkte van de dakconstructie.
Gelukkig maken hier inNederland Rotterdam en Amsterdam reeds plannen voor
een helicopterterrein. Een ander punt is de verkeersregeling, die zeker anders
dient te zijn dan voor normale verkeersvliegtuigen.
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K i j k t men naar Suriname of Nieuw-Guinea, dan liggen hier gunstige mogelijkheden voor passagiersvervoer, terwijl ook postvervoer daar met helicopters
tot zijn recht kan komen, In het algemeen geldt voor streken waar nog geen
wegen zijn aangelegd, dat het gebruik van helicopters de aanleg van wegen
wel eens overbodig zou kunnen maken. Men zal dus in de exploitatieberekening van het vliegen met helicopters ook de kosten van wegaanleg en -onderhoud dienen te betrekken. Dit zou wel eens een verrassend beeld kunnen geven in het voordeel van het hefschroefvliegtuig. Hetzelfde geldt voor de BPM
in Borneo, De tijdsbesparing voor het verplaatsen van personeel, hetgeen tot
nu toe veelal per boot of te voet gebeurt, is vanzelfsprekend enorm. Dat geen
vliegvelden behoeven te worden aangelegd is natuurlijk zeer belangrijk. Naar
alle waarschijnlijkheid komen voor het vervoer van betrekkelijk grote aantallen
passagiers over flinke afstanden voorlopig alleen de helicopters met zuigmotoren in aanmerking.
In de landbouw gebruikt men hefschroefvliegtuigen voor het besproeien of
verstuiven van planten en voor insectenverdelging. Hier dient het hefschroefvliegtuig als een landbouwwerktuig te zijn ingericht, dus robust. B i j het
sproeien of verstuiven zal een grote nuttige lading moeten worden geëist, die
in zeer korte t i j d (bijv. 10 minuten) over het land moet worden verspreid. Daarna moet opnieuw getankt worden. Hier belanden we zeer duidelijk op het terrein van tipjet-hefschroefvliegtuigen. Zo kan de tipjet-helicopter bij korte
vliegduur een nuttige last meenemen, die twee keer zo groot is als die van
een norraale helicopter! Men kan ook anders te werk gaan en de afmetingen
van het vliegtuig twee keer zo klein nemen, waardoor de prijs ook de helft
wordt. De grote eenvoud maakt dat de kostprijs nog belangrijk lager komt,
zodat een zeer goedkoop vliegtuig mogelijk wordt. In de exploitatie heeft men
dan het voordeel van geringe afschrijving, geringe verzekering en geringe onderhoudskosten.
Een belangrijke factor in de landbouw is dat het vaak een seizoenbedrijf is,
In de winter wordt niet gewerkt. Het is duidelijk dat men beter een goedkoop
apparaat een t i j d buiten werking kan stellen dan een zeer duur. Deze opmer»
king geldt ook voor andere toepassingen, misschien zelfs in grotere mate. Wil
men bijv. in Nederland hefschroefvliegtuigen beschikbaar hebben voor red»
dingswerk^ dan staan deze lange t i j d ongebruikt. Nu zijn er andere omstandigheden, waarbij af en toe, een helicopter ook goed gebruikt zou kunnen worden,
zoals bij de P T T voor antennemetingen, bij de Rijkswaterstaat voor observO»
tie, reclamedoeleinden,
verkeersregeling
bij interlandvoetbalwedstrij
den enz.,
zodat wellicht een of twee vliegtuigen in samenwerking zouden kunnen worden
aangeschaft. Toch zal er ook dan rekening mee moeten worden gehouden dat
deze vliegtuigen veel aan de grond zullen staan. Het is dan beter een goedkoop vliegtuig te bezitten dan een duur, hoewel het eerste wat brandstofverbruik betreft iets duurder zal z i j n .
Tot nu toe is niets gezegd over de militaire toepassingsmogelijkheden,
terw i j l hier toch, vooral In de zeer naaste toekomst, de beste mogelijkheden l i g gen. In Korea bewees de helicopter zijn nut in dit opzicht op overtuigende
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wijze. Niet alleen voor vervoer van gewonden, waardoor het moreel van de
troep in belangrijke mate stijgt, maar ook voor direct gebruik aan het front
in de eerste plaats voor troepenvervoer. Gehele afdelingen zijn in uiterst kor'
te tijd verplaatst, waardoor het element van verrassing aanzienlijk was. Tal¬
loze vliegers, die in vijandelijk terrein waren neergeschoten, werden met hefschroefvliegtuigen teruggehaald en zelfs is het eerste Mig-jachtvliegtuig met
hefschroefvliegtuigen buitgemaakt door het deel voor deel van achter de v i j andelijke linies weg te halen! Het hefschroefvliegtuig is van belang voor de
luchtmacht, maar meer nog voor het leger.
Ook de zeestrijdkrachten gebruiken veel hefschroefvliegtuigen (de Konink l i j k e Marine schafte als eerste hier te lande een aan). Eigenlijk behoort op
elk marinevaartuig van enige omvang ten minste êên hefschroefvliegtuig aan¬
wezig te zijn (onderzeebootbestrijding, communicatie). Voor dergelijke vlieg¬
tuigen gelden weer de eisen van robuustheid, eenvoud, geringe omvang en
lage aanschaffingsprijs (zodat grote aantallen kunnen worden gekocht). In
andere gevallen (redding) zullen uiteraard grotere exemplaren noodzakelijk
Als privé'vliegtuig
(volksvliegtuig, vliegende motorfiets) lijken de vooruit¬
zichten gunstig op het eerste gezicht. Toch is dat slechts schijn. Waarschijnh j k I S het vervoer met dergelijke vliegtuigen te duur en biedt het geen voor^
delen vergeleken bij de auto. Ook stelt het besturen van hefschroefvliegtuigen
vrij hoge eisen aan de bestuurder. Wel ziet het er naar uit, dat er mogelijkheden zijn in de sportvliegerij.
zodra kleine goedkope hefschroefvliegtuigen
beschikbaar komen. Wellicht ontstaat deze tak van sport automatisch als er
een opleidingscentrum wordt opgericht voor hefschroefvliegtuigpiloten.
A l met al ziet de toekomst voor hefschroefvliegtuigen er goed uit, maar
nooit I S men geheel tevreden. Zo wordt het hier en daar als een bezwaar ge¬
voeld dat de maximum snelheid zo beperkt is. Dit is een eigenschap, inhaerent
aan het hedendaagse hefschroefvliegtuig, daar boven ongeveer 250 km/h de
snelheid van de tip van het vooruitgaande rotorblad de geluidsbarrière nadert.
Vandaar dat men doende is vliegtuigen te ontwerpen en misschien al te bou-

vUe'JZ

'^^^^^^P'^^'
die als gewoon
vl egtuig snel kunnen vliegen. B i j deze zg. cor^vertible planes wordt Wjv. de
lotor in de lucht samengevouwen of geheel voorover gekanteld, zodat deze als
een trekschroef gaat werken.
Het is niet waarschijnlijk dat de problemen, die zich bij deze vliegtuigen
voordoen snel zullen worden opgelost en dan nog zal de toepassing zich v e .
moedehjk uitsluitend beperken tot militair gebruik. Wel is te verwachten dat
een tussenvorm spoedig in gebruik zal worden genomen, nl. een gewone helicopter, voorzien van kleine vleugels, die bij hoge snelheid een deel vande
d agkracht van de rotor overnemen. Hierdoor z i j n iets grotere snelheden mogelijk, zonder dat hiervoor ernstige technische moeilijkheden opgelost moeten
worden. Het is echter goed het hefschroefvliegtuig vrijwel uitsluitend te zien
als een vervoersmiddel met unieke eigenschappen in het gebied van de zeer
lage snelheid er, men dient juist zijn mogelijkheden bij deze snelheden uit
te buiten.
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VAN

DE

OORLOG

door
A . van Serge
In het Bijbelboek van Daniel, i 2 e Hoofdstuk, het vierde vers, komt een
merkwaardige zinsnede voor. Er staat geschreven: „De wetenschap zal vermenigvuldigd worden en velen zullen het naspeuren." Deze uitlating in de
B i j b e l , die rechtstreek;s slaat op het einde der tijden, was voor Newton, toen
hij deze tekst las en overdacht, aanleiding om als zijn overtuiging uit te spreken, dat er een t i j d zou komen, waarin de mens zich mét.zeker 50 mijl per uur
zou kunnen voortbewegen. Dp zijn beurt, toen Voltahre van deze uitlating van
Newton hoorde, gaf hij als zijn mening te kennen, dat dit dicht aan de grenzen
van de waanzin lag, door te zeggen: „Men ziet waartoe zelfs grote manhen
kunnen komen door het lezen van de Bijbel!"
Maar w i j leven in 1953 en niet aHeen heeft de mens de geluidsbarrière reeds
doorbroken en reeds ver achter zich gelaten, ook heeft de mens door middel
van zuiver optische instrumenten reeds kans gezien ± anderhalf millioen lichtjaren door te dringen in het heelal, in de macrocpsmos. H i j heeft kans ge:zien
door middel van het protonmicroscoop een 600.000-Voudige vergroting en zeer
onlangs met het punt-electronenmicroscoop een meer dan millioenvoudige ver¬
groting te bewerkstelligen en de bewegingen van een molecuul zichtbaar te
maken op een scherm ten aanschouwe van een aantal in de zaal aanwezigen.
Dit is de eeuw van de raketgenootschappen, van oogbanken, van geleide
economie, van berekend risico én psychiatrie, van „onverklaarbare^ vliegende
schotels, van condensatiesporeh op ongelooflijke hoogten. Het is de t i j d van
E = mc^, de eeuw van door middel van propaganda en voorlichtingsdiensten
onherkenbaar geschminkte leugens in honderd talen duizendvoudig over deze
planeet gedreund. D i t is de eeuw van radio's in zak-, in polshorlogeformaat,
van zeriders van duizenden kilowatts vermogen, met antennesystemen van
2200 m hoogte. Het is de eeuw van de statistiek, van efficiency-bureaux, van
geboorteregeling, van cyclotronen, van kolossale ultrasnelle electronische
rekenmachines. Het is de eeuw van de machine, het is de eeuw van de olie,
de kunstharsen; hèt is de eeuw van de electronica, van mesonen, cybernetica,
massapsychologie en automatische fabrieken. D i t is de t i j d van kunstmatige
inseminatie, het ontsluieren van „ g e e s t " en „stof", nevelkamers en psychoanalyse. Eh zo kunt u doorgaan.
Dit is de t i j d dat één mens over de gehele planeet hoorbaar is en, binnenkort, ook zichtbaar zal zijn. Dit is het tijdsgewricht, waarin de mens enerzijds doordringt in dê geheimen van de macrocosmos én anderzijds doordringt
in het heelal van het heel erg kleine, de microcosmos van het atoom. Dit is de
t i j d , waarin w i j staan op de drempel waar de stof ophoudt stof te zijn en somStenografisch verslag van de lezing, gehouden voor de leden van de
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mige geleerden zelfs de verwachting uitspreken, dat w i j een redelijke kans
maken, dat wij de geheimen van het leven dat ons bezielt, eenmaal zullen ontsluieren. Aan het ene einde van dit machtige tafereel staat het militair-wetenschappelijke ruimtestation, de kunstmatige satelliet; aan de andere zijde de
waters to f-helium bom. Aan de ene zijde de robotwapens, aan de andere zijde
de speciaal gekweekte en gestabiliseerde oorlogsmicroben, waarmee w i j een
wapen maken van onze kennis van ziekten. .
Dit is, voor wie nadenkt, een ademstokkend schouwspel, waarvan enerzijds
het onherroepelijke en onverbiddelijke karakter, anderzijds het niet te stuiten,
noch af te remmen, maar steeds toenemende tempo als hoofdkenmerken opvallend zijn. Of wij het prettig vinden of niet, wij leven in een t i j d waarin de vorderingen van wetenschap en techniek ten volle en doelbewust worden toegepast, in de ruimste zin des woords, op de krijgskunde. Het is daarom dienstig
om het verschijnsel „oorlog" in deze t i j d , waarin wij leven, nader te beschouwen en daarbij te trachten door benadering iiit een ongewone gezichtshoek te
ontdeklcen welke plaats dit verschijnsel in onze samenleving thans inneemt
en mogelijk ïn de nabije toekomst zal innemen.
Er is een lang voorspel aan vooraf gegaan en voor alle practische doeleinden kunt u, met uitzondering van enige factoren uit de oudheid, zeggen dat dit
gehele proces is begonnen met de introductie van de industriële revolutie,
thans meer datr een eeuw geleden.
Alvorens ik u schetsmatig door deze ontwikkeling zal voeren, zou ik u w i l len vérZoeken gedurende het betoog twee punten in gedachten te houden. Ten
eerste hioge ik beginnen met een omschrijving van het e s s e n t i ë l e i n het belangrijkste element in de oorlogvoering: de méns, het historische struikelblok,
dé mens, door vrees bevangen èn werkend onder bewustzijn-vernauwende omstandigheden. De mens is, om te beginnen, geen wapen. De mens is een schepsel met een vermogen van ongeveer 0,1 pk en dit vermogen stelt de mens i n
staat, ten eerste, lasten te vervoeren of te dragen en, ten tweede, om wapens
te dragen en te vervoeren. De mens is daarom, wat w i j zullen noemen, een
„transportelement".
Naast dit transportelement is in de mens vertegenwoordigd, wat w i j zouden
kunnen noemen, het „intelligentie-element", omvattende hersens, geheugen,
zintuigen e.d. In de mens Is de koppeling tussén transport- en intelligentieelement van onverbrekelijk karakter. Niet alleen kan h i j daardoor wapens dragen en vervoeren, maar h i j wordt tevens in staat gesteld als een stelsel te
werken en deze wapens te richten, af te vuren en tot ontsteking te brengen en
wel op een tijdstip, dat door hem wordt bepaald,'
Daarnaast kunt u nog iets anders in gedachten houden en wel dat de mens
moet eten om in leven te blijven. Met voedsel b l i j f t hij leven en zonder voedsel vergaat h i j . Het „voedsel-element".
Een ander element, dat nog klemmender is, is het „zuurstof-element", zonder
hetwelk hij het slechts enkele minuten in het gunstigste geval kan stellen.
Ik zou u willen vragen verder enkele aspecten i n gedachten te houden betreffende het begrip „uitvindihg". Het woord suggereert het bestaan van een
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evenwichtstoestand welke plotseling wordt verbroken om plaats te maken voo
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Deze evolutie van het zware geschut stopt voor alle practische doeleinden
omstreeks 1912. Daar bereikte het kanon de uiterste limiet van zi,n ontwikke¬
ling- het kon niet verder schieten en het kon niet zwaarder worden op schepen
en zeker niet op het land. De ontwikkeling stopt. Er is dan een ander merkwaardig phenomeen, dat gelijktijdig optreedt, waarop wij zullen terugkomen.
De derde factor, die een revolutie teweegbracht, was de komst van de onder¬
zeewapens: de onderzeeboot, de mijn en de torpedo. Het is voldoende erop te
Wijzen dat hiermede de oorlog voor het eerst een dimensie-uitbreiding ondergaat. De mens gaat de strijd in het platte vlak verlaten en gaat driedimensionaahvechten. Wat dit wezenlijk inhoudt, hoop ik u straks aan te tonen.
Tenslotte moge ik u wijzen op de komst, vlak voor de eerste wereldoorlog,
van het vliegtuig; en niet zodra werd het vliegtuig geboren, of het werd gedoopt in bloed.
j
1
Naast de introductie van de stoommachine ter zee, i s z i j uiteraard ook te
land geïntroduceerd. Wat waren de consequenties daarvan? De stoommachine
gaf te land het aanzien aan de spoorwegnetwerken. Dit betekende een vergroting van de bevoorradings- en transportmogelijkheden en het vormde een directe en zeer grote stimulans voor de komst van de massalegers, omdat z i j op
deze wijze beter bevoorraad en vervoerd konden worden.
Niet alleen ziet u een drastische toename ontstaan in de grootte en de omvang van de legers, er zijn nog allerlei factoren, die tegelijkertijd optreden,
o.a. het feit dat door de ingewikkelder politieke en sociale structuur Van Europa de dïenstplichtlegers ontstaan, terwijl voorts enkele zuiver technische f a c
toren, zoals de verbeteringen aan het geweer, waardoor het ook bij regen ge¬
bruikt kon worden e.d., het proces verhaasten. En zo ziet u met één oogopslag
de opkomst van de massalegers van de toekomst. Die massalegers moesten
bevoorraad worden en daarmede ontstaat het beeld, waarbij de krijgsmacht afhankelïjk gaat worden van het thuisfront (de industrie), die voor de bevoorrading moet zorgen. Er komt dus een wisselwerking tussen de krijgsmacht en
het thuisfront. U ziet in de 19e eeuw het begin komen van de totale oorlog.
Ernstiger, veel ernstiger in uiteindelijke consequenties dan al deze militaire verschijnselen, is een geheel ander technisch phenomeen, dat tegelijkert i j d in de mensheid opkomt en veel grotere repercussies heeft in onze beschaving. Met de opleving van handel en imperialisme ontstaat er een druk en een
grotere vraag naar snellere communicatie, die dan ook ontstaat. Het is de moderne telecommunicatie alsmede het transportwezen, die in feite de grootste
dreiging inhouden. Ik kan u dat wellicht met een enkele vergelijking duidelijk
maken. Neemt u als vergelijking de uitvinding van hetkompas en de uitvinding
van het buskruit. Dan is zonder t w i j f e l de uitvinding van het kompas van veel
groter invloed in de evolutie van de mensheid geweest dan die van het buskruit. Het kompas deed koloniale wereldrijken ontstaan, het ontsloot handelswegen, het had sociale, economische, zelfs religieuze repercussies; het stelde
de 7»ens in staat om de aardbol te gaan exploreren en het resulteerde met de
ontdekking van de Nieuwe Wereld in de dood van anderhalf millioen Indianen.
Het buskruit intensiveerde slechts de strijd zelve en de komst van hetkompas
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had dus een grotere betekenis dan de verschijning van enkele vuurbrakende
kanonnen en mortieren op het slagveld. Het buskruit had êèn zeer belangrijk
gevolg: het „democratiseerde" de oorlog. Van dezelfde orde van grootte - maar
dan nog dreigender ^ is de komst van de moderne telecommunicatie.
Elke, uitvinding, waarmede de mens het contact met zijn medemensen ver¬
groot, I S van ernstiger dreiging dan welke militaire vinding ook. Want door de
komst van de moderne telecommunicatie werden beschavingen, die tot dusver
door de factor afstand werden beveiligd, met elkaar in aanraking, zelfs in bot¬
sing gebracht.
U kunt het een historisch toeval noemen - maar dat is het niet - dat tegel i j k met de komst van de moderne telecommunicatiemiddelen (telefoon, telegraaf, radio), de psychologie op wetenschappelijke basis komt te staan. Dank
Zl, vele experimenten, o.a. door de Rus Pawlof, begint ook in de 19e eeuw het
onderzoek van het ontsluieren van „ g e e s t " en „ s t o f en ontstaat de individuele
psychologie, waaruit men de regels en wetten kan vastleggen «;««,o^ een mens
oi dier zich gedraagt onder gegeven omstandigheden, zóals de mens of het dier
zich gedraagt. En niet alleen dit: tijdens de eeuwwisseling komen de eerste
generale wetten voor de massapsychologie. Met de tegelijkertijd opgekomen
moderne communicatiemiddelen (waaronder uiteraard ook pers en film zijn te
rekenen) ontstaat voor het eerst de mogelijkheid niet alleen om een gedachte
Ult te dragen aan grote groepen mensen, maar ook om de massa, engere ge¬
meenschap of groep doelbewust te beinvloeden en te dkigeren. Wij zijn hier
getuige van de geboorte van de psychologische oorlogvoering, waarvan de
«propaganda» een uiting is en in feite weinig anders behelst dan het op de
massa toepassen van de wetten betreffende de voorwaardelijke reflexen. Ook
hier ziet u heel duidelijk een nieuwe factor, die de loop naar de totale oorlog
gaat versnellen.
Als ik u nu even, omdat dit zeer ruw geschetst is, mag terugvoeren langs
hetgeen w i , nu voor de 19e eeuw hebben gevonden, dan z i e t u voor uw geestes¬
oog dat de wereld allereerst op weg is naar de totale oorlog. Met het ontstaan
van wereldomvattende telegraafnetten en de internationale telefoon en later de
radiocircuits ziet u ^ en dan behoeft u niet begiftigd te z i j n met een grote
visie ^ dat hier de kiem wordt gelegd voor de globale ootlog. Voorts is door
de komst van de onderwaterwapenen en het Vliegtuig een nieuwe dimensie aan
de oorlog toegevoegd. Tevens ziet u dat de oorlog niet alleen totaal gaat worden, maar u ziet ^ en dat is een ander typisch kenmerk van onze dagen - de
opkomst van „landpower-Voor de huidige eeuw had„seapower» het beslissende woord m elk conflict door de inhaerent grotere mobiliteit en alomtegenwoordigheid. Met de komst van de stoommachine (spoorweg), de verbrandingsmotor (het motortransportvoertuigen het vliegtuig), kon „landpower» de eeuwenoudehandicap van topografische barrières overwinnen. U ziet de opkomst
van landpower" zoals wi, die thans bijv. zien afgetekend in de vorm van Rusland en de satellietstaten; de opkomst van in zichzelf genoegzame non-oceanische economische systemen, onafhankelijk van het verkeer ter zee
En hiermede heb ik u met zevenmijlslaarzen gebracht bij de eerste wereld143

oorlog en een treffender bewijs van het kwaad in de mens kan ik niet vinden.
Want niet zodra zijn alle mogelijkheden aanwezig, of de eerste wereldoorlog
barst uit,
U hebt gezien dat door de technoiogische evolutie in de 19e eeuw een geweldig proces in gang is gezet. Maar hoe indrukwekkend het is, het is slechts
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een grotere sprong. Want^in de eerste wereldoorlo^g komen vele

k^akterlnetTs^ten eerste de factor van de „massaproductie» en de .precisiemethoden van vervaardiging^' en ten tweede de verbrandingsmotor. De toepas¬
singen hiervan strekten zich uit over alle v/apens.
U ziet i n de eerste wereldoorlog de introductie van de bruikbare onderzeeboot op grote schaal, m.a.w, de introductie van de handelsoorlog. Het z i j n de
dieselmotor, de periscoop, het gyrokompas en de accubatterij, die de onderzeeboot een grote mate van bruikbaarheid geven, waardoor de toepassing op
uitgebreide schaal en tevens efficient mogelijk wordt,
U kunt zich afvragen wat de komst van de onderzeeboot voor de samenleving
betekent. Ten eerste leunt u de onderzeeboot benaderen uit een ongewone ge¬
zichtshoek en haar beschouwen als een moderne phase in de evolutie van „het
oorlogsschip». De onderzeeboot is geen wapen, het is een „transportelement''.
Men kan aan dit transportelement een „wapenelement" toevoegen, bijv. een
torpedo of een mijn en men kan ook het element „nuttige lading" toevoegen.
Men kan er een kanon opzetten. Uit de koppeling van elementen ontstaat de
functie: onderzeese mijnenlegger of onderzeese kruiser, onderzeese handelsschepen, enz. U kunt zo elk denkbaar type op logische wijze tot stand brengen. U ziet dat de onderzeeboot niets anders is dan een bovenwaterschip gecombineerd met het element van de onderwatervaart.
Het onbeperkte gebruik van de onderzeeboot tegen de handelsscheepvaart
droeg bij tot een herziening van de internationale regels betreffende de oorlogvoering, I n feite introduceerde de onderzeeboot een geheel nieuw aspect, n l ,
het rechtstreeks, onbeperkt en vernietigend optreden tegen de verbindingen
van de tegenstander. En hiermede werd de zeeoorlog in harmonie gebracht met
de landoorlog, waarin de deugdelijkheid van deze methode reeds lang was be¬
wezen en toegepast.
Ontwikkelt u de onderzeeboot uit het aspect van de driedimensionale oorlogvoering, dan wordt het eerst met recht interessant, want in de zo juist vergleden tweedimentionale periode was het een axioma dat, wilde men de oor»
logswil van een vijandelijke natie breken (hetgeen immers het doel was), dan
moest men ageren tegen het instrument waar het op steunde, nl, de krijgsmacht.
Hieruit volgde rechtstreeks de klassieke conceptie dat de eerste taak van een
leger was het bevechten van het vijandelijke leger en van een vloot het bevechten van de vijandelijke vloot. In de loop der eeuwen waren de Icrijgsmacheonderdelen voor deze rol gespecialiseerd. Het rechtstreeks optreden van de
onderzeeboot tegen de koopvaarder betekent dat wij een geheel nieuw element
introduceren, n l . het aantasten van bronnen in de capaciteit tot oorlogvoeren
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anders dan de gewapende strijdkrachten. De krijgsmacht verliest daarmede het
exclusief karakter, omdat de uitslag van het conflict niet langer wordt bepaald
door de botsing van de gewapende strijdkrachten alleen. Dezelfde redenatie
geldt ten aanzien van de introductie van het vliegtuig in de oorlogvoering. De
oorlog verandert daarmede van structuur, want in de plaats van de nederlaag
van de vijandelijke strijdkrachten, gevolgd door een verdragsvrede, komt nu
onvermijdelijk de totale vernietiging van de sociale, economische, financiële
en, in onze dagen, zelfs geestelijke structuur van de vijandelijke natie. U herinnert zich wel dat bijv. i n Engeland als gevolg van het optreden van de onderzeeboot, landbouw, veeteelt en voedselvoorziening moesten worden herzien
(denkt u aan het „voedselelement").
Dit is de wezenlijke betekenis van de komst van de driedimensionale oor¬
logvoering.
Tenslotte waren grote hoeveelheden materiaal nodig om de onderzeeboot op
de knieën te krijgen. Wat de aandacht daarbij opeist is, dat de productiefactor
voor het eerst een grote en beslissende rol gaat spelen. De industrieel gaat
z i j n plaats innemen naast de militair. U ziet hetzelfde verschil ook in de landoorlog, waar w i j getuige zijn van een statische stellingoorlog. In feite kunt u
het zo zien, dat het niet is een slag aan de Somme, de Ijzer of wat ook, maat
een slag tussen de Midlands en de Ruhr. De veldslag wordt een indicatie van
de productiecapaciteit van een natie.
Eenzelfde proces ontwikkelt zich ten aanzien van de tank. De verbrandingsmotor was aanwezig om de tanlc voort te brengen. Ik moge u hier weer herinne¬
ren aan de eerder gegeven omschrijving van de mens. De komst van de vetw
brandingsmotor moest een grote omwenteling teweeg brengen. Net zo min a l ï
de mens was het door de eeuwen heen gebruikte paard een wapen. De uitvin¬
ding van de verbrandingsmotor bracht voertuigen van 10 tot 50 pk. Toevoeging
van pantser gaf het aanzijn aan een tank, die evenmin een wapen is maar een
„transportelement". Door toevoeging van andere elementen Icrijgtmen de f u n c
tie (functionele tank), zoals nevelleggende tanks, vlammenwerpende tanks,
radiotanks, bruggenslaande tanks, enz. Het geheim van de tank, om het zo
maar eens te noemen, schuilt in het feit dat de tank rupsbanden heeft in plaats
van wielen. Dit stelt voor, het symptoom waarbij legers zich los willen maken
van terreinhindernissen en de binding aan de weg. (Dit is een belangrijk symptoom om in gedachten te houden,) De tank verhoogde in de eerste plaats de
bewegingsvrijheid door mechanisch vermogen in de plaats te stellen van men¬
selijke spierkracht; ten tweede verhoogde h i j de veiligheid door de kogel te
neutraliseren door het pantser en ten derde verhoogde h i j de effectieve kracht
van de soldaat door hem te ontlasten van de noodzaak tot het dragen van wa¬
pens, en het paard om ze voort te trekken. De tank stelde daarom het leger in
staat een groter effect te sorteren in geringer t i j d met minder verliezen dan
door alleen op menselijke spierkracht te steunen. Het beveiligde de soldaat
op dynamische wijze, terwijl het hem in staat stelde op starische wijze te
vechten. (De tank heette daarom ook in eerste instantie het „landschip^.')
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Hoe indrukwekkend ook de consequenties van de komst van de verbrandings¬
motor mogen zijn, er moet nog een volgende factor beschouwd worden en dat
is de introductie van het vliegtuig, eveneens in principe mogelijk gemaakt door
de komst van de verbrandingsmotor. .De introductie van het vliegtuig resulteert i n de komst van de derde dimensie boven land en zee beide, m.a.w. in
de luchtoorlog.
De historie van de eerste wereldoorlog toont aan dat alle moderne functies,
ontstaan uit de bekende koppeling van wapen- en transportelement, zich reeds
in de eerste wereldoorlog hebben gemanifesteerd. Ten eerste het lange-afstandbombardement. Hier gaf de combinatie van een nieuw transportelement met een
oud wapenelement het aanzijn aan de bommenwerper. Daardoor ontstaat voor
het eerst de mogelijkheid aanvallen te doen op doelen welke op verre afstand
zijn gelegen van de operatiebasis of van de door de oppervlakte-strijdkrachten
ingenomen positie. De bommenwerper is een zeer bijzondere vorm van langeaf standartillerie.
Hier moeten w i j wijzen op een bijzonder phenomeen dat te voorschijn komt
en dat is, dat zodra het kanon de limiet van perfectie heeft bereikt - dit was
omstreeks 1912 het geval - er onder de mensheid een nieuw wapen ontstaat,
dat onmiddellijk de taak overneemt en verder voortzet. Met andere woorden:
op het moment dat het kanon de grens van perfectie heeft bereikt, was het gedoemd te verdwijnen, in die zin dat Iets anders (in dit geval van lange-af»
standbombardementwapens: de bommenwerper) in de mensheid ontstaat dat de
taak overneemt en voortzet. Wij hebben dit verschijnsel eveneens geconstateerd toen het zeilschip de grenzen van perfectie bereikte en u ziet het hier
weer gedemonstreerd. Weliswaar komt nog het monsterkanon van Krupp, dat op
Parijs schiet, maar het bereik van dit kanon werd reeds i n de eerste wereldoorlog verre overtroffen door de bommenwerper. U kunt zeggen dat op het moment dat het kanon de uiterste limiet van zijn ontwikkeling heeft bereikt, de
eerste symptomen zich beginnen af te tekenen, dat het gedoemd is i n de loop
van de t i j d te verdwijnen, althans een secondaire rol te gaan vervullen.
Verder hebben zich in de eerste wereldoorlog nog vertoond de ondersteuningsfunctie, de observatiefunctie en de transportfunctie.
Nog een ander aspect uit de eerste wereldoorlog is waard te worden gememoreerd, nl. de introductie van de gifgassen. De factoren, welke bijdroegen
tot de invoering van deze strijdgassen, waren ten eerste de groei van de chemische industrie, waardoor het leveren van grote kwantiteiten mogelijk werd
en ten tweede het vastlopen van de grote legers in een stellingoorlog en de
poging om dit te verbreken. Het is van belang dit te memoreren omdat het een
uitbreiding betekent van de mogelijkheden om de mens buiten gevecht te stellen (het ^zuurstofelemenf!) zonder het aanbrengen van materiële schade.
Strijdgassen zijn te beschouwen als een „moleculair machinegeweer" en stellen het symptoom voor van de komst van de massa-destructie-wapens en kunnen worden beschouwd als de voorboden van de biologische wapens van heden
en middelen tot massale destructie van mensenlevens. Ten derde geven z i j ,
juist als bij de onderzeeboot, een daling van de moraal te zien.
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Wat levert nu een analyse hiervan op? U kmrt zeggen dat de eerste wereldoorlog een blinde ontwikkeling is geweest van massaal naar raachlnaal yechten. Het bedienen van „machines" onder operationele condities kwam in de
eerste wereldoorlog in de plaats van de hordcaanval. De fabriek achter het
front is een onmisbare schakel geworden in het gehele, grote proces cn de industrieel komt naast de militair te staan. Tegelijk met de onderlinge afhanke¬
lijkheid van de krijgsmachtonderdelen, is er een grote onderlinge afhankelijkheid met het thuisfront ontstaan om deze nieuwe elementen i n de capaciteit
tot oorlogvoeren anders dan de gewapende strijdkrachten rechtstreeks aan te
tasten.
Ook is voor het eerst in de geschiedenis van de oorlogvoering het lange
proces van het toepassen van wetenschappelijke resultaten, van de oorspronkelijke academische theorie of het laboratoriumexperiment tot aan het afge¬
werkte product, i n geordende banen geleid. De wetenschap begint i n de oorlogvoering ook haar kop op te steken.
In de zuivere wapen-evolutie kunt u de start van een stijgende „afstandvernietigingskromme» of een „tijdvernietigingskromme", alsmede een kromme van
„destructief-vermogen" waarnemen. De eerste wereldoorlog leidde daarmede
een geheel nieuw tijdperk in. B i j de beëindiging ervan is de oorlog in allerlei
opzichten (ook technisch) geheel van structuur veranderd. H i j is nog wel niet
geheel totaal, maar h i j is er wel dicht toe genaderd.
Voor een opmerkzaam waarnemer tekenen zich echter twee geheel nieuwe
concepties af van grote potentiële draagwijdte. Deze manifesteerden zich het
het eerst ter zee. U ziet daar de invoering van grote hoeveelheden electrische
en mechanische apparatuur, onderling verweven om op bepaalde wijze te functionneren en welke bovendien betrouwbaar werkt. Het gaat hier in f e i t e - d e n k t
u aan de omschrijving van de mens - om de massale elimmatie van de mensel i j k e spierkracht en de vervanging daarvan door electrisch/mechanisch vermogen, vermogen dus om werktuigen, instrumenten en wapens te hanteren en te
bewegen. Ook te land ziet u deze conceptie, z i j het later, ontstaan. Maar ernstiger - maar dan ook veel ernstiger in zijn uiteindelijke consequenties - is
een tweede voor het eerst optredende conceptie: het delegeren Van het maken
van berekeningen en het nemen van (vooralsnog simpele) beslissingen door de
mens aan de „machine». Voorlopers van deze conceptie zijn de vuurleidingssystemen en de eerste invloedsmijnen. Waar dus in de eerste conceptie sprake
is van vervanging van menselijke spierkracht dooi electrisch/mechanisch vermogen, tekent zich hier iets af waardoor, zonder tussenkomst van menselijke
hersencapaciteit, een handeling of actie wordt verricht. Wij komen hier later op
terug, maar u ziet hier reeds de opkomst van het machinale „intelligentieelement".
Wij zijn hiermede aangeland b i j de pauze tussen de beide wereldoorlogen.
Ik zal hier heel kort over z i j n , hoewel het misschien de belangrijkste periode
is. Het meest opvallend zijn i n deze periode de zg. Indkecte factoren, welke
tot volkomen ontplooiing zullen komen in de tweede wereldoorlog: de gewei147

dige groei van de telecommunicatietechniek; van de automobiel- en motorenindustrie en dc bijzonder snelle ontwikkeling van de luchtvaart. Militairen,
technici, industriëlen en wetenschapsmensen gaan in deze periode hun eigen
weg. U ziet dan ook uit de militaire etablissementen niets bijzonders te voorschijn treden, met uitzondering van twee instrumenten, nl. de radar en de
asdic. Er heerste een verstikkende atmosfeer in deze etablissementen. Zo
ergens, dan ziet men hier een door de gehele historie herhaald feit, op duidel i j k e wijze gedemonstreerd, n l . dat niets zo fnuikend is voor de evolutie van
een wapen, als te vallen in handen van militaire experts.
U ziet het radio-spectrum uitgroeien in deze periode. Er wordt gewerkt aan
radio-detectie en dit lukt omstreeks 1935. Ook komt het draadloos besturen
van schepen en vooral ook vliegtuigen, hetgeen door de toevoeging van de
automatische piloot e.d. steeds beter slaagt.
Ik zal u verder slechts enkele dingen noemen. Ten eerste wordt de „verticale omvatting" geïntroduceerd door de Russen: het gebruik van luchtlandingstroepen en parachutisten. (Reeds in 1935 zijn de Russen zo ver dat z i j een
complete divisie door de lucht vervoeren van Moskou naar Wladiwostok.)
Voorts zijn de ontwikkeling van de raket, het leggen van de grondslagen voor
de ruimtevaart, het gebruik van de radio als propagandawapen en de komst van
de kernphysica van belang om te worden genoemd. Hiermede is ongeveer wel
het belangwekkendst i n deze periode opgesomd en dan zijn w i j aangeland op
de drempel van de tweede wereldoorlog.
Meer dan de eerste is de tweede wereldoorlog er een geweest van de toegepaste wetenschap. De tweede wereldoorlog kan worden beschouwd als de eerste oorlog, waarin alle opgespaarde en verzamelde wetenschappelijke kennis
en technische vaardigheid van de mens geheel werden aangesproken. De verst
verwijderde zolderkamers van de wetenschap werden doorzocht en alle bronnen werden vrijwel drooggeperapt in de adembenemende wedren naar nieuwe en
betere wapens, uitrustingsmiddelen, transportmiddelen, medische verzorging
en imposante hoeveelheden van andere zaken. Niet alleen kwamen alle i n het
voorgaande genoemde symptomen tot volle ontplooiing, er werden ook nieuwe
aan toegevoegd. De evolutie naar de „true submarine", de onderzeeboot, welke
geheel onafhankelijk van de atmosfeer kan ,ageren, werd bijna voltooid. U ziet
ook de verschijning van nieuwe voortstuwingsvormen.
Wij kunnen hier weer hetzelfde phenomeen naar voren brengen. Op het moment dat de verbrahdingstaotor, uitgegroeid tot een vermogen van enige duizenden pk, de limiet van perfectie begint te naderen, komt een andere voortstuwingsbron naar voren, de reactie-voortstuwing, die i n een kleinere ruimte
een groter vermogen herbergt en de taken op velerlei gebied gaat overnemen.
Voorts ziet u de ontwikkeling van methoden en organisaties om, zowel de
onderzeevloot als de oppervlaktevloot, op ver van de walbases gelegen operatieterrein langdurig op zee te kunnen houden. D i t is weer een terugkeer naar
de t i j d van het zeilschip en het is een van de frappantste tekenen, waarmede
w i j in staat zijn vast te stellen dat w i j op het punt staan om een nieuw t i j d perk binnen te treden. U ziet de komst van het geleide projectiel, de komst
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van het robot-wapen, i n Augustus 1943. I e land ziet u de vrijwel complete
eliminatie van de menselijke spierkracht voor het vervoer en het hanteren van
ring, gepaard gaande met betrekkelijk grote functie-uitbreiding van de tank,
alsmede een sterk toegenomen luchtvervoerbaarheid en zeevervoerbaarheid van
grondstrijdkrachten.
Op het oog toont het bovenstaande geen principiële nieuwigheden, maar rn
het algemeen slechts een versnelling van de ontwikkeling onder de druk van
de oorlog. U kunt dan ook de tweede wereldoorlog in elk geval beschouwen als
een gigantische katalysator en u ziet dit het best in het luchtaspect gedemonstreerd. Het toch reeds snelle tempo in de ontwikkeling van het vliegtuig wordt
nog versneld. Alle elementen namen door de vervolmaking van de verbrandingsnotor op zodanige wijze toe, dat bijv. de afmetingen van onze planeet vrijwel
in dezelfde orde van grootte kwamen te liggen als het bereik van het luchtwapen. Het beeld, waarbij het luchtwapen alle belangrijke gedeelten van deze
planeet van enkele bases uit zoU kunnen bestrijken, doemde op en het is thans
het geval.
In de zuivere wapen-evolutie was de invloed van de rechtstreekse bemoeienis van de wetenschap met de oorlogvoering ook zeer duidelijk. Waar de militairen geruime t i j d geen oog voor hadden gehad en aanzienlijke kansen onbenut hadden gelaten, grepen de geleerden, die beter in staat waren het terrein
te overzien, in en de resultaten daarvan waren indrukwekkend.
Een belangrijk aspect, dat b i j de behandeling van de meeste projecten naar
specialist, maar teams, soms zeer grote teams, wierpen zich op êên enkel
project en schijnbaar onoplosbare problemen werden op deze wijze binnen opvallend korte t i j d tot hanteerbare proporties gereduceerd. Deze massa-aanval
resulteerde in de eerste plaats in de atoombom, door Churchill zeer typerend
beschreven als ,het vreselijke, aan de natuur ontrukte geheim'. In de tweede
plaats in het geleide projectiel, in een reeks verschijningsvormen en in menig
opzicht van veel grotere consequenties dan de atoombom. Reeds in de tweede
wereldoorlog tekent het geleide projectiel zich af als de toekomstige robotbommenwerper, het toekomstige robot-jachtvliegtuig, de toekomstige robotfotoverkenner, enz. In het geleide projectiel culmineerden beide processen van
enerzijds eliminatie van de menselijke spierkracht (de eerste industriële revolutie) en anderzijds de eliminatie van de menselijke hersencapaciteit (de tweede industriële revolutie). Terugdenkend aan de eerder gegeven omschrijving
van de mens, waarin het transportelement en intelligentie-element op onverbrekelijke wijze vertegenwoordigd z i j n , zien w i j zulks eveneens, doch dan op
„machinale' wijze gedemonstreerd in het geleide projectiel. De robot is gearriveerd.
Voorts zien wij in de tweede wereldoorlog als resultaat van de massale aanval van de wetenschap de spectaculaire groei van de „radio" tot electronica,
de invoer op grote schaal van raketten en het toevoegen van instrumentarium
aan projectielen, mijnen, torpedo's, waardoor niet alleen het bereik fantastisch
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wordt opgevoerd, maar ook de trefzekerheid. De kromme van „destructief-vermogen'' culmineert in de Uranium- en Plutoniumbom.
Het is opvallend dat de komst van de atoombom samenvalt met het verschijnen van het geleide projectiel, de geweldige groei van de electronica en alle
andere genoemde symptomen, zoals de sterk toegenomen lucht- en zeevervoerbaarheid van legers, de mindere afhankelijkheid van de weersomstandigheden
en al dergelijke zaken.
Even terzijde moge ik u wijzen op de betekenis van de komst van de electronische hulpmiddelen, waardoor de mens tenslotte niet alleen de capaciteit
van zijn zintuigen kon vergroten, maar ook het reactievermogen. De electronica
en aanverwante wetenschappen zijn echter nog ambitieuzer dan dat. l^iet alleen de capaciteit van de zintuigen wordt vergroot, maar er ontstaan rekenmachines, compleet met geheugenfuncties, waardoor de mens op versnelde
wijze de problemen in het door hem waargenomene kan oplossen, hetgeen een
vergroting van zijn hersencapaciteit vertegenwoordigt. De uitgebreide hoeveelheid electronische hulpmiddelen gaf het aanzijn aan een geheel nieuwe vorm
van oorlogvoering, nl. een strijd in de aether, die u kunt beschouwen als een
nieuwe dimensie, die werd geïntroduceerd, nl. de vierde dimensie, waarin wordt
gevochten in de, al of niet bestaande, mysterieuze wereldaether. De intensieve
wijze, waarop deze strijd is gevoerd, heeft in de geschiedenis van de oorlogvoering nauwelijks haar weerga.
Voorts kunnen nog worden gememoreerd de komst van de v/ereldwijde en de
drie-dimensionale meteorologie.
Wat levert nu een analyse op? Allereerst kunt u constateren, dat naast de
fabriek nu ook het laboratorium belangrijker dan ooit is geworden. De geleerde
neemt zijn plaats in naast de industrieel en de militair. U ziet de oorlog totaler worden. Het verkrijgen van de wetenschappelijke intelligentie wordt een
factor, die zwaar weegt in de hogere leiding. U ziet hier dat de oorlog niet
alleen totaal en globaal gaat worden, maar h i j begint ook een permanent karakter aan te nemen, voornamelijk ook alweer door de komst van de moderne
telecommunicatie.
In de tweede wereldoorlog werd de loop naar de totale oorlog dus weer versneld en met uitzondering van enkele ontbrekende elementen, die i k straks zal
noemen, voltooid. Een steeds grotere afhankelijkheid van strijdmacht en thuisfront trad riog duidelijker aan het licht en scherp kwam naar voren dat de grenzen tussen „sea-, land- en airpower" niet scherp z i j n te trekken. De evolutie
naar het begrip „warpower" werd versneld. U ziet ontstaan wat w i j het best
Zouden kunnen beschrijven als de „letale gevechtsfabriek".
U kunt dit ook uit een andere gezichtshoek benaderen. Als gevolg van de invloed van wetenschap en techniek treden de volgende resultaten te voorschijn.
Ten eerste een revolutionnalre toename van het „destructief vermogen^. Ten
tweede de mogelijkheid tot het richten, besturen en tot ontsteking brengen van
vele wapens zonder tussenkomst van menselijke schakels, gepaard gaande met
een revolutionnaire toename in bereik en de komst van nieuwe voortstuwingsmiddelen. A l s belangrijk aspect Hierbij valt de raket-motor te vermelden, die
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onafhankelijk van de atmosfeer werkt en waarmede de oorlogvoering wordt uit
gebreid tot de ruimte.
U voelt wel, dat w i j een terrein naderen, waarin bepaalde grote mogelijkheden liggen verborgen. Terugblikkend naar de 19e eeuw en het beeld van de
eerste wereldoorlog, springt êên ding bepaald in het oog en dat is het tempo
in deze evolutie. Ik zal u een schatting geven zoals die door een vooraanstaand geleerde werd gegeven. De opgetreden versnelling in de evolutie van
de mensheid is zo groot, dat w i j over 5 jaar evenveel kennis vergaren als in
de voorgaande eeuwen tezamen, terwijl over 10 jaar een punt bereikt zal worden, waarbij w i j elke 3 maanden evenveel kennis vergaren als i n de voorgaande eeuwen tezamen. De kennis van dé mens breidt zich uit in een bolvorm.
Na de oorlog is dit tafereel in onverminderd tempo voortgezet. U ziet het
ontstaan van geheel nieuwe concepties en theorieën, zelfs op het abstracte
terrein van de strategie. Ik wijs op de „Minimax-theorie*, de theorie van de
^wapencomplexen", waarin men werkt in stelsels en niet meer geïnteresseerd
i s ïn de loutere ontwikkeling of uitvinding van een wapen op zichzelf. Het is
alles teveel om op te noemen. Door de bemoeienis van de immer voortschrijdende wetenschap en techniek ontstaat een reeks specialistische vormen van oorlog, die alle tezamen het patroon van de totale oorlog vormen. Bovenaan in
potentiële dreiging staat de radiologische oorlogvoering. Daarop volgt de k l i matologische oorlogvoering, dan de biologische oorlógvoering en ten vierde
de atomistische oorlogvoering. Naast dit viertal staat de psychologische oorlogvoering en het geheel wordt overkoepeld door dé strijd in de aether, de
electronische oorlogvoering.
Hier heeft u ruwweg het patroon van de moderne oorlogvoering. Wat van belang is te constateren is, dat alle ontbrekende elemeriten thans zijn aangevuld. De meteoroloog is i n de oorlog ingeschakeld (ten behoeve van de klimatologische oorlogvoering); de astronoom is ingeschakeld (o.a. voor de ruimtevaart); de medicus, die vroeger het leed moest verzachten, is ingeschakeld
(onder andere ten behoeve yan de biologisché oorlogvoering). Allen dragen een
grimmig masker. De oorlog is thans werkelijk totaal en de mens/machine-verhouding is het centrale probleem geworden. En hiermede Zijn wij dan genaderd
tot de kern van het betoog. U zult zich afvragen waar dit naar toe moet.
Misschien heb ik de indruk gegeven, dat in de komende t i j d de machine oppermachtig zal zijn en dat de mens verlaagd zal worden tot een soort verlengstuk ervan. D i t is waar en het is niet waar. U hoorde i n het verleden altijd
zeggen dat de mens de oorlogen wint en niet de machine. Die neiging bestaat
heden ten dage ook, maar het is door de komst van twee industriële revoluties
niet meer zoals i n het verleden. Het is slechts tot op zekere hoogte zo en voor
de toekomst zal dit zorgvuldig moeten worden geïnterpreteerd. De zg. „principles of war" veranderen niet en de rol van de krijgsmacht verandert ook niet.
De capaciteit van de krijgsmacht om in de haar opgedragen taak te slagen,
hangt thans af van de wetenschappelijke en technische prestatie van de natie.
Een vloot, een leger of een luchtmacht, die niet zo goed is uitgerust als die
van de tegenstander, zal geen kans hebben om de oorlog te overleven. De vor151

deringen in de wapentechaiek, de telecommtinicade en het transportwezen, zijn
te groot gev/orden.^Niet alleen de krijgsmacht, de gehele natie zal een Yecht<=

ons thans afvragen wat uit het voorgaande ais voornaamste conclusie valt af
te leiden.
Alvorens deze algemene conclusie te formuleren, zou i k uw aandacht willen
richten op heel frappante verschijnselen, die in onze dagen kenbaar zijn geworden. Ik zou ze i n algemene zin willen samenvatten onder de benaming:
symptomen van de „laatst mogeUjke
phase".
Deze laatst niogeïijke phase treedt thans duidelijk aan de dag bij vele afzonderlijke evoluties, zowel in de wapentechniek als anderszins. Jk moge u
die geleide projectielen afschiet: een laatst mogelijke phase. De uitbreiding
van de oorlog tot de ruimte: een laatst mogelijke phase. De komst van de ruimtevaart is een andere laatst mogelijke phase. Het afstandvernietigingsproces
begint zijn verzadigingspunt niet alleen te naderen, het heeft het reeds voor
alle practische doeleinden bereikt: een laatst mogelijke phase. De intercontinentale artillerie, waarbij w i j over oceanen heen schieten is n l . een feit. De
komst van de atoomwapens is eveneens een verschijnsel, dat er op duidt dat
de wapentecliniek de laatst mogelijke phase begint te naderen. Bovenal is
echter hetfeit dat de eerste cn tweede industriële revolutie erin z i j n geslaagd
de mens geheel te vervangen door „machinale stelsels", compleet met kunstmatige zintuigen, geheugen, ledematen, enz., eveneens een bijzonder sterke
aanduiding van een laatst mogelijke phase.
Als w i j nu dit tafereel toepassen op het beeld dat de oorlog thans i n onze
samenleving heeft aangenomen, dan belandt u, consequent doorgeredeneerd,
durende vijandschap, geheel onafhankelijk van daadwerkelijke oorlogshandelingen, die alleen gepleegd worden als de omstandigheden daartoe gunstig zijn
en bedreven worden met alle hulpmiddelen en met alle hulpbronnen, waartoe
de natie in staat is, als de t i j d daartoe is gekomen en waarin het hoogste kunnen van de mens wordt gedemonstreerd.
D i t betekent nog meer. Het betekent dat de oorlog volledig is „gemongoliseerd», dat alle objecten en middelen gewettigd z i j n en dat de oorlog is geworden de uiterste kristallisatie van de nationale wil om te winnen, de middelen om te winnen ontwikkeld tot het uiterste en het vermogen om de furie te
doorstaan gestrekt tot het uiterste. Er is slechts êên object, niet als i n de
19e en voorgaande eeuwen: de nederlaag van de vijandelijke strijdkrachten,
gevolgd door een vredesverdrag, maar de volledige vernietiging van 's vijands
sociale, economische en, zo het mogelijk is, geestelijke structuur. De oorlog
wordt het alles vernietigende monster, een phenomeen dat geheel is losgeraakt
of losgemaakt van het begrip „vrede".
Wij z i j n in feite weer aangeland bij de primitiefste conceptie van oorlog152

voeren uit de tijden van de grijze oudheid: de vernietigingsoorlog tussen de
stammen, die eindigde in de totale vernietiging van alle mannelijke personen,
het buitmaken van alle dieren en het verbranden van alle onroerende goederen
van de overwonnene. Het spreekt tot de verbeelding, maar thans met afschuw,
omdat het bedreven kan worden tussen gehele naties in een uiterst hoog ontwikkelde en gemechaniseerde beschaving. Naties, die in het bezit zijn van
zeer uitgebreide, gecompliceerde, kostbare en zelfs artistieke eigendommen
en die opmerkelijk hulpeloos zijn, indien de machinerie van hun beschaving
wordt ontwricht. Ook in de propaganda kunnen w i j onderkennen een terugkeer
naar de oudheid, n l . het verspreiden van schrik en ontzetting. De logica van
de totale oorlog is daarmede gebracht tot het punt van volslagen absurditeit,
want beschaving en totale oorlog kunnen niet lang naast elkaar bestaan.
Wij kunnen dus vaststellen dat de oorlog de grens van perfectie bereikt heeft
en u weet wat er gebeurt als iets de limiet van uiterste perfectie bereikt: het
is gedoemd om te verdwijnen! De oorlog zelf verkeert in een laatst mogelijke
phase. De oorlog is nu geworden niet alleen een gevaar, een rem op de vooruitgang, een vernietiger, of hoe u het in het verleden ook noemde, maar een
absolute negatie van het georganiseerde leven: dat is de dood.
Ik moge daarom sluiten met een woord van wijlen Prof. v.d.Leeuw. H i j heeft
gezegd: „Onze huidige wereld is bezig van aangezicht te veranderen. Staatkundig, maatschappelijk, economisch, cultureel is z i j niet meer dezelfde als
25, als 10, als 5 jaar geleden. Hoe z i j er precies uitziet, dat weten w i j niet.
P o l i t i c i , sociologen, economen, philosofen doen hun uiterste best het te ontdekken. D i t is geen gemakkelijke taak, maar wel een urgente taak en een vergissing in de diagnose kan catastrofale gevolgen hebben en een verkeerd inzicht kan leiden tot hongersnood, werkloosheid, atoombommen, volkomen vernietiging. De wetenschap kan hierbij niet achterblijven ora de inventaris van
verwoeste monumenten en de statistiek van de rampen op te maken. Z i j kan
naar mijn overtuiging - aldus Prof. v.d.Leeuw — evenmin het wereldlot wenden en als Voorzienigheid optreden. De wetenschap is een zeer menselijk en
een zeer onvolmaakt middel tot doorgronding van het beloop van de wereld en
het redden daarvan. Hoe het is, hoe het worden moet, dat weet God alleen. En
wanneer ónze tijd ons iets leert, dan is het wel diepe nederigheid, nu de grootste machtsontplooiing, waartoe de mens nog ooit in staat was, tevens zijn noodlottigste onmacht blijkt te z i j n , "
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