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Abels, B. 
Adriani, I r . J . M. B. 
Agt, T . W . J , van 
Albers, J . H.M. 
Alberts, I r . D . A. 
Alphen de Veer, Pro f . I r .W. H .A. van 
Arisz , Dr. L . 
Arndt, J. L . 
Arnold, I r . A . F . 
Arnold, Ing. H . F . 

Baaien, J.G.van 
Baarzel, H. J.van 
Baarzel, H. J.van 
Bais, Dr .W. J . 
Baldcer, A. 
Bakker, Mevr .Dr .C .R . 
Bakker, H.A. 
Baptist, F .R . 
Barrau, Mr. J . H.H. 
Bartstra, I r . S . A . 
Baudet, Dr .H.Ph . 
Beck, I r . F . J . 
Beek, I r . G. F . van der 
Beekman, J . 
Beest, Mej. E . van 
Beindorff, I r . H . W . F . 
Beltman, I r . J . H. 
Bemelmans, I r . J . L . H . 
Benschop Koolhoven, I r . W. C. 
Bergman, J . 
Bergsma, G . H . E . 
Berkel, I r . P . L . M . van 
Berkhout, Prof .Ir . F . M. C. 
Berkhout, J . J. 
Berkhuijsen, I r . E . H . 
Bicknese, Y . L . 
Biezen, N. W. J . van 
Bischoff, G.A. 
Blaak, G.A. 
Blaisse, Prof.Dr. B .S . 
Bloemsma, I r . J. 
Blok, I r . J . J . 
Blokhuis, I r . G . L . 
Blokhuis, J . K . F . 
Blommendaal-v. d. Moer, 

Mevr. L . C . M.W. 
Blommestein, J.H.van 
Boelman, D r . A . B. 
Boer, F.de 
Boer, J.de 
Boer, Dr. M. J. de 
Boer, P.A.de 
Boerstra, J. H. 

BlasiuBstraat 107 
van Bleiswijkstraat 100 
Kom van Aaiweg 21 Leiderdorp 
Acacialaan 138 Rijswijk 
Da Costalaan 4 Rijswijk 
Jacob Catsstraat 78 Voorburg 
van Hogenhoucklaan 61 
van der Heimstraat 2 
Laan van Hoogwolde 1 Wassenaar 
Sportlaan 63 

Prins Hendrikstraat 19 
Loevesteinlaan 204 
Larixlaan 31 Monster 
Riouwstraat100 A 
Hyacintweg 14 
Laan van Oostenburg 32 Voorburg 
Leuvensestraat 20 Scheveningen 
Den Helderstraat 125 
Paul Gabriëlstraat 175 
v.d. Woertstraat 19 
Koetlaan 8 
Stalpertstraat 40 
Sportlaan 446 
Amandelstraat 105 
Mankesstraat 123 
Sportlaan 1218 
"Spinozahuis" Paviljoensgracht 72/74 
Nieuwe Plantage 46 Delft 
van Hoeylaan 59 
Kornoeljestraat 132 
Bentinckstraat 16 
den Burghstraat 24 Voorburg 
Muurbloemweg 7 
de Genestetlaan 342 
van AUcemadelaan 358 
Laan van Meerdervoort 169 
Perenstraat 139 
Danckertstraat 15 
Sophlastraat 27 Voorburg 
Lindenlaan 19 Voorburg; 
Mient 551 
Galilefstraat 189 
de Mildestraat 30 
Crocusstraat 32 Wassenaar 

de Savornin Lohmanlaan 87 
Laan van Meerdervoort 186 
Tortellaan 65 
Aronskelkweg 47 
Vossenrade 10 
Mesdagstraat 17 
Cornelis Jolstraat 2b Scheveningen 
Prins Mauritsplein 27a 
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Bolle, I r . C M . 
Bonefaas, 11. Th. 
Borden, I r . J . van der 
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Bos, I r . W . A . 
Bosch, C. van den 
Bosma, H .G. 
Bossen, I r . M . J . 
Bonman, W. J . 
Bouwman J r . , A. 
Boxma, I r . Y . 
Braat, I r . B . 

Brand, D . J . 
Brandes, Dr .S . 
Brandhof, C.van den 
Brandsma, I r . E . 
Brandsma, Prof .Dr . Ir .W. F. 
Brans, I r . T h . 
Braskamp, E . M. 

Braskamp, H . E . 
Braskamp, W. H. 
Brederveld, L . L . 
Breemen, D r . P . J.van 
Breunesse, I r . B . W . 
Brink, D r . K . B. M. ten 
Broeke, I r . M. C. van den 
Broekema, B. 
Brongers, J . A . 
Brouwer, B. 
Brouwer, D r . T h . 
Bruggen, D r . I r . G . t e r 
Brugh, J .A.M.van der 
Bruin, K.de 
Bruin, L . de 
Bruin, Ir .W.de 
Bruning, P . F . 
Brunt, F . 
Brunt, Dr .N .A . 
Bruyne, J r . , P.de 
Bruyn Ouboter, Mej.W.A.P.de 
Bunt Dr. C. van de 
Burg, C. J . van der 
Bussy, I r . M. le Cosquino de 
Bijleveld, H. 

Capel, D r . W . H . 
Cappellen, C.W.van 
Cappellen, J . H . van 
Cardinaal, M r . W . J . 
Carols, Ch, 
Celliée Muller, A,W.du 
Chavannes, M r , I r , L . B. 
Choufoer, D r . H . J . 
Chrysanthus, Pater 
Coenaes, J . V. 
Compaan, H. 
Corljé-Saunier, Mevr.H. 
Coster, D . R . A . 

Cornelis Jolstraat 70 Scheveningen 
Mesdagstraat 30 
Sportlaan 286 
Phoenixstraat 19 Delft 
Achterweg 22 Dordrecht 
Elzenlaan 17 Hilversum 
p/a Westdam 6 Woerden 
Mauritslaan 54 Rijswijk 
van Wijngaardenstraat 37 
Medemblikstraat 84 
van Neckstraat 82 
Schout b. n. Doormanlaan 22 

Wassenaar 
Prins Hendriklaan 30A Oegstgeest 
Laan van Meerdervoort 202 
Carel Reinierszkade 253 
Bachmanstraat 49 
Kanaalweg 9 Delft 
Reeweg Oost 156 Dordrecht 
Park Leeuwenberghlaan 48 

Voorburg 
Regentesselaan 71 Rijswijic 
Hoge Weidelaan 26 Voorburg 
Sportlaan 478 
de Bruijnestraat 52 
Sonderdankstraat 1 
Javastraat 2 f 
Statenlaan 22 
Laan van Koot 9 Wassenaar 
Jan van Houtkade 7 Leiden 
Paviljoensgracht 9 
Haanplein 27 
Regentesselaan 32 Rijswijk 
van Aerssenstraat 40 
Berberisstraat 48 
Stevinstraat 58 a Scheveningen 
Jan van Galenstraat 8 Leidsendam 
Tomatenstraat 10 
Timorstraat 111 
Wilhelminalaan 30 Rijswijk 
Kon. JuUanaweg 87 Leidsendam 
Sweelinckstraat 46 
Prins Mauritslaan 34 
Geestbrugweg 23 Rijswijk 
Hoge Nleuwstraat 40 
Viviënstraat 7 

Buitenruststraat 39 Vooi'burg 
Oosterhesselenstraat 321 
Thorbeckelaan 93 
van Neckstraat 88 
Da Costastraat 50 
Rijksstraatweg 781 Wassenaar 
Wassenaarseweg 168 
van Nijenrodestraat 53 
Warandelaan 5 Oosterhout (N. Br) 
Koningin Emmakade 155 b 
Abeelstraat 42 
Ant.Duyckstraat 157 
Hengelolaan 379 
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Coulander, J . Adriaan Pauwstraat 18 

Dalton Lyceum, Rector van liet 
Dam, A. J . S. van 

Damen, J .Q. 
Davids, I r . P . A . 
Deelen, W.van 
Delfos, A. 
Denekamp, Dr. E . J . 
Diemont, F . R . 

Diggelen, I r . C . A . v a n 
Dijk, A . P . J.van 
Dirix, E . M . L . H . 
Doppler, Mej .Dr . Ir . Ch. L . 
Dorhout Mees, I r . B. 
Dorssen, J .G.van 
Dorsser-Goudsmit, Mevr .Ir .H. J . van 
Drost, H.S. 
Drunen, J . K . van 
Duin, C. J . P. van 
Dulst, D.van 
Duyvenbode Varkevisser, I r . H . v . 
Duykeren, N. W. J . van 

Ebbenhorst Tengbergen, M e j . D r . C . v . 
Eeden, W.van 
Ei lers , L . J . G .H. 
Eker, A . P . M . 
Elferink, D r . C . L . 
Elst , I r . O . J.van der 
Emst, S. J . van 
Ende, Dr. J.N.van den 
Endtz, D r . A . W . , 
Erckelens, W. J . van 
Essers , J . H. P. 
Euwe, Dr.W. 
Evers , F . E . 
Evers , J . 
Ewijk, J .G.van 

Faber, Prof. Dr, I r . F . J . 
Felius, I r . M. 
Feltz van der Sloot, R. C h , A , v . d . 
Ferwerda-Theunissen, M e v r . C L . 
Feuilletau de Bruyn, D r . W . K . H . 
Fick, R. 
Figee, D r . T h . 
Flotman, G. 
Fokkens, J . K . 
Folckens, K. 
Francken, I r . J . C. 
Francken-van der Mijll Dekker, 

Mevr. J . C . L . 
Fremery, I r ,D ,A ,de 
Frenkel, A. M. 
Frielink, Dr. J . G . 
Fuchs, Dr. J.W. 
Furnée, Dr. J . M. 

Aronskellcweg 1 
Generaal Snijdersplantsoen 18 

Badhoevedorp 
Hoogwerflaan 9 
van Soutelandelaan 21 
Driebergenstraat 81 
Vliegenvangerlaan 11 
Stadhouderslaan 26 
Storm van 's-Gravesandelaan 30 

Wassenaar 
Ruychrocklaan 198 
Laan van Heldenburg 24Voorburg 
Lubeckstraat 117 
Kleverlaan 7ll Bloemendaal 
Prins Hendrikstraat 4 
Sportlaan 824 
Ranonlcelstraat 335 
Reinkenstraat 2c/l 
Ferdinand Bolstraat 29 
Lindelaan 59 Rijswijk 
Mient 517 
Galvanistraat 22 
Tomatenstraat 8 

Mauvestraat 36 a 
Westersingel 25 Veenendaal 
Coevordenstraat 26 
Columbusstraat 30 
Pansierstraat 1 Scheveningen 
Neuhuyskade 7 
Suezkade 103 
Fuutlaan 8 a 
Laan v.N.O.Indië 172 
Statenlaan 102 
Hyacintweg 8 
Sportlaan 211 
Ary van der Spuyweg 3 
Tuinfluiterlaan 28 
Nassau Zuilensteinstraat 29 

Charl.de Bourbonstraat 18 Delft 
Hoefbladlaan 108 
Rozenstraat 73 
Sportlaan 530 
Kwikstaartlaan 9 
Waldeck Pyrmontkade 115 
Groot Hertoginnelaan 29 
Sinjeur Semeijnsweg 1 
Driebergenstraat 288 
Haagweg 206 Leiden 
Richard Wagnerlaan 8 Loosduinen 

Laan van Clingendael 39 
van Hogenhoucklaan 110 
Burnierstraat 19 
Zoeterwoudsesingel 7 Leiden 
Beulcstraat 75 
Tasmanstraat 194 
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Gaster, I r . A . A . H . 
Gelderen, Dr. Chr. van 
Gelpke, E . 

Geselschap, Mr. J . E . J . 
Giesbers, I r . H. 
Ginnelcen, D r . P . J.H.van 
Glastra van Loon, Dr. F . H . 
Gleym, C. Ch. 
Goede, P. J . de 
Graaft, I r . C.de 

Graftdijk, M e j . D r . l . M . 
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Grient, Dr. J . H. van der 
Groenewegen, H. 
Groenewegen, M. 
Groenewegen-Woltman, Mevr.W.H. 
Groenman, D r . A . W . 
Gröneveld, I r . E . W . 
Groot, I r . E . L.de 
Groot, Mr. J . J . de 
Groustra, G. J . 
Grutterinlï, Mej.M. 
Gruyter, D r . C . J.de 
Gurck, I r . A . J . 
Guykens, I r . M . C. 

Haaitsma, D. B. 
Haan, M r . I r . C . J.de 
Haan, Dr. L , M. de 
Haarman, I r . J . C. 
Haas, D r . C . 
Haeften, I r . C . S . van 
Hagedoorn, Dr. J . G. 
Haga, Dr. J . 
Hajenius, I r . W . H . G . P . 
Halbertsma, D r . K . T . A . 
HaKweeg, N. J . 
Hammen, Dr. J . P. van der 
Hamming, Mej.M. 
Hanlo, Mej. R . C . M . 
Happé, Ir .W. F . 
Harders, Dr. C. L . 
Harst, B. 
Hartland, I r . C . G . 
Hartman, I r , A . W . 
Hartman, W. 
Hasselt, I r . J . W . v a n 
Hazewinlcel, H . E . 
Heeroma, I r . H . H . 
Heintz, L . 
Heldeer, D r , I r . F . 
Hellendoorn, Mej.K. 
Hellingman, C. 
Helsdingen, J .J .van 
Herrmann-Erlee, Mevr. Dr. H. P. M. 
Herweyer, I r . K . M. 
Heshuijsen, I r . W. F . 
Heslinga, F . J . M, 

Balsemienlaan 162 
van Tedlngerbrouckstraat 7 
van Zuylen van Nijeveltstraat 15 

Wassenaar 
Neuhuyskade 7 
Wassenaarseweg 63 
AronskeUcweg 48 b 
Acacialaan 4 Wassenaar 
Asterstraat 59 
Laan van Heldenburg 14Voorburg 
11, Avenue Général Pershing 

Versailles 
Laan van Meerdervoort 52 
Nassau Dillenburgstraat 41 
van Beverningkstraat 143 
Prins Bernhardlaan 47 Voorburg 
Koningstraat 204 
Swanenburgstraat 16 
Statenlaan 8 
Goudenregenstraat 249 
Parsifalstraat 24 
Prins Mauritsingel 13 Leiderdorp 
den Burghstraat 11 Voorburg 
van Bleiswijkstraat 179 
Laan van Eik en Duinen 208 
Nieboerweg 243 
van Nijenrodestraat 5 

Bezuidenhoutseweg 105 
van Alkemadelaan 17 
van Drenlcwaertstraat 5 
van Pabstlaan 32 Voorburg 
van Allee made laan 5 
Pomonalaan 82 
Luilesestraat 9 Scheveningen 
Palestrinaweg 68 
Nachtegaalplein 12 
Statenpleln 16 
Prins de Lignestraat 20Voorburg 
Ridderspoorweg 174 
Zeeleant 15 Scheveningen 

Prins Hendriklaan 29 Leidsendam 
Joh. Bildersstraat 2 
Tuinfluiterlaan 3 
Park Vronesteijn 43 Voorburg 
Sasboutstraat 72' DeKt 
Rijklof van Goensstraat 20 
Ruychrocklaan 56 
Jozef Israëlslaan 15 
Hofcampweg 17 Wassenaar 
Parleweg 182 Voorburg 
Spoorsingel 99 Delft 
Doornstraat 172 A Scheveningen 
van Hoornbeekstraat 17 
Sportlaan 868 
de Ruyterstraat 76 
Sportlaan 368 
Jozef Israëlslaan 32 
Woudenbergstraat 79 
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Heslinga, D r . I r , J . 
Hesselink, D r . W . F . 
Hc.isden, A.H.van 
Heybroek, W. 
Heijdemann, 0. R. 
Heijneker, L . 
Hiemstra, D r . B . 
Hilgers, J . 
Hoef lake, Mej. Dr. J . M. A. 
Hoefnagels, J . 

Hoek, M. 
Hoeke, D r . F . 
Hoekstra, B. J . 
Hofdijk-Enklaar, Mevr. M. A. 
Hofker, D r . J . 
Hofstede Crull, Mr .W.H. 
Hollander, I r . W . M . den 
Hoogeveen, W.P. 
Hoogewooning-Jöbsis, Mevr. M. P. 
Hooper, H. 
Hoorweg, H. L . 
Hoorweg, I r . P. N. 
Houpt, P . M . 
Hout, I r . O.H. van der 
Houte de Lange, I r . J . A . M . ten 

Houven van Oordt-Hulshoff, 
Mevr. B. van der 

Houwen, K. J . 
Huese, I r . J . P . F . 
Huizenga, Dr. H. 
Huizinga, I r . T. K. 
Hylkema, I r .W. 
Hijman, M e j . I r . A . J . 
Hijmans-Bos, Mevr.A. C M . 

Slingerweg 1 Wassenaar 
Thorbeckelaan 447 
Vriezenveenstraat 27 
Zijdelaan 26 
Perenstraat 145 
van Neckstraat 18 
Eiberplein 2 
van Beverningkstraat 163 
Riouwstraat 85 
W.Clarkstreet 811, Redland, 

California, U.S .A. 
Conradkade 151 
Rochussenstraat 367a Rotterdam 
Waldeck Pyrmontlaan 9 Oegstgeest 
van Lennepweg 29 
Scheveningselaan 157 
Juliana van Stolberglaan 139 
Harteveltstraat 14 Scheveningen 
Ruychrocldaan 72 
Viviënstraat 49 a 
Pinksterbloemplein 4 
Groot Hertoginnelaan 171 
Kon. Wilhelminalaan 72 Leidsendam 
Terschellingsestraat 1 Scheveningen 
van Alkemadelaan 57 
Wittenburgerweg 162 boven 

Wassenaar 

Schoutenstraat 64 
Prinses Mariannelaan 56 Voorburg 
van Moersselestraat 11 
Spotvogellaan 62 
Fazantplein 13 
Klaverstraat 56 
Tortellaan 44 
Eikstraat 2 

Innemee Jr . . ,H.P . 
Iterson Gzn. , I r . G. van 
Iterson.Jr., Prof.G.van 
Iterson-Rotgans, Mevr.J. W.van 

Jager, A.de 
Jansen, Prof . I r . P. Ph. 
Janszen, I r . J . 
Jautze, E . P . 
Jong, J.A.de 
Jong, R. de 
Jongbloed, Mej. L . H . 
Jonkers, J . E . 
Julien, D r . P . F . J . A . 

Kalberg, A . D . C 
Kalff, I r . M . L . 
Kaptein, A. J . G. 
Karman, A . C . 
Karreman, L . J . 
Karsten, Mej. Dr. B. J . 
Karsten, E . F . 

Juliana van Stolbergplein 16 
Mesdagstraat 20 
Julianaweg 14 Wassenaar 
"De Burcht" flat 48, Zanderijpad 4, 

Wassenaar 

van Brakelstraat 117 
van Alkemadelaan 890 
Suezlcade 126 
Fisherstraat 101 
Ananasstraat 87 
Kanaalweg 53 Scheveningen 
Pansierstraat 30 Scheveningen 
Erasmusweg 873 
Burchtplein 1 b Wassenaar 

Hazelaarstraat 54 
Wassenaarseweg 65 
Goudreinetstraat 550 
Damasstraat 46 
Koningsplein 16 
Cornelis de Wittlaan 27 
Tortellaan 75 
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Kasberg, J . A . 
Kaulbach, I r . M . G.M. 
Kelder, I r . A . B . 
Kempen, I r . H . W . J . 
Kempers, I r . R . T . W . 
Kerling, Mej. Prof.Dr. L . C. P. 
Kerstjens, I r . A. II. 

Kips, I r . J .W. 
Klerlcs, R . R . 
Klinkenberg, D r . L . J . 
Klinkert, G. P. 
Kloosterman, G. 
Kloots, J . C . 
Kloppers, J . W. 
Knudtzon, Dr. N.H. 
Koch, W . C h . E . 
Kockx J r . , Th. A. 
Koelewijn, I r . G. J . 
Koerts, D r . A . 
Kok, J . F . 
Kok, P . J . 
Koks-Hartwig, Mevr, C. W. L . 
Koning, I r . L.W.de 
Kooy, H . J . 
Kooy, J .S . 
Kooy, L . 
Koppe, J.W. 
Korving, I r . W . C. 
Koster, A. 
Koster, S. 
Koumans, Dr. F . P. 
Kreemer, M. J . 
Kreger, W. 
Kreulen, Mej. A. C. 
Kruizinga, D r . P . 
Kruysse, A. 
Kueter, J . G . F . 
Kuhne, W.P . 
Kuipers, I r . Y. A. 
Kulsdom, Dr. M . E . 
Kunst, I r . E . D. 
Kunze, W. 
Kuyk, C.G.van 

Laan, A. H. van der 
Laan, Dr, F . H . van der 
Laan, J . H. van der 
Lange-Zieren, Mevr.Dr.M.de 
Lange, W. de 
Larsen, J . F . R . 
Ledeboer, B. Ch. 
Leeuw, G.de 
Leeuwen, A. van 
Leipoldt, L . J . 
Leopold, M. 
Lichte, J . H . v.d. 
Lietaert Peerbolte, D r . M . 
Lignac, Mej. Mr. D r . T . E . W. 
Lignac, Dr.W. P. J . 

Emmastraat 20 Rijswijk 
Archimedesstraat 25 
Leeuwendaallaan 28 Rijswijk 
Meppelweg 418 
Mezenlaan 12 
Javalaan 20 Baarn 
Laan van Leeuwesteyn 39 

Voorburg 
leplaan 104 
Monnikensteeg 286 Arnhem 
van Heutszstraat 46 
Daal en Bergselaan 48 A 

Oosterbeek 
van Blankenburgstraat 27 
van Blankenburgstraat 59 
Laan van Meerdervoort 1098 
van Boetzelaerlaan 92 
Stokroosstraat 141 
leplaan 117 
van Nijenrodestraat 45 
Danckertstraat 4 
Hartogstraat 3 
Muurbloemweg 23 
Gentsestraat 173 Scheveningen 
Valkenboslaan 9 Zeist 
Prins Mauritslaan 87 
Lobelialaan 66 
Prins Mauritslaan 62 Voorschoten 
Paul Gabriëlstraat 169 
Miquelstraat 66 
Gouverneur laan 219 
van Boetzelaerlaan 208 
Kwartellaan 56 
Ananasstraat 109 
Schoutenstraat 28 
Julianastraat 21 Rijswijk 
Houtrustlaan 10 
Geestbrugweg 27 Rijswijk 
Oosteinde 40 Voorburg 
Noordenburglaan 31 Voorburg 
Paulinastraat 95 
Mariastraat 73 
Nijelantstraat 7 
van Bleiswijkstraat 42 

Sweelinckplein 36 
Belgische Plein 29 A Scheveningen 
Schenldeade 8 
Zeekant 94 L Scheveningen 
Zeeleant 94 L Scheveningen 
Ant.Duyckstraat 140 
Gr. V . Prinstererlaan 23Voorburg 
Oostduinlaan 50 
Valleenboskade 507 
Middenstede 32 
van Stienhovenstraat 23 
Hogewoerd 30 Leiden 
De Sav. Lohmanlaan 457 
Thorbeckelaan 47 
Fuutlaan 10 
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Ligtenberg, I r . F . K . 
Ligtenberg, I r . H . L . 
Linden, A.R .M.vander 
Linden, Dr .T .van der 
Lobato, Mej. B .A. 
Loclier, Mej. Dr. Ch. J.S. 
Locld)orst, D. A. 
Lohuizen, H.P.Th.van 
Lombaard, Mej. M. E . 
Lubbers, I r . A . 
Luijle, P. 

Maas, F . C . 
Maas, I r . J .W. 
Male, Mej. P. 
Maks, M e j . D r . C . S . 
Maljers, L . D . J . 
Manders, Mej. D r . I r . J . H. M. 
Manen, Prof. Dr. J . G. van 
Mansvelt, J.W. 
Mante, A. J . H . 
Marlet, I r . A . F . 
Martini, D.N. 
Mazel, J . A . 
Mebius, I r . J . E . 
Medemblik, N. J . 
Meertens, Mr .D .M. 
Mees, L . F . C . 
Meeter, E . 
Meihuizen, Dr. J . J . 
Meinesz, I r . M. 
Meiss, M e j . I r . J , C . 
Melchior, C. C. A. 
Melis, P. 
Melsert, I r . H . 
Mes, P.W. 
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J A A R V E R S L A G 

over het jaar 1957/1958, uitgebracht op de algemene 
ledenvergadering van 12 januari 1959 

Ook in het afgelopen jaar bleef de belangstelling voor ons ge
nootschap stijgen, zodat op 30 juni 1958 een totaal van 602 leden 
bereikt werd. Bovendien werden 75 scholieren in de gelegenheid 
gesteld de lezingen te volgen. 

Als sprekers traden in dit seizoen op: Prof.Dr. J. K. Baars 
Prof .Dr . J.H. de Boer, Prof .Dr . H.B.G. Casimir, Prof .Dr! 
I r . F.J. Faber, Prof.Dr. A.C. S. van Heel, Prof.Dr. Ir .F.A.Heyn, 
Prof.Dr. H. C.van de Hulst, Mej. Prof.Dr. L. C. P. Kerling, Prof. 
Dr. G.W. Rathenau, Prof. Dr. M. J. Sirks, Prof.Dr. H.Veldstra 
en Prof.Dr. P. M.van Wulfften Palthe. 

Bovendien werd in samenwerking met de Nederlandse Vereni
ging voor Microscopie een lezing met f i l m georganiseerd, waar
bij als spreekster optrad Mevrouw Dr. A.Koopmans. 

Op de algemene ledenvergadering werd in de vacature voor 
chemie I r . A.H.Kerstjens verkozen. 

Tot ons diep leedwezen moeten wij melding maken van het 
overlijden van ons bestuurslid dokter F.Hijmans, wiens actieve 
medeleven met alle bestuursaangelegenheden steeds van grote 
betekenis is geweest. Door zijn in jaarboek 33 gepubliceerde 
studie over de geschiedenis van ons gebouw zal een waardevolle 
blijvende herinnering bewaard worden. 

Tevens gedenken wij in eerbied het verschelden van Dr. H J. 
Coert, bestuurslid van 1920 tot 1950 en dat van Mr. W. C. Beucker 
Andreae, bestuurslid van 1927 tot 1950. 

De exploitatie van het gebouw verliep bevredigend, hoewel van 
15 met tot 1 augustus 1958 de zaal gesloten moest worden in ver
band met vernieuwing van vloer en meubilair, hetgeen de inves
tering tot het uiterst toelaatbare deed oplopen. 

Subsidies werden verleend voor het Nieuw-Guinea-onderzoek 
aan de Landbouw-Hogeschool voor het Meyendel-onderzoek aan 
de Kon. Ned. Natuurhistorische Vereniging, afdeling 's-Gravenhage 
en aan de Haagse Amateurfotografenclub. 

Dr. W.P. J. Lignac, 
secretaris-penningmeester . 
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I N H O L L A N D S D U I N 

f i l m , toegelicht door 

H. Klelbriiik 

De f i l m heeft geen ander doel dan liefde te wekken, men zou 
ook kunnen zeggen liefde te onderwijzen en waar nodig te onder
houden voor ons natuurschoon, waar we speciaal in het westen 
van Nederland zo bitter weinig van hebben overgehouden en waar 
iedere dag weer nieuwe aanslagen op worden gepleegd ten behoeve 
van verkeer, industrie en woningbouw en waartegen de Ned. Ver. 
tot Behoud van Natuurmonumenten een zware en ongelijke str i jd 
voert. In de f i l m heb ik getracht een element van zuivere waar
neming te brengen. Romantisering van bewegingen van dieren 
door een bepaalde volgorde ln de montage, suggesties van angst 
haat of moederliefde door enscenering of lardering met te dei-
wiegende bloemen, bliksemflitsen, stormvlagen, heb ik verme
den. Geen walsende insekten, geen moederdier dat haar kroost 
telt, geen opzettelijke onderlinge kennismakingen van dieren die 
niet de geringste belangstelling voor elkaar hebben in het vriie 
veld. 

Toch is het met dat element van zuivere waarneming moeilijk 
gesteld. Er worden in de eerste plaats technische beperkingen op
gelegd: de kleurenfilm is in ' t algemeen slechts bruikbaar bij 
zonlicht; opnamen bij geringe lichtsterkte in de vroege ochtend of 
na zonsondergang, wanneer juist vele dieren actief worden zijn 
onmogelijk. De vlucht van een uil bij volle maan is niet weer te 
geven, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat ik het wel gepro
beerd heb bij een lensopening van 1-4, vanzelfsprekend zonder 
resultaat want de verlichtingssterkte door de volle maan is prak
tisch het miljoenste deel van die door de zon. 

Die technische beperkingen gelden ook voor het geruis van de 
camera en de hinderlijk grote afmeting van de man daarachter, 
die zo dicht mogelijk bij z'n onderwerp wi l komen. 

Meeuwen storen zich weinig aan het gesnor van de filmmotor 
en ook betrekkelijk weinig aan de mens, wanneer hij zich maar 
zo dicht mogelijk bij de grond beweegt en zich langzaam ver
plaatst. Dit laatste hoeft men bij een scholekster niet te probe
ren; waarneming van een schuiltent uit is dan een vereiste en bo
vendien moet de vogel veel langer wennen aan het motorgeruis. 
De scholekster in de f i l m liet zich na 3 pogingen filmen, dit 
duurde van 8 uur in de morgen tot 5 uur 's middags. Na het 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninldijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te • s-Gravenhage op 3 oktober 1958. ^ 



2 

eerste geruis van de camera bleef hij circa 5 uur van het nest 
weg, daarbij wel op een topje in de naaste omgeving blijvend en, 
met veel lawaai, meeuwen wegjagend. Na het tweede ge ruis keerde 
hij binnen de 2 uur terug en bij het derde geruis deerde de camera 
hem niet, zelfs niet toen ik het gehele instrument buiten het tentje 
zette en met een draadontspanner vanuit de schuilplaats bediende. 

Bij de wulp heb ik nog niet veel succes gehad. Deze vogel is 
naar mijn waarnemingen van vorig jaar en dit jaar veel meer op 
z'n qui-vive. Ik hoop in de toekomst mijn opnamen te kunnen ver
beteren door de camera in een geluiddichte kast te monteren. Het 
zou bijzonder interessant zijn een complete f i l m te maken van de 
gedragingen van de wulp en van het wulpenpaar. Zeer vroeg in de 
ochtend, er was nog geen licht genoeg om te filmen, stond een 
wulp van z'n nest op, liep 1 a 2 meter van het nest weg en begon 
zich zorgvuldig te poetsen. De vogel stak daarbij herhaaldelijk de 
kop tussen de veren alsof ze uitrustte van het poetsen en stond 
dan weer plotseling in waarneemhouding, alsof ze wachtte op de 
aankomst van de broedgezel. Dit wachten duurde uren;de eieren 
bleven daarbij onbebroed. De broedgezel kwam niet opdagen, de 
vogel is tenslotte weggevlogen en niet meer teruggekomen, al
thans niet vóór 7 uur 's avonds. Ik zou de hinderlijk grote schuil
tent willen vervangen door een T.V. -camera, die van veel klei
nere afmetingen is en die de waarnemer in staat stelt op een af
stand van maximaal 500 meter de vogels op en rond het nest 
te observeren gedurende een 4-tal weken. Naar inzicht van de 
waarnemer zou de eveneens laag opgestelde filmcamera op af
stand bediend moeten kunnen worden. Ik heb dit plan door de 
grote kosten van de technische apparatuur niet ten uitvoer kunnen 
brengen. De filmcamera zou door middel van servo-motoren van 
een op afstand instelbaar diafragma kunnen worden voorzien. De 
kleurenfilm vereist nl. een juist gekozen belichting. Na een v i j f 
tal seizoenen zou men een vr i j . complete f i l m hebben over de 
nestgedragingen van de wulp. Naar Ik meen te weten is deze wijze 
van observatie nog niet in ons land geprobeerd. De terreinen in 
de omgeving van de Bier lap, waar jaarlijks 10 tot 20 wulpenparen 
broeden, afgesloten voor wandelaars en door de aanwezigheid van 
elektrische pompen toch van spanning voorzien, zouden zich hier
toe goed lenen. 

Ik ben op dit idee gekomen doordat ik eens een nacht lang heb 
liggen luisteren naar het gekoer en onderdrukt gezang en geroep 
van een wulp of een wulpenpaar om een nest. Ik had overdag een 
microfoon bij het nest gelégd om op een afstand van 170 meter in 
een duinvalleitje via een versterker de geluiden af te kunnen luis
teren. De vogels hadden in de nacht op een afstand van bijna 200 
meter mijn nadering en verblijfplaats niet bemerkt. Het naar 
menselijke maatstaven te oordelen gesprek van het wulpenpaar 
gaven mij bijzonder geluldcige uren en men zint dan, zo liggend in 
het struikgewas, op middelen om dit verkeer niet alleen hoorbaar 
maar ook zichtbaar te maken. Dit zal in de nacht onmogelijk 
blijven, want infrarood-belichting wordt te ingrijpend. 
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Er is tegen al dit gedoe om een vogelnest natuurlijk ook een 
groot bezwaar in te brengen. Laat de vogels met rust, zeker in 
de broedtijd en zet geen voetafdrukken in de nabijheid van nesten 
zodat wezels of andere roofdieren geen spoor kunnen volgen naar 
eieren op hulpeloze jongen. 

Waarneming met de geringste mate van 'verstoring geschiedt 
het beste met een veldkijker op afstand van een goed gekozen 
schuilplaats uit. Ik deel dit bezwaar maar meen toch dat een zeer 
groot gedeelte van ons volk niet in staat of in de gelegenheid is 
zo'n waarneming met inzicht te doen. Het vertonen van films over 
de levensgedragmgen van vogels zal daarom ongetwijfeld de on
verschilligheid ten aanzien van onze vogelstand verminderen en 
meer waardering brengen voor onze vogels met alles wat daar aan 
landschappelijk schoon en natuurbezlt aan vast zit. 

Maar het gaat in deze f i l m niet alleen om de vogels; het gaat 
ook om het landschappelijk schoon en de merkwaardige flora van 
onze hollandse duinen. Naar compleetheid heb ik niet gestreefd 
noch in planten, noch in dierenrijk, dit zou de f i l m niet ten goedé 
gekomen zijn. ^ 

Over de inhoud nog enkele woorden. De volgorde der opna
men IS die der seizoenen: voorjaar-zomer-herfst-winter. De f i lm 
begint met de primaire duinvorming op Terschelling en verdiept 
zich dan spoedig in planten en dieren. In het midden wordt de 
nachtelijke activiteit van enige insekten getoond ; deze opnamen 
werden met lamplicht gemaakt. Ik zal U tijdens de voorstelling 
met hinderen met het noemen van namen van streken, planten en 
r i j ï s te ' "^^"^ van het object is hier immers niet het belang-

Veel dank ben ik, als duinslenteraar met camera, verschul¬
digd aan I r . A . J . Gurck, directeur van de Haagse Duinwaterlei -
dmg en aan Prof.Dr. D. J. Kuenen,van het Zoölogisch Lab. der 
Universiteit te. Leiden, die veel hebben gedaan om de opnamen 
mogelijk te maken. 

Ook ben ik zeer dankbaar voor de geldelijke steun van het 
Prins Bernhard Fonds. 

Een f i lmer kan niet praten over zijn onderwerp: hij kan ' t 
alleen maar laten zien. Mocht ik erin geslaagd zijn Thijsse' s 
wens: onze Hollandse duinen éën groot natuurreservaat" in deze 
t i jd nog eens te beklemtonen, dan is dit vrije t i jd werk nuttig ge¬
weest. 
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K L E U R E N T E LE V I S I E 

door 

D r . I r . J.C. Francken 

1. Inleiding 

Televisie betekent letterlijk: "ver zien". Als definitie van 
kleurentelevisie kunnen we dus geven; 

Het gelijktijdig overbrengen van een bewegende afbeelding in 
natuurgetrouwe kleuren van een scène. 

In deze definitie komen de volgende elementen voor: 

Afbeelding 
Bewegend gelijktijdig overbrengen. 
Natuurgetrouwe kleuren 

We zullen deze elementen stuk voor stuk nader bezien. 

2. Het begrip afbeelding 

We verstaan hieronder; een twee-dimensionale projectie van 
de scènes, zoals bijv. een foto ook is. 

Bij het maken van afbeeldingen houden we rekening met on
volkomenheden van het menselijk oog. Zijn de afbeeldingen in 
zwart en wit, dan maken we gebruik van het beperkt scheidend 
vermogen van het oog, door de scène niet continu weer te geven, 
maar opgebouwd uit een aantal discrete punten of beeldelementen. 
In de foto treden de gezwarte zilverkorrels (ongewild) als beeld
elementen op. In een cliché bouwt men het beeld op uit in grootte 
variërende inktstipjea. Willen we het beeld overdragen dan ver
delen we het opzettelijk in een groot aantal (ca. 400.000) beeld
elementen, welke elk een bepaalde helderheid (resp. zwarting) 
hebben. 

3. Bewegende beelden 

In werkelijkheid bewegen de beelden niet, maar de beweging 
komt tot stand door een snelle discontinue opeenvolging van stil¬
staande beelden. Hierbij maken we gebruik van een tweede onvol-



komenheid van het oog; de traagheid of nawerking. Bij de f i l m 
geeft men bijv. 24 beelden per seconde, en wel elk beeld steeds 
2x achter elkaar om geflikker te vermijden. 

4. Opgave voor de (zwart-wit)televisie 

Deze luidt; gegevens over de helderheid van de 400.000 beeld
elementen in 1/25 seconde overbrengen. Dit wil dus zeggen; 10 
miljoen tekens per seconde. Stellen we elk teken door een letter 
voor, dan betekent dit per seconde een boek van 3000bladzLjden 
druks. Die "gegevens over de helderheid" of helderheidsinforma
tie betreffen de grootte van deze helderheid. Bekijken we van 
dichtbij enkele naast ellcaar gelegen beeldelementen dan zien we 
bijv. (schematisch) het beeld van f lg . la , (boven), een soort dam
bord, dus. Een grafische voorstelling van de grootte B van de hel
derheid van een beeldelement als functie van de plaats x op een 
horizontale l i jn is dan een trapjeskromme (flg. la , beneden). 

^̂ ŵ ^^^^ 

B 

Figuur l a . 

Meestal zullen de zwarte en witte beeldelementen elkaar niet re
gelmatig opvolgen en zullen er ook vele grijstinten optreden. We 
krijgen dan bijv. de situatie van f ig . lb . 

B 

Figuur Ib. 

De overdracht van de helderheidsinformatie kan geschieden 
met behulp van wisselende elektrische spanningen; de grootte van 
de spanning eorrespondeert steeds met de helderheid van een 
beeldelement. Geven we de helderheidsinformatie van de beeld-
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elementen na elkaar door dan krijgen we een in de t i jd wisselende 
spanning of video-signaal. 

Hoe fijner de details van het beeld, des te sneller is de wis
seling in de grootte van de spanning, m.a.w. des te groter is de 
frequentie van het video-signaal. De maximale frequentie treedt 
op in het geval van f lg . la, dus als zwarte en witte beeldelemen
ten elkaar opvolgen. Het bij dit punt behorende signaal zal er uit 
zien als in f lg . 2 (onder) is vooropgesteld. Het heeft dus het ka
rakter van een sinusvormige tr i l l ing. Elke gehele tr i l l ing kan de 
informatie van twee beeldelementen (een zwart en een wit) over
brengen. Er moeten dus maximaal de helft van 10 miljoen t r i l l i n 
gen, d . i . 5 miljoen trillingen per seconde worden overgebracht. 
In de elektrotechniek zegt men: het videosignaal heeft een band
breedte van 5 Mc. 

Figuur 2. 

Het enige alternatief voor het na elkaar doorgeven van de 
helderheidsinformatie van de elementen is; elk beeldelement een 
aparte communicatieweg, en dit is natuurlijk onuitvoerbaar. 

De helderheidsinformatie wordt tenslotte ook weer na elkaar 
gereproduceerd en hierbij maken we weer gebruik van de tweede 
onvolkomenheid van het oog (de nawerking) en ook van fysische 
nawerkingsverschijnselen. 

Bij het na elkaar doorgeven van de informatie over de 400.000 
beeldelementen moeten we de volgorde vastleggen, waarin we de 
informatie geven. Deze is; van links naar rechts en van boven 
naar beneden, We tasten dus het beeld af in lijnen. In het zg. 
Gerber-systeem zijn dit er 625. Evenals bij de f i l m moeten we, 
om geflikker te vermijden, elk beeld twee maal geven. Om nu 
toch geen grotere bandbreedte te krijgen, worden van elk beeld 
eerst de oneven lijnen afgetast en daarna de even lijnen (inter-
liniëring). Elk "half" beeld wordt in 1/50 seconde afgetast, dus 
een volledige beeldperiode duurt 1/25 seconde. Deze snelle aftas
ting zowel aan de opneem- als aan de weergeefzljde, is mogelijk 
door gebruik te maken van elektronische hulpmiddelen. Ook de 
overbrenging van de signalen en de uiteindelijke reproduktie ge
schiedt langs elektronische weg. De wijze waarop dit geschiedt 
zal later ter sprake komen. 

5. Natuurgetrouwe kleuren 

Bij de kleurentelevisie moet van elk element behalve de hel-
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derheid, ook de kleur eerst worden "gemeten", vervolgens over
geseind en tenslotte gereproduceerd. Het menselijk ook kan een 
zeer groot aantal "kleuren" (ca. 10.000) onderscheiden. Hoe 
kunnen we nu deze grote hoeveelheid benodigde informatie beper
ken? Om dit te kunnen begrijpen moeten we eerst iets leren uit 
de 

6. Kleurtheorie 

Het fysische begrip kleur is bekend: de kleur van het licht 
hangt alleen af van de golflengte en intensiteit van de straling,, 
waaruit het is samengesteld. Wit licht is opgebouwd uit zicht
bare straling van alle mogelijke golflengten. Dit spectrum is 
zichtbaar te malcen met behulp van een prisma. Het zichtbare 
deel van het spectrum beslaat slechts een klein gedeelte van de 
straling, die door de zon wordt uitgezonden. De golflengten liggen 
tussen 4.000 en 7.000 A. Aangezien de intensïteitsverhouding van 
de verschillende stralingscomponenten vrijwel onbeperktkan wor
den gevarieerd is het aantal waarneembare tinten zeer groot. 

We maken nu gebruik van een derde eigenschap van het oog. 
Deze eigenschap stelt ons, naast de begrensde gezichtsscherpte 
en de traagheid, in staat om bewegende beelden in kleuren te re
produceren. Het blijkt dat we vrijwel alle kleurindrukken kunnen 
samenstellen door additieve menging van de drie primaire kleu
ren. 

rood, groen en blauw. 
Dit kan worden aangetoond met behulp van een experiment 

waarbij we gekleurd licht uit drie projectoren gedeeltelijk laten 
samenvallen (figuur 3|, boven). We zien uit dit experiment dat: 

rood + groen = geel 
rood + blauw =» purper 
groen + blauw blauwgroen 

rood + groen + blauw = wit 
Door de intensiteiten van de samenstellende • primaire Meuren 

te variëren, kunnen we een groot aantal kleurindrukken geven. 
Alvorens hierop door te gaan is het misschien nuttig er op te 

wijzen, dat de hier bedoelde additieve menging iets anders is dan 
de meer bekende substractieve menging van verfstoffen (schilde
rijen, kleurendia's). De grondkleuren voor de substractieve 
menging zijn de complementaire kleuren van additieve primaire 
kleuren; dat zijn 

geel, purperen blauwgroen 
Ze worden verkregen door uit wit licht de additieve primaire 

kleuren te verwijderen, dus: 
wit minus blauw »geel 
wit minus groen—> purper 
wit minus rood > blauwgroen 
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Mengen we de substractieve primaire kleuren dan kunnen we 
weer talloze andere kleuren krijgen, met name ook de additieve 
primaire kleuren, zoals (zie figuur 3, onder) 

geel + purper = wit minus blauw en groen 
In opvallend wit licht ziet men dit mengsel rood. 

SUBSTRAKTItVE KLEURMENGING 

Figuur 3. 

In de gele verfstof wordt nl. blauw geabsorbeerd, in de 
purpere verfstof groen. Van het witte licht wordt dus alleen rood 
gereflecteerd. 

Evenzo krijgen we: 

geel + blauw-groen = wit minus blauw en rood = groen 
purper + blauw-groen = wit minus groen en rood = blauw 

Een overzichtelijk beeld wordt verkregen indien we een gra
fische voorstelling maken van de verschillende kleuren (figuur 4). 
Het voert te ver indien we dieper ingaan op het tot stand komen 
van deze grafische voorstelling. Het zij voldoende te vermelden, 
dat alle kleursoorten gerangschikt kunnen worden in een vrijwel 
driehoekige figuur in een rechthoekig coördinatensysteem. Als 
enige parameter voor het verkrijgen van verschillende kleuren 
bl i j f t dan nog de helderheid (luminantie) over. 

De kleurendriehoek heeft de volgende belangrijke eigenschap
pen. Alle spectrale kleuren liggen langs de rand en vormen sa
men met de purperkleuren de verzadigde kleuren. In het midden 
ligt het wit en tussen dit wit en de verzadigde kleuren bevinden 
zich de onverzadigde kleuren. Aan elk van deze kleuren kennen 
we een dominerende golflengte (kleursoort) toe en een verzadi-
gingsgraad. Met behulp van drie geschikt gekozen primaire kleu
ren kunnen alle kleursoorten binnen de driehoek van kleurpunten 
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worden nagebootst. In de figuur zien we welk gedeelte van de 
kleurendriehoek met verschillende reproduktie - methodes kan 
worden bestreken. 

7. Toepassing op de kleurentelevisie 

Uit het voorgaande volgt, dat bij de kleurentelevisie van 
400.000 beeldelementen elke 1/25 seconde de helderheid van de 
rode, groene en blauwe component van de betreffende kleur moet 
worden gemeten, overgezonden, ontvangen en gereproduceerd. 
Dit zijn 30 miljoen "tekens" per seconde of 15 Mc (12 Mc in de 
praktijk). 

O 1 a ï A 5 ö 7 B 

Figuur 4. Kleurendriehoek. 

Het gehele procédé bestaat dus uit de volgende stappen ( f i 
guur 5): 

1. Het splitsen va,n het opgevangen licht in rood, groen en 
blauw, het meten van de resp. helderheden en het omzet
ten in een elektrisch signaal. 

2. Het overbrengen eii weer opvangen van de elektrische sig
nalen. 

3. Het omzetten van de ontvangen elektrische signalen in 
licht in de primaire kleuren en deze kleuren, elk in de 
goede heIderheid, samenvoegen. 

De historische oplossing van het probleem was het Ameri
kaanse : 
C. B.S. -systeem, een kleurentelevisie-systeem met kleurbeeld
opeenvolging. 

Principe 
Voor de camera, draait een schijf, bestaande uit segmenten 

van afwisselend rood, groen en blauw. De camera vangt dus af
wisselend de rode, groene en blauwe component van het beeld op. 
Elk segment bevindt zich zo lang voor de lens, dat telkens juist 
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één beeld kan worden afgetast. Voor de televisie-ontvanger be
vindt zich precies zo'n schijf die synchroon draait met die voor 
de camera. Door deze schijf zien we dus telkens een rood, een 
groen en een blauw beeld, hetgeen tengevolge van de traagheid 
yan het oog samen de juiste kleurenindruk geeft. Om bewegende 
beelden te kunnen weergeven en om flikkeren van het beeld te 
voorkomen, moet steeds weer een volledig beeld in 1/25 seconde 
worden weergegeven. Dit betekent, dat we drie maal zo snel 
moeten aftasten als bij de zwart-wit televisie en dus de volle 
bandbreedt van 12 Mc nodig hebben. 

Hoewel men hierbij een beetje geschipperd heeft, bleken de 
volgende nadelen van het C. B. S. -systeem toch te groot: 

a. grote bandbreedte, 
b. afwijkende rasterfrequentie, 
c. moeilijk voor grote formaten. 

Vanwege a. en b. was het C. B.S. -systeem niet meer "compat¬
ible"; dit betekent dat bezitters van een zwart-wit ontvanger niet 
m staat zouden zijn een uitzending in kleuren op te vangen. Het 
omgekeerde, dus weergeven van een uitzending in zwart-wit (ook 
uiteraard in zwart-wit), zou eventueel nog wèl mogelijk zijn, zii 
het ten koste van enkele complicaties. Het argument van de 

compatibility" woog in de V.S. zeer zwaar, daar alle uitzendin
gen daar commerciëel gefinancierd worden. Ook punt c) was een 
bezwaar, hoewel niet van overwegende aard, daar het weergeven 
van het gekleurde beeld eventueel ook wel op een andere wijze 
zou kunnen gebeuren. We komen hier later op terug, 
„„„^e moderne en in de V.S. ook ingevoerde, oplossing is het 
NTSC-systeem (National Television Systeem Committee). 

De kenmerken hiervan zijn: 
a. Het is een simultaan systeem; dit betekent dat de driekleur

signalen gelijktijdig worden opgewekt, overgedragen en 
gereproduceerd. 

b. Het is "Compatible". 
c. De bandbreedte is gelijk aan die voor zwart-wit televisie. 

We zullen nu de verschillende componenten voor kleurentele
visie volgens het N. T. S. C.-systeem nader bezien (figuur 5). 
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8. De kleurencamera 

In principe is een kleurencamera niets anders dan drie 
zwart-wit camera's in één kast. De camerakast bevat nl. drie 
opneembuizen van het type beeldorticon ("image orthicon"). Deze 
buis is de gevoeligste die er op het ogenblik bestaat. Hij wordt in 
de V. S. gebruikt voor alle uitzending, in Europa voor vri jwel alle 
reportages. 

In de camera moet het door de lens binnenvallende licht 
eerst in drie componenten worden gesplitst door middel van in
terferentie-spiegels. Dit zijn spiegels waarop beurtelings laagjes 
met hoge en lage brekingsindex zijn aangebracht. Ze hebben de 
eigenschap dat ze één primaire kleur, i .e. rood of blauw reflec
teren en de complementaire kleuren doorlaten. Voor de betref
fende camerabuis bevindt zich vaak nog een gekleurd correctie

houding van deze signalen bepaalt op ieder ogenblik de kleursoort 
van een beeldelement, de grootte bepaalt de helderheid. 

Aangezien beeldorticons grote opneembuizen zijn, wordt een 
kleurencamera met drie beeldorticons erg groot en zwaar. Men 
heeft daarom getracht de kleine vidicon te gebruiken. Dit is een 
nieuw type opneembuis met een foto-geleidende laag in plaats van 
een foto-kathode als lichtgevoelig element. Helaas wordt er nog 
geen vidicon gefabriceerd die bruikbaar is voor televisie, aange
zien deze buis nog een te grote traagheid vertoont. Wel is het 
gelukt, O. a. in het Natuurkundig Laboratorium, te Eindhoven, een 
experimenteel vidicon te maken, dat snel genoeg is en deze buis 
is dan ook in een experimentele camera in gebruik. Deze camera 
is niet groter dan een gewone zwart-wit camera. Als men er dus 
in zou slagen het "snelle vidicon" te fabriceren, zou het camera
probleem een stuk dichter bij een elegante oplossing zi jn. 

De superpositie van de drie beelden bl i j f t ecliter een grote 
moeilijkheid, die inherent is aan het gebruik van drie. opneembui
zen. Pogingen, bij de RCA ondernomen om één enkele opneembuis 
voor drie kleuren te maken, zijn nog in een te p r i l stadium om 
over het welslagen hiervan voorspellingen te doen. 

Vervolgens zullen wij een korte beschouwing wijden aan; 

9. Het overdrachtssysteem 

Zoals gezegd is het N.T.S. C. -systeem een simultaan sys
teem, waarbij dus de informatie van de drie gekleurde deelbeel-
den gelijktijdig wordt opgenomen, uitgezonden, ontvangen en ge
reproduceerd. In zijn eenvoudigste vorm is de overdrachtsweg 
van een simultaan systeem ook in drievoud uitgevoerd. De nade
len van een dergelijk drievoudig overdrachtssysteem zijn: 

grote bandbreedte (12 Mc), 
niet "compatible". 
Aan het laatste bezwaar zou enigszins tegemoet gekomen 

kunnen worden door met de zwart-wit ontvanger het groene 

f i l te r . Uit de camera komen 
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signaal op te vangen en weer te geven, doch dit kan aanleiding 
zijn tot onnatuurlijke gradaties. Het eerstgenoemde bezwaar is 
het grootste en daarom heeft men gezocht naar middelen om de 
over te dragen informatie nog meer te comprimeren. Hierin is 
men geslaagd door gebruik te maken van: 

1. de kleur-onscherpte van het menselijk oog, 
2. het onvermogen van het oog om snelle helderheidswisse

lingen van kleine elementen te volgen. 

ad.l. 
De indruk van scherpte van een afbeelding blijkt in Jxoofdzaak 

te worden bepaald door het gedetailleerde he 1derheidsverloop in 
de afbeelding. Het is daarbij van weinig belang of het kleurver
loop gedetailleerd wordt weergegeven (bijv. gekleurde foto of te
kening). Onderzoekingen hebben bewezen dat kleurverschillen 
van kleine vlakjes nog het best worden waargenomen voor kleuren 
die liggen op de oranje-cyaan-as in de kleurendriehoek (I-as), 
terwi j l van de kleüren langs de purper-geelgroene as (Q-as) het 
oog het minst scherp ziet. (zie figuur 4). 

Het N. T.S.C. -systeem maakt hiervan gebruik door niet de 
kleursignalen E^, E en E^ uit te zenden, doch drie andere signa
len: 

a. Een luminantie - signaal (helder he ids signaal) 

Ey = 0,6 Eg + 0,3 E, + 0,1 E|, 

voor wit: 
Eg = E, = Eb = Ey 

b. Twee chrominantie-signalen die zijn opgebouwd ult de 
verschil-signalen. 

Er - Ey en E, - Ey 

voor wit: 

belde signalen = O 

Het luminantie-signaal wordt met de volle bandbreedte (4 Mc) 
uitgezonden, zodat het helderheidsverloop ln het beeld tot ln de 
fijnste details nauwkeurig kan worden weergegeven. 

De chrominantle-slgnalen worden zo samengesteld dat ze 
resp. informatie overdragen van kleuren ln de I-as en de Q-as. 
Deze informatie wordt resp. met 1,5 Mc en 0,5 Mc uitgezonden, 
dus een veel kleinere bandbreedte dan de helderheidsinf or matie. 
Dit betekent dat in de kleine details het kleurverloop niet juist 
wordt weergegeven. Dit is voor het menselijk oog nauwelijks 
waarneembaar. 

Een zwart-wit ontvanger verwerkt alleen het luminantie-
signaal en geeft dus het juiste helderheidsverloop weer. 
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ad. 2. 
Het is mogelijk gebleken de chrominantie-signalen op een 

dusdanige wijze aan het helderheidssignaal toe te voegen, dat de 
daardoor optredende storing vrijwel niet te zien is. Daartoe 
wordt met deze signalen een hulpdraaggoK gemoduleerd in fase 
en in amplitude. De frequentie van deze hulpdraaggolf ligt in de 
video-band en is zodanig gekozen, dat de daardoor onvermijdelijk 
optredende helderheidswisselingen elkaar in opeenvolgendè beel
den opheffen, doordat het oog een integrerende werking heeft. 

De resultaten van het aldus ontstane N.T.S. C. -systeem kun
nen als volgt worden samengevat: 

1. Met zwart-wit ontvangers wordt alléén het luminantie-
signaal ontvangen. 
Storing: een kriebeltje. 

2. Met een kleuren-ontvanger worden niet alleen kleurenuit-
zendingen ontvangen, doch zwart-wit uitzendingen worden 
eveneens zwart-wit weergegeven. De kwaliteit van de beel
den van deze laatste is echter bij de huidige ontvangers niet 
zo goed als die op de zwart-wit ontvangers. 

3. Alle kleurinformatie wordt uitgezonden met de normale 
bandbreedte. 

10. De kleurenontvanger 

Uit het voorgaande volgt dat de ontvanger de volgende func
ties moet hebben: 

a. De helderheids- en chrominantiesignalen uit het ontvan
gen, signaal afleiden. Deze detectie levert de signalen E', 
e ; - e ; , enEL - e ; . y' 

b. Het vormen van de oorspronkelijke kleursignalen EJ, E{, 
en E^ . Dit geschiedt uit de onder a. verkregen signalen 
door optellen en aftrekken. 

c. De ^^elektrische) kleursignalen omzetten in een kleuren-

Op de laatste functie zullen we nader Ingaan. Daartoe moeten 
we eerst de werking van een "gewone" kathodestraalbuis of beeld
buis voor televisie in herinnering brengen. 

11. De televisie-beeldbuis 

Een televisie-beeldbuis bevat een elektronenkanon. Dit "kanon" 
bevat een thermische kathode die elektronen emitteert, welke 
in elektrische velden worden versneld en tenslotte met behulp 
van een elektronenlens op het scherm van deze buis in één punt 
worden verenigd. 

Het scherm bestaat uit een laag van een fluorescerende stof, ook 
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wel fosfor genoemd i ) , die op de binnenzijde van het venster 
van de buis is aangebracht. Vallen op dit scherm snelle elektro
nen, dan wordt de energie van deze elektronen gedeeltelijk omge
zet in licht. Op die manier ontstaat er dus een lichtend puntje. 
Om de hals van de buis bevinden zich nog een paar afbuigspoelen. 
Deze wekken snel wisselende magnetische velden op, die de elek-
tronenstraal over het scherm het reeds beschreven raster doen 
beschrijven. 

Door. nu de intensiteit van de elektronenstraal te laten wis
selen met behulp van het inkomende televisie-signaal, ontstaat 
er een in helderheid variërend, uit na elkaar tot lichten ge
brachte punten bestaand beeld, dat door de traagheid van het oog 
als een continu beeld wordt waargenomen. 

12. De kleurenprojectie-ontvanger 

Voor het weergeven van een kleur kunnen we drie van deze 
buizen nemen met resp. rood, groen en blauw oplichtende fosfo-
ren. 

Met behulp van lenzen of spiegels kunnen we de drie gekleur
de beelden over elkaar heen projectoren en zo het kieurenheeld 
opbouwen. 

Voordelen van het projectie-systeem zijn; 
goedkope, eenvoudige buisjes en géén "structuur" in het beeld. 
Nadelen 
dure optiek, helderheid en .contrast laten te wensen over. Om 

die redenen heeft men evenals in de zwart-wit televisie gezocht 
naar een direct-zicht kleurenbuis. Verschillende systemen ziin 
beproefd. Momenteel is er slechts één type fabriceerbaar geble
ken en dat is de 

13. Schaduwmaskerbuis 

Deze buis heeft een scherm dat bestaat uit cirkelvormige 
stipjes van de drie fosforen. De kleursignalen worden toegevoegd 
aan drie elektronenkanonnen, voor elke kleur één. Om te bereiken 
dat elk kanon slechts zijn "eigen" kleur treft, bevindt zich vóór 
het scherm een kleurselectief masker. Dit is niet anders dan een 
zeef met 350.000 gaatjes van \ mm diameter. Met elk gaatje cor
respondeert een rood, een groen en een blauw fosforstipje en wel 
zodanig, dat het alleen van de richting van de opvallende elektro-
nenstraal afhangt, wellce kleur getroffen wordt (figuur 6). 

Het aantal stipjes is zo groot (ca. 1 miljoen) dat het oog ze 
niet afzonderlijk kan scheiden, doch het beeld als één continu 
kleurenbeeld waardeert. De additieve kleurenmenging geschiedt 
hier dus door het oog. 

De grootste moeilijkheid bij de constructie van deze kleu-
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FO^FOf tSTIWEN 

^ OP HET SCHERM 

DEEL VAN HET MASKER 

3-VOUDIG ELEKTRONENKANON 

Figuur 6. Sctiema van de kleurenbuis. 

V//////////7Z7Z 
1. METAALPLAAT 2. MET FOTOLAAG 

3. MET NEGATgP 4 . BELICHTEN 

5. ONTWKKELEN 

Figuur 7. Fotochemisch etsen van het masker. 

renbuis is de vervaardiging van het masker en het scherm. Het 
masker wordt gemaakt door een chemisch etsprocédé (figuur 7). 
Hiertoe wordt een reep koper of ijzer eerst bedekt met een foto-
hardende lak en vervolgens belicht door een "stipjes"-cliché. 
Tussen de stipjes hardt de lali en deze bl i j f t bij de daarop volgen
de ontwikkeling zitten. De onbelichte plaatsen worden weggewas
sen en in het nu volgende etsbad weggeëtst. Zowel aan het cliché 
als aan het etsprocédé worden de hoogste eisen gesteld om ten
slotte een gelijkmatig masker te krijgen. De verkregen (vlakke) 
maskerplaat wordt nu in een bolvorm getrokken en op een ring 
gelast. Het aldus verkregen bolvormige masker wordt in het 
schaalvormige venstergedeelte van de buis gemonteerd. Het aan
brengen van het fosforpatroon gebeurt nu als volgt (figuur 8); 

Eerst wordt de schaal met één fosfor bedekt, bijv. groen. 
De fosforlaag bevat nu echter een foto-hardende lak. Deze Jaag 
wordt door het masker belicht van een puntvormige lichtbron uit, 
die zich bevindt op de plaats waar later de "groene" elektronen
bundel wordt afgebogen. Hierdoor wordt de groene fosfor aan het 
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glas gebonden op de belichte plaatsen, welke echter overeenlco-
men met de plaatsen waar later de "groene" elektronenbundel het 
scherm treft . De niet belichte fosfor wordt weggewassen. 

Hetzelfde procédé wordt twee maal herhaald, resp. met de 
blauwe en rode fosfor. De belichting geschiedt nu echter uit resp. 
de afbuigpunten van de blauwe en rode elektronenstraal. Deze fa
bricage-methode maakt dus gebruik van het feit, dat zowel het 
licht als elektronen (in een veldvrije ruimte) rechtlijnig voort
gaan. Storingen in deze rechtlijnige beweging, bijv. door magne
tische velden, kunnen tot kleurfouten aanleiding geven. 

ONTWIKKELEN 

Figuur 8. Maken van het scherm. 

Tenslotte wijs ik op een moeilijkheid bij elk weergeefsys-
teem, dat gebruik maakt van drie elektronenstralen. Men moet 
er nl . voor zorgen dat de drie kleurenbeelden elkaar volledig 
dekken. In het geval van de schaduwmaskerbuis betekent dit, dat 
de drie. elektronenstralen elkaar steeds in het vlak van het mas
ker moeten blijven snijden, óók bij afbuiging. Gebeurt dit niet, 
dan ontstaan er converge ntie-fouten welke resulteren ingekleurde 
randen. 

14. Besluit 

De kleurentelevisie, hoewel technisch in een uitvoerbare vorm 
gebracht, is nog niet commerciëel gerealiseerd. 

De gecompliceerdheid van de ontvanger en daardoor hoge 
pri js , de noodzaak van geregelde service, zijn er de oorzaak van 
dat de invoering in de V.S. niet w i l vlotten. Daarbij komt, 
dat het aantal kleurenuitzendingen daar naar verhouding klein is 
en de weergave van zwart-wit-programma' s op de kleurenontvan
ger te wensen overlaat. Wél is er een stijgende belangstelling 
voor kleurentelevisie in gesloten circuits, bijv. voor universi-
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teitsziekenhuizen, waardoor grote aantallen studenten operaties 
beter kunnen volgen dan bij zwart-wit-weergave mogelijk is. 

Uiteindelijk zullen de economische mogelijkheden bepalen of 
een land zich deze kostbare luxe zal kunnen veroorloven. 
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O N Z I C H T B A R E S T E R R E N 

door 

Prof.Dr. P.van de Kamp 

Als wij op een heldere nacht de hemel bekijken, zien (wij daar 
sterren. Helpen wij het oog met een kijker, dan kunnen wij meer 
sterren zien, sterren die daarvóór onzichtbaar waren. Onzicht
baarheid in het geval van hemellichamen kan men wijten aan heel 
geringe lichtsterkte van het hemellichaam of ook aan het feit, dat 
het hemellichaam misschien te ver weg is. 

De sterren schijnen vast aan het hemelgewelf te staan. Ze 
bewegen wel als gevolg van de draaiing van de aarde om haar as, 
maar de configuratie der sterren bl i j f t gehandhaafd. Maar er zijn 
ook heldere objecten, die zich tussen de vaste sterren door bewe
gen; dat zijn de dwaalsterren of planeten, die betrekkelijk dicht 
bij ons staan en net als de aarde in bepaalde banen om de zon be
wegen. De vaste sterren daarentegen zijn erg ver weg. De 
dichtstbijzijnde ster, met uitzondering van de zon, is al meer 
dan 4 lichtjaren ver, dat is ongeveer 40 biljoen km. Misschien 
bewegen de sterren zich toch nog iets ten opzichte van elkaar, 
maar door de buitengewoon grote afstand blijkt dit niet in een be
trekkelijk kort tijdsverloop. 

Ik wi l nu een paar jaartallen noemen; het eerste is 1543, het 
jaartal, waaraan de naam Copernicus verbonden is. Hij was de 
eerste, die het aanbevelenswaard vond de beweging van de plane
ten ten opzichte van de zon te beschrijven. Copernicus stelde; 
"De planeten bewegen zich in cirkelvormige banen om de zon" 
Dat had de Griekse astronoom Aristarchus van Samos 1500 jaar 
eerder ook al beweerd, maar dit standpunt werd nog niet door 
anderen aanvaard; de t i jd was er nog niet r i jp voor en zelfs in 
1543 had Copernicus ook nog moeite om anderen van de bruik
baarheid van zijn gezichtspunt te overtuigen. Het essentiële is, 
dat de zon als middelpunt van de planetenbanen beschouwd wordt. 
Ik zeg niet, dat de zon het middelpunt van het heelal is. Ik ken de 
grenzen van het heelal niet, maar de zon is wel het uitverkoren 
middelpunt voor de beschrijving van de banen der planeten. 

Een zestigtal jaren later ontdekte Kepler, dat de banen ellip
sen zijn. Hij ontdekte nog een paar regelmatigheden in de banen, 
waaruit later Newton de wet van de zwaartekracht afleidde, welke 
als volgt geformuleerd kan worden: "Twee lichamen trekken 
elkaar aan met een sterkte, die omgekeerd evenredig is met het 
Naar een stenografisch verslag van de lezing voor de Koninklijke Maatschappij Voor Natuurkunde 
„Diligentia" te's-Gravenhage op 31 oktober 1958, 
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kwadraat van hun onderlinge afstand en recht evenredig met hun 
massa' s". 

Ik schrijf U nu het jaartal 1718 op met de naam Halley, die 
zeker aan een aantal van U bekend zal zijn, omdat zij de komeet 
van Halley in 1910 gezien hebben. Jonge re mensen zullen deze 
komeet in het voorjaar van 1986 zien. Halley is niet alleen be
kend door zijn komeet, maar hij was de eerste sterrenkundige, 
die ontdekte, dat de vaste sterren zich langzaam ten opzichte van 
elkaar bewegen, dat ze een "eigen beweging" hebben. Dit bete
kent, dat bijvoorbeeld de Grote Beer er over 50.000 jaar heel an
ders uit zal zien en dat hij er nooit meer zo zal uitzien als nu. De 
sterrenbeelden zijn dus voor een groot gedeelte tijdelijke ver
schijningsvormen. De waarnemers over 50.000 jaar zullen heel 
andere sterrenbeelden zien. De eigen beweging van de sterren is 
zo regelmatig als het maar kan, namelijk eenparig rechtlijnig. 
Het zou trouwens onmogelijk zijn, dat ze zich niet zouden bewe
gen, want dan zou de zwaartekracht het heelal in elkaar doen 
storten. Er moet dus een goed plan ge maakt zijn, net als in het 
zonnestelsel. De planeten overleven de bedreiging van hun be -
staan, doordat ze in banen rond de zon vallen, evenals de manen, 
de spoetniks en de explorers hun bestaan voortzetten door voort
durend om de aarde heen te vallen. 

Tot nu toe hebben wij stilzwijgend aangenomen, dat de ster
ren aan de hemel alle maal enkelvoudige sterren zijn. Maar vooral 
als men een kijker gaat gebruiken, ziet men, dat een groot aantal 
sterren, die op het oog enkelvoudige leken, dubbe Is te r r e n z 1 j n. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de ster Castor, een heldere ster 
in de Tweelingen. Met een kijker, die niet eens zo groot behoeft 
te zijn, ziet men, dat Castor een dubbelster is. De twee compo
nenten zijn zo dicht bij elkaar dat het geen toeval kan zijn, maar 
dat ze echt bij elkaar horen, net als de aarde en de zon. 

Een eeuw later, in 1803, werd er een ontdekking gedaan, 
waaraan de naam Herschel verbonden is. Deze stelde vast, dat 
de beide componenten van Castor om elkaar heen draaien, of in 
moderne terminologie, dat de twee sterren om elkaar heen "val
len". Dit is precies wat men kan verwachten van twee sterren zo 
dicht bij elkander, want zi j zijn dan sterk onderhevig aan de 
zwaartekracht en de enige manier om de werking daarvan te 
overleven is, dat ze om elkaar vallen. Dat doen die twee compo
nenten van Castor dan ook; zi j vallen één keer in 360 jaren om 
elkaar heen. 

Volgens Halley beweegt Castor zich eenparig rechtlijnig; hij 
was zich nog niet bewust van het bestaan van dubbelsterren. Vol
gens Herschel draaien de componenten om elkaar heen. Wat is nu 
precies het resultaat van deze beide bewegingen tegelijk? Van 
twee lichamen kan men het zwaartepunt van het systeem vaststel
len. Een niet erg eerbiedwaardige manier om de beweging van het 
zwaartepunt te bestuderen Is, dat U een danspaar uitzoekt, waar
van de ene component drie maal zo veel weegt als de andere. U 
ziet dan, dat de zware component van het systeem maar een klein 
pasje behoeft te doen, terwij l de partner drie maal zo snel moet 
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gaan. Stelt U zich nu voor, dat het paar al dansende het buffet wi l 
bereiken. Ze doen dat dan in een rechte l i jn , als er ten minste 
geen storingen zijn van andere dansparen, terwijl ze om elkaar 
heen draaien. In het geval van de sterren' is er zeker geen storing 
van andere en wij zien het zwaartepunt zich net als een enkelvou¬
dige ster rechtlijnig eenparig voortbewegen, terwijl de compo
nenten om elkaar heen vallen met het zwaartepunt als centrum 
De resulterende beweging van elke component wordt dus eeii 
schroeflijn. 

Aan het jaar 1844 is de naam Bessel verbonden, die ook zijn 
t i jd ver vooruit was. Bessel ontdekte, dat de enkelvoudige ster 
Sirius, die zich eenparig rechtlijnig zou moeten voortbewegen, 
dat met doet. Sirius beweegt zich in een schroeflijn. Bessel was 
er van overtuigd, dat er een tweede ster in de buurt moest ziin 
die men met kon zien. Waarom niet? Vermoedelijk omdat deze té 
w^VH? u^^^ ê'^eft, maar dan zou men hem tochwel moeten zien 
met behulp van een grotere kijker. Massa moest hij wel hebben 
want anders zou. hij niet die invloed kunnen uitoefenen op de wei 
zichtbare, de hoofdster. Nu was het voor Bessel lang niet zo ge
makkelijk om deze conclusie te trekken als het voor ons nu is 
Iets te ontdekken is moeilijk, maar vooral iets ontdekken en dan 
daaruit een verstrekkende conclusie te trekken en die te publice¬
ren, is altijd een hele stap. Ook van Procyon ontdekte Bessel de 
onzichtbare begeleider. 

In 1781 had Herschel met een kijker voor het eerst een pla
neet gevonden, namelijk Uranus, die verder weg staat dan Satur
nus. Na 60 jaar bleek, dat de vorm van de baan van Uranus niet 
helemaal klopte met de berekeningen. Men rekende uit waar 
Uranus zich op een bepaald tijdstip moest bevinden en vond hem 
met precies op die plaats. Er moest dus een invloed zijn die men 
vergeten had. Op grond van dit vermoeden heeft men toen bere¬
kend, dat er nog een andere planeet moest zijn, verder weg dan 
Uranus die men toch eigenlijk moest kunnen zien. Op de bere¬
kende plaats heeft men hem dan ook gevonden. Dit was de ontdek
king van de onzichtbare planeet Neptunus uit de storingen welke 
deze veroorzaakte op de baan van Uranus. 

Minder voorspoedig ging het met de ontdekking van de bege
leiders van Sinus en Procyon. Die van Sirius werd pas 18 jaar 
na Bessels conclusie in een grote kijker werkelijk gezien en die 
van Procyon pas 52 jaar later. 

Halley had ontdekt, dat alle sterren zich bewegen ten opzichte 
van elkaar Nu zou men kunnen denken, dat een studie over de 
beweging der sterren onmogelijk wordt, omdat men geen vaste 
punten overhoudt, waarmee de be^veging van een bepaalde ster 
kan worden vergeleken. In de praktijk valt dat gelukkig erg mee 
^oJT, ^° ontzettend veel sterren aan de hemel, vooral als men 
gaat fotograferen en de meeste van die sterren zijn toch wel als 
vri jwel vast te beschouwen. Het aantal sterren, dat zich op o d -
vallende mamer beweegt, is betreldcelijk gering. Als wij dus ge
ïnteresseerd zijn in het volgen van de beweging van zulke sterren 
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kunnen wij altijd wel vaste sterren in de buurt vinden, die voor 
die beweging een ideale achtergrond vormen. We noemen ze ach
tergrondsterren en ten opzichte daarvan meten wij de beweging 
van die bijzondere sterren. 

Nu moet ik even teruggaan in de geschiedenis. Copernicus 
stelde, dat de banen van de planeten heel eenvoudig zijn, als je 
ze beschrijft ten opzichte van de zon. Een beetje onkritisch ge
zegd is dit eigenlijk hetzelfde als wanneer men zou zeggen, dat 
de zon stil staat en dat de planeten zich er omheen bewegen. Als 
de aarde draait om de zon, zou men daar iets van moeten kunnen 
merken. Een ster aan de hemel, die ik vandaag in de ene richting 
zie en over een half jaar in een andere richting, moet een ver 
schuiving aan het hemelgewelf vertonen, tenminste als die ster 
niet al te ver weg staat. Die verschuiving heet de jaarlijkse pa
rallax. Als ik voor U heen en weer zou lopen, zou ik de "sterren" 
op de voorste r i j moeten zien verschuiven ten opzichte van de 
praktisch vaste "sterren" op de achterste r i j . Men probeerde dit 
waar te nemen in de 16e eeuw, maar men vond het niet; daarom 
waren vele sterrenkundigen tegen de theorie van Copernicus. 

Dit ging zo bijna drie eeuwen lang door; steeds probeerde 
men het weer, maar men vond geen verplaatsingen. Men heeft 
moeten wachten tot 1838 toen Bessel er in slaagde voor een ster, 
die ongeveer 11 lichtjaren ver staat, de jaarlijkse parallactische 
beweging waar te nemen. Dat was een heel belangrijk resultaat. 
Het bewees definitief, dat de aarde om de zon draait, ofschoon 
daar in de 19e eeuw niemand meer aan twijfelde. Er is echter een 
groot sterrenkundig nut uit de waarneming van de verplaatsing te 
trekken. Immers, voor een ster, die niet te ver weg is, zal de 
jaarlijkse parallax groot zijn, terwij l die voor een verder ver
wijderde ster kleiner zal zijn. Door de parallactische beweging 
waar te nemen kan men dus de afstand bepalen. Dat is dan maar 
een kwestie van driehoeksmeting. Als men de aardbaanmiddellijn 
heeft als basis en men weet aan de einden daarvan de richting 
van de ster, dan is alles van die driehoek bekend. Is eenmaal de 
aardbaanmiddellijn bekend, dan kan men voortaan uit de paral
lactische verplaatsingen de afstanden van de sterren berekenen. 

Laten we nu eens nagaan, hoe nauwkeurig men verplaatsingen 
aan de hemel meten kan. De middellijn van de maan is 30 boog-
minuten. Het kleinste hoekje, dat men met het blote oog nog kan 
onderscheiden is 1 minuut. De mooie kijker, waar Bessel zijn 
waarnemingen mee kon doen, had een onnauwkeurigheid van slechts 
een tiende boogseconde. Maar nu, 100 jaar later en zelfs al 50 
jaar geleden, kan men veel nauwkeuriger waarnemingen doen. Als 
iets zich aan de hemel beweegt over een fractie van een honderd
ste boogseconde ten opzichte van andere sterren, kunnen wij het 
tegenwoordig nog net zien. Dat kunnen we, doordat we lange k i j 
kers hebben, die al tegen het einde van de 19e eeuw zijn gebouwd 
en over de fotografische plaat beschiklcen. Op de fotografische 
plaat krijgt men van de sterren heel scherpe beeldenen als dan 
een hemellichaam zich verplaatst, kan mendat op de plaat vast
leggen. Deze methode werd toegepast in het begin van de twintig-
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ste eeuw voor het bepalen der parallactische verschuivingen en 
daarmee kunnen nu afstanden der sterren bepaald worden. Dat is 
heel belangrijk, want zolang we de afstand van een ster niet ken
nen, weten we ook niets van zijn absolute helderheid. Zo vond 
men, dat de meeste sterren zwakker zijn dan de zon; de zon staat 
dus hoog op de helderheidslijst. De meeste sterren zenden maar 
weinig licht uit. 

De dubbelsterren zi jn heel nuttig voor de sterrenkundige, 
want als die weet hoe snel twee sterren om elkaar heen vallen en 
hun onderlinge afstand kent, kan hij hun massa's berekenen. 
Daarvoor is dus nodig, dat van een dubbelster de grootte van de 
baan en de omloopstijd bekend zi jn . Zo vond men, dat er sterren 
zijn, die zwaarder zijn dan de zon en ook sterren die lichter z i j n . 
De ster met de kleinste massa, die nog met een kijker is waar te 
nemen, heeft een massa, die 16% is van die van de zon. Zo was 
het tenminste in 1954. 

Vooral als we gaan denken over het mogelijke verband tussen 
sterren en planeten is dat heel interessant. Hoe groot is de massa 
der planeten? Jupiters massa is 0,1% van die van de zon en de 
massa van elk der andere planeten is nog kleiner. De theoretisch 
natuurkundigen berekenden, dat in een bolvormig hemellichaam, 
zo groot als Jupiter, onmogelijk duurzaam kernprocessen kunnen 
plaatsvinden, die kenmerkend zijn als bron van straling voor de 
vaste sterren. 

Nu is het wel interessant de vraag te stellen: stel je voor dat 
er sterren zijn, die een nog kleinere massa hebben, kunnen dat 
dan nog sterren zijn of worden het dan planeten? Het antwoord 
hebben wij nog niet, maar er wordt wel in die richting gewerkt. 

Het aardigst is nu, dat w i j , na 20 jaar systematisch zoeken 
naar onzichtbare begeleiders van sterren met behulp van fotogra
fische lange kijkers, een half dozijn resultaten hebben in de vorm 
van sterren, die enkelvoudig zijn voor zover wij het kunnen zien, 
maar die langs kromme lijnen lopen, waaruit wij dus kunnen be
sluiten, dat ze onzichtbare begeleiders moeten hebben. De vraag 
is nu, hoe groot de massa van die onzichtbare begeleiders is. 
Deze blijkt tenminste 2% van die van de zon te zijn en dat is nog 
altijd 20 maal de massa van Jupiter. Wij kunnen dus zeggen, dat 
het zeker geen planeten zi jn. 

Er is één ster, die bijzonder belangwekkend is, namelijk 
Ross 614. Het is een van de sterren, die wij nu al 30 jaar ge
volgd hebben en die een mooie kromme beweging maakt met een 
periode van IGf jaar. Wij kunnen met absolute zekerheid zeggen, 
dat die ster niet alleen is, maar een begeleider heeft. Wat wij 
dus zien is eenvoudig de heldere component van de dubbelster, 
waarvan de andere component zo zwak is, dat wij hem met behulp 
van onze kijker op de Sproulsterrenwacht, die een opening van 
61 cm heeft, niet kunnen waarnemen. Ross 614 is een klein rood 
sterretje, dat 13 lichtjaren ver staat met een oppervlaktetempe
ratuur van ongeveer 3000 graden. Daar loopt een begeleider om
heen. Wij weten wel hoe de vorm van de baan is, maar wij wisten 
niet hoe groot die baan is en we hadden de begeleider ook nooit 
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gezien. We konden wel schatten hoe groot de massa van de bege
leider moest zijn, maar om dat precies te weten moesten wij hem 
eerst zien. We hebben toen gewacht op een gunstig moment. Im
mers, de baan is elliptisch en dus zal op bepaalde ogenblikken de 
begeleider verder van de hoofdster af staan dan op andere. Zo 
konden wij berekenen, dat in 1955 de twee sterren zo ver moge
l i jk uit elkaar zouden staan namelijk ongeveer 1 boogseconde . 
Het was vrijwel hopeloos die twee sterren op een afstand van een 
boogseconde te scheiden. Daarom hebben wij aan onze collega 
Walter Baade van de Mount Wilson en Palomarsterrenwacht ge
vraagd of hij op dit geschiktste moment die ster eens wilde be
kijken. 

Op de Mount Palomarsterrenwacht heeft men een kijker met 
een opening van 5 meter en daarmee zou men het moeten kunnen 
zien. Wij konden dat eigenlijk wel garanderen en wij wisten ook 
in welke richting ten opzichte van de hoofdster men moest kijken. 
Dat hebben wij echter niet gezegd. Welnu, onze collega heeft ge
keken en het sterretje op een afstand van 1,2 boogseconde gezien, 
precies in de goede richting, die wij berekend hadden. Nu is het 
dus geen onzichtbare ster meer. Het is nu een ster, die echt 
meetelt als een zichtbare ster, hoewel het altijd nog heel moeilijk 
is hem te zien. 

De afstand tussen beide partners is ongeveer zo groot als die 
van Jupiter tot de zon, de omloopstijd is 16^ jaar. Nu kunnen we 
onmiddellijk uitrekenen hoe groot de massa' s van die twee ster
ren zijn. Die bleken 14% en 8% van die van de zon te zi jn . Wij 
liebben nu dus twee nieuwe sterren ontdekt, beide met een massa, 
die kleiner is dan die in 1954 als kleinste bekend was. Vooral be
langrijk is, dat wij nu al aan de 8% zijn . Ook de begeleider 
geeft zelf licht en kan dus geen grote planeet zijn. De lichtsterkte 
bedraagt 1/63.000 van de lichtsterkte van de zon bij een massa 
van 8%. Het is een bekende eigenschap bij sterren - en in dat op
zicht zijn ze niet anders dan mensen - dat er niet zo grote varia
tie in massa voorkomt, maar wel een enorm verschil in licht
sterkte. 

Fisuur 5. Foto van Ross 614 A en B. Kijkeropening 5 meter. Belichtingstijd 5 sec. Het 
kleuie puntje rechts bovenaan is dus de ster, die wij als onzichtbare ster nu ontdekt 
hebben en die nu in al zijn glorie te zien is. 
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Focal Curve of the Sproul 24- inch Objective 
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Figuur 2a. Illustratie van de grote nauwkeurigheid, die te be
reiken is met een kijker van grote brandpuntsafstand, waarmee 
gefotografeerd wordt. Het diagram laat zien, wat een zekere 
ster aan de hemel in de loop van een jaar doet. De ster van 
Barnard beweegt zich heel vlug (10" per jaar). Dèae beweging 
zou rechtlijnig zijn, als men de ster van de zon uit kon bekij
ken. Van de aarde uit gezien wordt deze beweging samenge
steld met de parallactische beweging. Deze kromme baan heeft 
dus niets te maken met een onzichtbare begeleider. 

Figuur 2b. Drie foto' s van de ster van Barnard, op verschillende 
data genomen, werden heel nauwkeurig op elkaar gelegd en zo 
afgedrukt. Men ziet, dat de ster zich 10" voortbewogen heeft 
en ongeveer 1" heen en weer gegaan is. Men kan ook zeggen, 
dat dit een visueel bewijs is, dat de aarde om de zon beweegt, 
want als dat niet het geval zou zijn, zouden deze drie punten op 
een rechte lijn moeten liggen. 
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ROSS 614 

Figuur 3. De baan van Ross 614. De kromme schroetlljn kan geanalyseerd worden 
ian hPf?v^''°"''"!f"' Een eenparige rechtlijnige beweging van het zwaartepunt 
If.hf / ^ l f • P«j"^'=tische beweging en de bewtging van de ster ten op
zichte van het gemeenschappelijk zwaartepunt. 

Photocentric Obit of Ross 614 

• Sproul normol points 

O Mc Cwmick normei poinit 

Th« r o d i u i i n d i c o t t i the p.«. 

Figuur 4. Betekende en gemeten baan van Ross 614 A en B. Er zijn enkele kleine 
afwijkingen van 0,01 tot 0,02 boogseconden, doch die liggen geheel binnen de 
toelaatbare afwijlungen. 
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P R E V E N T I E V E G E N E E S K U N D E V A N DE 
I N F E C T I E Z I E K T E N 

door 

Prof.Dr. J.D. Verlinde 

Het woord "geneeskunde" geeft uitdrukking aan het streven^ 
waarop de medische wetenschappen zich in hoofdzaak hebben ge
richt en nog steeds moeten richten. Zolang er zieken zijn, zal 
hun genezing het enige doel van de arts zijn. Meer en meer ont
wikkelt zich echter een richting in de medische wetenschappen, 
die zich ten doel stelt, ziekten te verminderen, zo mogelijk uit te 
roeien en te voorkomen dat het gezonde individu ziek wordt. Ter 
onderscheiding van eerstgenoemde richting, de curatieve genees
kunde , wordt de tweede richting preventieve geneeskunde ge
noemd. De preventieve geneeskunde tracht haar doel te bereiken 
door het wegnemen van de ziekte-oorzaken. Zij moet daarvoor de 
ziekte-oorzaken kennen en weten hoe ze het individu bereiken en 
ziek maken. 

Ten aanzien van de infectieziekten kan men twee oorzakelijke 
momenten onderscheiden, met name de ziekteverwekker en de 
ontvankelijkheid van het individu voor de ziekteverwekker. 

De verwekkers van de infectieziekten behoren tot de micro
organismen. De wereld van de microörganismen is onoverzien
baar r i j k gevarieerd. Slechts een zeer kleine fractie van deze 
rijkdom vormt een bedreiging voor de mens, dier en plant in ver
band met hun ziekteverwekkende eigenschappen. De ziekten die 
z i j kunnen veroorzaken, ontstaan als gevolg van besmetting (in
fectie) van buitenaf, van een of andere besmettingsbron uit. 

Eeuwenlang heeft de mensheid ziekten, in het bijzonder be
smettelijke, beschouwd als op geheimzinnige wijze tot mens en 
dier komende straffen van goden; zi j zijn toegeschreven aan boze 
geesten of aan schadelijke dampen. In de 16e eeuw heeft een Ita
liaan Fracastoro van Verona het gewaagd, de gedachte naar voren 
te brengen, dat besmettelijke ziekten zouden worden veroorzaakt 
door van buiten af komende, levende ziektekiemen, doch voorlo
pig moest het bij deze, ogenschijnlijk van alle redelijke grond 
ontblote, hypothese blijven. 

In de 17e eeuw sleep een eenvoudige Delftse knutselaar, An-
tonie van Leeuwenhoek, die grote belangstelling voor de natuur 
had, glas lenzen en bekeek door een simpel stelsel van zulke len¬
zen druppels slootwater en allerlei andere interessante dingen. 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te ' s-Gravenhage op 14 november 1958. 
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Daarin ontwaarde hij de zonderlingste, met het blote oog niet 
zichtbare, wriemelende "kleine dierkens". De microörganismen 
waren ontdekt, maar de ontwildceling van lenzenstelsels tot mi
croscopen ging zo langzaam, dat men pas in de 19e eeuw in staat 
was, fijnere waarnemingen te doen. 

Nadat bekende onderzoekers als Pasteur, Koch e.a. in de 
laatste decennia van de 19e eeuw op overtuigende v/ijze had
den bewezen, dat de verwekkers van een aantal infectieziekten 
behoorden tot de door van Leeuwenhoek ontdekte microörganis
men, ging de kennis van de microbiologie in het algemeen en van 
de ziekteverwekkende microörganismen in het bijzonder, snel 
vooruit. Men leerde deze microörganismen (bacteriön, schim
mels en protozoën of oerdiertjes) door de zich ontwikkelende me
thoden van microbiologisch onderzoek kennen, o.a. doordat vele 
ervan gekweekt kunnen worden op kunstmatige, uit levenloze stof
fen bestaande voedingsbodems. 

Inmiddels bleef er nog een groot aantal ziekten, dat het ka
rakter van een infectieziekte droeg, over, waarbij het niet geluk
te, de verwekker door het kweken op zulke voedipgsbodems en 
door microscopisch onderzoek aan te tonen. Aan het eind van de 
19e eeuw toonde de Nederlander Beijerinck, evenals van Leeuwen
hoek een Delftenaar, aan dat het perssap van tabaksplanten met 
zg. mozaïekziekte zijn infectieuze karakter voor gezonde planten 
behield, zelfs nadat het was gefiltreerd door fi l ters, die bacteriën 
tegenhouden. Onafhankelijk van hem bewees Iwanowski hetzelfde 
en Löffler en Frosch toonden aan, dat ook mond- en klauwzeer 
door zulk een filtreerbare smetstof, die men nu virus noemt, 
wordt veroorzaakt. Sinds die t i jd, tot op heden toe, zijn en wor
den nog steeds virussen als verwekkers van bepaalde ziekten aan-

Virussen zijn in sommige opzichten niet te vergelijken met 
microörganismen. Terwij l protozoën ééncellige diertjes zijn en 
bacteriën en schimmels lagere plantaardige, alle dus levende, we
zens met een eigen stofwisseling, zijn virussen niet alleen klei
ner, meestal zelfs onzichtbaar met gewone microscopen, doch 
wel zichtbaar met een elektronenmicroscoop, maar z i j hebben 
naar alle waarschijnlijkheid ook geen eigen stofwisseling. De v i 
russen zijn wel tot vermenigvuldiging in staat, maar z i j moeten 
daarvoor gebruik maken van de stofwisseling van levende cellen. 
Het gevolg van deze eigenschap is, dat de virussen niet gekweekt 
kunnen worden op voedingsbodems die uit levenloze stof bestaan. 
Het kweken van virussen is alleen mogelijk in levende cellen. In 
het moderne vlrusonderzoek wordt dan ook intensief gebruik ge
maakt van weefselcultures. 

Elke infectieziekte komt tot stand na besmetting van een be
smettingsbron uit. Sommige ziekteverwekkers zijn zo kieskeurig 
wat hun gastheer betreft, dat z i j alleen maar bij éën bepaalde 
gastheersoort voorkomen. Zo is bijv. kinkhoest een ziekte, die 
alleen bij de mens voorkomt, omdat de kinkhoestbacterie zich bij 
geen enkel dier kan handhaven. Andere smetstoffen zijn minder 



33 

kieskeurig en kunnen zicli zowel in het lichaam van de mens als 
m het lichaam van bepaalde diersoorten handhaven, vermenigvul
digen en ziekte verwekken. Zo is het bekend, dat verschillende 
ziekten van dieren op de mens kunnen overgaan, bijv. tubercu
lose, miltvuur, hondsdolheid. Voor sommige infectieziekten met 
name die, welke alleen bij de mens voorkomen, kan alleen maar 
een mens smetstof bron zijn, voor andere moet men ook denken 
aan de mogelijkheid van bepaalde diersoorten als 
(figuur 1). smetstofbron 

i l l ' ! . ) 

lP>Av.nJ.":jl 

• , ! . • f ' J . I . l 

. l l l i ] - i M | . ' , i 

• " .:: = .-: .:-.\V 

f - ^ f i s v . . . ^ , 
' -.y ..... .1 . f , \ ) 

•..r.":j ï . - : 

m t e n ^ D e n h i a r f ^ r f ; ' ' n n P ^ ' ' '''j ^" ''^ 'Q -̂"̂ - ««^ff^ onder ratten openbaart zich ongeveer 14 dagen vroeger dan bij de mens 
Overgenomen uit KOLLE-HETSCH: " Bakterioiogie" . 

Om s mets tof bron te zijn, is het niet noodzakelijk dat het be
treffende individu ziek is. Bij vele infectieziekten komen ook ge
zonde smetstofdragers voor. Dit zijn mensen of dieren, die ofwel 

% ^^J" geweest aan een infectieziekte maar die na genezing 
nog gedurciide kortere of langere t i jd de smetstof bij zich dragel 
en uitscheiden, of zi j zijn, na zelf besmet te zijn geraakt, niet 
ziek geworden, terwijl z i j toch tijdelijke smetstofdragers kunnen 
zi jn . 

Het zal duidelijk zijn, dat juist de gezonde smetstofdragers 
veelal in grote mate bijdragen tot verspreiding van de smetstof. 
ü.en zieke smetstofdrager immers is als zodanig gesignaleerd en 
men kan maatregelen treffen, isolatie b i jv . , waardoor de kans op 
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verspreiding van de smetstof wordt verminderd. Een gezonde 
smetstofdrager kan niemand zonder meer herlcennen; die gaat 
naar school of doet zijn werk, komt dus onder de mensen en kan 
smetstof verspreiden. 

Besmetting kan plaats hebben langs directe of langs indirecte 
weg. Bij de directe besmetting gaat de smetstof van het ene indi
vidu op het andere over zonder tussenkomst van de buite".wereld, 
of althans zonder noemenswaardige tussenkombt van de buiten
wereld. Als voorbeeld van zulli een besmetting kunnen de ge
slachtsziekten worden genoemd, waarbij de besmi'i;ting tot stand 
komt door contact van slijmvlies van de zieke met slijmvlies van 
de gezonde. Verscheidene smetstoffen worden door de smetstof
drager uitgescheiden langs de luchtwegen door hoesten en niezen. 
In zekere zin kan men besmetting door aanhoesten of -niezen ook 
nog een directe besmetting noemen. Het is echter ook mogelijk, 
datde uitgehoeste smetstof korte t i jd in de lucht van de ruimte, 
waarin de smetstof drager zich bevindt, b l i j f t zweven en pas na 
enige ti jd of na een bepaalde afstand te hebben afgelegd, iemand 
besmet, ofwel in het stof terecht komt en later met opdwarrelen
de stofdeeltjes, anderen besmet. Dan moet men eigenlijk van een 
indirecte besmetting spreken, omdat zi j tot stand komt via de 
buitenwereld. De grens tussen directe en indirecte besmetting is 
hier niet scherp. Weer andere smetstoffen worden met de ontlas
ting uitgescheiden en deze kunnen een directe besmetting veroor
zaken vla de ongewassen hand, of een indirecte besmetting door 
tussenkomst van water. Oppervlaktewater wordt gemakkelijk 
faecaal verontreinigd en het drinlcen van zulk faecaal verontrei
nigd water, of het spoelen van melkemmers, groenten e.d. daar
in, kan leiden tot indirecte besmetting. Tenslotte kent men een 
aantal smetstoffen, die via een tussengastheer, meestal een insect 
(bijv. malariamug), mens of dier kunnen besmetten. 

Wij hebben ons tot dusver bezig gehouden met de smetstof 
als oorzakelijke factor voor het ontstaan van infectieziekten. Deze 
factor is zonder twijfel de voornaamste, want zonder smet
stof kan geen infectieziekte ontstaan. We hebben echter ge
zien, dat ook de ontvankelijkheid van het individu mede be
palend is voor het ontstaan van ziekte. Besmetting behoeft nl . 
niet beslist gevolgd te worden door ziekte. Er zijn weliswaar een 
aantal smetstoffen met een zo hoge aanvalskracht of virulentie, 
dat besmetting bijna altijd door ziekte zal worden gevolgd, maar 
aan de andere kant zijn er ook vele smetstoffen met een zo gerin
ge aanvalskracht, dat besmetting slechts bij betreldcelijke uitzon
dering door ziekte zal worden gevolgd. Tussen deze beide uiter
sten zijn er allerlei overgangen. 

Er bestaat een zekere wisselwerking tussen aanvalskracht 
van de smetstof en ontvaiilcelijkheid van het individu. Wanneer 
een smetstof een grote aanvalskracht heeft, betekent dit veelal 
dat het besmette individu weinig weerstand, dus een grote ont-
vanlcelijkheid heeft. Ook het omgekeerde is tot op zekere hoogte 
waar: bij geringe aanvalskracht van de smetstof is de weerstand 
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van het individu groot, dus zijn ontvanlcelijicheid gering. Op dit 
punt bestaan echter sterlce individuele verschillen. Eenzelfde 
smetstof is bij het ene individu wel en bij het andere niet in staat, 
ziekte te verwekken. Hieruit blijkt, dat niet alleen de eigenschap
pen van de smetstof, maar ook de weerstand van het individu be
palend is voor het ontstaan van ziekte. 

Wanneer een besmetting eenmaal tot stand is gekomen, 
speelt zich in het lichaam van het besmette individu een stri jd 
tussen het infecterende microörganisme of het infecterende virus 
enerzijds en het besmette organisme anderzijds af. Van de uit
slag is afhanlcelijk, of de ziekte zich zal openbaren, dan wel of de 
infectie symptoomloos zal verlopen. Onverschillig of er al dan 
niet ziekte ontstaat, het lichaam reageert op de smetstof door te 
trachten zich ervan te ontdoen. De witte bloedlichaampjes spelen 
hierbij een grote rol (figuur 2). Wanneer de str i jd door het 
lichaam van het besmette individu wordt gewonnen, ontstaat er, 
op bepaalde uitzonderingen na, een meer of minder lang durende 
onvatbaarheid (immuniteit) tegen herbesmetting met dezelfde 
smetstof. In het bloed kunnen dan tegenstoffen of antUichamen 
worden aangetoond, die de smetstof kunnen binden, eventueel on-
schadeHjk maken, en dus verhinderen opnieuw ziekte te veroor
zaken. Sommige infectieziekten geven aanleiding tot een langdu
rige, eventueel levenslange, immuniteit, andere daarentegen 

Figuur 2. Het opnemen vaniacterien (streptococcen) door witte 
bloedlichaampjes. 
Overgenomen uit KOLLE-HETSCHi "Bal<teriologie" . 
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laten geen of slechts een korte immuniteit achter. Ook hier zijn 
er allerlei overgangen tussen beide uitersten. 

De meningen betreffende het mechanisme van de immuniteit 
zijn verdeeld. Volgens sommigen berust de immuniteit uitsluitend 
op de aanwezigheid van tegenstoffen, volgens anderen zijn de te
genstoffen alleen niet voldoende om de immuniteit te verklaren, 
maar is er nog een gewijzigd reactievermogen van de weefsels op 
de smetstof nodig. Wellicht moet de immuniteit tegen de ver
schillende infectieziekten niet op dezelfde wijze verklaard wor
den. Voor sommige zal de aanwezigheid van antilichamen wel, 
voor andere niet voldoende zijn. 

De strijd, die zich dagelijks en overal ter wereld afspeelt 
tussen ziekteverwekkers en daarmee besmette mensen, dieren of 
planten, moet men als een volkomen natuurlijke zaak beschouwen. 
Om deze zienswijze te verdedigen, citeer ik enlcele regels uit een 
populair wetenschappelijk boek van de Amerikaanse bacterioloog 
Zinsser, dat tot titel draagt: "Rats, lice and history", en waarin 
hij O. m. tot de conclusie komt, dat de natuur het plan schijnt te 
hebben opgevat, dat haar schepselen zich met eUcaar zullen voe
den. 

'De plant", zo zegt Zinsser, "parasiteert in de aarde, doch 
'wordt zelf geconsumeerd door mens en dier, de dieren wor-
'den geconsumeerd door andere dieren en door de mens; 
'mens, dier en plant worden alle drie geconsumeerd door . . . 
'microörganismen (en virussen). Er is wellicht even wéinig 
'bewuste wreedheid bij de leeuw die een zendeling oppeuzelt, 
'als bij de vriendelijke oude heer die van een kippenpasteitj e 
'geniet, of bij de bacterie die bezig is een steenpuist in de 
'nek van de oude heer te doen ontstaan". 
Hij wil hiermee zeggen, dat een infectieziekte slechts een 

(onaangenaam) onderdeel is van de sterk verbreide neiging van 
alle levende wezens, zichzelf de moeite van het opbouwen van 
hetgeen zij nodig hebben te besparen, doch gebruik te maken van 
het opbouwwerk van andere levende wezens. Het leven is zo een 
eindeloze keten van parasitisme en infectie is niets anders dan 
een vorm van parasitisme. 

Dat niettemin getracht wordt de vorm van parasitisme die 
aanleiding geeft tot het ontstaan van infectieziekten, en wel in de 
eerste plaats de epidemisch ̂ voorkomende infectieziekten, te be
teugelen, is een logisch gevolg van de in de loop der jaren ver
kregen inzichten betreffende het wezen van de infectieziekten. Wij 
hebben gezien, dat de aanwezigheid van smetstof en de ontv^mke-
lijkheid van het individu bepalend zijn voor het ontstaan van in
fectieziekten. In deze twee oorzakelijke momenten tracht de pre
ventieve geneeskunde van de infectieziekten dan ook haar aangrij
pingspunten te vinden, met name door het aanwenden van pogingen 
tot het elimineren van smetstoffen en tot het verhogen van de 
weerstand van het individu tegen besmetting. 

Het uitroeien van in de natuur circulerende smetstoffen is op 
zichzelf een onbegonnen werk, want dit zou tevens betekenen het 
uitroeien van de gastheren waarin zi j parasiteren. Men komt 



echter, al een eind op streek wanneer men ze verhinderen kan, 
ziekte te verwekken, met name door het bloldceren van de weg,' 
die de smetstof moet volgen van de besmettingsbron naar het ge
zonde individu. 

De meest rationele, maar tevens de meest ingrijpende maat
regel ter bloklcering van de besmettingsweg is de isolatie van 
zieken en de quarantaine van nog gezonde, doch van besmetting 
verdachte, mensen en dieren. Onder isolatie wordt verstaan de 
afzondering van patiënten gedurende de periode waarin zi j be
smettelijk geacht moeten worden, c.q. waarin zi j door bacterio
logische respectievelijk virologische controle besmettelijk be
vonden worden. Quarantaine is beperking van de bewegingsvrij
heid van hen die door contact met een zieke aan besmetting zijn 
blootgesteld, eveneens gedurende de periode waarin zi j besmet
telijk geacht moeten worden. Mocht de in quarantaine zijnde per
soon inmiddels ziek worden, dan wordt de quarantaine vervangen 
door isolatie. 

In feite dienen isolatie en quarantaine ter voorkoming van 
besmetting door direct contact met de zieke of van besmetting 
verdachte persoon zelf, zijn uitscheidingsprodukten of zijn moge
l i jk daarmee verontreinigde kleding, beddegoed, handdoeken 
zakdoeken, eet- en drinkgerei. Beide maatregelen sorteren lang 
niet altijd voldoende effect. Weliswaar bereikt men door isolatie 
een tijdelijke verwijdering van de patiënt uit de samenleving 
maar m de meeste gevallen kan pas tot isolatie worden overge
gaan nadat de patiënt mogelijk reeds anderen heeft besmet. Dit is 
een gevolg van het feit, dat vele patiënten reeds besmettelijk zijn 
aan het emde van de incubatietijd, dat is de t i jd tussen de be
smetting en het ontstaan van de eerste ziekteverschijnselen, dus 
fep een tijdstip, waarop hij nog niet als zieke is gesignaleerd. 

Additionele, maar daarom niet minder belangrijke, maatre
gelen zijn afhankelijk van de wijze van besmetting. 

Voor de preventie van de enterogene infectieziekten - dat zijn 
infectieziekten die ontstaan na besmetting vlade mond-is de wijze 
van faecaalafvoer van de grootste betekenis. Faeces of faecaal 
verontreinigd materiaal, waarin smetstoffen aanwezig kunnen 
zijn, moeten op een zodanige wijze worden afgevoerd of ontsmet 
dat z i j niet als directe of indirecte smetstofbronnen kunnen die
nen. Daarom dient er voor te worden gezorgd, dat dit materiaal 
geen water, melk of andere voedingsmiddelen kan verontreinigen 
Op dit punt kunnen plaatselijk en landelijk grote verschillen in de 
hygiënische toestanden bestaan. 

Smetstofdragers, die de smetstof met de faeces kunnen uit
scheiden, spelen bij de verbreiding van enterogene infectieziek
ten zoals tyfus, een belangrijke ro l . Een klassiek verhaal daar
omtrent heeft zich in het begin van deze eeuw in Amerika afge
speeld. ^ 

Een keulcenmeisje was 3 jaar in dienst bij een familie 
toen ze tyfus kreeg en na enkele weken de wasvrouw van de 
familie besmette. Na haar genezing veranderde ze van be
trekking en binnen een paar weken kregen niet minder dan 7 
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leden van het gezin waar ze pas in dienst was, tyfus. Twee 
jaar later kreeg ze een dienst in een gezin dat er 7 dienst
meisjes op na hield, waarvan er binnen 3 weken 3 tyfus kre
gen. In haar volgende dienst kregen 6 van de 11 gezinsleden 
tyfus. Toen begon men er haar van te verdenken, dat ze op 
een of andere wijze de hand had in deze gevallen. Toch ver
huisde ze nog tweemaal naar een ander gezin, waar ook weer 
enkele gevallen van tyfus optraden. Toen in 5 jaar tijds 26 
gevallen van tyfus in 6 gezinnen in verband met de komst van 
dit meisje moesten worden gebracht, ging het New York State 
Department of Health zich met de zaak bemoeien en zette 
haar letterlijk gevangen in een ziekenhuis. Drie jaar lang 
werd ze om de paar dagen bacteriologisch onderzocht en 
hierbij vond men soms gróte hoeveelheden tyfusbacteriën in 
de faeces en soms geen. Inmiddels is het een bekend feit, dat 
zulk een intermitterende uitscheiding van tyfusbacteriën bij 
een bacteriedrager regel is. In 1910 werd ze v r i j gelaten en 
heeft 4 jaar lang kans gezien aan verdere controle te ontko -
men. Ze werd keukenmeisje in een ziekenhuis en 3 maanden 
na haar komst kregen 25 personen in dit ziekenhuis tyfus, 
voornamelijk artsen, verplegend en huishoudelijk personeel. 
Hier eindigde de carr ière van de inmiddels legendarisch ge
worden "typhoid Mary". Achteraf heeft ze naar alle waar
schijnlijkheid nog veel meer gevallen van tyfus op haar ge
weten gehad dan aanvankelijk bekend was, waaronder een 
z.g. "waterepidemie" in 1903 van meer dan 1300 gevallen. 

Terwij l de primaire infectiebron voor tyfus alleen de mens 
is, omdat deze ziekte alleen bij de mens voorkomt, hebben we bij 
de met tyfus verwante paratyfus met een grote verscheidenheid 
van primaire smetstofbronnen te maken, nl. de mens zowel als 
velerlei diersoorten. Alle ziekteverwekkers van de tyfus-para-
tyfusgroep verlaten het lichaam van de patiënt of de smetstof-
drager voornamelijk met de faeces. Contactbesmettingen door 
middel van de ongewassen hand en het brengen van die hand, be
wust of onbewust, naar de mond, zijn zeker geen uitzonderingen. 
Besmetting van water door faecale verontreiniging en besmetting 
van voedingsmiddelen, hetzij door verontreinigd water, hetzij 
door vliegen, zijn evenmin uitzonderingen. Melk, die voor de 
ontwikkeling van deze bacteriën een uitstekend milieu is, heeft 
vóór de invoering van de pasteurisatie talloze keren tot epide
mieën aanleiding gegeven. HetzeKde geldt, z i j het in mindere 
mate, voor boter, kaas, i js , taartjes, rauwe groenten en f ru i t . 
Voor het ontstaan van paratyfus moet bovendien in het bijzonder 
de aandacht worden gevestigd op vlees van soms ogenschijnlijk 
gezonde slachtdieren en op eendeneieren, of door vlees dat door 
een menselijke bacteriedrager is besmet. Zowel tyfus als para
tyfus zijn bekend na het eten van verschillende vissoorten en 
schaaldieren, die óf tijdens het leven in faecaal verontreinigd 
water zijn besmet, öf die bij de toebereiding door een bacterie
drager zijn besmet. Onder ratten en muizen komen paratyfus-
dragers voor, die met hun faeces voedingsmiddelen kunnen be
smetten. 
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Dat bij de bestrijding van deze zielden door liygiënische 
maatregelen niet alleen isolatie van de patient van betekenis is, 
maar dat ook het opsporen van bac te r ie dr age r s onder mensen en 
dieren van groot belang is. behoeft geen nader betoog. 

In principe komen de hygiënische maatregelen ter bestrijding 
van de enterogene infectieziekten, met de bedoeling, de besmet
tingsweg te onderbreken, op het volgende neer; 
a. adequate faecaalafvoer, riolering en zuivering van afvalwater, 
b. watervoorziening door geregeld gecontroleerde waterleiding, 
c. eventueel chloreren van water en onder bepaalde omstandighe

den zo nodig koken van drinkwater. 
d. melkpasteurisatie en koken van losse melk, 
e. isolatie van patiënten en het geven van hygiënische voorschrif

ten aan smetstofdragers; één van de verst strekkende maatre
gelen t. a. V . dragers van bacteriën van de tyfus-paratyfusgroep 
is het verbod, werkzaam te zijn bij de behandeling van eet- en 
drinkwaren, 

f. voor zover het ziekten van dieren betreft, die op de mens kun
nen overgaan, geeft de wettelijk geregelde vleeskeuring een 
belangrijke beveiliging tegen zulke infecties door het gebruik 
van besmet vlees. 
De preventie van aërogene (via de lucht overgebracht) infec

ties door middel van hygiënische maatregelen levert grotere 
moeilijkheden op. Deze, door hoesten en niezen overgebrachte 
infecties zijn uiterst moeilijk te verhinderen vanwege de grote 
verspreidingskans van de allerkleinste, met het blote oog on
zichtbare, druppeltjes uit de luchtwegen. Allerlei manieren zijn 
of worden beproefd, doch geen ervan is voldoende betrouwbaar ; 
gaasmaskers, luchtontsmetting met behulp van z.g. chemische 
aërosolen en ultraviolette stralen. 

Voor de preventie van de door insecten overgebrachte infec
tieziekten is uiteraard bestrijding van de tussengastheren (insec
ten) van groot belang. Dit zi j geïllustreerd met het voorbeeld van 
de vlektyfusbestrijding. 

Vlektyfus wordt overgebracht door de kleerluis. Deze ziekte 
is inheems in streken met een arme, primitief-levende, sterk 
verluisde bevolking. Vooral in de winter is de verluizing het 
sterkst, wanneer de mensen veel meer binnenshuis zijn dan in de 
zomer, wanneer vele mensen in een kleine ruimte bijeen zijn en 
een onhygiënische levenswijze hebben, met name onreinheid van 
lichaam en kleding. Vlektyfus is dan ook niet alleen een medisch, 
maar meer nog een sociaal-economisch vraagstuk. Nog slechts 
weinige jaren geleden is in een bepaalde streek in Zuid-Amerika, 
waar vlektyfus inheems is, aangetoond dat door luizenbestrijding 
de frequentie van het aantal personen dat luizen draagt kon 
worden verminderd van 70% tot 5%. Indien echter niet tevens 
maatregelen tot verbetering van de levensomstandigheden worden 
genomen, is dit effect slechts ti jdelijk. 

Luizenbestrijding is vroeger zeker geen eenvoudige zaak ge
weest en zelfs in de tegenwoordige t i jd wordt in sommige streken 
nog een zekere tegenwerking van de bevolking ontmoet, die waar-
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schijnlijk gebaseerd is op het oude vollcsgeloof, dat de mens het 
eenvoudig niet zonder luizen kan stellen, dat er een symbiose 
tussen me ns en luis moetzijn, bij welke toestand beide voordcel 
van ellcaar trekken. Hier en daar zijn ontluizingscampagnes nu 
soms nog vrijwel illusoir, omdat mensen die ontluisd moeten 
worden van tevoren een paar luizen vangen, die veilig stellen en 
ze na de bewerking weer onder hun kleren stoppen^ 

Zinsser schrijft, dat pas met het verschijnen van de badkuip 
in de huizen, vooropgesteld dat deze niet gebruikt werd om de 
kolen in te bewaren, de luis en daarmee de vlektyfus, 'uit de sa
menleving ter plaatse werden verbannen. 

Op geheel ander niveau ligt de bestrijding van infectieziekten 
door verhoging van de specifieke weerstand tegen de betreffende 
ziekteverwekker, door middel van voorbehoedende inentingen 
(vaccinatie of immunisatie). 

Wij hebben gezien, dat de meeste infectieziekten, nadat de 
stri jd tussen smetstof en gastheer in het voordeel van laatstge
noemde is geëindigd, een immuniteit van verschillende sterkte en 
duur kan achterlaten. Het is voor het ontstaan van immuniteit 
niet noodzakelijk, dat het besmette individu een ernstige ziekte 
heeft doorstaan. Ook lichtverlopende, zeKs geheel symptoomloos 
verlopende, infecties veroorzaken immuniteit. Hier ligt de sleutel 
voor de vaccinatie, dus voor het opwekken van een langs kunst
matige weg verkregen immuniteit. Wanneer men het in de hand 
heeft, het individu opzettelijk met de ziektekiem in aanraking te 
brengen zonder dat dit contact ziekte, maar wel immuniteit tot 
gevolg heeft, dan is men waar men wezen wi l . 

Reeds zeer lang voordat men enig begrip had omtrent de 
oorzaak van pokken, werden er al, langs zuiver empirische weg, 
middelen ter bestrijding van deze ziekte gevonden. De vanouds 
bekende waarneming, dat genezen pokkenlijders praktisch levens
lang ongevoelig voor herbesmetting waren, ook al was de ziekte 
licht verlopen, bracht velen ertoe, bij lichte epidemieën kinderen 
opzettelijk aan besmetting bloot te stellen. Vooral in China werd 
dit al eeuwenlang geleden toegepast. Men droogde de inhoud -van 
pokblaasjes op linnen lapjes, bewaarde ze enige jaren omdat men 
daardoor een verzwakking van de toen nog onbekende smetstof 
had waargenomen, en bracht ze dan in de neus van gezonde kin
deren. De aldus opzettelijk besmette kinderen kregen in de regel 
een lichte - maar ook weieens een ernstige - vorm van poklcen. 
Het was dus wel een riskant bedrijf. Deze methode heeft in Euro
pa geen vaste voet gekregen, hoewel z i j daar in het begin van de 
18e eeuw door de echtgenote van de Engelse gezant in Turkije is 
geihtroduceerd. Zi j had in Turkije haar eigen kinderen op deze 
manier laten behandelen en was enthousiast over het resultaat. 
De Engelse koning had er wel belangstelling voor en stelde 6 ter 
dood veroordeelden voor een proef ter beschikking. Ze ondergin
gen de behandeling, kregen lichte poldcen en gratie. Toen werd de 
methode bij een klein aantal kinderen geprobeerd, maar éénervan 
kreeg ernstige pokken, stierf en had intussen anderen besmet. 
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Deze methode is dan ook in het westen nooit officieel gesanctio
neerd. 

Een nieuwe en definitieve stap in de richting van de vaccina
tie tegen pokken werd gedaan door Jenner aan het einde van de 
18e eeuw, toen men ook nog geen enlcel vermoeden omtrent de 
oorzaak had. Jenner nam waar, dat mensen, die zich bij het 
melken van koeien, lijdende aan koepokken, hadden gelhfecteerd 
en als gevolg daarvan enkele pokken aan de handen hadden gekre
gen, nooit menselijke pokken kregen. Hij entte opzettelijk kinde
ren met koepokken, door de inhoud van pokblaasjes van het rund 
in een krasje in de huid te wrijven. De lokale pokpuist die het ge
volg van deze besmetting was, gaf, evenals de spontane besmet
ting van de mens met koepokken, nooit aanleiding tot algemene 
polcken, en de geënte kinderen bleken immuun te zijn voor mense¬
pokken. In principe wordt deze methode ook nu nog, en met suc
ces, gebruikt ter bestrijding van pokken. 

Aan het einde van de 19e eeuw, toen men reeds een aantal 
ziekteverwekkers kende, heeft Pasteur enkele spectaculaire suc
cessen weten te boeken t .a.v. de vaccinatie tegen vogelcholera, 
miltvuur en hondsdolheid, maar daar bleef het voorlopig b i j . Wat 
voor de ene ziekte gelukte, bleek voor een andere niet op te gaan. 
Sedert die eerste, wetenschappelijk gefundeerde, pogingen van 
Pasteur zijn +.70 jaar verlopen. Het zoeken naar en het verbete
ren van vaccins voor allerlei infectieziekten is een belangrijk 
studie-object geworden en tot op heden gebleven. Ofschoon in de 
loop der jaren verscheidene vaccins hun toepassing hebben gevon
den, beantwoorden ze lang niet alle aan de hoge verwachtingen 
die men er veelal van koestert en er is nog een groot aantal in
fectieziekten, waartegen in ' t geheel nog geen effectief vaccin is 
gevonden. Er is niet alleen een grote verscheidenheid van ziekte
verwekkers bekend geworden, maar er is tevens gebleken, dat 
binnen een bepaalde soort van een ziekteverwekker zulke grote 
variaties voorkomen, dat een immuniteit tegen de ene variant 
weinig of geen effect heeft tegen de andere. Men mag de vaccina
tie, voor zover deze mogelijk en effectief is, wel zien als een 
hulpmiddel - dikwijls zelfs als een belangrijk en onontbeerlijk 
hulpmiddel - voor de bestrijding van bepaalde infectieziekten, 
maar niet als een tovermiddel. Het effect van het ene vaccin is 
wat groter dan dat van het andere, maar een immuniteit van 100% 
van de gevaccineerde individuën is praktisch niet realiseerbaar. 
Ook wat de duur van de immuniteit na vaccinatie betreft, bestaan 
verschillen, die kunnen wisselen van enkele maanden tot ver
scheidene jaren. Het is dan ook niet zo, dat msn een tegen een 
bepaalde infectieziekte gevaccineerd persoon onder alle omstan -
digheden als volstrekt beschermd kan beschouwen tegen een even
tuele herbesmetting met de betreffende smetstof. Het woord 
"immuniteit" na vaccinatie moet men niet vertalen door "vol
strekte onvatbaarheid" maar liever door "verminderde vatbaar
heid". Dit houdt in, dat men rekening moet houden met verschil
lende graden van verminderde vatbaarheid. 
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In verband met het feit, dat na genezing van een infectie -
zielde meestal antilichamen tegen de betreffende ziekteverwekker 
in het bloed kunnen worden aangetoond, welke antilichamen zich 
reeds tijdens het ziektebeloop vormen, is ook de kunstmatige im
munisatie (vaccinatie) gericht op de produktie van antilichamen 
door het gevaccineerde individu, in de hoop, dat deze geheel of 
ten dele zullen bijdragen tot de immuniteit. Ik herinner hierbij 
echter aan mijn eerder gemaakte opmerking, dat volgens sommi
gen de immuniteit niet uitsluitend berust op de aanwezigheid van 
tegenstoffen en dat, althans bij bepaalde virusziekten, mede een 
gewijzigd reactievermogen van de gevoelige weefsels nodig zou 
zijn voor het verklaren van immuniteit. 

De smetstoffen in het algemeen hebben de eigenschap, dat z i j 
niet alleen in levende en virulente toestand, maar ook wanneer 
zij niet-virulent en zelfs wanneer zi j gedood zijn, tegenstoffen 
kunnen doen ontstaan. Gedode smetstoffen geven echter alleen 
dan aanleiding tot de vorming van tegenstoffen, wanneer z i j wor
den ingespoten en niet wanneer z i j langs de natuurlijke besmet
tingsweg via de neus of de mond, in het lichaam komen. Bij de 
vaccinatie nu, wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de eigen
schap, dat een gedode smetstof na inspuiting tegenstoffen kan 
doen ontstaan. Zo wordt met vaccins, bestaande uit gedode bac
teriën of virussen, geënt tegen ziekten als tyfus, paratyfus, cho
lera, kinkhoest, vlektyfus, influenza, kinderverlamming. 

Een gedode bacterie of virus kan zich uiteraard niet verme
nigvuldigen. De vorming van tegenstoffen zal dus uitsluitend af
hankelijk zijn van het antistof vormend vermogen van de ingespo
ten hoeveelheid vaccin. Bij een natuurlijke besmetting is dit niet 
het geval; daarbij zal de smetstof zich in het lichaam vermeerde
ren gedurende een zekere t i jd en de aanvankelijk in hoeveelheid 
toenemende smetstof zal in die t i jd een voortdurende prilckel 
tot de vorming van tegenstoffen leveren. Gedode smetstof levert 
die prikkel maar eenmaal en gedurende zeer korte t i jd . Het ge
volg is dan ook in de regel, dat gedode smetstof maar weinig te
genstoffen doet ontstaan. Om toch een grotere concentratie van 
tegenstoffen in het bloed te bereiken, die het niveau van een na 
een natuurlijke besmetting gevormde hoeveelheid zoveel mogelijk 
nabijkomt, wordt van de meeste vaccins van gedode smetstof 
meer dan één injectie toegediend, met een tussenruimte van één 
of meer weken. Desondanks is de opgewekte immuniteit van be
trekkelijk korte duur, de tegenstoffen nemen meer of minder snel 
in concentratie af en wanneer de omstandigheden van zodanige 
aard zijn, dat de gevaccineerde aan de mogelijkheid van besmet
ting b l i j f t bloot staan, zijn her inentingen elk half jaar, elk jaar of 
met wat grotere tussenpozen gewenst, zo niet noodzakelijk. 

Een bijzondere vorm van immunisatie wordt toegepast bij 
sommige bacteriële ziekten, waarbij het ziekmakend vermogen 
van de bacterie afhankelijk is van toxinen, dat zijn zeer giftige, 
door de levende bactierie gevormde uitscheidingsproducten^Dit is 
O . m. het geval bij difterie en bij tetanus. Het heeft geen zin tegen 
deze ziekten te immuniseren met de gedode bacterie, want 
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daardoor ontstaat geen immuniteit tegen de zielcmalcende werlcing 
van het toxine. Het toxine zelf, dat men kan afzonderen door de 
bacterie in een geschilct voedingsmilieu te kweken, is de stof die 
noodzakelijkerwijs voor de immunisatie moet worden gebruikt. 
Men kan zulk een toxine echter niet zonder meer inspuiten; daar
voor is het veel te giftig. Het is echter door een bepaalde behan
deling van zijn giftigheid te beroven, terwijl het antistofvormend 
vermogen gehandhaafd b l i j f t . De immunisaties met van hun giftige 
eigenschappen beroofde toxinen zijn overigens de beste. in het 
kader van de gedode smetstoffen c.q. produkten van smetstoffen, 
zowel wat betreft de concentratie van de gevormde antilichamen 
als de duur van de immuniteit (figuur 3). 
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Figuur 3. De toename van het aantal vaccinaties tegen difterie 
gaat gepaard met een afname van het aantal ziekte- en, sterf
gevallen aan difterie. 
Overgenomen ult B.van den Berg en J .H.de Haas: "Bres in de 
diphteriemorbiditeit en-mortaliteit". Tijdschr. v. Sociale Ge
neeskunde 13, 367, (1956). 
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Voor zover het niet mogelijic is, een immuniteit van enige 
beteltenis te verweldcen met gedode bacteriën of virussen, of voor 
zover men tracht een sterker en langduriger effect dan hetgeen 
bereilct wordt met gedode vaccins te realiseren, zijn of worden 
pogingen aangewend tot het verkrijgen van een vaccin bestaande 
uit levende bacteriën of virussen. Het aantrekkelijke van deze 
gedachte is, dat men een zo getrouw mogelijke nabootsing van de 
natuurlijke besmetting, en van de daaruit resulterende immuni
teit, kri jgt . Minder aantreklcelijk is de kans op het verweldcen van 
ziekte en het spreekt vanzelf, dat een levende smetstof niet zon
der meer als vaccin te gebruiken is. Dit is alleen mogelijk, wan
neer de smetstof een zodanige biologische verandering heeft on
dergaan, dat hij het vermogen tot het verweldcen van ziekte geheel 
of grotendeels verloren heeft. ^ 

Een voorbeeld van de, z i j het voilcomen empirisch en niet op 
wetenschappelijke grondslag berustende, toepassing van levende 
smetstof als vaccin heb ik genoemd in verband met de in vroeger 
eeuwen verrichte inenting tegen pokken met behulp van langere 
t i jd bewaard en gedroogd materiaal uit pokblaasjes. Het toen nog 
niet bekende poklcenvirus daarin had in de regel wel een deel van 
zijn ziekmakende eigenschappen verloren, maar de methode was 
toch veel te onbetrouwbaar om op den duur gehandhaafd te kunnen 
worden. De door Jenner ingevoerde vaccinatie met levend koe
pokvirus is echter in principe nog steeds de enige goede methode 
van vaccinatie tegen pokicen. Hiervoor wordt tegenwoordig niet 
meer gebruik gemaakt van het virus dat de natuurlijke koepokken 
veroorzaakt, maar van een nauw met het mensenpolckenvirus ver
wante smetstof, die op het rund wordt voortgekweekt. Dit virus 
wordt in een huidkrasje gewreven, waarna het aanleiding geeft tot 
het ontstaan van een lokale pokpuist, zonder neiging tot generali
satie. Deze lokale pokziekte, die dus kunstmatig wordt opgewekt, 
veroorzaakt een doeltreffende immuniteit tegen besmetting met 
het mensenpolckenvirus. 

Deze poklcenvaccinatie is een uitstekend bestrijdingsmiddel 
(figuur 4). Nadat zi j omstreeks 1800 in verschillende landen werd 
ingevoerd, daalde de frequentie en de sterfte van poldcen spoedig 
aanzienlijk, en de ziekte kan in de meeste landen als uitgeroeid 
worden beschouwd, althans voor zover het pokken als inheemse 
ziekte betreft. In sommige onderontwikkelde gebieden komen af 
en toe nog wel pokkenhaarden voor en een versleping daarvan 
naar elders wordt af en toe waargenomen. De intensivering en 
versnelling van het internationale verkeer, als gevolg waarvan 
een besmet, doch in de incubatietijd verkerend persoon, binnen 
enkele dagen van vrijwel elk willekeurig punt van de aardbol naar 
een ander willekeurig punt van reizen, zouden zeker bijdragen tot 
de import van pokken in een land, dat al sinds jaren v r i j daarvan 
is, ware het niet, dat vele landen de over legging van een vacci
natie-certificaat eisen alvorens een vreemdeling wordt toegela
ten. Een enkele keer glipt nog weieens iemand door de mazen van 
het net en veroorzaakt, indien hij in een onvoldoende gevacci
neerde bevolking terecht komt, weieens een meer of minder groot 
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aantal gevallen in zijn omgeving. Indien dan echter snel de dia
gnose gesteld en een algemene vaccinatie ter plaatse doorgevoerd 
kan worden, kan een epidemie voorkomen of afgedamd worden 

Ook het klassieke onderzoek van Pasteur betreffende de in
enting^ tegen hondsdolheid, is een voorbeeld van vaccinatie met 
levend, doch biologisch veranderd en daardoor verzwakt virus 
Het bijzonder virulente virus van de hondsdolheid werd biologisch 
veranderd doop konijnpassage en verder verzwald door indrogen. 

legen de gele koorts, een tropische virusziekte, wordt met 
succes gevaccineerd met levend virus, dat biologisch veranderd 
en verzwakt is door muis-, weefselcultuur- en kippeëmbryo-pas-

Figuur 4. Na het invoeren van de pokUenvaccinatie daalt de sterfte aan pokken aanzienlijk 
Overgenomen uit KOLLE-HETSCH: "Bakterioiogie". l̂emijK. 
Behalve deze, voor de immunisatie tegen dit drietal virus

ziekten gebruikelijke vaccins bestaande uit levende smetstof kent 
men ook een levend vaccin tegen tuberculose en tegen pest, beide 
bestaande uit cultures van niet-virulente tuberkel-, respectieve
l i jk pestbacteriën. Tegen de overige infectieziekten wordt öf ge
vaccineerd met gedode smetstof, resp. uitscheidingsprodukten 
daarvan, öf er is in ' t geheel nog geen vaccinatie mogelijk. Er 
wordt m het bijzonder bij virusziekten naar gestreefd, vaccins te 
bereiden met levende, verzwakte smetstof, omdat velen juist bij 
virusziekten het gevoel hebben,.dat gedode vaccins, hoewel zi j in 
staat zijn tegenstoffen op te wekken, een immuniteit van te be
perkte graad en duur doen ontstaan. Ik merkte reeds op, dat een 
methode ter bereiking van een biologische verandering en ver
zwakking, die voor de ene smetstof geldt, onbruikbaar kan ziin 
voor een andere. Voor het ontwikkelen van levende vaccins zullen 
dan ook voor de verschillende smetstoffen wellicht verschillende 
wegen moeten worden ingeslagen. Dit kan niet anders dan tasten
derwijs geschieden en zal veel t i jd in beslag nemen 
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Wanneer een bepaald vaccin algemeen wordt toegepast en be = 
wezen heeft een waardevol hulpmiddel in de bestrijding van een 
infectieziekte te zijn, wi l dit nog niet zeggen dat het niet voor 
verbetering vatbaar is. Het meest recente voorbeeld daarvan is 
wel het door Salk ontwikkelde vaccin tegen de ki nde r ve r la m mi ng. 
Dit vaccin wordt op de klassieke wijze bereid; het virus - of beter 
gezegd de 3 virustypen - van de kinderverlamming worden ge
kweekt in weefselcultuur en vervolgens gedood door er formaline 
op te laten inwerken. Wanneer met dit gedode vaccin 3 injecties 
zijn gegeven, mag erop gerekend worden, dat gemiddeld 75% van 
de gevaccineerden gedurende een waarschijnlijk beperkte periode 
zijn beschermd tegen de klassieke, met verlamming gepaard 
gaande vorm van de ziekte. Hier zi j terloops opgemerkt, dat het 
virus van de kinderverlamming (poliomyelitis) slechts bij een 
klein percentage van de besmette kinderen of volwassenen ver
lammingsverschijnselen veroorzaakt. Bij de overgrote meerder
heid van de bevolking verloopt de infectie onder veel minder ern
stige verschijnselen, veelal nagenoeg ongemerkt en klinisch niet 
als poliomyelitis herkenbaar. 

Ofschoon een effect van gemiddeld 75% belangrijk is, ligt het 
voor de hand, dat getracht wordt, een effect van 100% en boven
dien een levenslange immuniteit zo dicht mogelijk te benaderen. 
Velen zijn de overtuiging toegedaan, dat dit alleen maar door het 
gebruik van een vaccin van levend virus zal kunnen worden be
reikt. Pas in de allerlaatste jaren zijn sommige onderzoekers, 
waarvan üc hier alleen Sabin noem, op de goede weg gekomen, die 
leiden kan naar de bereiding van een voor algemene toepassing 
bruikbaar levend poliovaccin. 

Het poliomyelitisvirus blijkt twee, onafhankelijk van elkaar 
staande eigenschappen te bezitten, die in ziekmakend opzicht 
verschillen, maar in immunisatorisch opzicht gelijk zijn. De ene 
eigenschap is de affiniteit tot het centrale zenuwstelsel, de andere 
is de affiniteit tot het darmlcanaal. Het poliovirus, dat door de 
patiënt of de virusdrager met de faeces wordt uitgescheiden, be
staat uit een enorm aantal virusdeeltjes. Met behulp van een be
paalde techniek is het mogelijk, cultures uitgaande van één virus
deeltje te verkrijgen. Indien dit een deeltje is, dat alleen affiniteit 
tot de darmwand en niet tot het centrale zenuwstelsel bezit, dan 
bestaat ook de hele nieuwe cultuur, die immers gevormd wordt 
door de nakomelingschap van dit ene deeltje, uitsluitend uit virus 
met affiniteit tot de darmwand. Een paar druppels van zulk een 
cultuur, door de mond ingenomen, zullen alleen een infectie van 
de darmwand veroorzalcen, zonder dat de neiging tot verspreiding 
naar het centrale zenuwstelsel bestaat. Deze darminfectie ver
loopt zonder ziekteverschijnselen, doch veroorzaakt wel immuni
teit, een immuniteit, die op dezelfde wijze is tot stand gekomen 
als de immuniteit na de natuurlijke besmetting en die, theoretisch 
gezien, even sterk en langdurig zal zi jn. Het is nog niet zover dat 
zulk een levend poliomyelitisvaccin voor algemene toepassing 
r i jp is, maar de perspectieven lijken gunstig. 
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Een omstandigheid die een ongunstige invloed uitoefent op het 
klinisch waarneembare effect van de vaccinatie tegen bepaalde 
infectieziekten, is de grote variabiliteit van sommige smetstof
fen. Zo bestaat de tyfus-paratyfusgroep uit vele tientallen varian
ten van eenzelfde bacterie-geslacht. Besmetting met, of vaccina
tie tegen, de ene variant geeft geen of weinig immuniteit tegen de 
andere. Nu lean men in principe wel een polyvalent vaccin malcen, 
maar wanneer men vele tientallen varianten in één vaccin wi l 
verwerken, dan moet de hoeveelheid van elk der varianten in een 
bepaalde volume-eenheid van het vaccin zo klein zijn, dat de im
muniserende waarde van elke component vri jwel te verwaarlozen 
is. Men kan de dosis ook niet verhogen, want dan zouden te ern
stige schadelijke nevenwerkingen optreden. In de praktijk moet 
men zich dan ook tevreden stellen met een poly ve lent vaccin, 
waarin slechts een beperkt aantal van de meest voorkomende va
rianten is verwerkt. 

Bij de bestrijding van influenza door vaccinatie heeft men 
met een soortgelijke ongunstige omstandigheid te doen. Hier gaat 
het niet om een groot aantal tegelijkertijd voorkomende varianten 
van het influenzavirus, maar om een periodieke verandering van 
het virus. Men is hier gedwongen, geregeld een nieuw vaccin van 
het laatst voorkomende virus te bereiden, waarbij men dan nog 
moet afwachten, of de eerstvolgende epidemie door dezelfde of 
een verwante, dan wel door een nieuwe variant zal worden ver
oorzaakt. Hoe verder een nieuwe variant in immunisatorisch op
zicht afwijkt van de variant waarvan het laatste vaccin gemaalct 
is, hoe geringer de beschuttende werking van dit vaccin zal zijn. 

Met het bovengenoemde klinische effect van de vaccinatie 
wordt bedoeld het ziekteverminderende effect. Dit is bij de vac
cinatie tegen influenza daarom zo moeilijk te beoordelen, omdat 
er ziekten van de luchtwegen voorkomen, die niet door influenza
virus worden veroorzaakt, maar die klinisch wel op influenza ge
lijken. Daar een vaccin een specifiek immuniserende werking 
heeft en dus slechts immuniteit verwekt tegen de ziekteverwek
ker waarvan het vaccin bereid is, zal een influenzavaccin in 
principe alleen maar een zekere mate van bescherming verlenen 
tegen het influenzavirus - en dan nog slechts tegen de variant 
waarvan het vaccin bereid is - maar natuurlijk niet tegen ziekten 
die door een andere smetstof worden veroorzaakt, ook al l i jkt die 
ziekte klinisch op influenza. 

Tot op zekere hoogte zou ook de beoordeling van een polio
myelitisvaccin weieens moeilijkheden kunnen gaan opleveren. 
Weliswaar kent men niet meer dan 3 typen van het poliomyelitis
virus, zodat men in principe kan vaccineren met een trivalent 
vaccin. Er beginnen echter hoe langer hoe meer aanwijzingen te 
komen, dat verscheidene tientallen andere, nog maar enlcele jaren 
bekende, virussen, ziektebeelden kunnen doen ontstaan, die ge
lijken op sommige vormen van poliomyelitis. 

Terwij l de belangrijkste bacteriële ziekten, die in het verle
den tot uitgebreide epidemieën aanleiding hebben gegeven, ,thans 
grotendeels door preventief-geneeskundige maatregelen in aan-
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zienlijke mate zijn teruggedrongen, levert de bestrijding van de 
virusziekten, waarvan er sommige eerder schijnen toe te nemen 
dan af te nemen, nog grote moeilijkheden, voor de oplossing 
waarvan veel wetenschappelijk onderzoek nodig is. 
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DE B I O S Y N T H E S E V A N E I W I T T E N 

door 

Dr. V. V. Koningsberger 

1. Inleiding 

Er zal moeilijk een biochemisch onderwerp te vinden ziin 
dat gedurende het laatste decennium zó zeer de aandacht van vele 
onderzoekers heeft bezig gehouden als de biosyntSe van "iw" ! 
ten. Dit is met verwonderlijk, want tezamen met een tweédo 
groep macromoleculaire verbindingen (verbindingeL mit een h o ï 
moleculair gewicht), de nucleihezuren, zijn het de eiwitten di? 
naast een structurele functie in ieder o^anisme de v6̂ ^̂ ^̂ ^̂  
specifieke biologische opbouw- en afbraakprocessen beheersin en 
reguleren. Het gevolg van de aan het eiwitonderzoek in het a"se 
meen, en aan de biosynthese in het bijzonder bestede aandacht 
dan ook niet uitgebleven; als wij onze 1 zij.het nog stLds beoerk 
te - hedendaagse kennis over dit zo gecompliceerde n i o h l P e m 
vergeliiken met hetgeen er tot omstreeks 1M5 ovei bekend w s 
dan wordt het duidelijk hoe in betrekkelijk korte t i jd een aanzTen' 
lijke vooruitgang aan inzicht en kennis werd geboekt ^= "̂̂ ê"= 

Het I S dan ook niet mogelijk, in één voordracht zelfs m a a r 

i r d e r e S t d e ï x o S e n S '''' benadïr 'ngsmfthoSn' 
e u u e oenaaiae experimentele resultaten. Zonder enie-q^inq tPimT-f 
te willen doen aan de experimenten die andere a s S e n vin de 
biosynthese van eiwitten hebben opgehelderd, zullen w r o n l h i e r 
Z ' n l ' ^ H ^ y ï "^^t een'^overzicht 'van d r o n d L z o e k i n 

^ P ^ ^ r ^ ^ ^ ^ , h W i r f / - ^e-
f t p J ^ r h l f / " ^ / " ^ ^ ' . ^ ^ ^ ^ ^^^'^^ ^r°^ger behaalde resultaten noe 
??seerd^ fu'^dament vormen waarop het huidige onderzoekls ge? 

FISCHER, die de bij condensatie van een a-aminoeroen van 

gevo?reTepUd"1 Co'^T^T'^ een t w e ' r i S z u u ? ^Lv^^Z^2^ onderkende als de binding 

het organisme moei worden geleverd en teSlo°te SANGER d°e 
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de grondslag legde voor de uiterst gecompliceerde methoden 
waarmede de volgorde van de aminozuren in de eiwitketen kan 
worden geanalyseerd. Figuur 1 geeft de door SANGER bepaalde 
structuur van een relatief klein eiwit, het insuline, weer; 

A. Cy. Cy. A ln . Ser. V a l . Gy. Ser. L e u 

N H . , N H j 

r I 
T y r . Gkv, L e u . G l u . Asp. T y r . 

N H T 

l - s - s -^ 

C y . 

I 
s 
I 
s 
I 

B. C y . G l y . Ser. H i s . L e u . Y a l . G lu . Aln . L e u . T y r . L e u . V a l . Cy . O 

Asp. 

N H , 

I 

A = Gly . Ueu. V a l . G l u . G l u . 

N H j N H , 

I I 
B = Phe . V a l . Asp. G l u . H i s . L e u . 

G = G l y . Glu . Arg . G l y . Phe . Phe . T y r . T h r . Pro . L y s . A l a . 

Figuui 1. Aminozuur-volgorde in insuline. Ala , Ser, Val , Glu zijn aa<ortingen 
voor alanine, serine, valine en glutaminezuur, enz. enz. 

Het probleem van de specificiteit van deze aminozuur- volg
orde (welke ondermeer ook bli jkt uit de specifieke structuur en 
werking van de enzyme-eiwitten) en van de wijze, waarop het or
ganisme aan het synthetiserend systeem de benodigde energie 
toevoert, beheerst op duidelijke wijze het gehele onderzoek over 
de biosynthese van eiwitten. 

2. Lokalisatie van de eiwitsynthese in het cytoplasma; de incor
poratie van radioactieve aminozuren 

Historisch gezien mag het gelijktijdig door BRACKET en 
CASPERSSON waargenomen parallellisme tussen de mate van 
eiwitsynthese in een cel en de concentratie van het erin aanwezi
ge nuclel'nezuur als een der eerste belangrijke ontdekkingen op 
het gebied van de eiwitsynthese worden beschouwd. Dat er een 
verband bestaat tussen de nuclefnezuren - lange ketens van een 
vi j f ta l in afwisselende volgorde aan elkaar verbonden purine- en 
pyrimidinederivaten - en de eiwitsynthese, is sindsdien steeds 
duidelijker geworden. Het is niet verwonderlijk, dat vele onder
zoekers in de grote hoeveelheid mogelijke combinaties van de 
purine- en pyrimidinebasen een bron van de voor de structuur-
specificiteit van de eiwitten noodzakelijke (erfelijke) informatie 
zien. , ^ 

Een tweede belangrijke waarneming werd door een aantal on
derzoekers (BORSOOK en DUBNOFF, LIP MANN, COHEN en 
MC GILVERY) vermeld ; de voor de peptide - (resp. eiwit-) syn-
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these benodigde energie wordt geleverd door de deelname van 
adenosine triphosphaat (ATP), een verbinding die ondermeer bij 
de oxidatieve afbraak van koolhydraten wordt gegenereerd en 
waarin het organisme "energie in chemische vorm" kan opslaan. 
Het heeft echter jaren geduurd voor men inzicht verkreeg in de 
wijze waarop ATP bij de biosynthese van eiwitten is betrokken. 

Door het beschikbaar worden van radioactieve isotopen trad 
het onderzoek over deze biosynthese in een nieuwe fase. Aller
eerst werd het mogelijk om aan proefdieren en microörganismen 
radioactieve (met C^* ge merkte) aminozuren toe te dienen en deze 
aminozuren op de weg naar hun inbouw (incorporatie) in eiwitten 
te vervolgen. Al spoedig experimenteerde' men niet alleen met 
gehele dieren, doch men bestudeerde de aminozuur incorporatie 
inéén orgaan (lever, pancreas, enz.). En tenslotte ging men er 
toe over, de inhoud van de cellen van een orgaan te fractioneren 
ondermeer om na te gaan in welk gedeelte van de cel de incorpo
ratie het eerst plaats vond. De resultaten van zulke onderzoekin
gen met rattenlever zijn weergegeven in f ig . 2. 

A 

4 6 
l l p o p r o t e l n e u i t 

m i c r o e o o e n 

/ 
r i b o n u c l e o -
p r o t e i n s u i t 

^ - v ^ i c r o s omen 

1 8 

o p l o o b a a r 
c e l - e i w i t 

) 5 10 15 2 0 25 

t i j d i n m i n u t e n 

B 

5 10 " 15 

t i j d l n m i n u t e 

K ' v a n ' ^ r i r n r v e / r (d^-leucine) in verschiüende cel-

^ A; Bi] toediening van een geringe dosis C^^.leucine. 
B : Bi] toediening van een overmaat C^*-leucine. 

BORSOOK, ZAMECNIK en andere onderzoekers toonden aan 
dat de toegediende C^^-aminozuren het eerst worden teruggevon
den in het eiwit van submicroscopische deeltjes in het cytoplasma 
(= celinhoud zonder celwand en kern), de microsomen. Deze mi
crosomen kunnen met behulp van een ultracentrifuge van het in 
water oplosbare deel van de cel worden afgescheiden, hun voor
komen in dierlijke en plantaardige weefsels en in microörganis
men IS zeer algemeen. In f ig . 3 is een elektronen-microscopische 
opname van microsomen uit bakkersgist weergegeven. 

Het zijn bolletjes, die uit ongeveer gelijke deien eiwit en 
ribonucleinezuur bestaan, met een doorsnede van 100 - 200 A en 
een moleculair gewicht" van I - 4 x 10^ Uit de incorporatie-
proeven bleek dus, dat de uiteindelijke condensatie van aminozu
ren - of aminozuur-verbindingen - tot eiwitten in het cytoplasma 
plaats vindt in de microso.men. Uit de eveneens v r i j snelle ami
nozuurincorporatie in het lipoproteihe, dat tegelijk met de mi-



Figuur 3. .Elektronen-microscopische opname van microsomen 
uit bakkersgist; vergroting 68000x. 

'Crosomeii wordt gei'soleerd en wellicht als een kanaal-achtig 
membraan daaromheen en daartussen ligt, heeft men geconclu
deerd dat deze cel-fractie een rol bij de uitscheiding van de nieuw 
gevormde eiwitten speelt. 

Het is de grote verdienste van ZAMECNIK en zijn medewer
kers, de basis voor een verdere fractionering van de celinhoud 
- en daarmee voor een verder uiteenrafelen van het mechanisme 
van de eiwitsynthese - te hebben gelegd. Deze groep aan Harvard 
University verbonden onderzoekers toonde aan, dat met de mi¬
crosomeiiJractie alléén geen incorporatie van aminozuren kon 
worden waargenomen, doch dat daarvoor naast een cofactor 
(Guanosine Tri-Phosphaat, GTP) een gedeelte van de in water 
oplosbare eiwit-fractie uit de cel noodzalcelijk was. De rol van 
deze fractie werd door HOAGLAND als eerste beschreven; de 
reactie, die door de in deze eiwitfractie (bij pH 5 Iso-elektrisch 
praecipitabele) aanwezige "pH 5 enzymen" wordt gekatalyseerd, 
vormt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de eerste 
"stap" van de van vrije aminozuren uitgaande eiwitsynthese. 

3. De enzymatische activering van aminozuren 

Het zou te ver voeren, gedetailleerd op HOAGLAND' s eerste 
onderzoekingen met de "pH 5 enzymen" in te gaan. Uitgaande van 
de door hem en andere onderzoekers verkregen resultaten, moge 
volstaan worden met een beschrijving van de reacties die door 
deze enzymen worden gekatalyseerd, nl.; 
le . De uitwisseling van het pyrophosphaat gedeelte uit ATP tegen 

radioactief gemerkt pyrophosphaat volgens; 

ATP + pp-"" ± = = Z 5 ATP-"" + PP 
-f Enzyme 
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Deze reactie, waaruit dus géén uiteindelijlce chemische 
omzetting resulteert, voltrekt zich slechts in aanwezigheid 
van katalytische h oe ve e 1 he de n a mi noz u u r. 

2e. Een reactie tussen een molecuul ATP (de "energiedonor") en 
de carboxylgroep van een aminozuur, waaruit naast anorga
nisch pyrophosphaat een "energierijke" adenosine-monophos-
phaat-aminozuur-verbinding resulteert: 

R-C;;"2-COOH+AMPPP(ATP)5i=5 Enzyme-AMP-CO-C^^a .R + pp 
Enzyme " 

Zoals uit de reactievergelijking blijkt, veronderstelt men dat 
de energie-rijke aminozuur-adenylaat (AMP-CO-C^"2_r ) . ve rb in 
ding in eerste instantie aan het activerend enzyme gebonden b l i j f t . 
In dit verband zi j vermeld, dat een geactiveerde aminozuur 
adenylaatverbinding nog nooit is gei'soleerd. Er zijn echter zeer 
goede experimentele aanwijzingen dat deze verbindingen bij de 
enzymatische activering van aminozuren als eerste tussenprodulct 
ontstaan, nl. : 
le . dat uit het reactiemengsel na toevoeging van hydroxylamine 

aminozuur-hydroxamaten kunnen worden gel'soleerd; deze 
vorming van hydroxamaten wijst erop dat de carboxylgroep 
van het aminozuur in geactiveerde (reactieve) toestand is ge
bracht; 

2e. dat synthetische a mi n oz uur- ade ny late n zich in biochemisch 
opzicht gedragen als tussenprodukten bij de activeringsreac
tie. Dit betekent, dat men door bijvoorbeeld tryptophaan-ac-
tiverend enzyme te incuberen met tryptophanyl-adenylaat en 
PP ^ ATP'2 kan verkrijgen volgens: 

PP32 + AMP-CO-C^'"^ -R , ATP32+R-CNH2.COOH+ Enzyme 
Enzyme " 

Gezien de grote specificiteit van de enzymekatalyse, pleit 
deze kunstmatig "omgekeerde" aminozuur-activeringsreactie wel 
héél sterk voor het optreden van de aminozuur-adenylaat-verbin-
dmgen als tussenprodukt bij de enzymatische activeringsreactie 

De snelheid van de - in f lg . 4 weergegeven - activeringsreac
ties kan worden gemeten op twee verschillende manieren: 
le . De hoeveelheid gevormd carboxyl-groep geactiveerd amino

zuur kan door toevoeging van hydroxylamine (NH^OH) worden 
omgezet in amino-hydroxaamzuren. Deze hydroxaamzuren 
vormen met ijzer"i-lonen complex-verbindingen met een 
fraaie violette kleur; de intensiteit van deze kleur kan colori-
metrisch worden bepaald. 

2e. Men kan rechtstreeks de snelheid van de uitwisselingsreactie: 

ATP + pp32<__--^^p32 ^ pp 

meten, zowel aan de afname van het PP^^ (tot 50% van het 
toegevoegde PP32 ^j^j^j^ggj. evenveel ATP als PP32 
uitgaat) als aan de toename van het gevormde ATP32. 
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ENZYMATISCHE ACTIVERING VAN AMINOZUREN 

I ATP+PP"±;ATP"+PP 

HATP+R-CÏCOOH+NĤ OIYAMP+PP-I-R-Ĉ ^̂ ^̂ ^ 

t+NHjOH 

mATP̂ R̂-C%OH.*̂ PP̂ R̂-Ĉ ĉt° 
(E_)AMP 

Figuur 4._Schema-van de enzymatische activering 
van aminozuren. „„ 

I De uitwisselingsreactie met radioactief (PP"''') 
pyrofosfaat. 

II De vorming van amino-hydroxaamzuur. 
I l l De niet rechtstreeks te meten eigenlijke ami

nozuuractivering. 
Niet-proefondervindelijk bewezen reacties zijn 

met—:*aangegeven; de onder reactie III meteen 
pijl aangeduide tussenverbindingbehoortduswaar-
schijnlijk op de plaats van het vraagteken inreac-
tie II . 

Tenslotte is een viertal aminozuur-activerende enzymen thans 
v r i j vêr gezuiverd. De in f l g . 5 t /m 10 weergegeven kineti
sche gegevens werden verkregen met één van deze enzymen, nl . 
het door LIPMANN en medewerkers uit koeien-pancreas (alvlees
klier) gei'soleerde tryptophaan-activerend enzyme. Deze zes f i 
guren zijn aan dit overzicht toegevoegd om een globaal overzicht 
te geven van de experimenten waarmee de in figuur 4 weergege
ven gegevens verkregen kunnen worden: 

Flg. 5 laat zien dat de hoeveelheid gevormd aminozuur-hy-
droxamaat (dus "geactiveerd" aminozuur) toeneemt met toene
mende, hoeveelheid enzyme-eiwit: het betreft dus een enzymatisch 
gekatalyseerde reactie. 

Flg. 6 toont aan dat tryptophaan bij de reactie betrokken is en 
maakt bepaling van de verzadigingsconcentratie aan tryptophaan 
mogelijk. 

Flg. 7: zie f lg . 6, doch nu voor ATP. 
Flg. 8: de hoeveelheid gevormd hydroxamaat is eveneens af

hankelijk van de hydroxylamine concentratie. Opvallend is, dat 
hydroxylamine (een fysiologisch gif!) in zeer hoge concentratie 
wordt gebruikt, alléén om de vorming van hydroxamaat uit geac
tiveerd aminozuur te bespoedigen. 

Flg. 9 geeft de resultaten van een meting van de uitwisse
lingsreactie met PP 32 weer. Voor de kinetiek van deze reactie 
geldt: 

uitwisselingssnelheid = (atp)+(PpV ^ ^ 100-%2itw.' 

waarbij (ATP) en (PP) de totale concentraties van de reagentia 
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en t de waarnemings ti jd voorstellen, terwijl % uitw(isseling) = 

1 (Aj^pl% I P ^ ' ^ ) X 100. 
Fig. 10: Ult het samenvallen van de zuurgraad (pH) werkings¬

curven voor de hydroxamaatvormings- en de PP^s uitwisselings
reacties blijkt dat deze reacties door één en hetzelfde enzyme 
worden gekatalyseerd. 
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Figuur 5. Invloed van de enzyme-con=_ 
centratie op de hoeveelheid gevormd 
tryptofaan-hydroxamaat. 

Figuur 6. Invloed van de tryptophaan-
concenüatie op de hoeveelheid ge
vormd tryptofaan-hydroxamaat. 

160 l-

1.0 2 . 0 3 . 0 

/iM ATP / ML 

Figuur 7. Invloed van de ATP-concen-
tratie op dehoeveelheid gevormd tryp
tofaan-hydroxamaat. 

Figuur 8. Invloed van de hydroxylamine 
(NHgOH- )concentratie op de hoeveelheid 
gevormd tryptofaan-hydroxamaat. 
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4. In water oplosbare ribonuclelhezuren fungeren als acceptor 
van de geactiveerde aminozuur-verbindingen 

In het voorafgaande maakten wij Icennis met twee door expe
rimenten verduidelijkte facetten van het probleem van de biosyn
these van eitwitten. 

Wij hebben gezien, dat de uiteindelijke condensatie van eiwit¬
"voorlopers", aminozuren, of aminozuurverbindingen, in het 
cytoplasma plaats vindt in de microsomen. Ter verduidelijking 
zij nog eens geconstateerd dat deze microsomen door hun ribo-
nuclei'nezuurgehalte de (- erfelijke -) informatie kunnen bevatten 
die voor het vastleggen van de specifieke aminozuurvolgorde in 
de eiwitten noodzakelijk is. Daar van het chemisch mechanisme 
van de condensatie echter nog niets met zekerheid bekend is, 
b l i j f t ook de wijze waarop het nucleihezuur als matrijs de speci
ficiteit van de aminozuurvolgorde in de eiwitten bepaalt een zaak 
waarover nog slechts vage veronderstellingen gemaakt kunnen 
worden. 

Wij hebben ook de eerste "stap" van de eiwitsynthese - de 
enzymatische carboxyl-groep activering van de aminozuren - be
sproken, en daarmede de vraag hoe het organisme het eiwitsyn-
thetiserend systeem van de benodigde energie voorziet, bevredi
gend kunnen beantwoorden. 

Töch doet zich vrijwel aanstonds een nieuw probleem voor; 
de activering van de aminozuren speelt zich af in het in water op
losbare gedeelte van de cel, de condensatie van aminozuurver
bindingen tot eiwitten in de microsomen. Hoe voltrekt zich het 
transport (eigenlijk; de diffusie) van de geactiveerde aminozuren 
naar de microsomen? In principe liggen drie mogelijkheden direct 
voor de hand: 
le . dat de aminozuren in geactiveerde toestand door de active

rende enzymen zêlf naar de microsomen worden getranspor
teerd. Hoewel deze mogelijkheid niet a priori uitgesloten mag 
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worden geacht, l i jkt hij toch op grond van fysisch-chemische (en
tropie-) overwegingen weinig waarschijnlijk. 
2e. dat de actieve adenosinemonophosphaat-aminozuurverbindin-

gen als zodanig naar de microsomen diffunderen. Het feit, 
dat men nog nimmer een vrije AMP-aminozuurverbinding heeft 
kunnen isoleren pleit echter niet voor een dergelijk gebeuren. 
3e. dat het aminozuur door een zeer specifieke "acceptor", een 

verbinding die nauwe ste re oc he mis che "relaties" met het 
aminozuur èn met de "nuclelhezuur-informatiecentra" in de mi
crosomen heeft, van het activerend enzyme wordt "overgenomen" 
en aan deze acceptor gebonden naar de microsomen wordt ge
transporteerd (waarbij het transport in eerste instantie dus 
neerlcomt op diffusie). 

Een aantal zéér recente onderzoekingen, die wijzen op een 
verloop zoals onder 3e. is beschreven, z i j hier in het kort ver
meld: 
HOAGLAND en ZAMECNIK hebben geconstateerd, dat zich in de 
aminozuuractiverende eiwit-fractie van rattenlever een "veront
reiniging" van enkele procenten aan in water oplosbaar ribonu-
clel'nezuur (Soluble RiboNucleic Acid), bevindt, waarin onder in
vloed van de aminozuur-activerende enzymen "energierijk" ge
bonden (carboxylgroep-geactiveerde-) radioactieve aminozuren 
worden geïncorporeerd. Bij incubatie van de aldus gevormde 
S-RNA-aminozuurverbindingen met microsomen vindt incorpora
tie van de aminozuren in het eiwit-gedeelte van de microsomen 
plaats. De gang van zaken, zoals die door Hoagland's ejcperimen-
ten wordt gesuggereerd is uiterst aantrekkelijk. Betreldcelijk 
kleine nucleinezuren zouden - beladen met geactiveerde amino
zuren - v r i j snel naar de microsomen kunnen diffunderen, terwijl 
dezelfde nucleihezuren de volgorde van aanleggen van de amino
zuren voor de condensatie tot eiwit in de microsomen "als een 
sleutel op het nucleinezuur slot" in die microsomen zou kunnen 
bepalen. 

Tezelfdertijd als. Hoagland's S-RNA werd in het laborato
rium van OVERBEEK te Utrecht ontdekt, dat stukgevroren cellen 
van baklcersgist carboxyl-geactiveerde, aan nucleotidemateriaal 
(AMP) gebonden peptiden (kleine condensaten van een aantal ami
nozuren) bevatten. 

Door middel van papier-elektroforese (het zich verplaatsen 
van geladen verbindingen op papier in een elektrisch veld) werd 
namelijk aangetoond dat extracten van stulcgevroren bakkersgist 
verbindingen bevatten, die: 
le . na incubatie met hydroxylamine (echter zonder ATP, amino

zuren en enzyme-fracties) bij toevoeging van ijzerionen de 
typische hydroxamaat-kleur vertonen en dus geactiveerde carbo-
xylgroepen bevatten. 
2e. tevens nucleihezuur-materiaal bevatten, zoals door hun u l -

traviolet-absorptiespectrum kon worden bepaald. 
Een en ander is geïllustreerd in de figuren 11 en 12. 
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lluorescenik inhQtUM 

CO hy&oxamoat ktevr 
Cna ontwikkeling met NH^OHm FtClj) 

Mi blaum' 

H vlokt 
fluorescentie In het U. V. 

CO h/droxamaat kleur 
Cna ontwikkeling met NH^OH en FeCljJ 

Extinctie mmm 

Afstand vande 
opbren^'lljn 

0.3 

240 260 280 300 h(mfn) 
Figuur 12. Papierelektroforese van een gist-
fractie met geactiveerde peptide-verbindin
gen. Typische nucleotide-ultravioletabsorp-
tiespectra zoals die werden bepaald op de 
plaats waar zich de actieve peptide-verbin
dingen bevinden. 

Figuur 11._ Papierelektroforese van een gistfractie 
met geactiveerde peptide-verbindingen. Uit de 
hoge extinctie bij 260 mM(in het ultraviolet) op 
de plaats waar zich de actieve peptide-verbindin
gen bevinden (positieve .hydroxamaat - reactie ) 
valt af te leiden dat zich op die plaats tevens veel 
nucleotide-materiaal bevindt. 

Het is niet onwaarschijnlijlc, dat deze actieve peptideverbin
dingen in de gistcel normaliter via het AMP aan een gist-S-RNA 
verbonden zijn: onderzoekingen hierover zijn aan de gang. Met 
zekerheid kan echter reeds gezegd worden, dat zowel de door 
HOAGLAND gei'soleerde S-RNA-aminozuur- als de door OVER
BEEK en medewerkers onderzochte actieve peptide-nucleotide-
verbindingen een uiterst interessante tussenfase in de biosynthese 
van eiwitten kunnen blijken te zijn. In principe is in deze verbin
dingen immers zowêl aan de eis van chemische energie-inhoud 
als aan die van mogelijkheid tot specifieke informatie voldaan. 

5. Slotbeschouwing 

In het voorafgaande werd een overzicht gegeven van recente 
resultaten, voortgekomen uit het onderzoek naar het chemisch 
mechanisme van de eiwitsynthese. Een schema van hoe men zich 
het verloop van deze synthese in de levende cel zou kunnen voor
stellen is weergegeven in figuur 13. Daarbij z i j vooropgestled dat 
dit schema vele onzekerheden en zelfs puur hypothetische ge
beurtenissen omvat. 

Met enige - op experimentele gegevens berustende - zeker
heid kan worden geconstateerd dat: 
le . de levende cel tijdens oxidatieve processen ATP genereert. 
2e. de in ATP aanwezige chemische energie ondermeer wordt 

benut voor de eiwitsynthese, en wel door enzymatische om
zetting ervan met aminozuren. Hierbij ontstaan in eerste instan
tie actieve, energierijke aminozuur-adenylaten (AMP-aminozu-
ren). 
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Figuur 13. Een mogelijk schema voor de bijisynthese van eiwitten 
in het cytoplasma. 

3e. de uiteindelijke condensatie van geactiveerde "voorlopers" 
(aminozuren en/of peptiden) tot eiwitten voornamelijk plaats 

vindt in de ribonuclelhzuurrijke microsomen. 
Voorts staat vri jwel vast, dat relatief kleine, in water op

losbare nuclel'nezuren als drager dienst doen bij het transport 
van de geactiveerde aminozuren naar de microsomen. 

Het grote aantal vraagtekens in figuur 13 doet het tekort aan 
kennis reeds vermoeden; zelfs over de reeds zorgvuldig onder
zochte enzymatische aminozuuractivering is het laatste woord 
zeker nog niet gesproken. 

Een wetenschappelijk goed gefundeerde behandeling van de 
vele ziekten die met een abnormaal eiwitmetabolisme gepaard 
gaan (zoals bijv. kwaadaardige gezwellen), of er zelfs uit voort
spruiten, zal pas mogelijk zijn, wanneer méër gegevens over het 
normale eiwitmetabolisme beschikbaar zijn. Mede daarom is 
tet fundamenteel onderzoek over de biosynthese van eiwitten van 
zeer groot belang. 

Onze kennis over dit gecompliceerde proces is - ondanlcs de 
geweldige vooruitgang van de laatste jaren - nog slechts uiterst 
fragmentarisch. Hoopvol is echter, dat een aantal facetten ervan 
thans bekend - respectievelijk voor experimenteel onderzoek toe
gankelijk schijnen te zijn. 
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NIE UWE E X P E R I M E N T E N OVER DE F U N C T I E EN 
DE E V O L U T I E V A N K L E U R P A T R O N E N B I J 

D I E R E N 

door 

Prof. Dr. N. Tinbergen 

Onze inzichten in de biologische functie van kleurpatronen bij 
dieren danken wij aan de grote veldbiologen van de vorige eeuw 
Darwin, Wallace, Bates, MUller. Het belang van de wetenschap
pelijke studie dezer functies werd vooral naar voren gebracht 
door Poulton, die er op wees, dat hier een Lamarckistische ver
klaring minder plausibel leek dan voor bijv. locomotieorganen 
die door gebruik kunnen groeien - - een fenotypisch effect dat door 
Lamarck als het begin van een genotypisch effect werd aangezien. 
Kleur mechanismen tonen over het algemeen geen fenotypische 
adaptieve veranderingen van het soort dat als basis van La
marckistische theorieën bruikbaar is; hierom werden kleuraan-
passingen als steun voor de selectietheorie beschouwd. Merk
waardigerwijze echter verstreek meer dan een halve eeuw voor
dat systematische experimentele bewijzen voor de veronderstelde 
functies verzameld werden: Poulton's bewijsvoering steunde op 
een grote hoeveelheid van weliswaar samen zeer suggestieve 
feiten, maar zijn experimentele werk en dat van ziin medewer
kers was betrekkelijk primitief. 

Tegenwoordig bezitten we overtuigend bewijsmateriaal om
trent een vi j f ta l verschiHende functies, en dit moderne experi -
mentele materiaal bevestigt in grote trekken wat al door Darwin 
en zijn tijdgenoten werd verondersteld. Het geeft echter boven
dien enig inzicht in de evolutie van zulke aanpassingen. 

1. Vele onderzoekingen betreffen camouflage of schutkleur. Hier
bij spelen verschillende principes een rol . 
A. De algemene gelijkenis tussen de kleur van vele dieren en 

hun natuurlijke omgeving werd onderzocht door Sumner en an
deren. Het resultaat van talrijke proeven met vele verschillende 
prooidieren en roofvijanden is dat een dier tegen visueel jagende 
roofvijanden des te beter beschermd is naarmate zijn kleur beter 
met die van zijn omgeving overeenkomt, 

B. Vele ronde of cilindervormige dieren zijn aan de nor ma-
liter naar het licht toegekeerde zijde donkerder dan aan de andere 
zijde; dit principe van "schaduwvernietiging" vindt men bijzonder 

Maatschappij voo. Natuurkunde „DiUgentia" 
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mooi bij vele vissen en vele rupsen. De functie van dit principe 
is door de Ruiter bewezen. 

C. De meeste gecamoufleerde dieren hebben een vlekteke-
ning die tot in détail met de aard der optische geleding van de 
achtergrond overeenlcomt. Dit principe wordt somatolyse ge
noemd en de waarde er van is aangetoond door Cain en Sheppard 
in de bekende variabel gestreepte slak Cepaea nemoralis. 

D. Tenslotte tonen dieren zoals "wandelende takken" een 
speciale gelijkenis, in kleur en vorm, met zeer bepaalde oneet
bare objecten in hun omgeving; deze speciale gelijkenis is voor 
takvormige rupsen door de Ruiter onderzocht en eveneens van 
grote camouflerende waarde gebleken. 

2. Vele dieren zijn echter in hun natuurlijke omgeving opvallend 
gekleurd. Deze opvallende kleuren kunnen verschillende func

ties hebben. Mementokleuren noem ik de opvallende, nooit ver
borgen gedragen kleuren die bij dieren voorkomen, die voor de 
meeste roofvijanden slecht smaken of op een andere manier als 
prooi ongenietbaar zijn. Een voorbeeld is de geel met zwart ge
streepte rups van de Jacobsvlinder. Windecker toonde aan, dat 
vogels en andere Vertebraten moeten leren dat zulke prooien on
genietbaar zijn; nadat ze het directe afweermiddel (in dit geval 
brandbaren) hebben waargenomen (meestal met zintuigen in de 
mond) weigeren ze de rupsen verder op het gezicht. Soorten die 
dit principe toepassen betalen dus een zekere "belasting" voor de 
opvoeding van hun roofvijanden. Daar tegenover staat dat, als de 
gevoeligheid voor de waarschuwingskleur door vergeten zou af
stompen, het primaire, meestal chemische afweermiddel zijn 
werking b l i j f t uitoefenen en het geheugen van de roofvijand kan 
opfrissen; de verdediging is hecht. 

3. Sommige opvallende kleurpatronen adverteren echter geen on
genietbaarheid. Zij worden gedragen door acceptabele, dik

wijls gecamoufleerde diersoorten, die pas wanneer ze door een 
roofvijand benaderd of aangeraald worden, bij wijze van een 
tweede verdedigingslinie, hun felle kleuren tonen. Het klassieke 
voorbeeld hiervan zijn de zg. oogvlekken, die bij insekten van 
vele verschillende groepen voorkomen. Biest toonde aan, dat 
verschillende zangvogelsoorten door deze oogvlekken afgeschrikt 
worden wanneer ze plotseling vertoond worden, en dat deze 
vogels dit niet leren; het is een aangeboren reactie, en zulke in
secten betalen dus geen "belasting". Maar daar tegenover staat, 
dat de reactie van de vogels spoedig afstompt; er staat geen 
hechte verdediging achter. 

4. Mimikry, of het nabootsen door goed smakende dieren van 
soorten die mementokleuren dragen, kennen we in onze fauna 

bijv. bij zweefvliegen die op wespen of bijen lijken. Mostier heeft 
de werkzaamheid hiervan aangetoond: vogels die nog nooit met 
wespen in aanraking geweest zijn, eten wespachtige,zweefvliegen 
met smaak; hun eerste wesp leert hen, wespen voortaan te ver-
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mijden, en van dat ogenblilc af weigeren ze ook wespachtige 
zweefvliegen. Overtuigende proeven zijn ook genomen door van 
Zandt Brower met de Amerikaanse Monarch vlinder, die doou 
vogels na kennismaking verder geweigerd wordt, en de nabootser 
de Viceroy. 

5. Tenslotte dienen vele opvallende kleuren als sociale signalen, 
waarmee de samenwerking tussen individuen van dezelfde 

soort verzekerd wordt. Zo is voor de rode vlek op de ondersnavel 
van de Zilvermeeuw aangetoond, dat hij de pasgeboren kuikens 
prikkelt naar de snavelpunt te pikken; dit stimuleert de oude 
vogel tot uitbraken van voedsel. Vele opvallende kleuren spelen 
ook een rol als signaal bij de balts of bij het uitzetten van t e r r i 
toria. 

Staat dus de functie van vele soorten kleurpatronen vast, 
weinig is nog bekend over hun evolutie. Door velen is tegen de 
gedachte, dat zulke kleuren door selectie ontwiickeld kunnen zijn, 
aangevoerd, dat veel van deze aanpassingen zó verfijnd en als het 
ware geraffineerd zijn, dat z i j slechts door selectie verklaard 
zouden kunnen worden wanneer men selecteren zou kunnen vin
den, die werkelijk op de kleinste détails letten. En juist de ont
wikkeling der moderne gedragsleer, die meer en meer bewijzen 
aandroeg voor de conclusie dat vogels en andere goed ziende ver
tebraten dilcwijls op heel eenvoudige "sleutelprilckels" reageren 
en details verwaarlozen, deed twijfel rijzen aan het vermogen 
van vogels om als zulke fijne selecteren dienst te doen. Men ver
gat hierbij, dat het reageren op sleutelprikkels slechts in bepaal
de omstandigheden optreedt, en dat van vele vogels bekend is dat 
zi j soms op uiterste fijne détails reageren - vele vogels leren bijv. 
regelmatig, om tussen verschillende individuen van him eigen 
soort te onderscheiden. Zowel Biest als de Ruiter hebben nu.aan-
getoond, dat uiterst kleine onvolkomenheden in schrik- resp. 
schutkleuraanpassingen de beschermende werking tegenover de 
vogels merkbaar verzwakken; met andere woorden zi j hebben 
aangetoond dat in deze gevallen vogels de verlangde scherpe se
lectie kunnen uitoefenen,. 

Een andere moeilijkheid is, hoe men zich het begin van de 
tegenwoordige, zo volmaakte kleurpatronen moet voorstellen. 
Een prachtige oogachtige vlek beschermt - maar hoe heeft selec
tie al op een eerste "toevallig" opgetreden begimkxmnen werken? 
Biest's proeven geven ook hierover evidentie die een grote steun 
voor de selectietheorie betekent: ln zijn proeven hadden welis
waar de "beste" oogvlekken de sterkste afschrildcende werking, 
maar zelfs eenvoudige lijnen of kruisen schrikten de vogels al 
enigszins af. Ook toonde hij aan, dat de beweging waarmee zulke 
vlekken plotseling getoond worden (snel openen der vleugels) bij 
vele insekten optreedt als gevolg van storing. Juist insekten met 
schutkleur hebben een sterke vliegremming, en wanneer een 
sterke prikkel desondanks tot vliegen stimuleert, komt het als 
resultaat van het conflict tussen vliegdrang en vliegremming tot 
spreiden der vleugels en niet meer. We weten dus tegenwoordig 
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althans voor enkele dezer aanpassingen, dat dezelfde selectoren 
van het allereerste begin tot de tegenwoordige eindtoestand wer
kelijk selectiedruk kunnen uitoefenen. 

Deze proeven doen echter niet meer dan aantonen, dat er 
roofvijanden zijn die selectie in de gewenste richting uitoefenen. 
Kunnen wij echter ook aannemen dat in natuurlijke omstandighe
den selectie tot progressieve aanpassing kan leiden? Om dit na te 
gaan moeten wij het laboratorium weer naar de natuur verleggen. 
Kettlewell heeft dit gedaan met de Metertorenkop. een nachtvlin
der die overdag op de schors van boomstammen rust en daar 
prachtig gecamoufleerd is. Honderd jaar geleden heeft men voor 
het eerst, bij Manchester, een zwarte vorm van deze soort ge
vonden, de vorm carbonaria. Tegenwoordig is ih zwaar geïndu
strialiseerde gebieden van Engeland en West-Duitsland vrijwel 
de hele populatie zwart. Deze vorm heeft inderdaad op de in die 
regionen vrijwel zwarte boomstammen een betere schutkleur 
dan de lichte vorm (forma typica). Het verschil tussen beide vor
men is een enkele mendel-factor; een vlinder is uiterlijk bf typica 
öf carbonaria (andere mutanten laat ik buiten beschouwing). 
Kettlewell heeft nu op grote schaal gemerkte populaties van beide 
vormen uitgezet en na een dag weer teruggevangen, om na te 
gaan of de verschillende vormen aan gelijke of aan verschillende 
selectiedruk door roofvijanden blootstonden. Het bleek, dat in de 
industriële gebieden carbonaria de laagste sterfte vertoonde, in 
de niet-geihdustrialiseerde gebieden typica. Hij vond ook, door 
directe waarneming, dat verschillende zangvogelsoorten de ver
antwoordelijke roofvijanden waren. De door mij op zijn verzoek 
opgenomen f i l m toont de methode van het onderzoek en de selec
tieve predatie door zes verschillende vogelsoorten. 
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U L T R A S O N O R E V I B R A T I E P O T E N T I A L E N 

door 

Prof.Dr. A. J.Rutgers 

Ultrasonore vibratiepotentialen zagen het levenslicht in 1933, 
in een artikel in het Journal of Chemical Physics van de hand van 
Debije. Voor we echter de gedachtengang van Debije in vereen
voudigde vorm weergeven, is het misschien nuttig, iets van de 
achtergrond te schetsen, iets te vertellen over dat gedeelte van 
de fysico-chemie, dat in duisternis gehuld is, en waar de ultra
sonore vibratiepotentialen hun licht kunnen laten schijnen. 

Met dit gebied bedoel ik de hydratatie der ionen. Een sterke 
elektrolyt, zoals NaCl, of KNO3, of KMnO^, is in waterige oplos
sing in ionen gedissocieerd; positieve ionen, zoals Na+, K+, Ca++ 
zijn Na, K, Ca-atomen, die resp. 1, 1, 2 elektronen verloren 
hebben; negatieve ionen, zoals Cl", SO4-, zijn atomen of atoom-
groepen, die resp. 1, 2 elektronen opgeslokt hebben. Een elek
trisch veld met sterkte E oefent een kracht uit op een ion, welks 
lading Ze is; die kracht = Ze. E. Onder de invloed van die kracht 
kri jgt het ion, daar het zich beweegt in een milieu met wrijving 
(viscositeit van water zi j n)een eenparige snelheid, welke gegeven 
wordt door de wet van Stokes. 

„ _ ZeE . . 
^ -Uïïlïr (1) 

Hier is r de straal van het ion, dat als een bolletje gedacht 
is. 

In enkele gunstige gevallen kan deze snelheid v op aanschou -
welijke wijze gemeten worden. Men denke zich in een U-buis 
voorzichtig boven elkaar gebracht een oplossing van KNO3 en een 
oplossing van KMn04, van hetzeKde elektrisch geleidingsvermo
gen; K+- en NO3-ionen zi jn kleurloos, MnOj-ionen zijn paars. 
Wanneer nu een elektrisch veld wordt aangelegd, gaan de nega
tieve ionen op weg naar de anode, en de grenskleurloos-paars 
verschuift in deze richting met de snelheid, waarmee de Mn04-
ionen lopen. 

Voor een veld van een Volt/cm bedraagt deze loopsnelheid 
enige cm/uur; bedenken we, dat Z = 1, e = 4,8 x 10"" e.s.e. • 
E = l V/cm = l/300e.s.e., T]= 0,01 c.g.s.,dan levert formule (1) 
r = 1,4 x 10"** cm of 1,4 A. Dit getal is van de goede orde van 
grootte. 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde „Diligentia" 
te ' s-Gravenhage op 19 december 1958. 
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Hoe moet het nu met de ionen, waarvan de oplossing kleur
loos is? Dan kan de meting van het specifiek elektrisch gelei
dingsvermogen a ons veel leren; in het eenvoudigste geval, dat 
van een 1-1-waardig elektrolyt, geldt voor de stroomdichtheid i 

i = q E = n„e (v+ + v_) = cF(v^ + v_) (2) 

Hier is n het aantal moleculen elektrolyt/cm^, ene de lading 
van een ion; het produld n̂ e = cF, als c is het aantal Mols/cm^, 
en F (= 96500 Coul) de lading van N ionen (N = 6 x lO^^ jg het 
getal van Avogadro). Uit (2) volgt 

v+ + v . = ̂  E (3) 

Metingen van c leveren dus de som van v+en v_, en met 
enige willekeur kan men deze dan splitsen in de waarden van de 
afzonderlijke ionen. Er zijn trouwens ook middelen, om 'deze 
splitsing zonder willekeur tot stand te brengen. 

Eenmaal op deze weg laat het resultaat zich samenvatten in 
een tabel met de waarden van de loopsnelheden U = v . /E en 
V = v . /E der ionen; dikwijls geeft men de beweeglijkheden der 
ionen, u = UF en v = VF op; voor deze geldt, als we nog hetequi-
valent-geleidingsvermogen A = G/C invoeren. 

A = ^ = F ( ^ + ^ ) = F(U + V ) = u + v (4) 

Op grond van de formules (1) - (4) zou men nu verwachten, 
dat grote ionen (r groot) een kleine waarde van v, en dus van U 
en van u hebben, en kleine ionen een grote waarde; in werke
lijkheid is het juist andersom, zoals blijkt uit tabel 1. 

Tabel 1 
Grenswaarden van u en v bij uiterste verdunning 

H+ 315 OH- 174 
Li+ 33,4 F- 4ö,6 
Na"*- 43,5 c r 65,5 

67,0 K+ 64,6 Br-
65,5 
67,0 

Cs+ 68,0 J- 60,5 

De geweldige beweeglijkheid van H+ en OH" kan nog wel ver
klaard worden: deze ionen vormen te zamen het molecuul van het 
oplosmiddel, HgO. Men kan zich voorstellen, dat een H+-ioneen 
H2O molecuul van achteren binnenschiet en dat een der in het 
molecuul aanwezige H-atomen als een H-ion van voren eruitvliegt; 
en hetzelfde m. m. voor de OH-ionen. Deze beschilcken dus over 
een speciaal bewegingsmechanisme en dit kan de abnormaal 
grote waarden der beweeglijkheid verklaren. Maar ook de waar
den voor de andere ionen vertonen een paradoxie. Het Li-ion, 
met slechts 2 K-elektronen is klein, dan volgt het Na-ion, met 2 
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K- en 8 L-elektronen, dan het K-ion, het Cs-ion. Toch heeft dit 
laatste ion de grootste beweeglijkheid. Dezelfde paradoxale 
stand van zaken treffen we aan in de reeks F", Cl", Br", J-. 

Tot nu toe is alles empirisch, en dus zeker. Maar nu komt 
de wetenschappelijke speculatie; De paradoxie wordt "verklaard", 
door aan te nemen, dat de ionen gehydrateerd zijn, dat ze water
moleculen aan zich binden; verder moeten we dan nog aannemen, 
dat het Li-ion dit bijzonder krachtig doet, het Na-ion minder, 
en evenzo het F-ion krachtig en het Cl-ion minder, enz. 

Nu kunnen we nog wel waarschijnlijk maken, dat inderdaad 
een klein ion zeer krachtig de water-dipolen aan zich zal binden ; 
maar eigenlijk is dat nog onvoldoende; de kleine ionen moeten zo 
krachtig binden, dat ze uiteindelijk, gemeten met hun water man
tel, een grotere straal zouden bezitten dan de grote ionen met 
hun water mantel, en dat gaat toch al een beetje ver. 

Maar de chemicus is wars van speculatie; hij vraagt; kan ik 
dat aan het ion gebonden water niet experimenteel bepalen? De 
eerste op deze weg is Nernst geweest (1900). Sedert dien heeft 
een hele generatie van chemici dit probleem bewerkt. Ik zal de 
methodes niet schetsen; het resultaat is uiterst verwarrend (ta
bel 2). 

Tabel 2 
Hydratatiegetallen der ionen volgens verschillende onderzoekers 

Cl" Li+ Na+ K+ 
Washburn 0;1;4 4,7; 7,0; 13,9 2,0; 3,6; 8,4 1,3; 2,3; 5,4; 
Remy 3,0 12,6 8,4 4,0 
Baborovsky 4;26,6; 13;62 8;44,5 29,3 
Mukherjec 5,6 - 10,8 6,2 
Ulich 2 5 35 2 
Hasted 6 4 4 
Bjerrum 2,6 6 - O 
v.Ruyven 3 13 8 4 

Resumerend kunnen we zeggen, dat we geloven aan het be
staan van hydratatie, maar dat de grootte der hydratatie ons nog 
onbekend is. En het zijn juist de ultrasonore vibratie-potentialen, 
die inlichtingen omtrent de ionen-hydratatie zullen kunnen ver
schaffen. 

Ultrasonore vibratiepotentialen worden opgewerkt door me
chanische trillingen van zeer hoge frequentie (10^ per sec. b i jv . ) , 
door ultrasonore trillingen. Ultrasonoor, want het menselijk oor 
is gevoelig tot trillingen met een frequentie van 16000/secwan
neer de luisteraar jong is; met het stijgen der jaren daalt deze 
grensfrequentie. Bij de mens zijn de stembanden leveranciers 
van luchttrillingen; een goede sopraan haalt lOOO/sec. Er zijn 
echter ook andere vibratoren. Voor ons is de belangrijkste een op 
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bepaalde manier gesneden plat kwartskristal, waarvan de eind-
vlakken zijn gemetalliseerd en verbonden met een bron van hoög-
frequentie wisselspanning. Het blijkt, dat zo'n kristal een karak
teristieke frequentie bezit en dat het krachtig t r i l t , wanpeer de 
toegevoerde wisselspanning met deze frequentie in resonantie is. 
De tri l l ing van de eindvlakken van het kwarts kan dan overgebracht, 
worden in een luc hik oio m of een vloeistof kolom. 

Debije heeft zich afgevraagd,, wat er gebeurt, wanneer zd'n 
tri l l ing binnenkomt in een vloeistofkolopi, die een elektrolyt be
vat. Het antwoord luidt: In eerste instantie niets. De waterdeel
tjes komen in tr i l l ing; ze voeren de iOnen met zich mee. Deze 
beweging der ionen representeert twee gelijke en tegengestelde 
elektrische stromen, die.elkaar volkomen neutraliseren.. 

In tweede instantie wordt het echter interessant: Als we een 
sterk asymmetrisch elektrolyt (licht-zwaar) in oplossing hebben, 
zoals CsCl of LiJ , dan zal het lichte ion wel met de beweging 
van het water in fase zijn. Het zware ion echter zal bij de ornke-
ring van de snelheid eventjes dóórschieten, voor het de beweging 
van het water weer volgt. De tegengestelde stromen zullen dus 
niet meer zuiver tegengesteld zijn en zullen elkaar dan niet 
meer volkomen opheffen. Er b l i j f t een resulterend stroompje in 
de vloeistof over dat des te groter is, naarmate het verschil ln 
massa der ionen groter is. Deze stroompjes bouwen potentiaal
verschillen in de vloeistof op, zo hoog, dat de geleidingsstroom, 
veroorzaakt door dit potentiaalverschil, gelijk en tegengesteld is 
aan het resulterende opladingsstroompje. Deze potentiaalverschil
len inoefen met een geschikte apparatuur gemeten worden want ze 
zijn zeer klein (Debije schatte ze op 1 pV). Daar voor de ultraso
nore zender een hoge wisselspanning nodig is (zeg 100 V), moeten 
potentialen gedetecteerd worden in een storend veld, dat honderd 
miljoen keer sterker is. Hier ligt een grote experimentele moei
lijkheid. Het artikel van Debije was van zuiver theoretische aard. 
Met mijn medewerkers in Gent, Prof. Cnops, Dr. Vidts, Dr . 
Rigole, zijn wij er in geslaagd, dit probleem heel wat nader tot 
zi jn oplossing te brengen. We mogen niet onvermeld laten, dat 
omstreeks 1950 ook zekere resultaten door Amerikaanse onder
zoekers worden vermeld (Yeager en medewerkers). 

Het is nu nodig, een weinig in te gaan op de theorie. We 
stellen ons voor, dat de U.S. tr i l l ing door een boven in de vloei
stof geplaatste reflector weerkaatst wordt. Dan ontwikkelen zich 
staande golven, die knoop- en buikvlakken bezitten. Tussen twee 
op elkaar volgende buikvlakken, op een afstand van een halve 
golflengte (X/2), is het potentiaalverschil maximaal. Voor een 
frequentie = lOVsec is de golflengte in water 1,5 mm. 

De snelheid van de waterdeeltjes in een staande golf wordt 
beschreven door 

V = VQ C O S 2iïft cos 
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De elektrische stroomdichtheid voor elk der stromen is volgens 
(2) gegeven door 

i = n e V 

De beide stromen vernietigen elkaar bijna, maar niet volle-
dig, tengevolge van de inertie der zware ionen. Een maat voor de 
gevolgen van deze inertie voor onze proef wordt gegeven door de 
verhouding 

Traagheidskracht _ m w v _ niuj 

"wHJvingskrachr'Wmyrv " Wim waarin w = 2nf. (6) 

De resulterende stroomdichtheid is nu 
mo) 

ÖTC-qr n e V = O E (7) 

of 

m n we 
^ = ~ - ^ Y . (8) 

Het potentiaalverschil tussen een buik en een knoop vinden we uit-
X/4 

V„,s.v.P. = - ( Edx = i H ^ ^ ^ v , c o s 2 K f t . 

De amplitude hiervan bedraagt V, = ^ ^ g v„, (9) 

waarin g = Xi = Ki^/2nde voortplantingssnelheid der U. S. tr i l l ingin 
water I S (= 1500 m/sec.). ^ 

Dit potentiaalverschil kan opgepikt worden met een pick-up; 
bestaande uit twee van elkaar gefsoleerde Pt -draadjes, waar-1 
van het onderste eind horizontaal omgebogen is, zodat deze 
s t̂ukjes zich op een kwart golflengte van elkaar bevinden. Deze 
Pt-draadj,es zijn verbbnden, via een Icathode-follower, met de in
gang van een versterker waarvan de uitgang is verbonden met een 
recorder die de potentialen optekent op een papier-rol. Terwij l de 
U.S. tr i l l ing de vloeistof doet tril len, wordt de pick-up gelijkma-
hg door de vloeistof bewogen, zodat de beide sondes voortdurend 
knoop- en buikvlakicen passeren. De hele apparatuur moet elek
trostatisch afgeschermd zijn, om geen rechtstreekse elektro
magnetische straling van de zenden die het kwarts dr i j f t op te 
pikken. De voorzorgen, die tegen alle mogelijke storingen en 
foutenbronnen genomen moeten worden, zijn legio. Dr. Rigole 
heeft de apparatuur tot een buitengewone graad van volmaaktheid 
opgevoerd en is daarvoor beloond met de ontdekking van een 
nieuw effect, dat ook door Debije niet was voorzien 

Toen wij ons in 1938 voor deze problemen begonnen te inte
resseren, viel het ons in, datde U.S.V.P. bijzonder groot 
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moesten zijn voor bijzonder asymmetrische elektrolyten en dat 
een colloldale oplossing wel als de oplossing van een buitenge
woon asymmetrisch elektrolyt kon gelden; in een sol van AgJ be
staan de colloldale deeltjes uit bolletjes van ongeveer 10^ AgJ 
moleculen. Uit het oppervlak zijn wat meer Ag+- dan J--ionen in de 
oplossing gegaan, zodat de deeltjes 100 a 1000 negatieve ladingen 
dragen. Van deze "negatieve ionen" is het moleculair ge^vicht on
geveer 200 miljoen. We stelden dus voor (en hetzelfde deed onge
veer tezelfdertijd J. J. Hermans), de U.S.V.P. te meten in col-
loi'dale oplossingen. Verg. (9) leert, dat we dan potentialen mogen 
verwachten, die 1000 x zo groot zijn als in elektrolytoplossingen. 
Men kan het ook zo zeggen, dat de waarde van mn/o voor een 
elektrolyt als KCl 1000 x zo'klein is als voor een sol. 

Het AgJ-sol heeft eigenlijk gediend om ons de experimentele 
techniek te leren; niettemin, ook als voorwerp van onderzoek was 
het interessant. Hoe bijv. veranderen de U.S.V.P. , wanneer een 
elektrolyt als KCl wordt toegevoegd? De U.S.V.P. hangen samen 
met de C -potentiaal van een sol en deze kan met behulp van een 
heel andere methode gemeten worden. Stemmen de zo verkregen 
C -waarden met elkaar overeen? Wel, het bleek, dat de overeen
stemming te wensen over laat; verder onderzoek zal deze kwestie 
moeten ophelderen. 

Na de solen richtten we onze metingen op de oplossingen van 
"asymmetrische" elektrolyten zoals van CsCl. Inplaats van mi l 
livolts, of honderden |i volts, konden we nu slechts een tiental \x 
volts meten. Niettemin, dit was de verwachte orde van grootte en 
in 1956 kon Dr. Rigole verzekeren, dat hij de door Debije in 1933 
voorspelde potentialen experimenteel had aangetoond. 

Hier sloot nu een interessante ontwikkeling op aan. Formule 
(9) leert, dat de U.S. V. P. in eerste instantie onafhankelijk van de 
concentratie moeten zijn, daar mn en a beide evenredig met de 
concentratie zijn. Een meer verfijnde theorie, die de vervanging 
van _ — _ 

ö door a\Jl + 

eist (E=diëlektriciteitsconstanteUsMtechter, dat bij grote ver
dunning mn naar o gaat, a\/ 1 + ( c w / 4 ^ echter naar ea/4T,dus 
eindig b l i j f t , en dat de U.S.V.P. dus nul moeten worden. Tot 
onze verbazing bleek dat niet te geschieden; ze gingen naar een 
constante waarde. Zo kwamen we tot de ontdekking, dat ook in 
zuiver water U.S. V. P. konden worden opgewekt. We stnrtten 
ons in deze nieuwe richting: H2O, D2O, methylalcohol,ethyi-
jodide, ethylalcohol, isopropylalcohol, nitrobenzeen, hep-
taan, tetrachloorkoolstof, diethylether, benzeen en zwavelkool
stof werden onderzocht, en overal werden U.S.V.P. gevonden. 
We hebben ons best gedaan, iedere stof door een getal te karak
teriseren, waarmee, onder verder identieke omstandigheden, de 
vertoonde U.S.V. P. evenredig zi jn. Aan het hoofd van de zo ver
kregen l i js t staat D^O, gevolgd door HgO, nitrobenzeen, de al
coholen, ethyljodide, CCI4 en CS.^, benzeen, heptaan, en tenslotte 
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ether, Hèt is een volgorde, die met alle natuurkundige regelmaat 
spot. Nader onderzoek moet aantonen, of er geen speciale rede
nen zijn, waarom ether omhoog geschoven zou kunnen worden, 
zodat hij temidden van andere dipoolvloeistoffen komt te staan. 
Een viertal mechanismen kan bedacht worden ter verklaring van 
de U.S.V.P. in zuivere vloeistoffen. 

En hoe staat het met de hydratatie? Dr. Rigole staat op het 
punt een 20-tal elektrolyten van het type LiF , LlCl, LiBr , LiJ , 
NaF, KF RbF, CsF tot CsJ te meten. De afscherming wordt 
verbeterd, de storingen worden verder uitgeschakeld, de zender-
intensiteit verlaagd. Er zal nog heel wat Scheldewater voorbij 
Gent stromen, voordat alle vragen beantwoord zijn. 
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P L A N T A A R D I G E WEEFSE L W E E K 

door 

Prof.Dr. W.K.H. Karstens 

Inleiding 

Het uiteindelijke doel van de biologische wetenschappen is 
het begrijpen, het verstaan van al datgene, dat levende structuur 
genoemd kan worden, van alle vormen, waarin die levende struc¬
tuur tot uiting komt, van alle uitingen, die die levende structuur 
vertoont. 

Derhalve behoren de onnatuurlijke groeisels, die plantaar
dige weefselkweken toch in feite zijn, evenzeer tot de biologische 
objecten als de normale plant zelf, waarvan die weefselkweken 
zijn afgeleid. Hoewel weefselkweken door hun eenvoudiger orga
nisatie gunstige objecten zijn voor biologisch onderzoek en de be
studering ervan zal kunnen leiden tot een beter inzicht in de veel 
gecompliceerdere organisatie van de normale plant (ik zal mij 
vrijwel geheel tot de hogere plant bepalen), is het toch wenselijk 
om via een inleiding over deze laatste tot een bespreking van de 
eerste te geraken. 

Organisatie van de plant 

Als elk organisme vertoont ook de plant de neiging zich te 
vermenigvuldigen ten einde, zoals men het vaak uitdrukt de 
soort, waartoe het organisme in casu behoort, in stand te hou
den. In de grote meerderheid van de gevallen vindt deze verme-
ü S ' " plaats langs de weg van de geslachtelijke voortplan-

Gedacht in termen van cellen, de bouwstenen, waaruit het 
organisme is opgebouwd, kan men zeggen, dat bij de geslachte
lijke ol generatieve voortplanting een nieuw individu ontstaat uit 
de bevruchte eicel of zygote, d . i . het versmeltingsprodukt van 
twee, één mannelijke en één vrouwelijke, geslachtcellen of ga
meten, ook wel generatieve cellen genoemd. 

Maar de plant kan zich ook op andere wijze vermenigvuldigen 
en wel langs de vegetatieve of ongeslachtelijke weg. Bekende 
voorbeelden hiervan zijn de vermeerdering door middel van uit
lopers, broedbolletjes of -knolletjes e.d. In land- en tuinbouw 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 9 januari 1959. i^mgcnua 
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worden vaak gewassen langs vegetatieve weg vernaeerderd om in
dividuen met gewenste eigenschappen te vermeerderen. In de 
regel gaat het hier om oorspronkelijk door kruisingen verkregen 
vormen, die niet soortecht uit zaad voortgekweekt kunnen wor
den. De methoden zijn algemeen bekend; men denke slechts aan 
scheuren, stekken, afleggen, enten, oculeren enz. Wederom in 
termen van cellen gedacht ontstaat bij deze vegetatieve of onge
slachtelijke wijze van vermenigvuldiging, zi j het in de natuur of 
kunstmatig, het nieuwe individu uit een grotere of kleinere groep 
vegetatieve of lichaamscellen. 

Door de ontwilckellng van de bevruchte eicel te volgen ver-
Icrijgt men enig inzicht omtrent enkele principes, die de gang van 
zaken dicteren. De eicel is te vinden in een zaadknopje, een or
gaantje, dat vaak met zeer vele tegelijk op zijn beurt aan te tref
fen is in het binnenste van het vruchtbeginsel van een bloem. De 
bevruchting, d . i . het versmelten van de kern van de eicel, de 
vrouwelijke partner, met een andere kern, de mannelijke, vindt 
plaats doordat een stuifmeelicorrel terecht gekomen op de stempel 
van een vruchtbeginsel, gaat kiemen en een lange buis door de 
stamper heen naar een zaadlcnop uitzendt, die daar binnendringt en 
bij de eicel aangekomen opengaat en een kern afgeeft, die met de 
kern van de eicel een fusie aangaat. De bevruchte eicel gaat zich 
door eentussenwandje in twee dochtercellen delen, die dit ook weer 
doen. Er ontstaat eerst een celdraadje, het proëmbryo,waarvan 
een of enlcele van de aan de ene pool gelegen cellen zich verder 
gaan delen en het embryo gaan vormen. De aan de andere pool 
van het proëmbryo gelegen cellen worden tot een zuigorgaan ter 
voeding en tevens ter vasthechting van het jonge individu, de sus-
pensor, die later te gronde gaat. Opvallend is de wetmatigheid in 
de oriëntatie van de vlalcken van celdeling en daarmee Van de l ig 
ging van het embryo in de zaadknop. 

Aanvankelijk speelt zich de ontwikkeling van het jonge indivi
du in de moederplant af, de zaadknop wordt hierbij tot het rijpe 
zaad, de bevrucht eicel tot volwassen kiem. De topcel(len) van het 
proëmbryo worden door herhaalde celdeling tot een bolvormig 
groepje cellen, de kiembol. Gaandeweg ontwiklcelt deze klem-
bol zich tot de volwassen kiem. A l gauw is de stengelpool en 
de wortelpool van het latere individu te herkennen.Zijn in het 
begin de cellen gelijksoortig en zeer déelvaardig, spoedig tre
den verandering op door strekking van bepaalde cellen en door 
differentiatie. Streidcing treedt op, doordat de aanvanlcelijk ge
heel uit levende stof, uit protoplasma bestaande celinhoud een, 
grote met celvocht gevulde holte, vacuole genoemd, gaat ver
tonen en daarbij sterk in volume toeneemt. Differentiatie 
is het complex van processen, waarbij cellen gaandeweg ver
schillend worden niet alleen ten opzichte van de begintoestand, 
maar waarbij bovendien onderling verschillende wegen worden 
ingeslagen. Het gaat hier om verschillen in celvorm, om ver
schillen in eigenschappen van de celwand en als belangrijkste om 
verschillen van de levende celbestanddelen. Op deze wijze ont
staan functioneel verschillende celtypen, die ieder hun rol krijgen 
te spelen in de organisatie van het individu. 
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Maar daarnaast blijven de cellen aan de twee polen van het 
jonge individu déelvaardig; zi j vormen de apicale of topmeriste-
men, hoogst merkwaardige deelweefsels, die door deling steeds 
nieuwe cellen aan de plant toevoegen, zichzelf daarbij echter 
voortdurend in stand houden en door hun eigen activiteit steeds 
verder van ellcaar verwijderd raken. 

Deze ontwikkeling door deling, strekking en differentiatie 
b l i j f t plaats vinden, ook nadat na een kortere of langere periode 
na het loslaten van het rijpe zaad van de moederplant door kie
ming een op eigen benen staand nieuw individu te voorschijn is 
gekomen. Men noemt dit systeem van ontwikkeling wel een open 
systeem, dit in tegenstelling met het gesloten systeem, zoals dit 
bij het dier voorkomt. In embryonale toestand is bij het dier reeds 
alles aanwezig, het groeit slechts uit en daarmede is de ontwik¬
keling van heti^dividu afgesloten. Geheel anders is dit bij de plant; 
deze bl i j f t , uitzonderipgen daargelaten, steeds doorgroeien en is 
potentieel onsterfelijk. Men heeft dit wel niet de term "continued 
embyrology" aangeduid. Intussen wil dit alles niet zeggen, dat 
alleen de cellen van de topmeristemen kunnen delen en dat de 
daarvan afgeleide cellen het vermogen tot delen verloren hebben. 
Integendeel, men kan zeggen dat iedere levende plantencel kan 
delen, mits de omstandigheden hiertoe gunstig zijn. Men kan het 
ook anders uitdrukken, namelijk, dat iedere levende plantencel 
zal delen, indien de omstandigheden de cel hiertoe dwingen.Dit is 
herhaaldelijk waargenomen, zowel in het normale bestaan van de 
plant als onder abnormale omstandigheden. 

Wat betreft een voorbeeld uit het normale bestaan van de 
plant, kan de vorming en de daarop volgende groei vaak jaren, ja 
zelfs eeuwenlang durende activiteit van het cambium genoemd 
worden. Dit is een deelweefsel, dat zich secundair in volgroeide 
stengels en wortels vormt, en onder meer verantwoordelijk is 
voor de vorming van de vaak zeer grote hoeveelheden hout van 
bomen en andere houtige gewassen. Ook van celdelingen, veroor
zaakt door abnormale omstandigheden, kan hier het een en ander 
medegedeeld worden. Het heeft bijv. reeds lang de aandacht ge
trokken, dat na verwonding van een of ander plantedeel een 
meestal slechts kort durende maar zeer actieve celdeling op gaat 
treden in de cellen, grenzende aan de beschadigde elementen. De 
nieuw gevormde cellen, die spoedig hun celwanden met kurkstof 
gaan impregneren, beschermen het onderliggende kwetsbare 
weefsel tegen de Icwade invloeden van de buitenwereld. Een ander 
voorbeeld betreft de verschijnselen, die optreden bij vegetatieve 
vermeerdering door middel van steklcen, Aan de moederplant, 
waarvan de stekken gesneden zijn, is het slechts een kwestie van 
wondheling, zoals hierboven beschreven werd; aan de stekjes 
daarentegen, worden vaak grote hoeveelheden zg. wondcallus ge
vormd, onregelmatige weefselmassa's aan het snijvlak, waaruit 
later wortels te voorschijn komen, waardoor het stelcje tot een 
compleet nieuw individu wordt. 

De deling van gedifferentieerde cellen, zoals hierboven be
schreven werd, om het even of het hier een normaal of een ab-
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normaal verschijnsel betreft, gaat gepaard met een complex van 
veranderingen in de betreffende cellen, dat verjonging of dediffe-
rentiatie genoemd wordt. Die verjonging kan in meer of mindere 
mate optreden en wel, ietwat vereenvoudigd voorgesteld, in vol
komen vorm of slechts halverwege gaande. 

Bij de volkomen verjonging komt het zover, dat een type cel
len ontstaat gelijk aan dat uit de apicale meristemen. .In het me
rendeel van de waargenomen gevallen treedt hierbij het ver
schijnsel op, dat uit die volkomen verjongde, zg. eu-meristema-
tische cellen,groeitoppen gevormd worden. Zo bijv. van wortels 
aan het ondereinde van stekken, zowel van wortels als van sten
gels aan bladstekken van Begonia en Saintpaulia. 

Bij de onvolkomen verjonging, daarentegen, gaan de cellen 
in bepaalde opzichten geenszins op weg naar verjonging. De va
cuole b l i j f t dan aanwezig, bepaalde orgaantjes in de cel, de plas-
tiden, gaan niet in ontwikkeling terug, stofwisselingsprodukten in 
de vorm van kristallen en re serve stoffen als zetmeelkorrels 
blijven behouden, allemaal kenmerkende eigenschappen van de 
gedifferentieerde cel. Slechts in het weer optreden van deelvaar-
digheid geven dergelijke semi-meristematische cellen van hun 
verjonging blijkt. Het komt hier niet tot de vorming van vegetatie-
punten; slechts onregelmatige weefselmassa's, de reeds eerder 
genoemde callus-woekeringen, treden op. Zoals eerder werd me
degedeeld, vindt een dergelijke callusvorming plaats aan het sni j 
vlak van stekken en, vooruitlopende op de weefselkweek, ook aan 
in vitro gekweekte explantaten. 

Men kan zich nu de vraag stellen, onder invloed waarvan dif
ferentiatie en dedlfferentiatie van cellen optreden, met andere 
woorden, wat de drijvende krachten wel mogen zijn. Bi j het stel
len van deze vraag moet men er zich van bewust zijn, dat de po
tenties van de in het spel zijnde cellen een alles beheersende rol 
zullen spelen. Twee mogelijkheden kan men zich hierbij voor
stellen: 
a. De cellen van een plante-individu zijn in wezen aUe gelijk. 

Differentiatie, ontwikkeling dus volgens verschillende wegen 
naar verschillende einddoelen en terug, kan dan alleen optreden 
door verschillen in invloeden, die op de cellen inwerken. 
b. Een tweede mogelijkheid is denkbaar, namelijk, dat de cellen ' 

van één plant in wezen niet alle gelijk zijn. Dan is ontwikkeling 
in verschillende richtingen veel gemakkelijker aan te voelen. 
Hierop gesuperponeerd komt dan de werking van de op de cellen 
inwerkende factoren. 

Tot voor betrekkelijk kort meende men, dat alle cellen van 
één plant in wezen gelijk zouden zi jn . In de laatste paar decenniën 
is echter de zekerheid verkregen, dat deze opvatting niet juist is. 
Op het eerste gezicht l i jkt dit merkwaardig; immers, alle cellen 
van één plant zijn uit één enkele cel, de bevruchte eicel, ont
staan. Een mogelijkheid tot verklaring is deze, dat er gedurende 
de ontwikkeling van het individu bi j celdelingen geen gelijke maar 
ongelijke dochtercellen ontstaan. Dit is zelfs denkbaar volgens 
twee wegen, namelijk: 
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a. De celinhoud van de moedercel van de bewuste dochtercellen 
is homogeen, maar de ligging van de deelwand is zodanig, dat 
de dochtercellen ongelijk van grootte zijn. 

b. De celinhoud van de moedercel is heterogeen, waardoor de 
dochtercellen verschillende bestanddelen mee zullen kunnen 
krijgen. 
Dit principe van de ongelijke celdeling is inderdaad herhaal

delijk waargenomen. Het is duidelijk, dat vooral de tweede wijze 
om hiertoe te geraken veel gemakkelijker is waar te nemen dan 
de eerst vermelde manier. Als voorbeelden worden hier genoemd 
het ontstaan van de celpatronen van de opperhuid van wortels en 
van bladeren. 

Dit nu zijn voorbeelden, waarbij het optreden van ongelijke 
celdeling heel laat in de ontw ikke 11 ngs gang van het individu op
treedt, maar het is ook zeer goed mogelijk, dat dit principe een 
ro l speelt van het eerste bestaan van het individu af. Zoals bij 
veel dieren en ook bij een aantal lagere planten waargenomen is, 
treedt door inhomogeniteit van de bevruchte eicel een ongelijke 
celdeling op, waardoor van het begin af, feitelijk dus zelfs voor 
de eerste celdeling, een polariteit aanwezig is. Ook bij hogere 
planten is dit geenszins onmogelijk; immers, ook hier lopen reeds 
de celdelingen van het eerste begin af volgens, een bepaald 
schema, dat zeer wel geïnduceerd kan zijn door een gepolari-
seerdheid van de eicel, waardoor van de aanvang af de stengel-
pool en de wortelpool zijn vastgelegd. Het is voorts zeer goed 
mogelijk, dat de gepolariseerdheid van de eicel gefnduceerd 
wordt door de ligging van deze cel in de zaadknop. 

Naast de ongelijke celdeling is een tweede verschijnsel ont
dekt, waaruit blijkt, dat dé cellen van een plant in wezen niet alle 
gelijk zijn. Vroeger meende men, dat, afgezien van de geslachts
cellen, die het halve aantal bevatten, alle cellen van een plant in 
hun kernen een zeker, voor de soort karakteristiek, aantal chro
mosomen, dragers van de erfelijke eigenschappen zouden herber
gen. Dit nu is niet Juist gebleken. Men heeft namelijk gevonden, dat 
vaak cellen aanwezig zijn, die een veelvoud van het grondtal 
chromosomen bevatten. Dit verschijnsel, dat endopolyplol'die ge
noemd wordt, komt tot stand, doordat in bepaalde cellen door de 
een of andere onbekende oorzaak de chromosomen zich verme
nigvuldigen. Dergelijke polyplofde cellen z i jn veelal groter dan 
die met het normale chromosomengarnituur. 
In de gevallen, dat het grondtal der chromosomen gehand
haafd b l i j f t , komt een dergelijke vermenigvuldiging van chromo
somen uit de aard der zaak steeds met celdeling gekoppeld voor. 

De endopolyplol'die kan incidenteel optreden, waardoor dus 
hier en daar een enkele verspreide grote cel in de weefsels van 
de plant aangetroffen zal worden. Veel belangrijker is het, dat er 
steeds meer gevallen bekend worden, waar dit verschijnsel aan
leiding geeft tot bijzondere anatomische structuren, doordat nor
male en polyplol'de cellen in zeer bepaalde patronen of configura
ties gerangschikt blijken te zi jn. De ongelijke celdeling en de 
endopolyploidie zijn beide aansprakelijk voor het optreden van 
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verschillende differentiatie-typen van cellen en daaruit opge
bouwde anatomische structuren. Het zijn voorbeelden van inwen
dige oorzaken van het verschijnsel der differentiatie. 

Hiernaast dienen we de uitwendige oorzaken te stellen. Hier
mede worden niet alleen invloeden buiten het plantelichaam be
doeld, maar ook invloeden binnen het plantelichaam zoals beïn
vloeding van cellen onderling, van gehele gebieden van de plant 
op andere gedeelten van diezelfde plant. We dienen ons te reali
seren, dat er geen principiële verschillen zijn aan te wijzen tus
sen de verschillende typen oorzaken. Het komt tenslotte in alle 
gevallen neer op stoffelijke beïnvloedingen. Het verdient aanbe
veling om in te gaan op die uitwendige oorzaken, omdat v.'ij hier
door de gecompliceerde organisatie van de plant als geheel al
thans enigszins gaan beseffen. 

Wat nu ln de eerste plaats de beihvloeding van cellen onder
ling betreft, moet men zich afvragen op welke wijze de mogelijk
heid daartoe bestaat, met ande re woorden, zijn er cytologlsche 
aanwijzingen, dat een dergelijke beïnvloeding structureel moge
l i jk is. Inderdaad zijn' er dergelijke aanwijzingen. Het blijkt na
melijk, dat de wanden, die de protoplasten van aan elkaar gren
zende cellen schelden, niet een volledige schelding bewerkstelli
gen. Integendeel, door die celwanden heen lopen uiterst fijne 
protoplasmadraadjes, plasmodesmen genaamd, die de protoplas
ten van een plant tot één groot geheel maken. Dergelijke plasmo
desmen zijn ook gevonden tussen cellen van ent en. onderstamen 
tussen cellen van gastheer en parasiet. Tevens blijkt hieruit, dat 
plas mave r bind ingen tot stand kunnen komen tussen cellen, die van 
huls ult niets met elkaar te maken hebbenen die elkaar ondanks 
hun specifieke verschillen blijkbaar kunnen verdragen. 

Beihvloeding van cellen onderling via de plasmodesmen is 
niet onaannemelijk te achten. Dat dergelijke beïnvloedingen ook 
werkelijk moeten bestaan is wel bijzonder duidelijk geworden ult 
het voorkomen van vaak zeer opvallende corresponderende cel-
wandpatronen ln aan elkaar grenzende cellen. 

Ook van de invloed van gehele gebieden van de plant op an
dere delen volgen enkele voorbeelden. Een voorbeeld, dat met 
kop en schouders boven alle andere uitsteekt, betreft de In
vloed van de groene delen van de plant op de niet-groene ge
bieden. Immers, in de van bladgroen of chlorofyl voorziene plan
tedelen vindt 's werelds belangrijkste chemische reactie plaats, 
namelijk de reductie van het ult de atmosfeer stammende kool
dioxide . Hierbij worden produkten gevormd, die als grondstoffen 
dienen bij de synthese van het gehele arsenaal van organische 
verbindingen, die de plant doet verlopen. De niet-groene plante
delen zijn ult de aard der zaak voor hun organische stoffen geheel 
afhanlcelljk van de groen gekleurde gebieden. 

Meer specifiek Is het voorbeeld, dat de activiteit van het 
cambium betreft. Dit meristeem Is aansprakelijk voor de secun
daire dlktegroel van planten, zoals reeds eerder is vermeld. 
Vooral bij houtige gewassen kan deze dlktegroel zeer aanmerke
l i jk zi jn. Reeds lang was bekend, dat de activiteit van het cam-
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Mum in hoge mate aflianlcelijk is van de seizoenen. De oorzaak 
hiervan is, dat bepaalde groeistoffen, door de in het vooriaar uit
lopende knoppen en de daaruit voortgekomen Jonge stengeldelen 
gevormd streng polair naar benedeh worden vervoerd en 
het camMum tot delingsactiviteit prikkelen. Het vervoer van de 
groeistoffen van de taldcen naar de stam en vervolgens naar de 
wortels vergt t i jd en zo is het niet verwonderlijk, dat er geruime 
h jd verloopt, voordat in de verst van de produktié-centra verwii-
derde delen van de plant het cambium tot activiteit komt. Bii het 
volgroeid raken van de nieuwe stengeldelen wordt de groeistof-
produktie allengs geringer om aan het einde van de zonier geheel 
op te houden. Daarmee samenhangend neemt de delingsactiviteit 
van het cambium die in het voorjaar het grootst is, geleidelijk 
af om gedurende het najaar en de winter geheel te stoppen 

Tenslotte zal een voorbeeld genoemd worden van de merk -
waardige mv oed van de daglengte op groei en bloei van planten. 
Naast de invloed van het licht op de plant via het reductieproces 
van koolzuur is, onder meer, ook een invloed van het licht ge
constateerd door middel van de daglengte. Men heeft waargeno
men, dat sommige planten slechts kunnen bloeien onder invloed 
van een germg aantal uren licht per etmaal (zg. korte-dagplan.-
ten), terwij l andere zich eerst tot bloeien zetten, wanneer zii aan 
S e l T g p f f n t ^ : ^ ' ' ' ' ' ''"^^^^ worden'blootgesteld^rg" 

De bekende Kerstster, Euphorbia of Poinsettia pulcherrima 
IS een typerend voorbeeld van een korte-dagplant. Wordt dezé 
W^JS. h " " ^ ^ " """^ u!"^} P̂ "" "^^^ gegeven, dan ontwikkelt zich de be-
tnfr^i " " " t '^l^^ere^zo opvallende samengestelde bloeiwijze; 
bloPi ' Hp n i f f^^"? . ^^^"^'^^ ^^^^^ '̂̂ «^^^1 verstrekt, dan 
bloeit de plant nooit, maar bl i j f t in vegetatieve toestand door
groeien. Door van een plant met twee taldcen één met korte- en de 
andere met ange-dag te behandelen, kon'van der Veen aaSdl 

^?,^^»d^rode bloeiwijze laten ontstaan; de tweede bl i j f t 
yege atief. Deze tweede, de lange-dagtak dus, bleek onder 
voortduring van de lange-dagbehandeling toch in bloei gebracht te 
kunnen worden door hem te ontdoen van aUe bladerem mt moet 
ren vTn d e ^ k o Ï J T ^ t f " bevorderende invloed van de blade 
kfn^ L ufoT^^^^^' "^^^"^ belemmerende wer-
t l f l ^ bladeren van de lange-dagtak. Ontbladeren alleen 
len i JlT^''^^^^ veroorzaakt geen bloei-inductie. Immers 
een geheel ontbladerde lange-dagplant vertoont geen bloei ook 
een ontbladerde korte-dagplant vertoont geen bloei Maar wel 
kan één overblijvend blad aan de lange-dagtak de blo^ aan die 
tak voorkomen. Van der Veen veronderstelt de vorning van een 
bloeistof in de korte-dagbladeren, zowel naar beneden a ï ï n i l ? 
S e T a V e - S S e T e ^ ^ " geïnactiveerd door een stof, g e v o ^ r S 

dniSlii^^'^^HT' f ^ t ' ' ^ " P^̂ "* ^^^^ medegedeeld, is het wel ilfal ik dan hffhS'w"' '^^^ ^" bescheidener mate he 
geval zijn dan bij het dier, van een zeer ingewücicelde organisatie 
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sprake is. Die ingewilckelde organisatie in liet oog houdende, zou 
het voordelen kunnen hebben, indien het mogelijk zou zijn, cel
len, groeperingen van cellen en zelfs gehele organen van de plant 
buiten de totaliteit van het organisme te halen, in leven te houden, 
tot ontwikkeling te brengen, in één woord, te kunnen kweken. 

Het is duidelijk, dat hiermede het terrein van het eigenlijke 
onderwerp, de plantaardige weefselkweek, betreden wordt. 

Geschiedenis van de plantaardige weefselkweek 

In de negentiger jaren van de vorige eeuw heeft de bekende 
botanicus Haberlandt zich afgevraagd of het niet van belang zou 
zijn uit het lichaam van de plant cellen te isoleren en deze in een 
daartoe geschikt milieu te kweken. De gedachtengang, die hieraan 
ten grondslag lag, was deze, dat men hierdoor wellicht over de 
eigenschappen, de potenties, van de plantecel als elementaire 
bouwsteen van het plantelichaam ingelicht zou kunnen worden. 
Haberlandt' s onderzoekingen zijn het begin geweest van een lange 
reeks experimenten door een groot aantal onderzoekers, waar
onder verschillende van zijn leerlingen, verricht en welke in de 
eerste decenniën van deze eeuw tot een even indrukweldcende reeks 
mislukkingen hebben geleid. Eerst in de twintiger jaren is het ge
t i j gekeerd. Het is niet mijn bedoeling bij al deze experimenten 
langdurig stil te staan, maar veeleer de draad aan te wijzen, lo
pende via de droefheid van de mislukkingen naar de glorie van het 
succes. 

Als materiaal werden aanvankelijk cellen gebruikt, die v r i j 
gemaldcelijk en, naar het scheen, onbeschadigd uit de plant kon
den worden geïsoleerd, zoals cellen uit het bladmoes, of haren, 
die met een v r i j geringe beschadiging met een scheermes van de 
plant konden worden afgesneden. Ook zeer kleine stukjes opper
huid werden als uitgangsmateriaal gebruikt. In het gunstigste ge
val bleven de cellen enkele weken of soms zelfs maanden leven, 
groeiden wat, deelden nooit en stierven tenslotte af. 

Het mislukken van de experimenten werd aan twee mogelijke 
oorzaken toegeschreven; 
a. volwassen plantecellen hebben de potentie te kunnen delen ver

loren. 
b. volwassen plantecellen hebben deze potentie niet verloren, 

maar de bij de proefnemingen gebruikte cellen waren door de 
isolatie zodanig beschadigd, dat z i j zich niet meer konden de
len. 
Zich baserende op genoemde overwegingen vervolgden ver

scheidene onderzoekers het onderzoek. Als uitgangsmateriaal 
dienden volgens hen gebruikt te worden: 
a. jeugdige cellen, die de potentie tot deling zeker niet verloren 

zouden hebben; 
b. volwassen cellen, die gegarandeerd onbeschadigd verkregen 

kunnen worden. 
De eerste weg is niet gevolgd omdat men bij voorbaat over

tuigd was, dat het onmogelijk zou zijn de zo tere en kleine cellen 
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onbeschadigd uit meristematische weefsels te isoleren.De tweede 
weg, daarentegen, werd wel ingeslagen. Als volwassen, gegaran
deerd onbeschadigde cellen werden die van wortelmutsjes ge
bruikt. Deze cellen laten namelijk vanzelf in geheel gave toestand 
los en zouden daarom aan de gestelde eis van onbeschadigd zijn 
voldoen. Helaas, ook deze cellen bleken zich niet te delen. 

Enkele jaren later, intussen schrijft men 1918, heeft Haber
landt een nieuwe poging gewaagd, ditmaal niet trachtend van ge
isoleerde cellen uit te gaan, maar gebruik makend van v r i j grote 
weefselstukjes. Ook deze experimenten mochten niet slagen. 

Zoals reeds eerder werd vermeld keert in 1922 het getij. In 
dat jaar publiceerde een tweetal onderzoekers overeenkomstige 
resultaten. Het waren Kotte, een leerling van Haberlandt, en de 
Amerikaan Robbins. Bij de keuze van hun uitgangsmateriaal 
overwogen beiden, onafhankelijk van elkaar, dat volwassen cel
len, gel'soleerd of in weefselverband, blijkbaar het vermogen tot 
delen hebben verloren, dat losse meristematische cellen niet 
zonder beschadiging uit het weefselverband los te maken zijn, 
weshalve als mogelijkheid overbleef van meristematische cellen 
in groepsverband gebruik te maken. Zij kozen hiertoe wortel-
toppen van kiemplantjes. 

Kotte gebruikte de uiterste topjes, waarin dus vrijwel uit
sluitend meristematische cellen aanwezig zijn; Robbins, daaren
tegen, gebruikte 1-2 cm lange worteluiteinden, waarin naast de 
cellen van het topmeristeem ook cellen in gedifferentieerde toe
stand voorkomen. Beide onderzoekers verkregen groei en wel 
ontstonden uit de door hen gebruikte worteluiteinden centimeters-
lange wortels. Het gelukte Robbins zelfs enkele malen van zijn 
wortelkweek de uiteinden af te snijden en deze verder te kweken. 
De door Kotte en Robbins verkregen resultaten hebben aanleiding 
gegeven tot verder onderzoek, dat in twee richtingen is gegaan: 
le . is getracht wortels onder voortdurende overenting onbeperkt 

lang in vitro te kweken; 
2e. is wederom getracht resultaat te verkrijgen uitgaande, niet 

van georganiseerde systemen zoals worteltoppen, maar van 
weefselfragmenten. 

Het duurde tot 1934, voordat enkele zeer belangrijke resulta
ten uit deze beide richtingen V/an onderzoek verkregen werden. 
In dat jaar kon de Amerikaan White bekend maken, dat het 
hem gelukt was wortels van kiemplantjes van de tomaat in vitro 
"onbeperkt" lang te kweken, dat wi l dus zeggen door talrijke pas
sages heen zonder vermindering van groei. Dat White niet al te 
boud gesproken heeft, blijlrt wel uit het feit, dat die wortelcultuur 
nog steeds bestaat. Sedert de aanvang is ongeveer twaalfhonderd 
maal overge'ént. De groei bedroeg al die jaren ongeveer 1 cm per 
etmaal, zodat, afgezien van de enorme hoeveelheden aan zijwor
tels, één worteltopje in die vier en twintig jaar in "rechte l i j n " 
een kleine honderd meter heeft opgeleverd, misschien nog juister 
gezegd "afgeleverd". 

Met de resultaten van White is de mogelijkheid van cultuur in 
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vitro van een planteorgaan een voldongen feit geworden. Het is 
de tragiek van Robbins geweest, dat deze reeds veel eerder dan 
1934 een volledig succes had kunnen boeken, indien hi j , in plaats 
van zich jarenlang bezig te houden met de poging wortels van 
mais in vitro te kweken, gebruik gemaakt had van wortels van 
andere planten. Het is, naar ik meen, nog altijd niet gelukt mais-
w or tels onbeperkt lang in vitro te kweken. 

Hoe dan ook, de resultaten van White hebben tot verder on
derzoek op het gebied van de orgaancultuur geleid. Behalve in 
het kunnen kweken van wortels van velerlei planten, merkwaardi
gerwijs op weinig uitzonderingen na steeds van kruidachtige plan
ten, is men erin geslaagd ook stengeltopjes te kweken, waaruit 
stengels met bladeren te voorschijn komen. Vervolgens is het 
gelukt bladeren uit bladprimordia in vitro op te kweken en heeft 
men uitgaande van bestoven bloemen in vitro vruchten weten te 
verkrijgen o. a. van augurk en tomaat. In ons laboratorium heb
ben bloemtros-primordia afkomstig uit hyacinten bollen zich in 
vitro tot bloeiende zij het ietwat armzalige bloemtrossen ontwik -
keld. 

Maar ook de andere richting van onderzoek, weer opnieuw 
opgenomen sedert de eerste succesvolle experimenten van Rob
bins en Kotte in 1922 heeft tenslotte resultaten gehad, al waren 
deze nog niet volledig. Talrijke onderzoekers hebben tussen 1922 
en 1934 wederom getracht met weefselfragmenten in vitro groei 
te verkrijgen. Het aantal mislukkingen is ook in deze periode 
weer zeer groot. Het eerste succes is aan de Franse onderzoeker 
Gautheret te beurt gevallen, die in 1934 resultaten publiceerde 
over k w e ek exp er i m enten van weefselfragmenten, die zich inder
daad in vitro hebben ontwikkeld. Gautheret beschrijft, hoe hij in 
1934, nadat hij als zovele van zijn voorgangers tevergeefs ge
tracht heeft uitgaande van wortels, van wortelmeristemen en van 
cellen afkomstig van wortelmutsjes, in vitro enige ontwildceling te 
verkrijgen, zijn toevlucht neemt tot een soort materiaal, dat nog 
geen onderzoeker voor hem heeft gebruikt, namelijk cambium-
f rag meuten van verschillende bomen zoals iep, wilg, populier, 
beuk, enz. Onder bepaalde omstandigheden ontwiklcelde zich op 
het oppervlak van de genoemde weef self ragmentenknobbeltjes van 
parenchymatischo aard, die gedurende zes tot acht maanden tot 
v r i j aanzienlijke weefselwoekeringen uitgroeiden. Gautheret 
schrijft hierover met gepaste voldoening en voorzichtigheid; 
"Ayant ainsi réalisé pour la première fois de véritables cultures 
de tissus végétaux, i l nous restait ehcore a obtenir leur repi-
quage. Cette seconde partie du problème fut également difficile a 
résoudre". Verder gaande met de cambiale woekeringen van de 
wilg, gelukte het hem deze, door acht overentingen heen, gedurende 
anderhalf jaar in leven te houden. Maar de groeikracht vermin
derde geleidelijk aan en aan het einde van de genoemde periode 
ging de weefselkweek te gronde. Hoewel een aanzienlijk eind op 
de goede weg, kon nog niet gezegd worden, dat het gelukt was een 
echte weefselkweek "onbepaald" lang in cultuur te houden. 
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Het onderzoek in de volgende jaren zou hierin verandering 
brengen. Einde 1938 begin 1939 werden vrijwel gelijktijdig resul
taten van experimenten van een drietal onderzoekers gepubli
ceerd, waaruit het duidelijk werd, dat het mogelijk was plantaar
dige weefsels onbepaald lang in vitro voort te kweken. Dat wi l dus 
zeggen, dat in de loop van de t i jd gedurende een reeks over
entingen de groeikracht van de lew eek niet vermindert. Zeer kort 
na elkaar maakten White in Amerika en Gautheret en Nobécourt 
beiden in Frankrijk hun succes wereldkundig. White gebruikte als 
uitgangsmateriaal weefsel afkomstig van tumoren, die spontaan 
aan bepaalde hybriden van tabak ontstaan, terwijl de beide Franse 
onderzoekers woekeringen van de cambiale zone van de wortel 
van de oranje peen voort wisten te kweken. 

Hiermede was de herol'sche fase van de geschiedenis van de 
plantaardige weefsellcweek afgesloten. De woorden van Gautheret 
over pioniers op een nieuw gebied van welke aard dan ook wil Ik 
hier gaarne citeren: ceux qui succombent avant la f in ont 
souvent plus de mérite que celui qui a surmonté les derniêres 
difficultés. Leurs efforts auront en tout cas rendu possible la 
victoire finale". 

Plantaardige en dierlijke weefselkweek. Cultuurmedia 

Het feit, dat het in 1907 aan Harrison lukte een stukje dier-
hjk weefsel uit te laten groeien, de eerste de beste poging om. 
dierlijk weefsel in vitro te kweken, en dat reeds in 1912 Carrel 
de wetenschappelijke wereld mee kon delen, dat het mogelijk was 
cenen afkomstig uit een stukje embryonaal kippeweefsel door 
talrijke passages zonder groeivermindering door te kweken doet 
de vraag opkomen, waarom er zuUc een discrepantie bestaat tus
sen de dierlijke en de plantaardige weefselkweek. 

De oorzaak hiervan is te zoeken in de principiële verschil
len, die er bestaan tussen de organisatie van het dier en die van 
de plant. Bij het dier worden de cellen omspoeld door vloeistof
fen, die door het lichaam heen worden gepompt. Hierin bevinden 
zich allerlei voedende bestanddelen en daarin afgescheiden afval
stoffen worden hieruit zo snel verwijderd, dat zi j slechts in gerin
ge concentraties aanwezig zi jn. Die vloeistoffen, al of niet met 
weefselperssap vermengd, bleken direct een gunstig kweekme-
dium te zijn. 

Geheel anders ligt het bij de plant. De cellen van de plant 
worden niet door vloeistoffen omspoeld, het meeste vervoer van 
de voor de cellen benodigde stoffen geschiedt van cel tot cel. Men 
kan deze stoffen dus niet in handen krijgen. Slechts water met 
daarin opgeloste anorganische verbindingen dat door de plant uit 
de bodem wordt opgezogen is in de houtvaten, zeer nauwe door de 
gehele plant heen lopende buisjes, aanwezig. De hoeveelheid is 
echter gering en daarenboven niet zonder verontreiniging in han
den te krijgen. Die verontreiniging zou worden veroorzaakt door 
celvocht uit die cellen, die bij pogingen tot "aftappen" van het in 
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de houtvaten aanwezige water onvermijdelijkmangesneden zouden 
worden. , 

Nu is dat celvocht een merkwaardige vloeistof. De plant is 
vrijwel niet of in het geheel niet in staat afvalprodukten, uitge
zonderd gasvormige, naar buiten uit te scheiden, zoals dit bij 
dieren, het geval is. Dit impliceert dat een groot deel van de bij 
de stofwisseling gevormde afvalprodukten in het lichaam van de 
plant achter blijven. In vri jwel iedere plantecel, uitzonderingen 
zijn zeer jeugdige cellen, bevinden zich een of meer vacuolen, 
holten, die met celvocht gevuld zi jn. In dit celvocht komen de 
niet uit te scheiden afvalstoffen terecht, waar z i j op de een of an
dere manier onschadelijk zijn. Tegelijkertijd echter zijn in het 
celvocht ook voedingsstoffen, bijv. suikers, opgeslagen. Het is 
te begrijpen, dat perssap van planteweefsel, dat dus voor het 
grootste deel uit celvocht, r i j k voorzien van afvalstoffen bestaat, 
een toxische werking op de plantecel uitoefent en derhalve als 
cultuurmedium voor plantecellen ten enenmale ongeschikt is. 

Terwijl dus de aspirant-kwekers van dierlijke weefsels een 
gunstig kweekmedium in de schoot geworpen kregen, was dit 
geenszins het geval, wat de onderzoekers op het gebied van de 
plantaardige weefselkweek betreft. Deze moesten dus zelf iets 
verzinnen en zich hierbij uit de aard van de zaak bedienen van 
wat er op het gebied van plantenvoeding bekend was. 

Dat was in de t i jd van Haberlandt het volgende: 
1. de plant put water met daarin opgeloste anorganische bestand

delen uit de grond, 
2. de plant heeft voor de opbouw tien elementen nodig, namelijk 

koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, zwavel, fosfor, kalium, 
calcium, magnesium en ijzer. 

3. de- koolstof is afkomstig uit het koolzuur, dat in geringe con
centraties in de atmosfeer aanwezig is; de overige elementen 
worden uit het bodemwater opgenomen. 
Haberlandt en zijn opvolgers hebben tot omstreeks 1920 op

lossingen van een aantal zouten gebruikt, waarin de bovenge
noemde elementen, met uitzondering van de koolstof, aanwezig 
waren en voegden daar nog enkele organische bestanddelen aan 
toe, te weten de een of andere suiker, bijv, glucose of saccharo
se, en een of meer aminozuren, bouwstenen van eiwitten dus. De 
suiker werd toegevoegd om nadelige gevolgen door een gebrekkig 
verlopende of zelfs afwezige koolzuurassimilatie te compenseren, 
de aminozuren om de eiwitsynthese te bevorderen. 

Sinds de eerste jaren van deze eeuw geraakte men meer en 
meer ervan overtuigd, dat de noodzakelijkheid van slechts tien ele
menten voor een normale ontwikkeling van de plant niet conform de 
werkelijkheid was. Steeds meer elementen werden ontdekt, die ln 
uiterst kleine hoeveelheden voor een normale ontwikkeling nood
zakelijk bleken te zijn. Deze spore-elementen komen in zeer 
lage, echter fysiologisch werkzame concentraties zelfs in zuivere 
chemicaliën voor en ontsnapten daardoor aanvankelijk aan de 
aandacht. Tot deze spore-elementen behoren mangaan, koper, 
cobalt, niklcel, zink, titaan en borium. Het is intussen door steeds 
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nauwkeuriger onderzoek te verwachten, dat hun aantal nog veel 
groter blijkt te zi jn. Eveneens sedert het begin van deze eeuw 
werd het belang van de biosfactor voor groei en ontwikkeling van 
plantaardige organisme onderkend. De oorzaak van een jarenlange 
controverse tussen niemand minder dan Pasteur en von Liebig 
omtrent de mogelijkheid gist in een synthetische voedingsoplos
sing te kweken, werd opgehelderd door de ontdekking, dat een 
factor afkomstig uit dode gistcellen, biosfactor genoemd, voor de 
groei van gist noodzakelijk is. Gaat men van veel gistcellen uit, 
dan vindt vermenigvuldiging in een synthetische voedingsoplos
sing plaats, probeert men echter uit te gaan van slechts enkele 
gistcellen, dan is van groei geen sprake. De oorzaak hiervan is, 
dat in het eerste geval zoveel dode gistcellen in de kweekvloeistof 
terecht komen, dat de concentratie van de uit hen diffunderende 
onbekende factor, later onderkend als van complexe aard te zijn, 
voldoende hoog wordt om een vermenigvuldiging van de aanwezige 
levende gistcellen te bewerkstelligen. In de dertiger jaren werden 
uit gist en uit ander uitgangs materiaal een aantal chemische stof
fen met bioseigenschappen afgescheiden en later ook synthetisch 
samengesteld. Genoemd kunnen hier worden meso-inositol, bio-
tine, aneurine, pantotheenzuur, alle dus stoffen, die de eigen
schap hebben groei en ontwikkeling van allerhande plantecellen in 
hoge mate te bevorderen en wel naar men meent via de proto-
plas maver meerdering. 

Een derde groep voor de groei van plantecellen onmisbare 
stoffen zijn de auxinen. In 1928 voor het eerst door F.W.Went 
als zodanig herkend, zijn in de dertiger jaren in het laboratorium 
van Kögl, waar ook zoveel onderzoek over het blos-complex werd 
verricht, stoffen van deze categorie gei'soleerd. 

In de loop der jaren bleken de auxinen met zeer uiteenlopende 
processen in de plant verband te houden, zodat hun eigenlijke 
werking nog niet bekend is. Wat ons onderwerp betreft, is het 
vooral de invloed op de groei door celstrekking, maar ook op die 
door celdeling, die van belang is. In verschillende laboratoria 
werden na 1935 ook veel niet in de natuur voorkomende stoffen 
met auxine-karakter door synthese verkregen. Tenslotte moet 
nog genoemd worden, ook weer omstreeks 1930, de ontdekking 
van het belang van verbindingen met SH-groepen, zoals bijv. het 
cysteine, voor de stofwisseling. Nog valt te noemen een bestand
deel, dat men niet als werkelijke voedingsstof moet beschouwen, 
namelijk de agar, door middel waarvan men een vaste voedings
bodem verkrijgt. Hierop groeien planteweefsels veel beter dan 
in een vloeibaar medium. Een verklaring schijnt niet op fysiolo-
gisch-chemische wijze te kunnen worden gegeven, maar is eerder 
te zoeken in het fysisch-chemische vlak. 

Het zal de lezer duidelijk geworden zijn, dat er een direct 
verband bestaat tussen de stand van kennis, wat allerhande on
ontbeerlijke stoffen voor verschillende groei- en ontwikkelings
processen van de plant betreft, en de mogelijkheid geschikte cul
tuurmedia samen te stellen om plantaardige weefsels onbeperkt 
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lang in vitro daarop te kunnen Icweken. Die mogelijkheid is eerst 
sedert omstreeks 19J5 voorhanden en derhalve is het duidelijk, 
dat vóór die t i jd de onderzoekingen omtrent het kweken van ge
isoleerde plantecellen of weefselfragmenten onherroepelijk tot 
mislulcking gedoemd waren. De resultaten, die Kotte, Robbins, 
White en Gautheret vóór die t i jd hebben verkregen, zijn ten dele 
te danken aan bijvoegsels aan de cultuurmedia als gistextract of 
vleesextract, of doordat in het oorspronlcelijke weefselfragment 
zoveel reserven aan benodigde stoffen aanwezig waren, dat hier
door een tijdelijke groei mogelijk was. 

Om een indruk te geven van de samenstelling van een voe
dingsbodem en de concentraties van de daarvoor gebruikte che
micaliën volgt hieronder een recept, ontleend aan één van de ge
schriften van Gautheret; : 
Gedestilleerd water (uit glas gedestilleerd) 1000 cc 
Calciumnitraat 0,5 g 
Kaliumnitraat 0,125 g 
Magnesiumsulfaat 0,125 g 
Monokaliumfosfaat 0,125 g 
Oplossing van Berthelot (bevat de nodige spore

elementen) 1 0 druppels 
Saccharose 30 g 
Aneurine 0,001 g 
Cysteine (in de vorm van het hydrochloride) 0 ,01 g 
Indolazijnzuur 0 ,00001 g 
Agar 1 3 g 

Uit het feit, dat het na jarenlange pogingen in 1938-'39 ge
lulde planteweefsels in vitro zonder vermindering van de groei
kracht potentieel onbeperkt te kunnen kweken, mag nitc afgeleid 
worden, dat thans zonder enige moeite alle denkbare planteweef
sels in cultuur te brengen en te houden zijn. Het is na twintig 
jaren nog altijd zo, dat in een groot aantal gevallen het uitgangs
materiaal niet tot behoorlijke ontwikkeling te stimuleren is en dat 
in de gevallen, waarin deze wel verkregen wordt, de overentingen 
grote moeilijkheden opleveren en slechts moeizaam een geschikte 
voedingsbodem gevonden kan worden. Te vermelden valt hierbij, 
dat verschillende rassen van één en dezelfde plantesoort, bijv. 
van de oranje peen, het klassieke materiaal van Gautheret en 
Nobécourt, zich in kweekbaarheid in vitro zeer verschillend kun
nen gedragen, kennelijk omdat de eisen, wellce die verschillende 
rassen aan de samenstelling van de voedingsbodem stellen, v r i j 
aanzienlijk uiteenlopen. 

Het is ook voorgekomen, dat een door de éne onderzoeker 
geisoleerde en onder zijn hoede goed groeiende weefselcultuur bij 
een andere, ook geroutineerde, onderzoeker moeilijkheden ople
vert. Mogelijk gaat het hierbij om subtiele verschillen in de 
eigenschappen van de voedingsbodem. Het zal in verband met het 
bovenstaande geen verwondering teweeg brengen, dat op het eerste 
symposium over de fysiologie van plantaardige weefselkweken, dat 
enkele jaren geleden werd gehouden, niet minder dan tweederde 
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van het aantal voordrachten op voedingsfysiologisch gebied lagen. 
Het recept, dat medegedeeld werd, is geheel samengesteld 

uit chemisch bekende stoffen. Hieruit blijkt nog eens het grote 
verschil, dat er bestaat tussen de samenstelling van de kweek-
media voor dierlijke weefsels en van die voor plantaardige het
geen tevens een overduidelijke aanwijzing is, dat er voedings
fysiologisch gezien grote verschillen tussen dierlijke en plant
aardige ceüen moeten bestaan. Zijn dus de kweekmedia voor 
plantaardige weefsels geheel opgebouwd uit bekende stoffen en 
betrekkelijk eenvoudig, de kweekmedia voor dierlijke weefsels 
zijn in schrille tegenstelling hiermee van zeer gecompliceerde en 
daarenboven van chemisch geheel onbekende samenstelling. 

Toch heeft ook in de plantaardige weefseHcweek een onbeken
de factor zijn intrede gedaan. In 1941 werd de gunstige invloed 
van cocosmelk op de ontwikkeling van geïsoleerde planteëm-
bryonen in vitro ontdekt. Dit gebruik is begrijpelijk, wanneer we 
bedenken, dat in de kokosnoot deze vloeistof het voedingsweefsel 
van het embryo en het embryo zelf bespeelt. Hier is dus een uit
zonderingsgeval van wat als regel genoemd werd bij de bespre
king van de verschiüen in de organisatie van dier en plant 

In 1948 in gebruik genomen bij de plantaardige weefselkweek, 
leek het in de aanvang van het grootste belang te zijn en had men 
er de grootste verwachtingen van. In een aantal "moeilijke" ge
vallen trad inderdaad goede groei op, die echter in vele gevallen 
niet bestendig was. Wat de chemisch-fysiologische kant betreft 
zi jn de laatste jaren een aantal kristallijne produkten uit kokos
melk afgescheiden, waarvan het onderzoek nog gaande is De 
mogelijkheid bestaat dat het hier gaat om brokstukken van nu
cleinezuren, belangrijke bestanddelen van protoplasma en kern. 
Enkele jaren geleden werd een dergelijke stof van dierlijke oor
sprong beschreven, het kinetine, dat zeer activerend werkt op 
verschillende weefselkweken en ook tot nu toe inert uitgangsma
teriaal tot groei aanzet. Deze stof is intussen ook door synthese 
verkregen. 

Werkwijze ter verkrijging van weefselkweken 

Zowel bij de dierlijke als bij de plantaardige weefselkweek is 
steriel werken een absolute vereiste, omdat anders de kweken 
overwoekerd zouden raken door aUerlei microörganismen als 
bacteriën en schimmels, waardoor veelal het afsterven van de 
kweek optreedt. Zelfs al zouden genoemde microörganismen geen 
schadelijke invloed op de weefselkweken uitoefenen, dan zou het 
door of naast elkaar voorkomen van cellen van verschülende or
ganismen bijzonder hinderlijk zijn voor dd bestudering van de 
kweken, waarom het onderzoek tenslotte begonnen is. Het is der
halve aan te bevelen alle werkzaamheden zodanig te verrichten 
dat de kans op infecties zoveel mogelijk gereduceerd wordt, i n f ed 
ties, die dreigen zowel van het uitgangsmateriaal uit als van de 
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omgeving. Alles is immers verontreinigd met sporen van bacte
riën, gisten, schimmels enz., die op een kans wachten om tot ac
tief leven over te kunnen gaan. 

Als eerste stap op de goede weg moet het uitgangsmateriaal 
een reinigende behandeling ondergaan. Aan de buitenzijde en ook 
vaak onder het oppervlak van de plant is een veelheid van micro
organismen aanwezig, het inwendige van de plant is daarente
gen veelal v r i j van dergelijke verontreinigingen. Na een huis
houdelijke reiniging dient men met desinfectantia, bij voorkeur 
zulke, die geen schadelijke resten achterlaten, het materiaal te 
steriliseren. Een oplossing van chloor is hiervoor zeer geschikt, 
omdat achterblijvende chloormoleculen door oxydatie onschade
l i jk worden. Die ontsmetting is altijd een ietwat precair ingr i j 
pen, aangezien de microörganismen vernietigd moeten worden, 
maar voldoende "schoon" en levend planteweefsel moet over
blijven, j 

Om infecties uit de omgeving te vermijden, of althans de 
kans daartoe zoveel mogelijk te verkleinen, is het werken in 
kleine luchtstroomvrije, gemakkelijk te steriliseren kamertjes 
met zorgvuldig gesteriliseerd instrumentarium noodzakelijk, 
waarbij ook aan de reiniging van de handen grote aandacht be
steed moet worden. Hiertoe behoort het voortdurend afwassen 
van de werktafel en handen en armen met alcohol, het voortdu
rend steriliseren en steriel houden van de instrumenten en het 
gebruik van gesteriliseerde voedingsbodems. Voorts is een rustig 
werken, het vermijden dus van onnodige bewegingen, van groot 
belang. Het dragen van steriele jassen en maskers is niet nodig. 

Een tweede punt, waarbij in deze paragraaf dient te worden 
stilgestaan is de keuze van het uitgangsmateriaal en daarmee ook 
de vraag naar de aard van het materiaal, waarmee men het ge
wenste doel, namelijk de onbeperkt lang vol te houden weefsel
kweek, kan bereiken. Het is immers duidelijk, dat men eerst 
dergelijke kweken in handen moet hebben, alvorens allerlei zaken 
daaraan te kunnen bestuderen. Welk materiaal is dus, om bij de 
praktijk te blijven, in de loop van de twintig jaar, dat de plant
aardige weefselkweek een realiteit is geworden, met succes ge
bruikt? 

Zoals reeds bij het volgen van de geschiedenis van de weef¬
selkweek ter sprake is gekomen, is White van tumorweefsel uit
gegaan. In de loop van de jaren zijn door verschillende onderzoe
kers een drietal verschillende typen tumorweefsel gebruikt. Het 
aantrekkelijke van dit materiaal is de exorbitante groei, dus juist 
het tumorale karakter, dat deze weefsels kenmerkt. Naast tumo
ren, die aan hybriden tussen soorten van het geslacht Nicotiana 
spontaan ontstaan, zijn ook die tumoren gebruikt, die aan patho-
gene oorzaken hun ontstaan te danken hebben, namelijk tumoren 
veroorzaakt door een of andere virus soort of na een infectie met 
de tumorverwekkende bacterie, Phytomonas tumefaciens. Behalve 
primaire tumoren ter plaatse van de bacterie-infectie ontstaan en 
waarin de bacterie aan te treffen is, verschijnen na verloop van 
t i jd aan andere delen van de plant secundaire tumoren, die v r i j 
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van bacteriën zijn. Deze zi jn door deze eigenschap uiterst ge
schikt als uitgangsmateriaal. 

Van de natuurlijke weefsels zijn uit de aard der zaak speciaal 
de weefsels met meristematisch karakter gebruikt. De apicale 
meristemen komen niet in aanmerking, omdat de afmetingen zo 
klein zijn, dat hieruit geen fragmenten te isoleren zijn, maar wel 
zi jn veelvuldig fragmenten gebruikt van een secundair meristeem, 
het cambium. Zoals reeds vermeld, is dit het materiaal waar
mede de Franse onderzoekers Gautheret en Nobécourt successen 
boekten. Nu moet men er aan denken, dat het gebruik van het 
woord "cambium" in de weefselkweekliteratuur niet in te strikte 
zin genomen moet worden. Feitelijk wordt ermee bedoeld het 
cambium zelf met de aangrenzende zones van de zeer jonge bast 
en het zeer jonge hout. Dit alles neemt namelijk deel aan de in 
vitro verkregen woekeringen. Men kan dergelijke cambiumwoeke-
r ingen k r i gen op verschillende wijze, namelijk uitgaande van plak
jes, geïsoleerd uit de stam of dikke takken van bomen, uit stukken 
van vlezige organen, zoals de oranje peen, of van het snijvlak van 
takjes van houtige gewassen (fig. 1-3). 

Figuur 1. Daucus carota (Oranje Peen). Figuur 2. Daucus carota (Oranje Peen). 
Uitgroeien van een explantaat 
van de wortel, bladeinde naar 
beneden. Aan de tegenoverge
stelde kant zijn grote weefsel
woekeringen ontstaan. Het deel 
onder het pijltje was in de voe
dingsbodem gestoken. Duur van 
de cultuur ruim drie maanden. 

Uitgroeien van een explantaat 
van de wortel, bladeinde naat 
boven. In tegenstelling met 
fig. 1 vrijwel geen weefselwoe
keringen aanwezig. Het deel 
onder het pijltje was inde-voe
dingsbodem gestoken. Duur van 
de cultuur ruim drie maanden. 
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Figuur 3. Rosa banUsiopsis (Wilde Roos). 
TaUje metcambiumwoekering, 
apicaal einde van bet takje in 
de voedingsbodem gestoken.Het 
deel onder het pijltjewasinde 
voedingsbodem gestoken, Duur 
van de cultuur twee maanden. 

Daarnaast heeft men o.a, ook met succes weefselkweken 
verkregen dbor uit te gaan van normale, reeds gedifferentieerde 
weefsels, zoals mergparenchym uit stengels (flg. 5-7), paren-
chym uit knollen en vlezige wortelstokken, uit voedingsweefsel 
van zaden enz. Uit dit alles blijkt, dat het inderdaad niet te boud 
gesproken is, dat in potentie alle levende cellen van de plant tot 
groei in vitro te brengen zijn. In 1954 is het, als sluitstulc, gelukt 
enkele cellen uit weefselkweken geisoleerd tot ontwilckellng te 
brengen, waarbij weer nieuwe weefselkweken ontstonden. 

Een verschijnsel, waar de aandacht op gevestigd moet wor
den, en waarover reeds enkele malen is gesproken, is de polari
teit. Dit is het verschijnsel, dat aan een plant en aan onderdelen 
van de plant een basale en een apicale pool te vinden zijn. Die 
jolariteit manifesteert zich bijv. aan een stengelstukje, waar aan 
het apicale deel knoppen ontstaan en uitlopen, aan het basale deel 
zich wortels vormen. Dit verschijnsel houdt onder meer verband 
met het streng basaalwaarts gerichte transport van groeistoffen. 
In vitro nu moeten de groeistoffen uit de voedingsbodem ko
men - de hoeveelheden oorspronkelijk in de weefselfragmenten 
aanwezig zijn namelijk te gering om uitwerking te hebben - en 
daarom dienen de weefselstukjes met het apicale einde in de voe-
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Figuur 4. Rubus fruticosus (Braam). 
Van weefselwoeUeringen als die van fig. 3 verkregen weefselcultuur 
Diameter 2 cm. ^ 

Figuur 5. Heiianthus tuberosus (Aardpeer). 

Uitgroeien van horizontaal op de voedingsbodem neergelegde pijpjes 

growté""'^' ""̂ ^ '^'^ 0"geve lr 2 x na l 
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Figuur 6. pijpj-g stengelmerg korte tijd in vitro 
gekweekt. Cellen in^oorspronkelijke toestand nog in de meerderheid; 

deeld? w7ar"n"^ommigé m ï t wandver'dik^ing^ De d^^<ke?swartE° Mnd 



Figuur 7. Ucüdiituus tubcrüsua (Aardpeer), 
Deel van een dwarsdoorsnede door een pijpje stengelmerg na on
geveer zes wel<en kwelien. Uit het oorspronkelijke -parenchyma-
tische weefsel is plaatselijk een cambiale zone gevormd, waar
uit een kronkelende "vaatbundel" tot stand is gekomen, linksin 
de lengte, rechts dwars getroffen. 
De cellen met netvormige verdikkingen en ronde verbindingsper
foraties zijn houtvaten, de donker gekleurde naar de periferiege-
keerde cellen zijn zeefvatachtig van natuur. De cambiale zone 
ligt tussen beide gebieden in. 200 x. 



Figuur 8, ̂^̂̂̂Ĵ̂̂I'Ĵ̂̂^̂̂̂^ j ^ ^ ^ . ^ ^^^^^ houtvaten 
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dingsbodem gestolcen te worden. Speciaal takjes en delen van vle
zige wortels zijn sterk polair, maar ook pijpjes stengelparenchvm 
kunnen een uitgesproken polariteit bezitten (fig. 1,2 3 5) 

De plantaardige weefselkweek is thans als volgt te omschrii-
ven: Men denke zich een op steriele wijze geïsoleerd fragment 
van een plant, dat op een voedingsbodem in een cultuurbuis se-
plaatst wordt, waar zich alle factoren nodig voor de voeding be
vinden. De cellen van het weefselstukje vinden alles om te groei
en en zich te vermenigvuldigen. Na verloop van een zekere tiid is 
de weeiselmassa zo groot geworden, dat gevaar bestaat dat de voe
dingsbodem uitgeput raakt en/of de weefselmassa zich tegen de 
wand van de cultuurbuis drukt en daardoor beschadigd wordt De 
cultuur wordt op steriele wijze uit de buis gehaald, op steriele 
wijze in stukjes gesneden, waarna deze gelijk het uitgangsfrag
ment in een cultuurbuis met een voedingsbodem gebracht wordt 
Dit procédé van afwisseling van groei en overenting kan onbe
perkt lang doorgaan. 

Uiterlijk en innerlijk van de weefselkweken 

Bij het uitgroeien in vitro zal een uit een plant geisoleerd 
weefselfragment een opeenhoping van cellen gaan vormen Gaat 
men Ult van grotere plantedelen bijv. een takje, dan zullen hier
aan dergelijke weefselmassa's ontstaan. In het algemeen gespro
ken zullen weefselkweken hierin overeenkomen, dat het opeenho
pingen yan cellen zijn (fig. 4). Het kan echter voorkomen, dat zich 
aan de kweken vegetatiepunten ontwikkelen van stengels van wor
tels of van beide. ' 

Er is een grote variatie aangetroffen in het uiterlijk van de 
verkregen weefselkweken, variatie in de aard van het oppervlak 
in de vorm van de cultuur, in de kleur, in de consistentie, maar 
in liet algemeen kan men zeggen, dat bij lew eken onder gelijlcblij-
yende omstandigheden ook de kenmerken van de verschillende 
kweken constant blijven. 

Er zijn echter wel degelijk veranderingen in het uiterlijk van 
l<weken geconstateerd, die volgens twee manieren kunnen ont-

a. door de omstandigheden van de cultuur te wijzigen 
b. doordat in een weefsellcweek een van de rest van de kweek af

wijkende cel ontstaat, die zich vermenigvuldigt en aldus een 
afwijkend gebiedje in de kweek vormt. Men kan dit gebiedje 
zorgvuldig verder kweken en zo ontstaat een van de oorspron
kelijke stam afwijkende mutantstam. 
Als voorbeelden van een reactie op verandering van omstandig

heden worden de volgende gevallen vermeld. 
Door variaties in de concentratie van de . suiker in de voe

dingsbodem van een weefselkweek afgeleid van het cambium van 
de stengel van de braam kan een gehele reeks variaties van de 
uitgangsvorm waargenomen worden. Bij een vermindering van de 
optimale suikerconcentratie treedt niet, zoals men zou verwach-
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ten, een langzamer ontwikkeling naar dezelfde groeivormop dî e 
bii de "normaal" gebruikte suikerconcentratie behoort, maar het 
model van de culturen wordt geheel anders Bovendien ziet men 
bi] een bepaalde suikerconcentratie het blad^roengehalte plotse-

' ' • ^ V e f t ^ ^ ^ o K ^ ^ dat hier direct mee te vergelijken is 
betreft weefselkweken van een bepaald tumorweefsel van de 
tabak. Het is mogelijk gebleken ^eze . weefselkweek te laten 
groeien op een voedingsbodem, waarin glucose vervangen is door 
Ltmeel . Dat groei optrad, wordt begrijpelijk wanneer men 
weet dat de bewuste weefselkweek een zetmeelsplitsend enzym 
ï i dé voedingsbodem uitscheidt, waardoor het zetmeel in glucose 
wordt omgezet. Op de zetmeelbodem wordt de groeiwijze van de 
cul uur geheel anders; terwi j l op glucose de weefselkweek vri jwel 
wi van kleur is, vertoont de zetmeelcultuur naast een geheel af-
wi kende vorm van de cultuur ook een sterke vorming van chloro
f y l , waardoor de weefselmassa grasgroen wordt 

De opgetreden veranderingen zijn reversibel dat wi l dus 
zeggen dat bij het terugkweken op de oorspronkelijke voedings-
bodln 'na verloop van t i jd het bij die voedingsbodem behorende 
uiterliik terugkeert. De resultaten van een hieromtrent ingesteld 
Mochemisch onderzoek zullen mogelijk tot opheldering van de be
schreven verschijnselen leiden. . ^ k n . ^ „ r ^ o m H p mn 

Van geheel andere aard zijn die van de sub b. genoemde mo-
geliikheden, namelijk veranderingen die plotseling zonder aan-
l i jsbare oérzaak optreden. Dergelijke sprongsgewijze:verande-
Hngen of mutanten komen in de weefselkweek betrekkelijk zelden 
voor. Een enkel voorbeeld moge hier genoemd worden. Indien 
men een stuk van de oranjekleurige, vlezige penwortel van cle 
oeen met het foliaire einde in een voedingsbodem steekt gaat de 
cambiale zone aan het snijvlak van het uit de voedingsbodem ste
kende einde een sterke woekering vertonen, zodat na verloop van 
ti id grote en, wat vooral opvallend is, groene weefselmassa s 
gévormd worden. Deze groene, door bladgroen veroorzaakte 
kleur kan bij opeenvolgende overentingen behouden blijven, zoals 
bii de klassieke cultuur van Gautheret, of achteruitgaan, zoals 
dit bij een in ons laboratorium verkregen stam van een ander 
wortelras het geval was. Bij beide stammen is het eenmaal 
voorgekomen - dat betekent in totaal tweemaal op verscheidene 
duizenden weefselkweken - dat in een groen resp. bleekgeel ge
kleurde weefselkweek een klein intensief oranje . gekleurd weei-
seUcnobbeltje te voorschijn groeide, dat deze kleur bi j de daar
opvolgende overentingen bleef vertonen. u^t-^^n 

Wat nu de inwendige structuur van weefselkweken betreft, 
zijn enkele zaken vermeldenswaard: , 
a. bepaalde in de normale plant vaak voorkomende celtypen zijn 

tot nu toe nooit in weefsellcweken aangetroffen, bijv. vezels en 
stGGncGllGn 

b bi j voortgaande cultuur verdwijnen in de aanvang aanwezige 
• celtypen. Dit is bijv. het geval met melksap bevattende ele

menten, 
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c i n tegenstelling met de normale plant is de inwendige struc
tuur bepaald chaotisch. 

Het is nu de vraag, welke celtypen in weefseLkweken aangetroffen 
worden en hoe de ordening van deze elementen is. 

Aangetroffen zijn: 
a. parenchymatische cellen, dat zijn min of meer isodiametri-

sche cellen, met dunne wand en een zeer grote vacuole; teza
men vormen deze cellen een sappig grondweefsel, dat een zeer 
groot deel of zelfs het geheel van een weefsellcweek uitmaakt, 

b. in de meeste gevallen treden in het grondweefsel min of meer 
uitgebreide zones aan den dag, uit meristematische cellen be
staande en in veel opzichten met cambium overeenkomend. Dit 
blijkt uit de vorming uit die "cambia" van de twee volgende cel
typen, namelijk: 

c. houtelementen, die veel lijken op de watervervoerende hout
vaten uit de normale plant, maar in weefselkweken slechts 
over zeer korte afstanden doorlopen (fig. 7 en 8). 

d. zeefelementen, die lijken op de zeefvaten, die suikers en ami
nozuren in de normale plant transporteren, maar in weefsel
kweken zal dit ook slechts over korte trajecten kunnen plaats 
vinden (flg. 7). 

Functioneel belangrijk zijn de onder c en d genoemde celty
pen zeer waarschijnlijk niet; het meeste vervoer zal in de kweken 
van cel tot cel moeten gaan. Morfogenetisch is daarentegen de 
ontwikkeling en de oriëntatie van deze uit de "cambia" ontstane 
celtypen zeer interessant. 

Al met al is er van een zekere organisatie sprake. Bepaalde, 
parenchymatische, cellen grenzende aan de voedingsbodem zullen 
water en voedende bestanddelen daaruit opnemen. Het grootste 
deel van het transport gaat van cel tot cel, hier en daar over 
korte trajecten via hout- en zeefelementen misschien iets effec
tiever of sneller. Aan de oppervlakte van de cultuur zal waar
schijnlijk water verdampen; hier heeft ook de overige gaswisse-
ling plaats. 

Deze primitieve organisatie deed Gaillard eens over de 
plantaardige weefselkweken opmerken, dat dit toch eigenlijk een 
soort plantjes waren, zij het ook stumperige. Het komt mij voor, 
en dat was ook de bedoeling van genoemde onderzoeker van dier 
lijke weefselkweken, dat dit de zaak ietwat gechargeerd voorstelt. 

Plantaardige weefsel- (en orgaan-) kweken als objecten van. on
derzoek 

Zeer in het kort zal hier iets vermeld worden over het aan
trekkelijke van plantaardige weefselkweken (en orgaankweken) als 
objecten voor onderzoek. Voor beide geldt, en voor weefselkwe
ken in het bijzonder, dat het eenvoudiger systemen zijn dan de zo 
ingewikkeld geoVganiseerde normale plant. Voor beide geldt ook, 
dat het "handzaam" materiaal is. Evenzeer geldt voor beide, en 
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weer voor weefsellcweken in het bijzonder, dat men geneigd is, 
aan deze abnormale groeisels allerhande zaken te gaan bestude
ren en er, bij wijze van spreken, een gehele nieuwe planticunde op 
baseert. Men vraagt zich af, hoe interessant dit ook moge zijn, 
of men hierdoor niet het oorspronkelijke dool, namelijk het meer 
te weten komen van het eigenlijke object van de botanische weten
schap, de normale plant, voorbij schiet. Gezien al deze aantrek
kelijkheden van plantaardige weefsel- en orgaankweken, kan men 
de vraag stellen, wat voor onderzoek tot nu toe aan deze objecten 
is verricht. 

In de eerste plaats dient opgemerkt te worden, dat al het on
derzoek, dat geleid heeft tot het kunnen kweken van plantaardige 
weefsels en plantedelen in vitro, ons een eerste inzicht heeft ge
schonken van de behoeften, die de plantecel, het planteweefsel, 
het plantedeel heeft. 

In de tweede plaats zijn plantaardige weefsellcweken door hun 
gemalckelijke hanteerbaarheid uitermate geschikt om onderzoek 
aan te verrichten op het gebied van de biosynthese van allerlei 
biochemisch belangrijke stoffen. Men denke bijv. aan carote-
noiden, anthocyanen, lignine, looistoffen, alkaloiden, groeistof
fen. 

Vervolgens is het uitstekend materiaal voor onderzoek om 
iets naders te weten te komen van de differentiatie. Men kan door 
het inenten van vegetatiepunten, door het toedienen van zekere 
agentia, structuren induceren en zodoende iets nader komen tot 
een beter begrip van dit zo wonderlijke probleem. 

Ook op het gebied van de fytopathologie is de weefselkweek 
en de organenlcweek reeds van groot belang geweest. Zo heeft 
Morel, een leerling van Gautheret, obligate parasieten op weef
selculturen weten te kweken, waardoor het mogelijk is ten allen 
tijde deze parasieten te bestuderen zonder aan de seizoenen ge-
gebonden te zijn. Nog ander belangwekkend onderzoek door 
Morel verricht, dient hier genoemd te worden. Voor kru i 
singsdoeleinden is het vaak belangrijk de beschilcking te hebben 
over virusvrije individuen van rassen met uitmuntende eigen
schappen, die echter in de cultuur voor honderdpercentvirusziek 
zi jn. Het was bekend, dat de cellen van apicale meristemen van 
viruszieke planten niet door virus besmet behoeven te zijn. Het 
is Morel nu gelukt om uit dergelijke gezonde topjes van overigens 
viruszieke planten, gezonde, virusvrije planten op te kweken. 

Slotbeschouwing 

Bij de aanvang van zijn experimenten in 1898 moet Haber
landt zich hebben afgevraagd, wat er uit een willekeurige cel uit 
een plant geisoleerd en in een milieu, waarin zich alle stoffen 
nodig voor groei en ontwikkeling bevinden, zou kunnen ontstaan. 

Zestig jaar later heeft Stewart hier bijna een antwoord op 
weten te geven. Het is deze onderzoeker gelukt uit een van de 
oranje peen afgeleide weefselkweek, die de bijzondere eigenschap 
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bezat wortels en stengels te vormen, cellen te isoleren. Uit één 
zo'n cel ontstaat een cellenaggregaat, waaraan vegetatietoppen 
van wortels en stengels met blaadjes ontstaan, waaruit complete 
planten konden worden opgekweekt. Men kan dus zeggen dat uit 
een vegetatieve cel zich een gehele plant kan ontwiklcelen, waar
bij echter wel te overwegen is, dat deze cel voorhands nog niet 
direct uit een plant is geisoleerd, maar indirect via een uit een 
plant afkomstig weefselkweek. In het begin van dit artikel wer
den de wegen van de generatieve en de vegetatieve voortplanting 
genoemd, waarlangs nieuwe individuen kunnen ontstaan. In ter
men van cellen sprekende, kan men thans zeggen, dat beide wegen 
mogelijk zijn, uitgaande van één enkele cel. De plantecel, onver
schillig wellce, is dus omnipotent.' 
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V E R B A N D TUSSEN E L E K T R O C H E MIE 
EN CORROSIE V A N M E T A L E N 

door 
Dr. I r . A. Slooff 

Inleiding 

Wanneer we een metaal dompelen in een elektrolyt d.w z 
een milieu waar de geleiding van de elektrische stroom gebeurt 
door middel van ionen, dan constateren we dat er een elektrische 
potentiaalsprong bestaat tussen het metaal en dit elektrolyt. Deze 
potentiaaisprong metaal/elektrolyt wordt in stand gehouden door 
een elektrochemische dubbellaag die we ons op het metaalopper
vlak aanwezig denken. Wanneer deze elektrochemische dubbellaag 
homogeen yan aard is, zal er transport van geladen deeltiesin 
gelijke mate van en naar het metaal plaats vinden. Dit betekent 
dat er geen corrosie of slijtage van het metaal kan verlopen Er 
gaan via de elektrochemische dubbellaag evenveel metaalionen uit 
het metaalrooster in het elektrolyt als omgekeerd. Eenvoudiger 
kan het met; zorg voor een homogene elektrochemische dubbel
laag en alle corrosie van metalen behoort tot het verleden. 

Corrosie-element 

Wanneer zich op het metaaloppervlak'één elektrochemisch 
evenwicht instelt, dan hebben we een metaaloppervlak met een 
wa^r I tph ^ f^trochemische dubbellaag. Bij een metaaloppervlak 
waar zich alleen de elektrochemische evenwichtsreactie afspeelt 

. die ons uit een oogpunt van corrosie het meest benauwt, namelijk! 

Me taal^:=i Metaalionen + elektronen, 

wordt reeds bij een oneindig kleine stofomzetting in de rich¬
ting van de lonvorming de waargenomen potentiaalsprong in 
stand gehouden. Zouden meetbare hoeveelheden ionen in oplos 
^ ' p f . . ? f n M " Sf.^^°^^de, meetbare hoeveelheden elektronen in het 
metaal achterblijven, dan zou het metaal zodanig meer negatief 
geladen worden, dat ontsnapte metaalionen weer spoedig aange
trokken zouden worden. Het is voor te stellen, dat er m e t l a l S n 
zouden ontsnappen doordat ze met andere ionen uit het elektrolyt 
hff" ^ ""P^S^''''''^. ° complexe verbinding zouden vormen. In 
betekenende mate kan ook dit evenwel niet gebeuren. De tóe taal-

ï l ' v S r a V e n h a g : t ; ltut7.i'Zt ' ^ - - ^ ' ' ^ P P « voor Natuurkunde "DlUgentla" 
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ionen in het eleldrolyt zouden, ondanlcs hun geringe concentratie 
of activiteit, voortdurend voor de neutralisatie van de overmaat 
elektronen in het metaal worden weggenomen. Wanneer zich op 
een (elektrisch neutraal) metaaloppervlak één elektrochemische 
reactie afspeelt, is het niet denkbaar dat een meetbare toename 
van metaalionen in het elektrolyt optreedt zonder dat tevens een 
overschot aan elektronen in het metaal ontstaat. Dit verFchi]nsel 
is tot heden ook niet waargenomen. 

Er kunnen echter wel metaalionen in meetbare hoeveelheden 
in oplossing gaan, als zich andere positieve ionen naar het me
taaloppervlak begeven om het teveel aan elektronen aldaar te ver
bruiken. Die positieve ionen zijn veelal in ongelimiteerde hoe
veelheid aanwezig; bijvoorbeeld in waterig milieu zijn dat de wa
terstofionen. Wanneer de waterstofionen naar het metaalopper
vlak worden getrokken, omdat er metaalionen zijn ontsnapt, dan 
kunnen die waterstofionen met de in overmaat aanwezige elektro
nen ontladen worden. De waterstofionen ontladen zich daarbij tot 
atomaire waterstof en deze kan zich samenvoegen tot moleculaire 
waterstof en dan als gasvormige waterstof ontwijken. Het kringe
tje is daarmede gesloten. Maar als een dergelijke kringloop 
plaatsvindt, bezit het metaaloppervlak niet één elektrochemische 
reactie, maar spelen er zich twee elektrochemische reacties op 
af. Namelijk een reactie die elektronen vrijmaakt. 

Me —> Me++ + 2(e) 

en een reactie die elektronen verbruikt. 

2H+ + 2(e) —»H2 

waardoor de elektrisch neutrale toestand van het metaal wordt 
gehandhaafd. Deze uitkomst levert stof voor de twee volgende 
postulaten; ' ^ , _ , 

A. Wanneer zich op een elektrisch neutraal metaaloppervlak 
één elektrochemische reactie instelt, kan er geen corro
sie van het metaal optreden. 

B. Wil een elektrisch neutraal metaal in een elektrolyt cor
roderen, dan moeten er zich op het metaaloppervlak ten 
minste 2 elektrochemische reacties afspelen. 

Voor het optreden van corrosie zullen we de instelling van in 
elk geval twee verschillende potentiaalsprongen, tengevolge van 
twee verschillende elektrodereacties op een metaaloppervlak in 
aanraking met een elektrolyt, het primaire effect noemen. Het 
secondaire effect is, dat elektronen zich in het metaal van de 
plekken met de laagste potentiaalsprong (de anoden),gaan bewegen 
naar de plekken met de hoogste potentiaalsprong (de kathoden) en 
dat in de grenslaag elektrode/elektrolyt (de-elektrochemische 
dubbellaag dus) een gerichte beweging van ionen plaats heeft. Dit 
heeft tot gevolg, dat de elektrodereacties in een bepaalde richting 
gaan verlopen. • Aan de kathoden treden reacties op die elektronen 
verbruiken en aan de anoden reacties die elektronen vrijmaken. 
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Deze kortgesloten galvanische elementen noemen we, omdat ze 
op de anodische plekken tot verbruik van het elektrode materiaal 
(ons metaaloppervlak) leiden, corrosieëlementen. 

De intensiteit van het secondaire effect, de elektr one nstr oom 
in het metaal, wordt o. a. bepaald door de grootte van het verschil 
tussen de potentiaalsprongen van de elektroden van het corrosie-
element. De grootte van dit potentiaalverschil is mede, doch lang 
niet uitsluitend, bepalend voor de intensiteit van de elektronen-
stroom. Het is namelijk zo, dat de grootte van het potentiaalver
schil tussen anode en kathode met de toename van de elektronen-
stroom kleiner wordt. Onder invloed van de elektronenstroom in 
het metaal neemt het metaaloppervlak een potentiaalsprong t .o.v. 
het elektrolyt aan, die ligt tussen de ongepolariseerde poten
tiaalsprong aan de kathode en de ongepolariseerde potentiaal
sprong aan de anode. Deze mengpotentiaalsprong wordt zodoende 
in stand gehouden door zelfpolarisatie aan anode en kathode van 
het corrosie-element. We spreken nu van de kathodische en ano
dische polariseerbaarheid en duiden hiermede aan, de mate van 
de wijziging in de kathodische of de anodische potentiaalsprong 
per eenheid van stroomdichtheid. Hoe kleiner deze potentiaalwij
ziging b l i j f t , des te minder polariseerbaar is de betreffende elek
trode; hoe groter de potentiaalwijziging wordt des te beter de po
lariseerbaarheid van de elektrode. 

Deze polariseerbaarheden bepalen de stationaire toestand die 
uiteindelijk zal ontstaan en zijn zodoende verantwoordelijk voor 
de intensiteit van de elektronenstroom in het metaal (die van de 
anode wordt aan de kathode juist opgeheven) en de mengpoten
tiaalsprong die het metaal t .o .v . het elektrolyt aan zal nemen. 
Het verband tussen deze grootheden vinden we weergegeven in 
een polarisatiediagram ( f i g . l ) , hetwelk uit experimentele gege
vens, of soms voor vereenvoudigde omstandigheden uit berekenin-

+ POTENTIAAL 

KATHODISCHE 
STROOMDICHTHEID 

ANODISCHE 
STROOMDICHTHEID 

',0i + 2 H V 2 ( . ) 

-POTENTIAAL 

Figuur 1. Polarisatiediagram. 
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gen, volgt. Uit een polarisatiediagram lezen we een aantal groot
heden af die voor de corrosie van een metaal van veel belang 
zijn. De belangrijkste is wel de anodische stroomdichtheid ia, 
die we de corrosiestrootndichtheid noemen, omdat die stroom
dichtheid ons in staat stelt, met behulp van de wetten van Fara
day, de hoeveelheid metaalionen te berekenen die per tijdseenheid 
in oplossing gaan. De corrosiestroomdichtheid bepaalt de corro
sie-intens iteit of wel de corrosiesnelheid. Een corrosiestroom-
dichtheid van 10[j,A/cm^ is voor vele metalen equivalent met een 
corrosiesnelheid van 0,3 n/etmaal. 

De- helling van de curven geeft ons een maat voor de polari
seerbaarheid of polarisatiekarakteristiek van d- elokuroden van 
het corrosie-element. We zullen later zien op welke wijze deze 
polarisatiekarakteristieken ons van dienst kunnen zijn. 

De mengpotentiaal Em en de corrosiestroomdichtheid la dra
gen een dynamisch karakter, d.w.z. zijn gebonden aan een sta
tionaire toestand, die bepaald wordt door ten minste twee elek
trochemische reacties, welke aan het metaaloppervlak in de ge
schetste zin verlopen. Een geringe wijzl£,:ng ln de kringloop en 
er ontstaat een gewijzigde stationaire toestand met als gevolg een 
wijziging in de mengpcientiaal en de corrosiestroomdichtheid. 
Mogen we wel van een stationaire toestand spreken? Het benade
ren van d:o toestand geeft de situatie beter weer. Welke factoren 
kunnen nu een wijziging in de kringloop van het corrosie-element 
doen ontstaan? 

De samenstelling van het elektrolyt en de gasfase, de tempe
ratuur, de druk, de fysische geaardheid van het metaal zijn Uc-
toren, die we one constant kunnen denken. Van de elektronen- en 
lonengeleidbaarheld van de elektrochemische dubbellaag kunnen 
we dat ook nog denken, hoewel de opbouw van die dubbellaag niet 
statisch maar dynamisch Is, d.w.z. zich naar de omstandigheden 
regelt. Waar we helemaal geen weet meer van hebben, dat is de 
verhouding van het werkzame kathode- en anode-oppervlak. Zo 
een corrosie-element wordt als het ware gedirigeerd door een 
elektronisch brein waar we geen vat op hebben. Van dit brein 
kunnen we alleen maar hopen en in gunstige gevallen kunnen we 
daartoe bijdragen, dat het een eenzijdige Instelling prefereert 
boven een voortdurende variatie in grootheden als de mengpoten
tiaal en de corrosiestroomdichtheid. 

Tot zover hebben we steeds gesproken over een corrosie -
element of het corrosie-element. We moeten echter wel beden
ken, dat slechts bij uitzondering een scherpe afscheiding van ka
thodische en anodische gebieden op een metaaloppervlak is aan te 
geven. We moeten ons voorstellen, dat op het metaaloppervlak 
enkele tot ontelbaar veel soortgelijke corrosle-elementen werk
zaam zijn. De kathodische en anodische gebieden zullen, wanneer 
deze elementen van microscopische aard zijn, voortdurend on
derling van plaats verwisselen. Zijn deze gebieden van macrosco
pische gedaante en aan een bepaalde plaats gebonden, dan spelen 
de overgangszones van deze gebieden een grote rol in het werk
zame oppervlak van de kathoden en de anoden. Wanneer we over 
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het corrosie-element spreken bedoelen we feitelijk het gemiddel
de corrosie-element uit een aantal soortgelijke corrosle-elemen
ten. Zijn deze van microscopische aard en zeer groot in aantal 
dan bezitten de mengpotentiaal en de corrosiestroomdichtheid een 
constant karakter. Zijn de corrorie-elementen van macroscopi¬
sche aard en klein in aantal, dan treden gemakkelijk variaties in 
de mengpotentiaal en de corrosiestroomdichtheid op. , 

In feite kunnen we dus van het getekende polarisatiediagram 
van een corrosie-element niets weten. Er is nog nooit een pola
risatiediagram van een corrosie-element bepaald. Waarom wordt 
dan met een dergelijk steriel of dor begrip gewerkt? Laten we 
eens nagaan wat we van het polarisatiediagram van een corrosie-
element wel weten of kunnen weten. Zoals reeds is vastgesteld 
laat het ons zien, dat, wanneer we een metaal dompelen ineen 
elektrolyt, er zich gemakkelijk wijzigingen in de mengpotentiaal 
en de corrosiestroomdichtheid voor kunnen doen. Dit wil zeggen 
dat we kunnen begrijpen waarom de corrosie van metalen zich zó 
capricieus gedraagt. Maar er is nog wel meer gelukkig. Als we 
de anodische of de kathodische reactie van het corrosie-element 
zouden kunnen onderdruldcen, dan zouden we de corrosie tot on
meetbaar kleine waarde terug kunnen dringen. Een middel daartoe 
bieden ons de organische deklagen. Hiermee begeven we ons op 
het terrein van de chemische resistentie van de kunststoffen. Om 
versnippering ta voorkomen wenden we ons hier direktweer van 
al en concenü-eren onze aandacht op de quasi-enkelvoudige elek
trode. Onder een quasi-enkelvoudige elektrode verstaan we een 
metaaloppervlak, waar zich in contact met een elektrolyt één 
praktisch homogene elektrochemische reactie op heeft ingesteld 
Van de msteUing van een quasi-enkelvoudige elektrode zullen we 
nu een aantal voorbeelden bespreken. 

Alvorens dit te doen dient te worden opgemerkt, dat het po
larisatiediagram uit figuur 1 een zeer algemeen karakter bezit. 
Dat wi l bijvoorbeeld zeggen, dat het zowel een kortgesloten cor
rosie-element als een elektrolysecel (elektroden verbonden met 
een uitwendige stroombron) kan betreffen. In het laatste geval is 
slechts een gedeelte van de anodische en kathodische curven aan
geduid. De zelfpolarisatie of polarisatie, die zijn neerslag gevon
den heeft m de getekende curven, moet worden beschouwd als de 
resultante van weerstand-, concentratie-, activeringspolarisatie 
etc. De anodische en kathodische polariseerbaarheden ziin als hel 
ware opgebouwd uit een aantal vormen van polarisatie. Van beide 
soorten reacties zijn nog andere voorbeelden te geven met een 
voor iedere reactie specifieke curve. Voor het gemak willen we 
deze curven echter onder één kathodische en één anodische curve 
vangen Zo gewapend kunnen we ons nu met de quasi-enkelvoudige 
elektroden bezig gaan houden. In het bijzonder die, waarbij de 
kathodische of de anodische stroomdichtheid of beide tot een zeer 
geringe waarde worden teruggebracht, vragen onze aandacht 
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Quasi-enkelvoudige elektroden 

A. Wanneer we met behulp van een uitwendige spanningsbron 
de potentiaalsprong van het metaal t, o. v. het elektrolyt verlagen 
tot de open-circuit-potentiaalsprong (E^) van de anodische reactie 
van het corrosie-element, dan wordt daarmede de corrosiestroom 
geheel onderdrukt. Op het metaaloppervlak speelt zich allejen een 
kathodische reactie af; de anodische of corrosiereactie wordt in 
dit geval geheel genivelleerd. De benodigde uitwendige stroom
sterkte, die altijd groter zal zijn dan de stroomsterkte die volgt 
uit de corrosiestroomdichtheid ia, wordt o.a. bepaald door de 
polariseerbaarheid van de kathodische reactie in het corrosie-
element. Hoe geringer de kathodische polariseerbaarheid des te 
groter wordt de benodigde uitwendige stroomsterkte. De polari
seerbaarheid van de anodische reactie in het corrosie-element 
speelt hierbij een zelfde ro l . Deze uitwendige kathodische polari
satie of kathodische bescherming van een metaal zal dus alleen 
daar toegepast worden, waar het metaal in het elektrolyt gemak
kelijk kathodisch maar ook anodisch te polariseren is. Buislei
dingen, scheepsrompen, opslagtanks worden kathodisch be
schermd en alleen wanneer ze voorzien zijn van organische dek
lagen. De beschadigingen of poriën in de deklagen worden dan 
kathodisch gepolariseerd. Dit is ook voldoende, terwij l de totale 
benodigde stroomsterkte binnen redelijke grenzen b l i j f t . 

Of kathodische bescherming mogelijkheden biedt, zal uit de 
polarisatiecurven van het metaal onder de betrefifende omstandig
heden afgeleid moeten worden. Er kunnen daarbij voor de prakti
sche toepassing van een metaal dikwijls belangrijke inlichtingen 
worden verkregen. Als voorbeeld willen we noemen het opheffen 
van de spanningscorrosie bij metalen door kathodische polarisa
tie. Deze corrosie met medewerking van mechanische spanningen 
in het metaal uit zich veelal door een gevaarlijke interkristallijne 
aantasting met als gevolg scheurvorming. De scheurvorming kan 
voorkomen worden of tot stilstand worden gebracht door het me
taal kathodisch te polariseren. Enig verband met deze waarne
ming houdt het door meer dan één onderzoeker gesignaleerde 
verschijnsel, dat roestvaste staalsoorten bij volledige uitsluiting 
van de zuurstof geen spanningscorrosie vertonen. 

B. We kunnen het metaal met behulp van een uitwendige 
spanningsbron ook anodisch polariseren, dus een positieve span
ning geven t .o.v, het elektrolyt, en wel zodanig, dat het metaal 
een potentiaalsprong t .o .v . het elektrolyt aanneemt die gelijk 
wordt aan de open-circuit-potentiaal van de kathode reactie (Ek). 
De corrosiestroom wordt dan niet opgeheven, maar wel heeft dan 
corrosie egaal over het gehele oppervlak plaats, wat onder om
standigheden verkieslijker kan zijn dan selectieve aantasting. We 
zouden dit een anodische egalisering van de corrosie kunnen noe
men; een anodisch egalisatiefonds.' 

Bij die anodische polarisatie kan echter ook een verhoging 
van de anodische polariseerbaarheid optreden tengevolge van 
filmvorming op het metaaloppervlak. De anodische stroomdicht-
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heid daalt dan tot zeer geringe waarden en de potentiaalsprong 
van het metaal t .o .v . het elektrolyt komt op een beduidend meer 
positief of edeler niveau te liggen. We zeggen dat het metaal is 
gepassiveerd en bedekt is xaei een passieve film. Deze passieve 
f i l m wordt door een zeer geringe anodische stroomdichtheid van 
1 - l O p A / c m ^ i n stand gehouden. Dit correspondeert met een 
corrosiesnelheid van 10 - 100 p/jaar. Of door anodische polari
satie passiviteit op zal treden, kan worden afgeleid uit de ano
dische polarisatiecurve van het metaal onder de betreffende om
standigheden. Zo kan bijvoorbeeld staal in zwavelzuur-en fos
faatoplossingen, lood in sulfaatoplossingen, zink in carbonaatop-
lossingen en titaan in chloride-houdende vloeistoffen gepassiveerd 
worden. 

C. Nu we kennis gekregen hebben van die anodische polari
satiecurve en we zien dat in zo' n curve een passieve tak voor
komt, kunnen we ons afvragen of ervoor gezorgd kan worden dat 
het metaal in het passieve potentiaalgebied wordt gebracht en ge
houden, anders dan door het metaal anodisch te polariseren met 
een uitwendige stroombron. Bezit het metaal namelijk een poten
tiaal in het passieve gebied dan is voor de instandhouding van die 
potentiaal een zodanig geringe stroomdichtheid nodig dat de cor
rosiesnelheid praktisch gelijk aan nul wordt. We kunnen deze toe
stand nu bereiken door aan het elektrolyt een of meer stoffen toe 
te voegen die een redox-potentiaal bezitten, overeenlcomend met 
het bewuste passieve gebied. 

Voorbeelden vinden we bij het passiveren van staal in neu
trale en alkalische milieus met chroomaationen en van staai in ge
concentreerd salpeterzuur. In beide gevallen stellen we ons voor 
dat een corrosie-element in werking treedt, waarbij aan de anode 
een verwaarloosbare ionisatie van het metaal plaats vindt en aan 
de kathode het redoxsysteem in verwaarloosbare mate wordt ge
reduceerd. Voor beide voorbeelden is deze reduidie waarschijn
l i jk essentieel; in het ene geval om de gewenste onoplosbare 
chromiverbinding te vormen in het andere geval om de noodza
kelijke nitrietionen te laten ontstaan. Deze nitrietionen bevorde
ren de reduldiereactie katalytisch zodanig dat de kathodereactie 
minder polariseerbaar wordt. Dit leidt dan tot verhoging van de 
mengpotentiaal van het staal tot in het passieve gebied. Bij aan
wezigheid van ureum, dat de nitrietionen bindt, is staal in gecon
centreerd salpeterzuur namelijk niet te passiveren. 

Stoffen die in staat zijn een metaal te passiveren worden 
passivatoren genoemd. 

p . Inhibitoren zijn verbindingen die in staat zijn om de aan
tasting van metalen in een agressief milieu praktisch tot stilstand 
te brengen. Deze verbindingen zijn meestal in opgeloste toestand 
in dit milieu aanwezig. Waar het gebied van de passivatoren ein
digt en dat van de inhibitoren begint is moeilijk aan te geven. Het 
ware verstandiger om beide soorten verbindingen onder één 
hoedje te vangen en aan te duiden met de naam corrosievertra^ 
gers. 



110 

Er zijn corrosievertragers die de Icathodische polarisatie-
karakteristiek van het corrosie-element wijzigen er zijn ook 
corrosievertragers die de anodische polarisatiekarakteristiek 
doen veranderen. Cor r os ie ve r tr age r s heten nu die verbindingen, 
welke in staat zijn deze polariseerbaarheden te verhogen. Dit 
leidt steeds tot verlaging van de corrosiestroomdichtheid en dat 
is wat we nastreven. Aan het gebruik van corrosievertragers kan 
een gevaar kleven. Indien zi j in onvoldoende mate aanwezig zijn, 
kan dit tot plaatselijke intensivering van de corrosiestroomdicht
heid leiden. Dat zulks bij anodische corrosievertragers eerder te 
duchten valt dan bij kathodische mist o . i . elke grond. Wanneer 
namelijk onderdosering optreedt, wordt bij beide corrosievertra
gers de ongunstige toestand van een klein anode-oppervlak naast 
een groot kathode-oppervlak gecreëerd. Hetgeen wel ten gunste 
van de kathodische corrosievertrager werkt, is het feit, dat een 
elektrochemische dubbellaag met negatieve lading, gericht naar 
het elektrolyt zal ontstaan. De elektrochemische dubbellaag zal 
op anionen een afstotende werking uitoefenen. 

Bij de anodische corrosievertrager zal een elektrochemische 
dubbellaag met positieve lading gericht, naar het elektrolyt wor
den gevormd. De anionen worden dan juist aangetrokken en wi l de 
anodische corrosievertrager het pleit tegenover schadelijke an
ionen zoals chloride- en suLfaationen winnen, dan moet hij in 
grote overmaat aanwezig zi jn. Dit stemt overeen met praktische 
ervaringen. Het is bekend, dat kathodische corrosievertragers 
reeds in zeer geringe concentratie werkzaam zijn en anodische 
corrosievertragers in aantallen van procenten worden toegepast. 
Voorbeelden van kathodische c o r r os 1 e v e r t r a ge r s vinden we in een 
zeer groot aantal organische verbindingen; ter illustratie z i j ver
meld difenylthioureum en hexamethyleentetramine. Als anodische 
c or r os ie ve r trage r s hebben chromaten, fosfaten, silicaten en ben-
zoaten naam verworven. 

Roestvast staal kunnen we zijn eigen corrosievertrager noe
men. Zuurstof speelt een belangrijke rol bij dit voorbeeld van 
anodische corrosievertraging. Reeds is opgemerkt dat bij volle
dige afwezigheid van zuurstof geen spanningscorrosie bij roest
vast staal wordt waargenomen. Het is daarbij tevens gebleken, 
dat bij aanwezigheid van onvoldoende zuurstof wel spanningscor
rosie doch bij aanwezigheid van voldoende zuurstof ook weer geen 
spanningscorrosie optreedt, 

E. Het elektrochemische evenwicht tussen een elektrode en 
een waterige oplossing kan door de volgende algemene vergelij
king worden weergegeven. 

aA + bB + cHgO + mH"*" + n(e) = O 

Wanneer evenwicht is ingetreden moet de algebraïsche som van 
de totale moleculaire thermodynamische potentialen van de deel
tjes, die aan de reactie deelnemen, gelijk aan nul zi jn. M. Pour-
baix komt uitgaande van dit principe tot een algemene vergelij
king, die het mogelijk maakt, de elektrodepotentiaal d.w.z. de 
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potentiaalsprong tussen elektrode en elektrolyt, in afhankelijkheid 
van de pH te berekenen. De school,van Pourbaix heeft nu gezorgd 
dat we de beschikking hebben gekregen over de E-pH diagrammen 
van een groot aantal metalen. In die diagrammen (zie f ig . 2) wor-

Figuur 2, Gebieden waar ijzer kan corroderen, waar het immuun is en waar gepassiveerd, 

den de potentiaalgebieden aangegeven waar een metaal wel en 
waar het niet zal corroderen. Hierbij zijn twee soorten corrosie-
vastheid te onderscheiden. Ten eerste zijn er gebieden, waar het 
metaal corrosievast is, omdat het volledig bedekt is met een me
taalverbinding die in evenwicht is met een verwaarloosbare con
centratie van 10"̂  mol/liter van deze verbinding in het elektrolyt. 
Dit zijn de gebieden van passiviteit van het metaal. Ten tweede 
bestaat er een gebied, waar het metaal in evenwicht is meteen 
concentratie van het metaalion in het elektrolyt gelijk aan of lager 
dan 10 '' gramion of gramatoom per li ter. Dit is het gebied van 
de thermodynamische stabiliteit of immuniteit. 

Of een metaal zal corroderen wordt niet bepaald door één 
elektrochemische reactie maar door ten minste twee tegengesteld 
gerichte elektrochemische reacties. Het nut van de algemene 
vergelijking van Pourbaix b l i j f t dus beperkt tot de berekening van 
de open-circuit-potentialen E,, en Ê  (C en A in f lg . 3), die we ons 
aan de kathode, respectieveiijk anode, van het corrosie-element 
oorspronkelijk aanwezig denken. Doen we dit voor reacties, die 
we in een corrosie-element mogen verwachten en rekenen we de 
experimenteel gevonden corrosiesnelheid om in de corrosie-
stroomsterkte (1) (I^ax uit f lg . 3), dan kunnen we met behulp van 
de experimenteel gevonden mengpotentiaal (P in f ig . 3) een pola
risatiediagram van een cox-rosie-element construeren. Deze me
thode is door U.R.Evans, de bekende onderzoeker op het gebied 
van de corrosie van metalen, toegepast lang vóór dat we uit de 
E-pH diagrammen de potentiaalsprongen af konden lezen. Het 
grote nut van de Evansdiagrammen (flg. 3) ligt hier, dat veel van 
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hetgeen vóór die ti jd in het duister was gehuld met die diagram
men een heldere kwalitatieve grondslag heeft gekregen. 

Noble pothodic) 

i 
E, 

E - R , • \ p _ _ _ — — - " 

i 

\ 

Current I 

Figuur 3. Evansdiagram. 

Met anodische en kathodische polarisatiecurven Icunnen we 
nagaan of hetgeen de E-pH diagrammen voorspellen zich ook laat 
verwezenlijken (zie f ig . 4). Zijn inderdaad de gebieden van immu
niteit en passiviteit te realiseren? Onder bepaalde omstandighe
den lukt dat wel en kloppen de theoretische en praktische gege
vens vr i j aardig. 
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Hoe wordt nu het corrosietaeeld, wanneer we het metaal zon
der meer in het elektrolyt plaatsen? Hoe beihvloedt het kortge
sloten corrosie-element, dat dan in werking treedt, de zelfpola
risatie aan de elektroden van dit element? Worden dan ook de 
gebieden van passiviteit en immuniteit ingesteld, want dat interes
seert ons het meest? Dat wi l zeggen, kunnen we een kwantita
tief verband leggen tussen de anodische en kathodische polarisa
tiecurven en het polarisatiediagram van het corrosie-element? 
Voor het moment nog niet. Toch zou dit wel nodig en nuttig zijn, 
want dat er nog corrosievraagstuklcen zijn vindt zijn oorzaak in 
de kathodische en anodische zelfpolarisatie van het corrosie-ele
ment. 

Besluit 

De titel van de voordracht luidt, verband tussen elektroche
mie en corrosie van metalen. Die titel moest ten rechte feitelijk 
luiden, het verbond tussen elektrochemie en corrosie van meta
len. 

De neiging zou kunnen ontstaan met weemoed terug te denken 
aan de t i jd dat we leefden met het dogma van de fundamentele 
cor ros ie-cel. Dat dogma hield in dat metalen met een ionisatie-
potentiaal boven de waterstof potentiaal niet konden corroderen en 
de metalen met een ionisatiepotentiaal lager dan de water stof po
tentiaal wel konden corroderen. Dit dogma leverde echter meer 
uitzonderingen dan bevestigingen op. 

Uit de fundamentele corrosie-cel is de theorie van het cor
rosie-element geboren. We hebben deze theorie met al zijn te
kortkomingen uitgestald. Terreinen waar grote energieverschil
len overschreden moeten worden maken een veel. doorwrochter 
indrulc - we behoeven slechts te denken aan de kernchemie en haar 
toepassingen - dan het gebied van de elektrochemische reacties en 
kinetica waar geringe energieverschillen zulke ingrijpende gevol
gen met zich brengen. Onze methode van werken is kennelijk nog 
niet verfijnd genoeg. 
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B I O C H E M I S C H E A S P E C T E N V A N HET 
GEN E E S M I D D E L 

door 
Prof. Dr. J. Kok 

De samenstelling van onze artsenljschat Is oorspronkeliik o d 
zuiver empirische basis tot stand gekomen. Vele, ook thins noe 
c S r o i Ï M H k ' o v i ' ' ' ' " " ^'^\?' volksgeneeskunde in de o f f ? 
H p rLi f ^ ''̂ '̂ ^genomen. Men moet bewondering hebben voor 
de durf en vooral voor de opmerkingsgave van hen die h e n a a l r i P 

middelen voor het eerst hebben toegepalt. wIj mogén veu^ 
nemen, dat de ervaring duur is gekocht en hitgeefzich enslot ^ 
heeft gehandhaafd, slechts een kleine fractie is van alle mkdeïen 
die men m de loop der tijden heeft beproefd miaaeien. 

De studie van het geneesmiddel als zodanig is eigenliik noe een 
jonge wetenschap. De leerstoelen voor farmaco ogS zi 7 nog 
slechts enkele decenniën geleden ingesteld. Vóór dil tijd was het 
de khmcus, die zich met de therapie bezig hield en de Jrganische 
chemicus, die trachtte de structuur van de geneesmiddelen te 
ontsluieren, ze probeerde te synthetiseren en verwanté orodukten 
maakte Samenwerking tussen chemicus en i S S L o ? leSdë 
tenslotte tot synthetische produkten, die niet slechts de oudere 
n ^ H ^ f ^'^^K P^^S^ten konden vervangen, maar ook beter Saren 
omdat ze bepaalde ongewenste eigenschappen misten. Een svnthe-: 
hsch produkt kan verder het voordeel hebben goedkopeTte zKn en 
Èorbellngr^?k' 'dit\1 ""Afhankelijk van\et nüuurproiSkt 
Hoe belangrijk dit kan zijn, moge blijken uit de ervaringen in de 
tweede wereldoor og, toen de geallieerde troepen voorde malaria! 
bestr jding geheel op synthetische middelen waren aangewezen 
omdat Java als leverancier van kinabast was uitgevallen Ook "n 
fk cZl T'l^^^^ ^ ^ " , f ^ " synthetisch produkt voordelen hebben-
ik denk daarbij m deallereerste plaats aan de vele lokaal "anesthe 

S ' g e t ' n to\ verSri'^'^' T^'""'' gemakkeü'k L n S n g 
kan geven tot verslaving, kunnen vervangen. Door wijzigingen in 
de structuur aan te brengen ging men na, welke groepen eslent 
eel zijn voor de activiteit en zo kwam men tot relatilf eenvoudTgë 
verbindingen. B J dit alles vroeg men zich slechts af welkl g r o f 
pen noodzakelijk waren om een bepaald effect te verkrijgen Od 
welke wijze dl effect tot stand kwam, werd tot op dat olenblik 
en vnnr T ^ ^ f ^^^^ ^^^^ pas veel later\Svragen 
en voor de oplossing van de vraagstukken, die zich hierbfi voor 
irZ'.nZf^ ^^'^ j°"gere wetenschap dan 5ë farmacologie nl. die van de biochemie nodig. Het merkwaaïdigi 
wnrHt r^J'^^.^'"F ^^J biochemie gewoonlijk g S l n i e e f d 
wordt_als_£e scheikunde van de levende materie en in feite \s 5e 
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biochemie dus een basiswetenschap voor vele andere studievalc-
ken die al vroeger tot ontwikkeling of althans tot erkennmg als 
zelfstandig vak gekomen zijn. Een van de oudste richtingen waar
in zich het biochemisch onderzoek met betrekking tot geneesmid
delen bewoog, was de studie van de lotgevallen van deze stoften 
in het levende organisme. Immers het is duidelijk, dat de werking-
van een geneesmiddel steeds zou blijven voortduren, mdien het 
lichaam niet over bepaalde mechanismen beschilde om zich er 
van te ontdoen of ze onwerkzaam of ongevaarlijk te maken. JJe 
eenvoudigste weg is natuurlijk de uitscheiding en vele geneesmid
delen kan men ook ten dele in de urine weer onveranderd terug
vinden. In een veel groter aantal gevallen echter ondergaan zi] 
veranderingen; deze veranderingen zouden volgens oudere opvat
ting als een soort ontgiftigingsmechanisme werken. In werkelijk
heid kan men niet van zuil;: een mechanisme spreken, onqdat ae 
stoffen, die gevormdworden, soms toxischer zijn dan het uitgangs-
nrodukt. Zo kan benzeen tot fenol en naftaleen tot naftol geoxi
deerd worden. Een fraai voorbeeld van deze soort veranderingen 
levert het aniline, dat geacetyleerd en geoxideerd wordt. Het; met 
dit oxidatieprodukt verwante fenacetine geeft hetzelfde omzettings-
produkt. 

NHCOCH3 NHCOCH3 NHCOCHg 

Dit produkt wordt de laatste jaren als pijnstiHend middel in de 
therapie ingevoerd. De acetylering, waarover ik straks nog nader 
met U zal spreken, behoeft niet altijd tot een zo gunstig effect te 
leiden als bij het zo juist genoemde voorbeeld. Sulfapreparaten 
worden eveneens geacetyleerd en daarbij zo goed als onwerkzaam 
gemaakt, terwijl ze bovendien slecht oplosbaar worden en aanlei
ding kunnen geven tot concrementen in de nieren. 

In een enkel geval heeft een nieuw geneesmiddel zijn ontstaan 
te danken gehad aan een omzettings mechanisme. Ik denk hierbij 
aan een betrekkelijk nieuw malariamiddel, proguanil, dat in het 
organisme tot een andere verbinding wordt omgezet, die men uit 
de urine van met proguanil behandelde patiënten heeft kunnen iso
leren en die de eigenlijke werkzame stof zou zijn. Andere onder
zoekers hebben daarna een stof gemaakt, die er grote overeen
komst mee vertoont en die wel als zodanig actief is. Ik kom op 
deze aangelegenheid straks nog uitvoeriger terug. 
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Allereerst wi l ik echter nog enkele andere onderwerpen zeer 
kort behandelen, want men kan niet over de biochemische aspec
ten van het geneesmiddel spreken zonder althans een aantal bio
chemische produkten kort te hebben genoemd. Vele van deze pro
dukten zijn reeds zo zeer opgenomen in onze artsenljschat, dat 
we ons ternauwernood realiseren met een produkt van biochemi
sche oorsprong te doen te hebben. Een enkel voorbeeld moge dit 
illustreren. Adrenaline, het hormoon uit de bijnier, wordt tegen
woordig geheel synthetisch bereid en men kent een hele reeks 
stoffen met analoge werking, doch ook het oxytocin e uit de hypo
fyse-achterkwab, v/aarvan de structuur door de prachtige onder
zoekingen van Du Vigneau ontsluierd werd, is thans in het labo
ratorium te bereiden. Insuline is voor vele mensen een onmis
baar deel van hun dieet geworden. Dat men bij dyspepsie'én fer
menten kan gebruiken, die de spijsvertering bevorderen, is even
eens gemeengoed geworden. Iets minder bekend is het ferment, 
hyaluronidase, dat in staat is een mucopolysaccharide, het hya-
luronzuur, af te breken. Hyaluronzuur is een bestanddeel van de 
bindweefsels en, bij onderhuidse infusies, kan toevoeging van 
hyaluronidase deze sneller en pijnloos laten verlopen. Hyaluroni
dase is ook het ferment, dat de spermatozoied in staat stelt in het 
ei door te dringen; er zijn bepaalde stoffen, o. a. flavonolglucosl-
den, die de activiteit van het ferment remmen en met behulp van 
deze stoffen heeft men in Engeland proeven genomen tot geboorte
regeling door beide partners deze stoffen te laten gebruiken. 

Een ander ferment, het papal'ne, dat eiwitten kan afbreken, 
wordt tegenwoordig als wormmiddel gebruikt. Hier doet zich een 
interessant biochemisch probleem voor, want de wormen in de 
darm staan voortdurend bloot aan de inwerking van eiwitsplitsende 
fermenten zoals het trypsine van het pancreas. We kennen ecMer 
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een aantal inhibitors van deze fermenten en we moeten wel aan
nemen, dat de ingewandswormen over zulk. een inhibitor beschik
ken. Tegen het lichaamsvreemde papalhe, dat van plantaardige 
oorsprong is, zijn ze echter niet beschermd. 

Hiermede zijn we dan gekomen op een terrein, waarmede wij 
ons voornamelijk bezig willen houden nl. dat van de fermenten. 
Fermenten kunnen wij het best definiëren als organische kataly
satoren, die door een levende cel worden geproduceerd, doch ook 
buiten die cel werkzaam kunnen zijn. Ieder levend organisme is 
in een dynamisch evenwicht tussen opbouw en afbraak en het zijn 
de fermenten, die daarbij regelend optreden. Alle fermenten zijn 
eiwitten en zi j bevatten ook alle een of meer actieve groepen, die 
voor de eigenlijke reactie verantwoordelijk zijn. Soms kan men 
zulk een groep van het eiwit afsplitsen door dialyse; men noemt 
dan het eiwit apo-enzym, het afgesplitste deel co-enzym en het 
geheel holo-enzym. Vele stoffen, die wij als vitamines kennen, 
zijn bestanddelen van co-enzymen. 

Allereerst willen we thans nagaan welke de functies zijn, die 
fermenten in het levende organisme vervullen en daarna zien hoe 
deze functies door geneesmiddelen kunnen worden beïnvloed. 

In de eerste plaats zijn ze belast met de synthese van stoffen, 
die als energiebron dienen voor de fysiologische functies in de 
cel. In de dierlijke cel worden koolhydraten opgeslagen als glyco
geen, terwijl ook energie kan worden opgehoopt in bepaalde fos-
foszuurverbindingen zoals adenosinetrtfosfaat. Omgekeerd kunnen 
zi j ook dienen om de opgeslagen energie om te zetten in mechani
sche arbeid, zoals bij de spierarbeid, waarbij het opgeslagen 
glycogeen weer wordt gesplitst. Zoals we boven hebben vermeld 
wordt de opbouw zowel als de afbraak van de celbestanddelen door 
fermenten geregeld. Voorts kunnen ze beschermen tegen het bin
nendringen in de cel van vreemde lichamen. Celvreemd eiwit 
wordt door proteasen afgebroken, onnatuurlijke aminozuren wor
den door een d-aminozuur-oxidase uit de weg geruimd. Allerlei 
stoffen worden geacetyleerd, geoxideerd en eventueel gekoppeld 
aan zwavelzuur, glucuronzuur of glycocol uitgescheiden. 

Indien men te doen heeft met een ferment, dat is opgebouwd uit 
een apo-enzym en een co-enzym, kan men zich afvragen aan welk 
van beide de specificiteit van het ferment is gekoppeld. Door 
Spiegelmann is dit vraagstuk op fraaie wijze opgelost. Hij had 
twee giststammen, waarvan de ene glucose vergisten kon en de 
andere door adaptatie geleerd had galactose te vergisten. Scheid
de hij nu co-enzymen en apo-enzymen door dialyse, dan kon men 
deze naar willekeur combineren. Daarbij heeft men vier mogelijk
heden en dan blijkt, dat het apo-enzym bepaalt welke suiker zal 
worden vergist. De specüiciteit ligt dus in de eiwit-component. 
Soortgelijke proeven heeft men ook met ademhalingsfermenten 
gedaan; m verschillende gevallen heeft men kunnen aantonen dat 
het co-enzym door andere verbindingen vervangen kan worden. 

De fermenten vormen een onmisbare factor in ieder levend or
ganisme; het uitschakelen van een bepaald ferment kan een gehele 
reeks reacties ontijdig stoppen. 
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Behalve de fermenten kent men nog tal van andere stoffen die 
voor de groei, ontwikkeling en het ioed functioneren van een 
levend organisme noodzakelijk zijn. Daarbij dientin de allereer
ste plaats gedacht te worden aan de zg. essentiële aminns^nrpn-

f : K ' i i v n f , L " f " ° ^ " ^ ^ " ' . * ^ "^^^ c l o o / o e n l ^ S ï l ^ r ï S ' 
moeifn w o ^ l , "^Af '̂ het voedsel opgenomen 
rpn T..?^ •• ook denken aan onverzadigde vetzu
ren, aan vitamines en aan bepaalde minerale bestanddelen die 
IlTen 'daMt^Pr'""'"''^""" ^^^"^^^^ ^'^^^^^t zijn. We w'eten 
dat c ' « l S L ^ n t f f T \ f ' ' ' ' ° ™ ^ " S de.bloedkleurstof nodig is, 

^ i l ni^t slechts een belangrijk bestanddeel van de botten 
IS maar m een bepaalde concentratie in het bloed aanwezig moet 
gemPPn h X rol speelt bij de bloedstolling. Iets m i n d e r a l 
draa ï ï fb ia ïk "̂'""̂ ^^^ ^'^n magnesiumionen bij de koolhy-

ingHfne ' 'n' \ 'n"fi™ T ^ ? " °P Wijze geneesmiddelen kunnen 
ingrijpen in fermentsystemen of fermenten kunnen beïnvloeden 
w sKcS^'SndntH"^'"^'"? geschieden. Sommige hiervan wOlen 
iïigaan ^ ^ " ^ " 1 ^ ^ " ' op enkele andere zullen wij wat uitvoeriger 

,„cf?.^"f?""'^'*f^®" kunnen dienen als dragers voor waterstof als 
vnnr r t H d a a r d o o r kunnen zi j zuurstof everen 
t T e . v < , ? p e ^ f & ^ ^ " ' ' ? " het normali cytochroomolidl-
Dosufe" te S a ? ''"^ f ^i^^"' laatste komt " in buitenspel-
positie te staan. Als gevolg daarvan neemt de ademhaling in be 
langrijke mate toe; bij een bepaald proefobject het zeeëi-el eï 
bfauw w e ï tSloŜ  ka' die t o e n i m e o^der 1 ' ^ ^ v a ï S y T e e n -Srsllltlïlf d?g'r̂ ^̂ ^ - 1 ^ ^ ^ ^ " ^ ech-

nee?mtddpTp?''Hfp H-^"^^ "^^"-^"^^ ^^^^ "^«fe te delen o v e r geneesmiddelen, die bij malaria worden gebruikt. 
Bij een discussie over de aard van de werkinp-van nvihi ..io 

Stoffen zou bereiden met 2 st^^s S o m e n ^ a a ^ ^ 
T e r ' v P r r r ' k ' " ^ ° " ^ r met die van kinine?pTasmSne o?'^teb"riL'^ 
Ter vergelijking volgen hieronder de formules van deze stoffen.' 

CHOH - CH - CH- CHCH=CH., H3CO 

H,CO 
CH2 

CH - N - CH, 

Kinine 
NCC^Hs), 

Plasmochine 
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H 

HoC . CH - (CH2)3N{C,H,)., 

Atebrine 

Deze bewering vond grote weerstand bij vele andere aanwezigen, 
zoals Ing en Gaddum. De zaak zou wel heel eenvoudig worden als 
Sir Christopher gelijk had. Natuurlijk is er wel een invloed van 
de basische groepen, maar deze zal veel meer de lokalisatie van 
het middel gelden dan de eigenlijke werking. Ik ben van mening, 
dat die eigenlijke werking zit in de mogelijkheid om als waterstof-
acceptor op te treden. We weten nl. dat een anti-malariawerking 
toekomt aan antagonisten van pantotheenzuur en van riboflavine. 
Gaan we na wat de gemeenschappelijke betekenis van deze beide 
stoffen kan zijn, dan is het deze, dat ze beide iets te maken heb
ben met oxidatieve functies in het organisme, zi j het dan op een 
geheel verschillend plan. Pantotheenzuur is een deel van het co-
enzym Al, het co-enzym der acetylering, dat o.a. een belangrijke 
rol speelt in de tricarbonzuurcyclus van Krebs. In deze kringloop 
komt de oxidatieve afbraak tot stand van koolhydraten, vetten en 
sommige aminozuren. Riboflavine is meer rechtstreeks betrok¬
ken bi j de oxidatie-reductiereacties in het levende organisme. 
Het is een deel van het gele ademhalingsferment en kan, daar het 
een geconjugeerde dubbele binding bevat, waterstof opnemen. In
dien we ons nu herinneren, wat boven gezegd is over het methy-
leenblauw en voorts bedenken, dat deze laatste stof eveneens een 
anti malariawerking heeft, dan ligt het voor de hand aan te nemen, 
dat malariamiddelen op analoge wijze werken. Uit de formules 
bli jkt , dat ze alle, op één na, tot het opnemen van waterstof in 
staat zijn. Een polarografisch onderzoek in mijn laboratorium 
bevestigde dit. De ene uitzondering was het proguanil. maar 
daarvan hebben we al gezien, dat het eerst in een cyclische ver
binding moet worden omgezet. Alle malariamiddelen hebben naast 
hun antimalariawerking nog vele andere werkingen, bijv. als 
middel bij lupus erythematodes en sommige werken ook tegen lint
wormen. Ook dit past zeer wel bij een zo algemeen werkingsme
chanisme. Natuurlijk kan men zich afvragen waarom dan niet alle 
stoffen, die in de Krebscyclus ingrijpen of die als waterstofaccep-
tor optreden kunnen, malariamiddelen zijn, maar als antwoord 
daarop zou ik willen verwijzen naar hetgeen hierboven is gezegd 
over de Pk in verband met de lokalisatie van het middel. 

Een andere belangrijke rol , die geneesmiddelen kunnen spelen, 
is die van activators van fermenten. Zo kunnen reducerende stof
fen fermenten met SH-groepen activeren. Ditzelfde effect kan 
men ook bereiken door stoffen, die zware metalen blokkeren, die 
zelf "inhibitors" van de SH-fermeuten zi jn . In vele gevallen kan 
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het metaal-complex gebonden worden door zg. chelaatvormers. 
Hierop berust o.a. een deel van de werking van het oxychinoline. 

Van een dergelijke chelaatvormer maakt men ook gebruik om bij 
loodvergiitiging het metaal uit het lichaam te verwijderen. Een 
typisch voorbeeld voor dit soort middelen is ook het dimercaprol, 
B . A . L . , dat bij arseen- en kwikvergiftigingen wordt toegepast. 

Het aantal fermenten, wier activiteit aan de aanwezigheid van 
vrije SH-groepen is gebonden, is zeer groot nl. zeker wel dertig; 
hieronder vinden we de pyrodruivenzuuroxidase, carboxilase, 
pankreaslipase, transaminasen en mono-aminozuuroxidase. 

Zoals boven opgemerkt kunnen zware metalen fermenten met 
SH-groepen onwerkzaam maken, maar ook andere stoffen bezitten 
de mogelijkheid SH-groepen vast te leggen of te oxideren; zoals 
de chin on en, onverzadigde lactonen en onverzadigde ketonen. Bij 
de onverzadigde lactonen denken we aan de hartglucosiden, die 
ook alle een dergelijke groep bevatten. Uit onderzoekingen door 
Meulenhoff, in mijn laboratorium verricht, is intussen gebleken, 
dat bij deze hartglucosiden het mechanisme veel ingewikkelder is 

en dat voor de oxidatieve werking ook metalen en meer speciaal 
sporen koper nodig zijn. Natuurlijk kunnen ook andere, eenvoudi
ge, oxiderende stoffen SH-groepen oxideren; vele desinficiëntia 
berusten op dit principe. 

In verband met het eiwitkarakter der fermenten kunnen alle 
stoffen, die eiwitten neerslaan, fermentremmers zi jn. Alle zware 
metalen, zoals kwik, goud, zilver en koper, en tal van organische 
stoffen, zoals alcohol, ether 'en formaline kunnen als zodanig 
dienst doen. Ook hoge zoutconcentraties hebben een zelfde effect. 

Stoffen, die als activator werken omdat ze metalen blokkeren, 
kunnen fermentremmers zijn, indien ze metalen vastleggen, die 
als actieve groep deel uitmaken van een ferment. Zulk een metaal 
kan zijn koper, cobalt, ijzer, zink of mangaan. I jzer is een be
standdeel van katalase, peroxidase, cytochroom en melkzuurde-
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hydrogenase; mangaan bevindt zich in de arginase. Cobalt is nodig 
voor de opbouw van de rode bloedlichamen; het is een bestanddeel 
van vitamine B12, de stof, die in de bij pernicieuze anemie ge
bruikte leverextracten voorkomt, B12 speelt als deel van eenfer
ment waarschijnlijk een rol bij de opbouw van de nucleotiden en 
eiwitten. Koper komt voor in oxidasen; door een als rodenti^ide 
gebruikte stof, A . N . T . U . , q -naftylthioureum kunnen deze fer
menten specifiek worden geremd. Zwavelwaterstof en cyaan in
activeren oxidasen door metaalblolckering; koolmonoxide legt zich 
aan het ijzer vast en is dus niet slechts een vergilt, dat de adem
haling bloklceert, omdat het ijzer in het hemoglobine bindt, maar 
ook is het een vergift voor de cytochroomoxidase. 

Algemeen bekend is, dat Ca-ionen nodig zijn bij de bloedstol
ling en wel bij de activering van protrombine tot trombine. Legt 
men de Ca-ionen vast met behulp van cit raat, oxalaat of fluoor, 
dan kan men de stolling remmen. Hiervan wordt o. m. bij bloed
transfusies gebruik gemaakt. Fluoor heeft bovendien nog een 
andere werking. Niet slechts kan het oxiderend werken op SH-
groepen en remt het daardoor defosfoglycerine-aldehydedehydro-
genase, maar ook bindt het Mg-ion en en grijpt daardoor in op 
twee plaatsen in de koolhydraatstofwisseling nl . bij de fosfohexo-
kinase en de enolase. 

Gezien de algemene werking van vele van deze zg. inhibitors 
kan men zich afvragen hoe dan wel de specifiteit van deze stoffen 
tot stand komt. In de allereerste plaats kan dit een Icwestie van 
transportmogelijkheden zijn, van verdelingscoëfficiënt tussen 
water en lipoiden, maar bovendien kan men zich daarpaast een 
geheel ander mechanisme denken. Door Ackerman en Potter is 
nl. gevonden, dat er in een aantal gevallen een verband is tussen 
de hoeveelheid ferment en de werkzaamheid van de inhibitor. 
Niet in alle weefsels is nl. de concentratie aan ferment gelijk. Als 
voorbeeld fnoge dienen de cholinesterase. Hieronder volgen enkele 
relatieve concentraties. 

Hersens Glandula submaxillaris Serum 

Activiteit 4 .5 22 100 
Remming 100 28 10 

Remming door een bepaalde hoeveelheid inhibitor 

Deze gedachtengang opent belangrijke perspectieven voor de the
rapie met remstoffen. Door bestudering van de fermentactiviteit 
van bepaalde organen kan men min of meer specüiek:remmen. 
Hetzelfde geldt voor micro-organismen, die in mens of dier zijn 
doorgedrongen en daar pathologische verschijnselen te weeg 
brengen en tenslotte zou men in tumoren op deze wijze de locus 
minoris resistentiae moeten opzoeken en door middel van rem
stoffen de groei kunnen belemmeren. Helaas is het zo, dat de 
verschillen in fermentconcentraties in het laatste geval slechts 



123 

zelden zo evident zijn als bij het bovengegeven voorbeeld. Toch 
wordt m deze richting gedacht en gewerkt. In een kortgeleden in 
Amsterdam verschenen dissertatie van Hulsmann wordt aange
toond, dat de ontkoppeling van de oxidatieve fosforylering o m 
het gevolg kan zijn van het vrijkomen van een vetzuur onder "in-
werkmg yan een esterase. Zou men deze esterase geheel of gro
tendeels kunnen remmen, dan zou men de toestand weer kunnen 
norma iseren. Door Mendel en Mijer zijn dergelijke rems óffe 
gemaakt In de praktijk bleken ze echter nog niet te voldoen 

ü.en tegenwoordig zeer bekende wijze, waarop geneesmiddelen 
de fermentwerking kunnen beïnvloeden, is die vaS de concurrentie 
of de competitie. Waarschijnlijk wel de oudste onderzoekingen op 
dit gebied zijn die van Quastel, die vond, dat de barnsteenzuurde 
hydrogenase geïnactiveerd kan worden door malonzuur en verwan-
p l ^ n k n ^ ' f ^ ^ k l a r i n g is, dat malonzuur voldoende over
eenkomst vertoont met barnsteenzuur om zich met het ferment te 
kunnen verenigen. Dit laatste kan echter malonzuur niet dehv! 
drogeneren; dit bl i j f t dus gehecht aan het ferment, dat aldus on
werkzaam wordt. Het is verleidelijk in dit verband te denken aan 

n l ? r f i , r ' H ' ' ' ' ' ' ' ' \ ^ " " ' ^ " " ' ^ op de hersens; deze zijn 
immers alle derivaten van malonzuur en volgens een later onder
zoek van Quastel remmen zij het zuurstofgebruik in de hersens 
tTca d i t " d o ? ' ' ï ^ ' onderzoek bleek tevens,'dat ook andere hypno-' 
tica dit doen. Een aantreldceli ke biochemische verklaring voor de 
werking van barbi^tuurzuurderivaten ligt op een geheeVander ter! 
tPn h ' V ' f ' ° ' T ^ ' ^ ' '̂IP ^"hnau. Er is een stof, orootzuur gehe¬
ten, die o.a m koemelk voorkomt. Het is een uracilcarbonluur 
dfnl tnpH^ '^'"''-'^^ gefosforyleerd wordt en dan aanlei
ding tot de vorming van nucleotide kan geven. Dit dihydro-oroot-

veSindTn.^'on^dPr'' T ' l " " " '^"^^'^ ' ^" barnsteenL^rureum-
yerbinding onder invloed van een ferment dihydro-orotase. Het 
barbituraat zou voldoende op deze verbinding gelijken om het fer
ment bezig te houden. Kühnau veronderstelt een mogelijke direc
te werking of wel een indirecte, doordat het barbituriat i ^ het 
nucleotide wordt ingebouwd i .p .v . het dihydro-orootzuur 

CH2 - C O i r C O - • CH - CH2 

NH 

CO 

OH: 

co» ^ C 0 - C H - C H 2 - CO 

Barbituurzuur NH 
CO - CR2CO 

NH 

NH/ 

hydantoine 

CO - CR2 

NH 

'NH2 carboxy-
methyl 

hydantoine 



124 

Het aantrekkelijke van deze theorie is, dat ze ook opgaat voor hy-
dantoinederivaten. Vooral de tweede mogelijkheid heeft een grote 
mate van waarschijnlijkheid, omdat moi remming van de groei en 
ontkoppeling van de oxidatieve fosforylering heeft gezien bij an
dere pyrimidine en purinederivaten. 

Het bekendste voorbeeld uit de therapie is waarschijnlijk wel 
het antagonisme tussen sulfanilamide en p-aminobenzo'ézuur. Ook 
hier is weer sprake van concurrentie en wel bij de opbouw van 
foliumzuur, het pteroylglutaminezuur. Dit verklaart, waarom or
ganismen, die foliumzuur niet zelf opbouwen, in het algemeen on
gevoelig zijn voor sulfageneesmiddelen. Foliumzuur, of eigenlijk 
een formylderivaat daarvan, bekend als citrovorumfactor of fo-
linezuur, is weer betrokken bij de opbouw van purines en andere 
stoffen, die nucleoproteiden helpen vormen. Het antagonistisch 
effect van vele stoffen, die sulfa's kunnen tegenwerken, hangt 
hiermede samen. Verder zijn er nog een aantal sulfa's, die bac-
teriostatische eigenschappen ontplooien, die niet door paraSmi-
nobenzoëzuur worden geantagoneerd. In deze gevallen schuilt het 
effect geheel of ten dele in de heterocyclische groep. Op'grond 
van deze eigenschap is men tot de ontdekking van het proguanil 
gekomen. 

Een bijzondere vorm van geneesmiddelwerking is die, waarbij 
het middel structuuranalogie vertoont met lichaamseigen stof
fen. Zi j kunnen dan evenals deze laatste door fermenten chemisch 
veranderd worden en afgebroken, waardoor z i j enerzijds sparend 
werken op het fysiologische substraat; soms ook neemt de behoef
te aan bepaalde cofactoren toe of ontstaat de noodzaak van meer 
energie leverende reacties, die weer haar invloed doet gelden op 
de intermediaire stofwisseling. 

Sommige geneesmiddelen kunnen werken als prosthetische 
groepen van fermenten. Vooral van de vitamines zijn hiervan vele 
voorbeelden te geven. Zo is de prosthetische groep van de carbo
xylase, een ferment, dat o.a. een rol speelt bij de afbraak van 
pyrodruivenzuur, een difosforzure ester van aneurine, pyridoxal 
is als fosforzure ester betrokken bij de tyrosine decarboxylase, 
riboflavine is een deel van het gele adernhalingsf er ment. Vitamine 
A werkt, in de vorm van retinine, als de prosthetische groep van 
het functionele eiwit in het gezichtspurper. 

Zeer nauw verwant hieraan zijn de stoffen, die als co-enzym 
in bepaalde fermenten kunnen worden ingebouwd. Bekend is hier
voor het nicotinezuuramide, dat in co-enzym I en I I voorkomt en 
dus een bestanddeel is van di- en trifosforyridine nucleotide 
(D.P.N, en T .P .N. ) . 

Ook zou men zich geneesmiddelen kunnen voorstellen als co-
substraten, ofschoon daarvoor uit de therapie geen voorbeelden 
bekend zijn. Uit de eiwitafbraak kent men echter wel het ver
schijnsel, dat een bepaalde werking eerst kan optreden als een 
bepaalde groep geblokkeerd is. Pepsine splitst bijv. een peptide
binding alleen als de vicinale NHa-groep niet v r i j is bijv. geben-
zoyleerd, chymotrypsine doet het alleen als de vicinale COOH-
groep niet v r i j is. De mot kan wol niet aantasten als geen thio-



125 

glycolzuur aanwezig is. Het dipeptide glycyl-leucine wordt door 
trypsine niet gesplitst; toevoeging van acetylfenylalanylglycine 
doet de reactie wel verlopen. 

Tegenwoordig wordt papal'ne nog al eens gebruikt als worm
middel; het ferment moet voor deze toepassing echter z.g. ge
activeerd worden. Hiervoor gebruikt men rhodaanverbindingen of 
suLfhydrylverbindingen en het is niet onwaarschijnlijk, dat men 
hier met een zelfde mechanisme te doen heeft. 

Als laatste mogelijkheid van verstoring van een fermentreactie 
moge nog genoemd worden de verwijdering van het substraat of 
de aanbieding van een ander substraat; in dit laatste geval wordt 
het eigenlijke substraat niet aangetast. 

Cyaan bijv. kan ingrijpen in de koolhydraatstofwisseling, door
dat het met glycerinealdehyde een cyaanhydrine geeft en het zo
doende aan het metabolisme onttrekt. Arseenzuur kan gedeelte -
l i jk de plaats van fosforzuur innemen bij de omzetting van gly
cerinealdehyde onder invloed van triosefosfaatdehydrogenase; er 
ontstaat dan fosfoarsenoglycerine-aldehyde in plaats van difosfo-
glycerine-aldehyde. 

Een zeer eenvoudig voorbeeld van een substraatcompetitie is 
die, waarbij een optische isomeer het ferment remt, dat bedoeld 
is de anders draaiende component af te breken. De histidine remt 
aldus histidase. 

Ook fysostigmine en verwante stoffen zoals prostigmine werken 
door substraatcompetitie. Het zijn, evenals acetylcholine, zelf 
esters, die gesplitst worden en daarbij dus sparend op acetylcho
line werken. 

Fysostigmine en Neostigmine, evenals een groot aantal lokale 
anestetica remmen de cholinesterase. Naar het schijnt is de voor
waarde voor zulk een werking een esterbindingen een geallcyleer-
de stikstof. Er is in overeenstemming daarmede een bepaald ver
band tussen de remming van de hersencholinesterase en de toxi
citeit. 

Pantocaine Cocaine Tutocaine Procaine 

Remming 54% 43% 6% O 
L.D. /kg 4 mg 8 mg 15 mg 55 - 110 mg 
konijn 

Tot voor enkele jaren werd voor de werking van efedrine een 
soortgelijk mechanisme als verklaring aangenomen. Het zou de 
amino-oxidase (een ferment, dat o.a. adrenaline kan afbreken) 
binden en daardoor adrenaline tegen het ferment beschermen. Uit 
een onderzoek van de Jongh is echter gebleken, dat dit niet juist 
is. Het werkt volgens hem zelf op de bloedvaten. Een nog iets 
latere onderzoeker meent aangetoond te hebben, dat efedrine in 
het organisme wordt afgebroken o.a. door oxidatie; een van de 
oxidatieprodukten zou een adrenaline of arterenolachtige stof zijn 
en voor + 1% worden gevormd. Hierdoor zou ook de verhouding 
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der werkzame doses van beide stoffen voldoende worden ver
klaard. 

Van een competitie tussen twee geneesmiddelen is sprake bij 
de gewone en de gehydreerde moederkooranalkaloiden. Zowel de 
uteruswerking als de vaatcontractie, die bijv. door ergotamine 
worden teweeggebracht, treden niet of in mindere mate op als 
men vooraf dihydro-ergotamine geeft. Als we aannemen, dat er
gotamine zich, om te werken, moet koppelen aan een ferment of 
aan een substraat, zou de dihydroverbinding dit ook doen, maar 
door het ontbreken der dubbele bmding de verdere reactie belem
meren. 

Voorbeelden van competitie tussen twee geneesmiddelen zou
den gemakkelijk nog meer te geven zijn. Zo kunnen ascorbinezuur 
en methyleenblauw elkander hinderen bij de functie als waterstof-
acceptor. 

Parafuchsine en acriflavine hinderen ellcander door' mycelvor-
ming. 

In de laatste jaren is grote belangstelling ontstaan voor een 
stof, die door decarboxylering en oxidatie van een aminozuur, 
tryptofaan, ontstaan kan nl. het 5-hydroxytryptamine of seroto
nine. Deze stof komt voor in de bloedplaatjes, in de darm en in 
de hersens. De werking van het bloeddrukverlagende reserpine 
wordt wel verklaard als een competitie met dit serotonine in de 
hersens. Zeker is, dat onder invloed van een behandeling met 
reserpine, de hoeveelheid 5-hydroxy-indolazijnzuur, het omzet-
tmgsprodukt van serotonine, in de urine toeneemt. Serotonine zelf 
geeft vaatvernauwing en reeds heeft men een aantal verbindingen 
gemaakt, die als antagonisten van serotonine kunnen werken. 

Tenslotte dient nog even gesproken te worden over de bijwer
kingen van geneesmiddelen. Het is duidelijk, dat het aantal b i j 
werkingen groter zal zijn naarmate het werkingsmechanisme min
der specifiek is. Een stof, die als waterstofacceptor optreden 
kan, zal bijv. op vele plaatsen in het organisme, zijn activiteit 
kunnen ontplooien. De specificiteit van de werking hangt dan soms 
nauw samen met de dosis. 

In het bovenstaande is getracht een overzicht te geven van de 
gedachtengang en van de werkwijze van hen, die zich met de bio
chemie van het geneesmiddel bezig houden. Onze kennis is in 
vele opzichten nog te gebrekkig, dan dat wij nu reeds grote resul
taten zouden mogen verwachten, maar de methode houdt zeker 
beloften voor de toekomst in. 
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W A T IS EN DOET EEN V E R T A A L M A C H I N E ? 

door 

I r . IJ. Boxma 

1. Inleiding 

De omstandigheid dat het onmogelijls is alle wetenschappelijke 
literatuur, die in vele talen verschijnt, te lezen werkt sterk be
lemmerend op de vooruitgang van de wetenschap. Dit is natuurlijk 
vooral duidelijk voor Russische, Japanse en andere niet-West-
europese talen. Maar in Frankrijk, Engeland en Amerika is ook 
niet altijd de literatuur in het Engels, Frans of Duits direct toe
gankelijk. 

Het is vrijwel ondoenlijk alles wat daarvoor in aanmerking 
komt te vertalen. Men weet bovendien dikwijls pas of een artikel 
voor vertaling in aanmerking komt nadat deze is uitgevoerd, zo
dat men er meer en meer toe overgaat tijdschriften volledig te 
vertalen en opnieuw uit te geven. Er verschijnen tegenwoordig 
enorme aantallen tijdschriften (ongeveer 50.000), zodat er een
voudig geen vertalers genoeg beschikbaar zijn. Deze moeten bo
vendien naast kennis van de beide talen ook een goed begrip heb
ben van het betreffende vakgebied. Het is dus vanzelfsprekend dat 
men enige Jaren geleden begon te dromen van de een of andere 
machine, die dit vertaalwerk kon uitvoeren. 

De eerste suggestie het eens met een elektronische rekenma
chine te proberen kwam omstreeks 1947. Er had een correspon
dentie over dit onderwerp plaats tussen Warren Weaver van het 
Rockefeller Foundation en professor Norbert Wiener van het Mas
sachusetts Institute of Technology, waarbij Weaver onder andere 
schreef; "When I look at an article in Russion. I say; "This is 
really written in English, but i t has been coded in some strange 
symbols. I wül now proceed to decode". "Aan diverse instellingen 
begon een onderzoek naar de mogelijkheid elektronische reken
machines voor het vertalen te gebruiken, zoals aan het Massa
chusetts Institute of Technology, University of California, Univ
ersity of Washington en het Princeton Institute of Advanced Study. 
In 1952 werd over de vertaalmachine een congres gehouden. Be
halve in Engeland en Amerika was er toen ook reeds belangstel
ling voor dit onderwerp in Rusland. 

De moeilijkheden, die moeten worden overwonnen voordat een 
vertaalmachine kan worden geconstrueerd, zijn zeer groot Een 
soort van mechanisch woordenboek moet in de machine worden 
Naar een voordracht gehouden voor de KoninUlijUe Maatschappij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te s-Gravenhage op 6 maart 1959. ^ 
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ingebouwd. Gegevens over grammatica van beide talen moeten ook 
aan de machine worden toegevoerd, maar daartoe heeft men eerst 
een uitvoerige studie van de opbouw van de taal moeten maken, 
zoals van woordfrequentie, woordvolgorde, enz. In beperkte mate 
zi jn successen bereikt door toepassing van rekenmachines als de 
IBM 701, de Whirlwind en de Russische B.E.S.M. Momenteel 
wordt in Amerika in opdracht van hetRonie Air Development Cen
ter van de Amerikaanse luchtmacht gewerkt aan de constructie 
van een machine, die uitsluitend bestemd is voor vertalen uit het 
Russisch in het Engels. 

In de rest van deze voordracht zal Lk spreken over de redenen, 
die de elektronische rekenmachine min of meer geschikt maken 
vertaalwerk uit te voeren, over de vele problemen, die men ont
moet bij het opzetten van een programma voor het automatisch 
vertalen en over toekomstmogelijkheden. 

2. De elektronische rekenmachine als vertaalmachine 

2.1 O v e r z i c h t van de w e r k i n g van de e l e k t r o n i 
sche r e k e n m a c h i n e 

Nadat gedurende de tweede wereldoorlog enkele elektronische 
rekenmachines waren gebouwd, begon men in 1946 meer reken
machines te construeren, die sneller konden rekenen, meer ge
tallen tegelijk konden onthouden en gemaklcelijker van het ene op 
het andere probleem konden worden omgeschakeld. Dit bereilcte 
men door het toepassen van nieuwe technieken. De veelzijdigheid 
van deze machines werd dan allerlei mathematische en niet-ma
thematische problemen gedemonstreerd, zoals het oplossen van 
30 vergelijkingen met 30 onbekenden, het spelen van een of ander 
spel tegen een menselijke tegenstander en ook het vertalen van 
een tekst in een andere taal. 

De rekenmachines, waarö-an wij hier uitsluitend zullen denken, 
zi jn digitale of numerieke rekenmachines. In tegenstelling tot de 
analoge rekenmachines, die de grootheden uit het probleem ver
vangen door hanteerbare fysische grootheden, werkt een digitale 
rekenmachine met getallen, die op fysische wijze worden vast
gelegd. Een rekenliniaal is een zeer eenvoudig analoog werkend 
rekenhulpmiddel, waarbij de analogie bestaat in de lengte van een 
l i j ns tule tegenover de logaritme van een getal. Een telraam of een 
tafelrekenmachine met toetsenbord zijn voorbeelden van digitaal 
werkende rekenhulpmiddelen. Een voordeel van de digitale appa
ratuur is dat de nauwkeurigheid wordt bepaald door het aantal 
onderdelen en niet in de eerste plaats door de nauwkeurigheid, 
waarmee deze onderdelen zijn afgewerkt. 

Daar de meeste mathematische problemen een groot aantal 
herhalingen bevatten, heeft het zin zeer snel wei-kende, en dus 
elektronische, rekenmachines te construeren, die echter in staat 
moeten zijn een in detail meegedeeld proces te herhalen geduren
de een vast aantal malen, of tot een of ander criterium is bereikt. 
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In dergelijke elektronische rekenmachines worden onderdelen ge
bruüct, die twee evenwichtstoestanden bezitten, zoals zogenaamde 
trigger- of flip-flop-schakelingen. Dit zijn een soort van elektro
nische relais, bestaande uit twee radiobuizen of twee transistoren 
(een moderne vervanging van een radiobuis), waarbij altijd een 
van de beide buizen of transistoren de elektrische stroom geleidt. 
Het is mogelijk de overgang van de ene naar de andere even
wichtstoestand te doen plaatshebben door aan de schakeling een 
korte elektrische spanningsstoot toe te voeren. 

Hoewel men oorspronlcelijk, gedurende de tweede wereldoor
log, nog trachtte met deze onderdelen rekenmachines te constru
eren, die in het ons vertrouwde tientallige stelsel rekenen, heeft 
men bij latere ontwerpen overwogen dat het gebruik van dit tal
stelsel niet noodzakelijk is. Het tweetallige stelsel is eenvoudiger 
uit te voeren, omdat flip-flop-schakelingen, zoals gezegd, twee 
evenwichtstoestanden bezitten, zodat aan deze beide toestanden de 
cijfers O en 1 kunnen worden toegekend. Dit geeft een aanzienlijke 
materlaalbesparlng (ca 70 %) ten opzichte van het tientallige stel
sel. Bovendien kunnen andere elementen, die volgens het ja/nee 
principe werken, worden gebruikt, bijv. als geheugen. 

Ook de optel- en vermenigvuldigregels zijn in het tweetallige 
stelsel aanzienlijk eenvoudiger dan in het tientallige. Hierop zul
len we echter niet nader Ingaan. Wel Is het voor een goed begrip 
van de vertaalmachine nuttig te weten hoe een getal in het tweetal
lige stelsel moet worden gelezen. 

Zoals in het tientallige stelsel de betekenis van een getal de 
volgende is: 935 = 9 x 10^ + 3 x 10̂  + 5 x 10°, zo Is in het twee
tallige stelsel de betekenis van een getal-

10110 = l x 2 * + 0 x 2 3 + 1 x 2 ^ + 1 x 2 ^ + 0 x 2 ° . 
Weer uitgedrukt in het tientallige stelsel, dus in begrijpelijke 
taal, Is dit 16 + 4 + 2 = 22. 

In de volgende tabel zijn alle getallen van O tot 31 in het twee
tallige stelsel weergegeven: 

' O = 00000 
1 = 00001 
2 = 00010 
3 = 00011 
4 = 00100 
5 = 00101 
6 = 00110 
7 = 00111 
8 - 01000 
9 = 01001 

10 = 01010 
11 = 01011 
12 = 01100 
13 = 01101 
14 = 01110 
15 = O l l l l 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

= 10000 
= 10001 
= 10010 
= 10011 
= 10100 
= 10101 
= 10110 
= 10111 
= 11000 
= HOOI 
= 11010 
= 11011 
= 11100 
= 11101 
= l i n o 
= 11111 

Figuur 1. De getaiien van O tot 31 in het tweetaiiige stelsel. 
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2.2 De opbouw van de e l e k t r on i s c he r eke nma c h i ne 

In elke digitale rekenmachine - dus zowel de universeel bruik
bare als de machine voor speciale doeleinden - kan men vijf 
hoofdorganen onderscheiden. Deze zijn: 

het rekenkundig orgaan; 
het geheugenorgaan; 
het besturingsorgaan; 
het ingangsorgaan; 
het uitgangsorgaan. 

Ze zijn onderling verbonden. In figuur 2 zijn de belangrijkste kop
pelingen weergegeven. 

Figuur 2. De opbouw van een eleUtronische rekenmachine. 

Het rekenkundig orgaan heeft tot taak alle elementaire bewer
kingen, d.w.z. optellen, aftreldten, vermenigvuldigen en delen, 
uit te voeren. Dit betekent dat alle bewerkingen, waaruit een be
paald wiskundig probleem bestaat, na elkaar moeten plaats vin
den. Hierbij zullen tussenresultaten ontstaan, die later weer 
moeten worden gebruikt. Yiei geheugenorgaan onthoudt deze ge
tallen zolang dit nodig is, evenals alle getallen en instructies, die 
bij het begin van het probleem aan de machine zi jn toegevoerd. 
Het bergt deze getallen op in registers, "vakjes", die op de een of 
andere wijze genummerd zi jn. 

Alvorens het rekenlcundig orgaan een bewerking kan uitvoeren, 
dient het een opdracht te ontvangen, die inhoudt welke getallen uit 
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het geheugen moeten worden gehaald, wellce bewerking moet wor
den uitgevoerd en naar welk "vakje" in het geheugen het resultaat 
moet worden gebracht. Deze opdrachten worden door heVbestu-
rmgsorgaan gegeven, dat de orders in een bepaalde volgorde in 
gecodeerde vorm uit het geheugen haalt. Deze instructies zijn van 
buitenaf aan het geheugen toegevoerd, of kunnen tijdens het re
kénproces ontstaan. Een instructie kan bijv. afhankeliik aesteld 
worden van het positief of negatief zijn vaneen vorige rekenkun
dige bewerking. Het mgangs- en het uitgangsorgaan tenslotte 
brengen de machine met de buitenwereld in contact. Hierdoor 

rert"enTe^ïd^re^utt^^^ ^ ^ ^ ^ ^^^^ 

273 T e c h n i s c h e u i tv oe r i ng. van het g e h e u g e n o r g a a n 

De vijf genoemde organen kunnen op allerlei manieren worden 
geconstrueerd. In veel gevallen worden de getallen met behulp 
van een ponsband ingevoerd. Dit is een strook papier van ander-
ïnnf. i o i ^ f ' " breedte waarin een gaatje een 1 voorstelt. Een 
aantal gaatjes naast en/of achter elkaar vormen een getal; d i t ge-
tl^Tnhl:^? ^A"*=̂ ^ pennetjes worden afgetast. Een gaatje 
laat toe dat het pennetje een stroomlcring sluit. Hiermee wordt in 
het geheugen van de machine de betreffende één vastgelegd waar
voor vele systemen in gebruik zijn, afhanlcelijk van de eisen, die 
men stelt. De reeds genoemde flip-flop-schakelingen zijn zeer 
snel, maar v r i j groot; z i j worden daarom meestal wel in het re
kenkundig orgaan maar niet in het geheugen gebruikt. Figuur 3 
geef een op het Physisch Laboratorium RVO-TNO geconstrueer-
toont f i g " " ^ 4 een rek met dergelijlce schakelingen 

Tegenwoordig past men dilcwijls magnetische geheugenelemen¬
ten toe. Een uitvoeringsvorm is een trommel, wlarvan de m S l 

d r a ï t IL^^^r' ^ ^ ^ ^ j " de'trommel snel rond 
vfakti P l p l n H o ° ' ' / ^ ! ] ^'Og^^Af^^de schrijfkop een klein opper-
S?nnmo o p n V " f " aantel gemagnetiseerd. Door heel korte 
stroon s oten toe te passen kan dit gemagnetiseerde oppervlak 
m p T v i n " h r ° ' ï n ' gehouden, zodat langs de omtrek van eeTtJom-
mel van bijv. 20 cm diameter wel 1000 enen kunnen worden ge
schreven. Door bijv. 30 schrijfkoppen naast elkaar te p laa t IL 
zou men 30 000 tweetallige cijfers op de trommel kunnen onthou-
brliikt ' ^^^'^ ^̂ "̂ ^̂  de schrijfkpppen worden ge-
l i P - H ^ i f p r V p n ' ^ H n S T r "lagnetischcgeheugen is voor ieder tweetal¬
die we één kunnen noemen. Magnetisatie in de andere richting 
noemen we dan nul. Een stroomstoot ln tegengestelde richting 
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öoor dezelfde wildceling of door een tegengesteld gewiklcelde spe
ciale afleeswildceling doet de magnetisatierichting omklappen als 
er een één in werd vastgehouden. Aan de uitgangswikkeling ver
schijnt dan een spanningsstoot, die verder kan worden gebruikt. 

Bij een veel gebruücte uitvoeringsvorm worden draden door de 
ringetjes gevlochten, waardoor geheugen "matjes" ontstaan. Het 
is mogelijk hierin een bepaald ringetje te magnetiseren door door 
de twee draden, die door het ringetje gaan, de halve magnetise-
ringsstroom te voeren. De ringen in dezelfde horizontale en ver
ticale r i j krijgen dan de halve stroom^ waarop ze niet reageren 
door de rechthoekige vorm van de hysteresislus. Het uitgekozen 
ringetje kri jgt echter de volle benodigde stroom. Figuur 5 geeft 
het principe weer. 

u i t v o e r v a n h e t g e t a l 

k e u z e v a n h e t 

g e h o u g e n r e g i s t e r ; 

s t r o o m s t e r k t e • 

| . b i j i n s c h r i j v e n 

- I b i j u i t l e z e n 

i n v o e r v a n h e l g e t a l 

Figuur 5. Magnetisch geheugen met ringkernen. 

Een fotografische f i l m of plaat is ook bruikbaar als geheugen, 
waarbij de enen en nullen door doorschijnende en ondoorschijnen
de blokjes worden voorgesteld. Een nadeel is dat het moeilijk is 
om getallen in te schrijven, terwij l het schoonvegen en opnieuw 
gebruilcen onmogelijk is. Evenals bij een magnetische trommel 
kan het opzoeken van een getal lang duren wanneer het afleessy-
steem op een ander deel van de film. of plaat staat. Een voordeel 
is de grote capaciteit; met verfijnde fotografische technieken kun
nen wel 10.000 bits (samentrekking van binary digits = tweetallige 
cijfers) per mm^ worden vastgelegd. Om deze redenen is het fo
tografisch geheugen zeer geschikt voor het vastleggen van tabel
len en dergelijke, hoewel het in universele rekenmachines vri jwel 
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nooit wordt toegepast. Figuur 6 toont een deel van een fotografi
sche schijf, die snel onder een aantal fotocellen, die de getallen 
kunnen aflezen, kan ronddraaien. 

Figuur 7 geeft een schatting van de snelheid en het volume van 
de vier genoemde geheugensystemen, compleet met de bijbeho
rende hulpapparatuur. Hoewel de gegeven getallen slechts een 
ruwe aanduiding zijn, komt toch duidelijk uit dat een toename van 
de snelheid gepaard gaat met een toename van het volume. 

Type geheuiien 

tijd in ste. 
nodig vosr volyme 

in 

cm^bit Type geheuiien schrijyen uitlozen 

volyme 

in 

cm^bit 

Transistor flip-flop 10 10 "ö • 200 

Magnetische 
ringkernen 

10^5 10 ^5 2 

Magnetische 
trommel 

10*_10"2 0.2 

Fotografische 
schijf 10^.10°^ 0,04 

2.4 T e c h n i s c h e p r o b l è m e n b i j het g e b r u i k van de 
r e k e n m a c h i n e a l s v e r t a a l m a c h i n e 

Om een elektronische rekenmachine te kunnen gebruiken als 
vertaalmachine moet het mogelijk zijn woorden, in te voeren in 
plaats van getallen. Dit gaat zeer eenvoudig door iedere letter te 
vervangen door een getal onder 32. In tweetallige vorm kunnen 
deze getallen dan in de machine worden vastgelegd. In feite ge-
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beurt iets dergelijks reeds b i j de telex. Op deze wijze zal een 
woord van 10 letters in de machine worden ingevoerd als een ge
tal met 10 x 5 = 50 enen en nullen. 

Zou bijv. een codering worden gebruikt waarin a = 1, b = 2 
enz., dan zou het woord "tafel" worden gecodeerd als 20 1 6 5 
00101 oiToo" ™^ohine worden ingevoerd als 10100 OOÓOl'00110 

Op deze wijze kunnen in het geheugen van de machine vele 
woorden worden vastgelegd. Wordt achter ieder woord het ermee 
overeenkomende woord in de andere taal geschreven, natuurlijk 
ook weer m de vorm van enen en nullen, dan ontstaat een woor
denboek. Komt een woord, dat vertaald moet worden, de machine 
bmnen, bijv. op een ponsband, dus als enen en nullen, dan kan dit 
woord - of zo men .wil dit getal - achtereenvolgens worden afge
trokken van alle woorden in het geheugen. Is de uitkomst nul dan 
I S het juiste woord gevonden. Naar de uitgang van de machine kan 
dan het overeenkomstige woord in de andere taal worden gevoerd 
waarna het met behulp van bijvoorbeeld een telex-machine kan 
worden getikt. 

Het is nuttig hierbij nog te wijzen op twee technische proble
men, die zich voordoen wanneer we een woordenboek in het ge
heugen willen vastleggen. Het ene probleem betreft het benodigde 
^ ° ? ' ' ^ a ' . £ * ^ ^ dat men 60.000 woorden wi l vastleggen en hierbij 
ook 60.000 woorden in een andere taal. In werkelijkheid is het 
door meer betekenissen en andere redenen nog aanzienlijk meer. 
Deze 120.000 woorden hebben een gemiddelde lengte van 5 letters 
dus 25bits. In totaal moeten dus 3.000.000 bits worden onthouden! 
Dit I S de reden dat men aan de ene kant op allerlei manieren pro
beert het woordenboek te beperken en aan de andere kant zoekt 
naar een ander type geheugen, dat speciaal voor het vertaalpro
ces geschikt I S . Het fotografische geheugen l i jkt hiervoor zeer 
geschikt te zijn. Het niet-uitwisbaar zijn van het geheugen is 
hierbij juist een voordeel, terwij l het om deze reden in universele 
rekenmachines vrijwel nooit wordt toegepast. 

Het andere technische probleem betreft de snelheid. Komt met 
de ponsband via het ingangsorgaan een woord in de machine bin
nen, dan moet dit woord worden vergeleken met de woorden uit 
het geheugen. Wordt het binnenkomende "woordgetal" achtereen
volgens afgetrokken van de "woordgetallen" (bijv. 60.000) in het 
geheugen, dan zullen gemiddeld 30.000 aftrekkingen moeten wor
den uitgevoerd voordat de uitkomst nul is, dus voor het juiste 
woord wordt gevonden. Stel dat 0,001 seconde nodig is voor het 
uitlezen van het woord en het uitvoeren van de aftrelcking, dan 
kost het opzoeken van elk woord gemiddeld 30 sec. Een betere 
methode is de woorden in volgorde te plaatsen, d.w.z. in een 
S n n r ^ T f ^ f^^^^^^L^ff' het binnenkomende 
woord af van het middelste woord uit het geheugen, dan kan de 
uiücomst positief of negatief zi jn . Het gezochte woord zal zich 
dan dus in de eerste of tweede helft van het geheugen bevinden. 
Het proces wordt herhaald voor het midden van die helft waar
mee het juiste kwart vastligt. Zo doorgaande geven 16 aftrekkin-
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gen de plaats aan tot op 1: 65.536 nauwkeurig. Dit is dus voldoen
de voor 60.000 woorden. Op deze wijze is het woord gevonden in 
16 X 0,001 sec = 0,016 seconde. Met een gewoon woordenboek kan 
men dit eenvoudig nagaan. 

Behalve het woordenboek moeten allerlei andere regels voor 
het vertalen, zoals grammaticale gegevens, in de machine worden 
vastgelegd. Ook deze worden in het geheugenorgaan opgeslagen en 
beihvloeden het besturingsorgaan. Het resultaat van verschillende 
tests, die op de ingevoerde tekst worden uitgevoerd, vullen op 
deze wijze de woord voor woord vertaling aan. 

3. Taalkundige problemen bij het ontwerpen van een vertaal
machine 

3.1 A l g e m e e n o v e r z i c h t 

Vertalen is eigenlijk niets anders dan het vervangen van de ene 
taal door de andere met de bedoeling dezelfde ideeën uit te druk
ken. Zowel wanneer dit vertalen door de mens als wanneer het 
door een machine gebeurt, is het woordenboek hiervoor de basis. 
Met de woord voor woord vertaling, die hiermee mogelijk is, be
reikt men echter vrijwel nooit volledig het doel, onder andere 
doordat vele woorden meer dan één betekenis hebben, die met 
verschillende woorden in de andere taal overeenkomeni Er is 
echter nog een andere reden waarom woord voor woord vertaling 
niet voldoende is; de grammatica bevat namelijk ook een aanzien
l i jk deel van de over te brengen informatie, wat onder anderen tot 
uiting komt in een min of meer streng voorgeschreven zinsbouw 
en in de verbuigingen. Men drukt het wel als volgt uit: de woorden 
geyen aan waarover wordt gesproken, de grammatica wat er over 
wordt gezegd. 

Uit het bovenstaande volgt dat het noodzakelijk is naast een 
woordenboek grammaticale regels voor het vertalen in de vertaal
machine in te voeren. Deze regels moeten evenals het woorden
boek in het geheugen worden vastgelegd en dienen op een zodanig 
logische wijze te zijn opgesteld dat ze door een machine kunnen 
worden opgevolgd. Dit probleem is zeker niet eenvoudig en heeft 
een nauwkeurige bestudering van de opbouw van de taal nodig ge
maakt. 

In de rest van dit hoofdstuk zal een aanduiding,worden gegeven 
van de richting waarin oplossingen van deze moeilijkheden b i j 
voorbeeld kunnen worden gezocht, teneinde een vertaling met een 
machine van redelijke omvang en gecompliceerdheid mogelijk te 
malcen. 

3.2 V e r b u i g i n g e n 

Het is aan de ene kant nodig de verbuigingen in de tekst te her
kennen om er conclusies voor de vertaling uit te kunnen trekken. 
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Aan de andere kant is het nodig de woorden van de vertaling op de 
juiste wijze te verbuigen. Deze beide zijden van het verbuigings¬
probleem dekken ellcaar slechts ten dele. Zo kunnen verbuigingen 
in sommige talen door woorden worden vervangen, zoals voorzet
sels of lidwoorden. 
Voorbeeld 1: Duits "der" kan "van de" betekenen. 
Voorbeeld 2: Noors kake = koekje 

kaken = het koekje 
kaker = koekjes 
kakene = de koekjes. 

Bij het gebruiken van elektronische rekenmachines voor het 
vertalen dient men te woekeren met de geheugencapaciteit, hoe 
groot deze geheugens ook lijken te zi jn. Daarom zijn er vele po
gingen gedaan voor- en achtervoegsel af te snijden. De machine 
kan bijvoorbeeld proberen of de laatste twee letters "en" zijn en 
dan in het woordenboek nazoeken of de rest voorkomt. Deze rest 
draagt dan in de een of andere code een aanduiding voorde woord
soort, terwijl de machine in een achtervoegselwoordenboek vindt 
wat in de vertaling het gevolg van deze uitgang moet zijn. 

Waarschijnlijk zal echter het geheugen van een echte vertaal
machine zo groot worden gemaakt dat alle verbuigingen, die kun
nen voorlcomen, in het woordenboek kunnen worden opgenomen. 

3.3 Z i n s b o u w 

Ook het probleem van de zinsbouw heeft twee kanten. In de 
eerste plaats kan de zinsbouw van de ingevoerde tekst van groot 
belang zijn, bijv. bij het bepalen van de juiste betekenis van woor
den met meer dan één betekenis. In de tweede, plaats kan de zins
bouw van de vertaling voor het goede begrip van groot belang zi jn. 

Het meest voor de hand ligt de machine een analyse te doen 
uitvoeren van de zinsbouw van de tekst. Hiervoor zal elk woord in 
het geheugen een aanduiding moeten hebben, zoals "lidwoord" 
"werkwoord", enz., voor zover dit mogelijk is. Voor die woor
den, waarvoor dit niet mogelijk is, kan toch meestal de combina
tie met de bekende woorden enig gegeven opleveren. Daarna zal 
met de opbouwregels van de tweede taal de zinsbouw van de ver
taling moeten worden opgezet. 

3.4 W o o r d e n met meer dan é é n b e t e k e n i s 

Het vinden van de juiste vertaling van de woorden waarvoor 
meer dan één vertaling mogelijk is, is wel het moeilijkste pro
bleem voor de constructeurs van een vertaalmachine. Het is door 
verschillende onderzoekers op vele manieren aangepakt, zodat 
het onmogelijk is in het kader van dit artikel meer dan een indruk 
te geven van het probleem. 

Het aantal woorden dat meer dan één betekenis heeft is zeer 
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groot, zeMs wanneer men er genoegen mee neemt dat synoniemen 
niet worden gebruikt. Vermoedelijk heeft ieder woord gemiddeld 
twee betekenissen. Dit vermindert wel aanzienlijk wanneer de 
vertaalmachine slechts bestemd is voor een bepaald vakgebied, 
zoals wiskunde. 

Het heeft zin een verdeling te maken tussen grammaticale en 
niet-grammaticale meervoudige betekenissen. Het onderscheid 
maken tussen de betekenissen is in de eerste groep (weer - het 
weer) eenvoudig, indien de woordsoort reeds bepaald is. Het on
derscheid tussen de betekenissen in de tweede groep (as ; bloem) 
moet blijken uit de rest van de tekst. Het is gewoonlijk wel vol
doende twee woorden voor en achter het betreffende woerd hier
voor te onderzoeken, hoewel in sommige gevallen de hele zin of 
zelfs meer zinnen moeten worden afgezocht naar een aanduiding 
waaruit de betekenis kan worden bepaald. Een dergelijke aandui
ding kan zijn het behoren tot een bepaald vakgebied. Als deze met 
nummers worden aangeduid kan worden nagegaan weLlc nummer 
het meeste voorkomt in de tekst. De kans is groot dat de vertaling 
van het betreffende woord ook dit nummer moet dragen. 

Het is mogelijk de woorden te verdelen over twee groepen. De 
ene groep geeft de wezenlijke inhoud van de tekst; het zijn woord
soorten als werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke 
naamwoorden. Ze hebben meestal weinig verschillende betekenis
sen. De andere groep woorden wordt wel aangeduid als "cement-
woorden" omdat ze de woorden uit de eerste groep aan elkaar l i j 
men; voorzetsels behoren hiertoe. Ze hebben gewoonlijk vele be
tekenissen en komen veel vaker voor dan de woorden uit de eerste 
groep (het Engelse "to" kan onder anderen betekenen; te, tot, ten, 
aan, naar, tegen, in, tot aan, voor, b i j , in vergelijking met). Op
gemerkt kan worden dat ook bij het opstellen vaneen woordenboek 
ermee rekening moet worden gehouden dat de woorden, die het 
meeste voorkomen, niet altijd het belangrijkste zijn en dat het 
weglaten van een weinig frequent voorkomend woord wel eens 
ernstiger gevolgen kan hebben dan het weglaten van een "cement-
woord". 

Ook de woorden, die in combinatie met een ander woord een 
speciale vertaling hebben, kan men tot de woorden met meer dan 
een betekenis rekenen. Zo kan de combinatie "private person" 
worden vertaald met "particulier". Het woord "private" zal in het 
woordenboek een aanwijzing moeten bevatten om na te gaan of het 
wordt gevolgd door "person". 

Eigennamen vormen in deze groep van woorden met meer dan 
een betekenis een eigenaardig probleem. Het zal dikwijls niet 
vermeden kunnen worden dat de machine tracht zo'n woord in zijn 
geheugen te vinden. Als hij daarin slaagt zal de vertaling ervan 
worden afgegeven. Als het niet in het geheugen voorkomt wordt 
het zonder meer naar de uitgang gevoerd, zoals trouwens elk 
woord waarvoor geen vertaling aanwezig is. Een hoofdletter kan 
soms een indicatie voor een eigennaam zijn, maar geeft niet a l
t i jd zekerheid, bijvoorbeeld als het het eerste woord van een zin 
is. 
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4. Enige beschouwingen over vertaalmachine-mogelijkheden 

4.1 De h u i d i g e s i t u a t i e 

De grootste belangstelling voor vertaalmachines komt van de 
zijde van mathematici en fysici , gevolgd door beoefenaars van 
andere wetenschappen en door militaire instanties. De verklaring 
hiervoor ligt enerzijds in het feit dat dezen het meest vertrouwd 
zijn met de mogelijkheden, die universele elektronische reken
machines bieden, en anderzijds het meest de behoefte gevoelen 
kennis te nemen van wetenschappelijke publikaties in andere ta
len. Hiermee hangt samen dat de woordenlijsten, die zijn ontwor
pen om een elektronische rekenmachine als vertaalmachine te 
gebruiken, gebaseerd zijn op een gebruik in deze speciale vakge
bieden. Het aantal woorden vermindert daardoor aanzienlijk ter
w i j l vooral de meervoudige betekenissen sterk afnemen. Een niet 
geheel correcte zinsbouw wordt wel geaccepteerd, als de inhoud 
van het artikel maar begrepen kan worden. Een goede vertaler 
daarentegen zal bi j het zien van het resultaat waarschijnlijk op
merken dat hij het sneller en beter zeM kan doen. Het gebrek aan 
goede vertalers geeft echter de vertaalmachines zeker een be
staansrecht.. 

Een machine, die wordt ontworpen om te vertalen, dus geen 
geprogrammeerde rekenmachine, zal men aan zijn taak geheel 
kunnen aanpassen en de resultaten, die zo'n machine levert zullen 
dan ook bevredigend kunnen zijn. De vertaalmachine, ,die momen
teel wordt gebouwd ln de Verenlg<3e Staten van Amerika voor het 
Kome Air Development Center is voorzien van een fotografisch 
geheugen voor 30 miljoen bits, waarmee ongeveer een half mi l 
joen woorden worden vastgelegd. Hij is bestemd voor vertalingen 
van het Russisch in het Engels. Voor zover bekend zal dit de eer
ste echte vertaalmachine zijn. 

Zowel ult Amerikaanse als ult Russische literatuur blijkt dat 
nien een onderzoek instelt naar de mogelijkheid een vertaalma
chine te construeren, die niet slechts geschikt Is voor het verta
len yan één taal in een andere, maar die meer talen kan verwer
ken in beide richtingen. Bij N talen heeft men dan N x (N - 1) ver
taal mogelijkheden. Indien men één taal als een centrale taal be
handelt, moet men alle vertalingen via deze taal leiden en heeft 
men dus 2 x (N - 1) vertaaimogelijklieden. De (N - 21 x (N - 1) 
mogelijkheden, die hier niet onder vallen, vinden dus in twee 
stappen plaats, waaraan uiteraard nadelen verbonden zi jn. In 
Rusland overweegt men dit systeem vooi* de talen Duits, Chinees 
Japans en Russisch, waarbij het Russisch de centrale taal is zo
dat het meeeté vertaalwerk toch in één stap kan plaatsvinden In 
Amerika is wel voorgesteld een logisch opgebouwde taal zonder 
woorden met meer betekenissen als tussentaal te gebruiken 
waarvoor het Chinees ln aanmerking zou kunnen komen. Omdat 
dan toch vrijwel al het vertaalwerk ln twee stappen plaatsvindt 
h jk t het voor de hand te liggen voor dit doel een kunstmatige ma-
cninetaal op te stellen, waarvoor men wel de naam "Machinees" 
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heeft gebruikt. Hiermee zou het aantal in te bouwen vertaalmoge-
lijkheden 2N moeten worden. Hierbij kan worden opgemerkt dat 
het niet nodig is dat een dergelijke kunstmatige machinetaal kan 
worden uitgesproken. Het is voldoende wanneer elk begrip in een 
code in de vertaalmachine wordt vastgelegd. Hoewel we hierbij 
zelfs niet aan letters behoeven te denken, kan toch hiermee het 
voordeel van het niet uitspreken van deze taal worden geillus-
treerd. Wanneer we namelijk alle lettercombinaties toestaan kun
nen bijna een haK miljoen "woorden" van vier letters worden ge
maakt, waarmee dus een even groot aantal begrippen kauworden 
vastgelegd. 

4.2 T o e k o m s t m o g e l i j k h e d e n 

De omstandigheid dat men de te vertalen tekst altijd op een 
soort te lex machine moet overtikken, teneinde hem op een pons
band in de vertaalmachine te kunnen invoeren, zal ongetwijfeld 
aanleiding zijn het invoerprobleem nader te onderzoeken. 

Er bestaat reeds apparatuur waarmee gedrukte cijfers kunnen 
worden herkend. Bankinstellingen hebben hiervoor belangstelling. 
Het aftasten van letters zal echter veel moeilijker zijn, doordat 
letters uit vele talen moeten kunnen worden onderscheiden en 
doordat er geen eenheid bestaat in lettertypes. Waarschijnlijk zou 
internationale standaardisatie van literatuur een eerste vereiste 
zijn. Dit zou dan niet alleen het te gebruiken lettertype betreffen, 
maar ook de wijze waarop formules worden aangeduid, enz. 

Een andere mogelijkheid, die niet moet worden uitgesloten 
voor het invoeren van de te vertalen tekst, is de gesproken in
voer. Bij sommige communicatiesystemen, die zich in het re-
searchstadium bevinden, worden de klanken geanalyseerd en later 
weer samengesteld. Indien een op een dergelijke wijze geanaly
seerde tekst wordt vastgelegd en vergeleken meteen hieraan aan
gepast woordenboek, dan l i jkt een vertaling mogelijk. Moeilijk
heden kunnen worden veroorzaakt door slordig spreken en dialec
ten, terwijl ook een aantal woorden moeilijk zal kunnen worden 
onderscheiden. Zo zullen de Engelse woorden "to", "too" en 
"two", evenals de Duitse woorden "her", "hehr"en"heer" door 
een dergelijke machine nauwelijks verschillend worden beoor
deeld. Een dergelijke machine l i jkt nog verre toekomst te zijn, 
vooral wanneer men een gesproken vertaling wenst. 



141 

HET RESTAUREREN EN CONSERVEREN VAN WAARDEVOLLE 
(KUNST)HISTORISCHE TEXTILIA 

door 

Prof. Dr. I r . J. W. H. Uytenbogaart 

1. Ontstaan van deze research. De financiële consequenties. 

De onderzoekingen, die nu ongeveer vi j f jaar geleden op het 
laboratorium voor vezel-technologie van de Technische Hoge¬
school (niet te verwarren met het Vezelinstituut T.N.O.) zi jn be
gonnen en ten doel hadden te trachten een wetenschappelijk gefun
deerde basis te scheppen voor de restauratie en het conserveren 
van oude, historisch belangrijke textilia, vinden hun oorsprong in 
een vraag van de Directie van het Rijksmuseum of wij eens wilden 
komen kijken naar de vaandels en vlaggen, die daar op de zolders 
waren opgeborgen. De bescherming tegen stof en andere aantas
ting bestond uit oude kranten, waarin deze vaandels en vlaggen 
waren gerold, het bekende en werkzame middel tegen mot. De 
Directie legde ons de vraag voor of er een methode zou zijn uit te 
werken om deze collectie te restaureren en weer voor het publiek 
toegankelijk te maken. 

Nu kr i jgt de chemicus en vezeltechnoloog maar zelden de kans 
om de door de eeuwen aangetaste verschillende soorten weefsels 
uit linnen, wol en natuurzijde te kunnen bestuderen, omdat dit 
studiemateriaal meestal historisch zeer waardevol is. Men had 
echter de keus tussen het opofferen van een klein percentage om 
de rest te redden, of het verloren laten gaan van het geheel. We 
grepen deze kans met beide handen aan. De moeilijkheid, die di
rect opdoemde, was uit welke fondsen de kosten zouden kunnen 
worden bestreden. Wij vonden verschillende particuliere instel
lingen bereid dit werk te steunen. Vooral door de financiële steun 
van de B. P. M. en het Hoogewerff-fonds hebben wij in de loop der 
jaren dit werk, gewijd aan restauratie en conservering, kunnen 
uitvoeren in volle wetenschappelijke vrijheid. 

Verschillende facetten van deze onderzoekingen waren zo fun
damenteel, dat het verantwoord was door verschillende studenten, 
die gingen afstuderen, daaraan te laten werken. 

2. Hoe ver mag men bij restaureren gaan? 

Het conserveren, nadat men wel of niet gerestaureerd heeft, is 
natuurlijk geen vraagpunt. Het conserveren van kunsthistorische 
voorwerpen is tenslotte èen niet te ontkennen noodzakelijkheid. 
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschap{)ij voor Natuurkunde "Diligentia" 
te 's-Gravenhage op 20 maart 1959. 
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hoewel ook hierbij veelal esthetische kwesties om de ho^k komen 
kijken. Het wel of niet restaureren is in de tegenwoordige t i jd 
dikwijls een probleem, dat heftige polemieken en discussies kan 
veroorzalcen. In de vorige eeuw was de algemeen geldende opvat
ting, dat men voor de volle honderd procent moest restaureren; 
dat bracht met zich mede, dat dikwijls kunst-voorwerpen als het 
ware werden herschapen, men stelde opnieuw beeldhouwwerken of 
vasen samen van brokstukken, die tot verschillende andere had
den behoord. Om op ons eigen terrein te blijven: er zi jn ateliers, 
waar bijv. oude gobelins en wandtapijten worden gerestaureerd op 
zodanige wijze, dat deze weefsels daar als het ware opnieuw wor
den geboren. Ik behoef U niet te zeggen, dat hierdoor de'eigen-
aardige mystieke sfeer, die dergelijke antieke voortbrengselen 
omgeeft, dikwijls geheel verloren gaat. 

Christine Alexander, de beheerder van het Metropolitan Muse
um te New York, zegt; "Today we have Just one rule - never res
tore.' Having made the rule, we break it when it's necessary." 

Een goede illustratie van wat het resultaat is als men te ver 
gaat met het restaureren, is de door de Amerikanen in Athene 
gerestaureerde Stoa van Attalos. Bekend was dat zich onder de 
Turco-Griekse stadswijk in Athene aan de voet van de Acropolis 
de oude Agora van Athene bevond. Ten koste van miljoenen dollars 
werd deze stadswijk opgekocht en tegen de grond gesmeten. Men 
vond inderdaad eronder de Agora terug; het viel echter een beetje 
tegen, want het resultaat was een marktplein met hoofdzakelijk 
fundamenten. 

De Amerikanen hebben daarop de oude bewaard gebleven bouw
tekeningen en beschrijvingen van de werkmethode minutieus op
gevolgd en de Stoa van Attalos herbouwd en geïmiteerd. Zo wer
den de canalures in de Dorische (benedenrij) en Ionische (boven-
r i j ) zuilen met de hand geslepen. Het geheel heeft 8 miljoen gul
den gekost en is gebouwd van het klassieke Penthelische marmer. 

Vergelijken we nu dit voor zeker 90% gerestaureerde bouwwerk 
met het Parthenon op de Acropolis, dat in 1687 nog vrijwel geheel 
in tact was, maar in dat Jaar als opslagplaats voor het Turkse 
buskruit diende en door Duitse huurtroepen werd opgeblazen. Het 
is slechts gedeeltelijk gerestaureerd met de originele brokstuk
ken. Voor de meesten is de keuze niet moeilijk. Het Parthenon is 
inderdaad een symfonie in steen. 

De Juiste methode van restaureren, wat het esthetische gedeel
te betreft, is m . i . zeer goed geformuleerd door Jhr. Röell, de 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum. De restauratie (en het gaat 
hier om een oud wandtapijt, waarvoor wij stonden), mag van zeer 
nabij wel zichtbaar zijn, op enige afstand moet zi j echter in het 
geheel opgaan en verdwijnen. 

Het op zodanige wijze restaureren, dat een groot deel van 
het gedestrueerde materiaal wordt vervangen door nieuw, is m . i . 
in de meeste gevallen dus een esthetisch verwerpelijke methode .-Bij 
weefsels zal het inbrengen van nieuwe draden veelal een behoor
lijke versteviging van het oude weefsel geven. Wanneer oude 
weefsels zijn samengesteld uit bijv. zijde en wol, zal de zijde 
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meestal het eerst worden aangetast en verdwijnen. Het meest tot 
het oog sprekende deel wordt dus vernieuwd. Een methode, die 
veel werd toegepast bij de restauratie van historische textiliën, 
waarin grote gaten en scheuren voorkwamen, was het geven van 
steun door het geheel op een dun gazen weefsel, bijv. tule, te 
naaien. Dit heeft het nadeel, dat het oude weefsel daarna nog 
maar aan één zijde behoorlijk zichtbaar is. Soms was het zelfs 
noodzakelijk aan beide zijden een versterkingsweefsel aan te 
brengen. Tegenover het nadeel, dat het uiterlijk sterk wordt ge
schaad, staat het voordeel dat, wat men bijv. bij een vlag of vaan
del de 'drape' noemt, dat is het soepel vallen in decoratieve plooi
en, bewaard bl i j f t . 

Anders is het wanneer men zijn toevlucht nam tot het opplak
ken op karton, hout of gespannen zwaarder weefsel. Meestal wer
den voor het bevestigen op de ondergrond de klassieke, conven
tionele plakmiddelen gebruikt zoals vis l i jm, houtlijm of stijfsel. 
Een dergelijke wijze van restaureren weer ongedaan te maken 
vergt veel nauwkeurige en voorzichtige arbeid. Men moet dan zijn 
toevlucht nemen tot enzymen of fermenten (zoals diastase voor 
zetmeel, pepsine of trypsine voor eitwitten en lipase voor vetten) 
om de lijmstoffen te ontleden en het weefsel met zo gering moge
lijke destructie van de ondergrond te venvijderen. 

Dikwijls zijn de kleuren en ook de draden van het weefsel aan
getast door de in het karton aanwezig chloorverbindingen. Het 
voordeel van het naaien op gaas of tule is dan ook dat deze re
stauratie betrekkelijk eenvoudig ongedaan gemaakt kan worden. 

Over het conserveren heeft men zich in het algemeen niet druk 
gemaakt. Het enige waar soms aandacht aan werd geschonken, 
was het beschermen van wol tegen mot en tapijtkever met zulke 
eenvoudige, doch onvoldoende middelen als naftaline en kamfer. 

Een verantwoorde restauratie zal zodanig moeten worden uit
gevoerd, dat zo weinig mogelijk nieuw weefsel of nieuwe draden 
worden ingevoegd. De hulpmiddelen, die worden toegepast, moe
ten neutraal zijn en mogen geen stoffen bevatten, die het weefsel 
of de kleurstoffen kunnen aantasten. Zi j moeten gemakkelijk zijn 
aan te brengen, maar ook weer even gemakkelijk te verwijderen . 
Verder moeten z i j zoveel mogelijk onzichtbaar zijn, dus zich niet 
op de voorgrond dringen of de aandacht van het weefsel-object af
leiden. 

Als laatste en belangrijkste eis moet men stellen, dat deze 
hulpmaterialen een zeer lange eigen levensduur bezitten en dus 
zo weinig mogelijk door de tand des tijds worden aangetast. 

3. Restauratie heeft alleen zin wanneer deze door een behoorlijke 
en wetenschappelijk gefundeerde conservering wordt gevolgd 

Men kan stellen, dat de te behandelen historische textiliën zijn 
opgebouwd uit slechts enkele, in het verleden bekende vezels. De 
moderne en nieuwere synthetische vezels, die in steeds grotere 
verscheidenheid op de markt verschijnen, zal men natuurlijk nooit 
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aantreffen, tenzij er niet te lang geleden reeds een restauratie 
aan het object was verricht. De klassielce vezels zijn zonder uit
zondering: linnen, wol en natuurzijde, met dikwijls voor bepaalde 
effecten toegepaste metaaldraden, d.w.z. goud- en zilverdraad. 

Katoen is eveneens een zeer oude vezel; zi j werd echter in 
Europa vóór de Franse Revolutie hier niet gesponnen, in tegen
stelling tot de landen van het Verre Oosten, vooral India, waar 
reeds vóór Christus de katoen tot zeer fijne draden en ragfijne 
weefsels werd verwerkt, en wel uit de hand. In Europa is de ka
toen vrijwel uitsluitend direct machinaal gesponnen, de tussentrap 
van het spinnen op een spinnewiel is dus overgeslagen. Er zijn 
wel pogingen gedaan de katoen hier met de handspindel te spinnen. 
Het mislukken hiervan moet naar alle waarschijnlijkheid worden 
toegeschreven aan de omstandigheid, datde Oosterse volken f i j 
nere, slanlcere vingers hadden. 

Van de hiervoor genoemde drie klassieke vezels is linnen of 
vlas het beste tegen destructie door de t i jd bestand gebleken. Men 
heeft zelfs weefselresten gevonden in moerassen bij de zg. paal
woningen, die nog v r i j goed geconserveerd bleken te zijn, hoewel 
zij naar schatting minstens 8000 jaren oud moesten zi jn. 

WeUce zijn nu de invloeden, die door het conserveren moeten 
worden uitgeschakeld? 

In de eerste plaats de aantasting door insecten, fungi en bacte
riën en de invloed van vocht, d.w.z. hoofdzakelijk waterdamp en 
schadelijke gassen. In de moderne t i jd zijn dit vooral de door 
koolwaterstofoxidatie aanwezige peroxiden in de atmosfeer van 
grote steden en in de verre omtrek van grote fabriekscomplexen. 
Zeer belangrijk zijn ook de zuurstof uit de lucht en de straling 
van bepaalde golf gebieden van het zichtbare licht, het ultraviolet 
en infrarood. Op enkele belangrijke punten, het conserveren be
treffende, zullen wij aan het einde nog terugkomen. . 

Het zal eenieder van U duidelijk zijn, dat het conserveren min
stens even belangrijk, zo niet belangrijker is dan het restaure
ren. Eigenlijk heeft een restauratie, hoe goed en correct ook uit
gevoerd, geen zin wanneer men niet de zekerheid kan scheppen, 
dat het aldus tot nieuw leven gewekte kunstwerk ook voor de toe
komst behouden kan blijven. 

Hier stuiten wij nu op een van de belangrijkste vraagstukken, 
die zich bi j het restaureren aandienen. Wat weten wi j van de le
vensduur en de verandering van de materialen, die wij bij het re
staureren willen gebruiken? 

Het spreekt vanzelf, dat in de tegenwoordige t i jd bij het bestu
deren van deze vraag de aandacht al direct gevestigd wordt op de 
nieuwere materialen, die de mens ter beschikldng heeft gekregen 
en die tot het macromoleculaire gebied van de scheikundige tech
nologie behoren. Dit zijn dus de zg. "man-made" polymeren, ook 
wel plastics of Plastica genaamd. Zi j hebben het voordeel, dat 
men in zijn keuze allerminst beperkt is en dat men de te gebrui
ken stof, wat zijn eigenschappen aangaat, door allerlei variaties 
in de chemische structuur v r i j nauwkeurig kan aanpassen aan de 
eraan te stellen eisen. Hierbij doemt echter een grote onzeker-
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held op. Hoelang blijven deze stoffen hun goede eigenschappen be
houden en na hoeveel jaren zijn z i j ongeschUct geworden voor het 
gestelde doel? 

De oudste hoog-polymeren stoffen zijn nu ongeveer een goede 
eeuw geleden voor het eerst industriëel gefabriceerd. De grote 
bloei in deze tak van wetenschap is echter slechts enkele decen
niën geleden begonnen. Deze stoffen hebben dus nog geen geschie
denis gemaakt. Wat wij moeten doen is methoden uitwerken om 
door middel van sterk versnelde verouderingsprocessen ("aging") 
erachter te komen hoelang wij op onze nieuwere technologische 
materialen zullen kunnen rekenen wat hun onveranderlijkheid be
treft . Bekende verouderingsverschijnselen zijn het vergelen en 
troebel worden van glasheldere plastics. Het achteruitgaan van de 
soepelheid of flexibiliteit, het optreden van scheurtjes en het ver
brokkelen. U zult zonder meer begrijpen, dat dit een van de be
langrijkste vraagstukken is in het gehele restauratie- en conser
veringsprobleem. Vandaar dat bij onze onderzoekingen op dit ge
bied een groot deel van het werk op het laboratorium, gericht is 
op het uiteindelijk oplossen van deze problemen. Wanneer het ant
woord voor de verschillende door ons gebruikte kunststoffen uit
eindelijk bekend zal zijn, kunnen wij met een gerust geweten het 
algemeen gebruik voor deze doeleinden propageren. Het gaat er 
dus om methoden te vinden die het ons mogelijk maken de verou
dering 10 of 100-voudig te versnellen. 

4. Het aan de restauratie voorafgaande reinigen van de oude tex
tiliën 

Men zou gevoeglijk het reinigen als een deel vande restauratie 
kunnen opvatten. Wanneer U ziet hoe de te restaureren textiliën 
er uitzien, dikwijls bruinzwart en onooglijk, zult U begrijpen hoe 
belangrijk het is te trachten de oorspronkelijke kleur weer te
voorschijn te toveren. Men kan natuurlijk niet zonder meer met 
de normale reinigingsmiddelen gaan wassen. Aan het reinigen gaat 
vooraf de vaststeUing uit welke materialen het weefsel is opge
bouwd, hoe groot de sterkte en rek is van de oude vezels en of de 
gebruikte kleurstoffen bestand zijn tegen de te gebruiken reini
gingsmiddelen. Meestal zijn niet-iogene detergents de aangewe
zen renigingsmiddelen; deze zijn dus noch kation-, noch anion-
actief. Men gebruikt Nakanil N of Lubrol. Gewoonlijk berust de 
reinigende werking op een reeks OH-groepen, die langs een ket
tingmolecuul zijn aangebracht, zoals bijv. bij polimerisatle van 
het ethyleen-oxide het geval is, de polyepoxy-alkanen. 

Het wassen kan natuurlijk niet in een wasmachine geschieden. 
Het beste is het weefsel tussen twee gespannen gazen, bijv. nik
kelgaas voor zwaardere weefsels of nylongaas voor lichte weef
sels, aan te brengen en het in een vlakke bak in de wasvloeistof 
voorzichtig op en neer te bewegen. Soms is het nodig het weefsel 
te behandelen met enzym- of ferment-oplossingen bij iets ver
hoogde temperatuur om vreemde vetten of eiwitten te kunnen ver-
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W i j d e r e n . Oolc kunnen op deze wijze allerlei organische oplosmid
delen worden toegepast, waarbij a f zu ig ing van de dampen noodza
kelijk is. Belangrijk is dat voorkomen wordt, dat het losgemaakte 
vuil weer op de vezels neerslaat; dit kan bewerkstelligd worden 
met flotatie-middelen. Een spoortje antraceen-olie is hiervoor al 
voldoende. Dit houdt het vuil in een moleculaire laag op de bad-
oppervlakte zwevende. 

Voor wit materiaal zoals oude kant, mutsen, kragen, tafellin
nen enz. kan het noodzakelijk zijn een bleekproces toe te passen 
om de gele of bruine tint te doen verdwijnen. Overhel algemeen 
kan men zeggen dat bleekprocessen, die uitsluitend op oxidatie 
berusten, de vezelsterkte aantasten. Voor oude historische weef
sels, die meestal reeds uit zeer sterk verzwakte vezels bestaan, 
is dit natuurlijk niet toelaatbaar. Door I r . Lodewijks werd daar
toe op het Laboratorium voor Vezeltechnologie een nieuwe metho
de uitgewerkt met behulp van perboraten, die ons in staat stelt 
zeer sterk verzwakte weefsels hun witheid terug te geven zonder 
dat de vezels hiervan verder te lijden hebben. Zo kunnen bijv. 
brandvlekken van strijkijzers of fungi-aantasting, die men "het 
weer" noemt, door deze methode geheel worden verwijderd, iets 
wat tot nu toe nog niet gelukt was. 

Wanneer grotere stuldcen weefsel geheel ontbreken, moet men 
dikwijls zijn toevlucht nemen tot het inlassen van nieuw weefsel. 
Dit moet dan in een zodanige kleur worden geverfd, dat op een 
zekere afstand zullce gaten niet of vri jwel niet opvallen. Bij wand
tapijten worden dilcwijls geheel nieuwe stuldcen ingeweven. 

5. Het restaureren door het geven van steun met behidp van mo
derne hoogpolymeren materialen 

De onderzoekingen, welke zijn uitgevoerd op het Laboratorium 
voor Vezeltechnologie hadden hoofdzakelijk ten doel nieuwere we
gen te vinden om oude textilia, die zodanig waren aangetast dat 
zi j met de |classieke methoden niet meer waren te redden, toch 
nog zodanig te restaureren, dat zij in musea weer voor de bezoe
kers konden worden tentoongesteld. Hiervoor is nodig een onder
grond, die zo onopvallend mogelijk moet zij nen de gelegenheid moet 
openlaten het weefsel aan beide zijden te bezichtigen. Men zou 
hiervoor in de eerste plaats kunnen denken aan glas. Dit is echter 
een te breekbaar, niet soepel en veel te zwaar materiaal. Bi j de 
moderne plastics hebben wij een uitgebreide keuze, waarbij een 
hogere of lagere prijs voor dit doet vri jwel geen rol speelt, om
dat het hier niet om massafabricage gaat. Twee van de belang
rijkste eigenschappen, die deze materialen moeten bezitten, zijn 
dat z i j niet mogen verouderen, dus bijv. niet hun soepelheid mo
gen verliezen en geen stoffen mogen afgeven door migratie en 
verdamping, welke de weefsels en de kleurstoffen, waarmede zi j 
geverfd zijn, kunnen aantasten of doen verkleuren. 

Nu is een kunststof ontstaan door polymerisatie van een mono-
meer, meestal zover doorgepolymeriseerd, dat een vaste stof 
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ontstaat; dit liangt samen met het groeien van de molecuullengte 
tijdens het polymerisatieproces. De vaste stof is meestal hard en 
niet soepel. Om een zekere soepelheid en flexibiliteit te verkr i j 
gen voegt men stoffen toe, die weekmakers of plasticizers worden 
genoemd. Men zou zich voor kunnen stellen, dat z i j een soort 
solvatatie-werking uitoefenen tussen de micellen of kristallieten, 
dat zijn bundelingen van grotere aantallen ketting- of lintmolecu -
len door zg. nevenvalenties. 

Deze weekmakers zijn over het algemeen laagmoleculaire es
ters, zoals bijv. het dioctylftalaat. Een voor ons doel vervelen
de eigenschap is dat zi j met de t i jd naar de oppervlakte van de 
kunststof migreren en dan langzaam verdampen. Men zal dus in 
het algemeen weekmakers met een zo laag mogelijke dampspan-
ning bij kamertemperatuur kiezen. Een tweede nadeel is, dat een 
hoog percentage, nl. + 30 tot 50% weekmaker aan de "r igid" kunst
stof moet worden toegevoegd om een behoorlijke flexibiliteit te 
verkrijgen. 

De dampdruli van een weekmaker zoals dioctylftalaat of tr icre-
sylfosfaat wordt ongeveer verdubbeld bij een temperatuurstijging 
van 130C, terwijl daarentegen het verlies aan weekmaker uit een 
f i l m van niet te grote dikte ongeveer verdubbelt bij een tempera
tuurstijging van slechts 7^0. 

De verdwijning van de weekmakers uit plastic fi lms wordt aan 
een versnelde test onderworpen door het materiaal 10 dagen bloot 
te stellen aan een verhoogde temperatuur, van bijv. 60OC. Het 
blijkt nu dat voor de tot nu toe bekende en toegepaste weekmakers 
gedurende deze 10 dagen van 7 tot 10% verdwijnt, d.w. z. ver
vluchtigt. Het behoeft geen nader betoog dat dergelijke geplastifi
ceerde kunststoffen de toets des tijds niet kunnen doorstaan en als 
zodanig voor de restauratie van museum-objecten allerminst ge
schikt zijn. 

Onze onderzoekingen ter verkrijging van een betere weekma
ker gaan vooral in de richting van het toepassen van laagpolyme-
ren van hetzelfde of iets gemodificeerde monomeer, waaruit de te 
plasticiferen kunststof is opgebouwd. Bij het vastworden vaneen 
kunststof oplossing vormt zich namelijk een drie-dimensionaal 
netwerk door bindingen op verschillende plaatsen langs de gehele 
lengte van het ketting- of lintmolecuul tussen deze macromolecu
len onderling. Door het invoegen van de weekmaker-moleculen 
zou dan een ruimer netwerk ontstaan, doordat meerdere poly
meer-polymeer-bindingen worden verbroken en door slechts twee 
polymeer-weekmaker-bindingen zouden worden vervangen. 

Wanneer het te restaureren weefsel zeer sterk is aangetast, 
en vele hiaten vertoont, zou men het op een soepele of een vaste 
ondergrond kunnen bevestigen, die in elle geval glashelder door
zichtig moet zijn om het weefsel aan beide kanten te kunnen be
kijken. Voor vaandels en vlaggen zou een soepele dunne f i l m met 
voldoende lange levensduur natuurlijk ideaal zijn, omdat men dan 
de oorspronlcelijke "drape" volkomen natuurgetrouw zou kunnen 
imiteren. Helaas beschikken we krachtens het voorgaande nog niet 
over een f i l m of folie-materiaal, waarvan wij het niet-verouderen 
over een voldoende lange t i jd kunnen garanderen. 
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6. De toepassing van synthetische lijm of kitstoffen 

Dit is de reden, dat wij voor sterk aangetaste weefsels onze 
toevluctit liebben genomen tot stevig plaatmateriaal, zoals bijv. 
Perspex, een polymethacrylaat van de Imperial Chemical Indus
tries (I . C. I . ) . HetzeKde materiaal wordt door Röhm & Haas ge
fabriceerd onder de naam Plexiglas. 

Indien men toch voor bepaalde doeleinden dunne f i l m wi l toe
passen, verdient het aanbeveling hiervoor "Mylar" te gebruiken, 
foliën van verschillende dikten, gefabriceerd door Dupont de Ne
mours in U.S.A. Dit is een polymeer van een tereftaalzure-
aethyleenglycolester. Deze foliën zijn zeer sterk, elastisch en 
hebben een grote flexibiliteit. 

Een zeer belangrijke Icwestie is nu hoe men het weefsel op de
ze soepele of stijve ondergrond zal aanbrengen. De verbindings
stof of kit moet eveneens soepel blijven na droging, zi j moet 
doorzichtig zijn en gemakkelijk kunnen worden verwijderd, indien 
de ondergrond te sterk zou hebben geleden door "aging". Boven
dien mag zij de vezels en kleurstoffen niet aantasten. 

De onderzoekingen daaromtrent hebben uitgewezen, dat het 
meest geschikt hiervoor zijn: 
1. Polyvinylalcohol, het verzepingsprodukt van polyvinylacetaat. 

Polyvinylalcohol is reversibel in water oplosbaar, wat een 
groot voordeel betekent bij haar toepassing als kleefstof. Ver
dere lijmen zijn: 

2. Polyvinylformal, 
3. Polyvinylacetal en 
4. Polyvinylbutyral. 

Voor deze laatste drie is dioxaan het meest geschikte oplos
middel gebleken: deze cyclische diëther is in alle verhoudingen 
met water mengbaar. 

Het grote voordeel van de hier genoemde polymeren kleefstof
fen is, dat z i j geheel transparante films vormen, slechts zeer 
langzaam onder invloed van het licht veranderen, de textielvezels 
en kleurstoffen niet aantasten. Zi j kunnen onder zeer milde om
standigheden worden toegepast, d.w.z. zonder temperatuurverho-
gingen en zonder dat agressieve of niet neutrale oplosmiddelen te 
hulp geroepen behoeven te worden. 

Toch is het noodzakelijk gebleken steeds vóór het toepassen 
van deze synthetische lijmstoffen na te gaan of de in het te behan
delen weefsel aanwezige kleurstoffen de behandeling met dioxaan 
als oplosmiddel kunnen verdragen. 

De polyvinylalcohol kan in hoofdzaak daar worden toegepast, 
waar weefseLfragmenten op een stijve doorzichtige plaat zullen 
worden aangebracht. Het weefsel b l i j f t dan aan beide zijden zicht
baar. Een nadeel van de polyvinylalcohol is, dat de toepassing van 
een 3 tot 5 gewichtspercentage oplossing in water, die het gehele 
weefsel doordringt, niet voor zogenaamde poolweefsels, zoals 
pluche en velours, kan worden gebruikt. Deze techniek van re
stauratie met polyvinylalcohol in waterige oplossing wordt nu zo 
uitgevoerd, dat de weefselfragmenten geheel met de oplossing 
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worden geïmpregneerd en daarna met dezelfde oplossing op het 
perspex worden bevestigd. Deze methode is dus alleen toepasbaar 
voor een zg. starre restauratie. Een soepele, restauratie kan wor
den uitgevoerd door bijv. eerst teryleengaas te verstevigen of te 
wapenen met een oplossing van 3-4% polyvinylformal in dioxaan, 
waarna het te restaureren weefsel erop wordt geplakt met behulp 
van een zelfde oplossing. Ook deze methode is voor poolweefsels 
ongeschikt, omdat door het samenklitten van de pooldraden een 
planlcachtig, onooglijk resultaat wordt bereikt. 

Dit nu kan voorkomen worden door een andere techniek. Men 
moet ervoor zorgen, dat het verbindings- of kitmiddel niet tot de 
voorzijde van het weefsel kan doordringen. Wanneer polyvinylfor
mal in een oplosmiddel als soll<etal wordt opgelost tot bijv. een 
5% oplossing, treedt na enige t i jd gelêring op. Deze hoog visceuze 
gel wordt aan de achterzijde van het weefsel aangebracht. Door 
de hoge viscositeit dring de oplossing slechts zeer ondiep in het 
weefsel door, zodat de pooldraden niet meer kunnen worden sa-
me ngekit. 

Door het uitgieten van een dergelijke oplossing op een grote 
vlakke glazen plaat kan eerst een f i l m worden gemaakt; na het 
vastworden van deze f i l m kan het weefsel er met behulp van een 
gegeleerde oplossing op worden bevestigd. 

Aan de voorzijde kan een oud weéfsel worden versterkt door er 
een f i j n verdeelde nevel van polyvinylformal op en in te stuiven. 
Het op de vezels te vormen versterkingslaagje moet zo dun zijn 
dat het vri jwel onzichtbaar is. 

Men bedekt als het ware het oude zeer zwaldce weefsel met een 
netwerk van een nieuwe stof. Dit netwerk hecht zich aan het po
lymeer, dat aan de rugzijde is aangebracht en vormt zo een sterk 
en toch soepel geheel. Ook hierbij speelt de toe te passen plasti-
cizer een voorname rol . Met de tot nu toe bekende weekmakers is 
het nog met mogelijk een versterking in en op het oude weefsel 
aan te brengen, die de greep van het oude materiaal voor en na de 
behandeling onveranderd laat. Hierop vooral zijn onze onderzoe
kingen gericht, waarbij ook de verandering door licht en lucht 
zoveel mogelijk moeten worden ondervangen. 

7. De invloed van het licht en de lucht 

De invloed van straling, oxidatie en chemische sporenelemen
ten op de degradatie van de oude textielvezels en de bij de re
stauratie gebruikte polymeren stoffen is over het algemeen zwak 
maar evenredig met de t i jd . Gedurende tientaüen jaren kan deze 
invloed dus zeer groot worden en tot volledige afbraak van de ve
zels en het gebruikte restauratie-materiaal leiden. Het belang
rijkste daarbij is wel de invloed van het zonlicht. Dit veroorzaakt 
fotolyse en foto-oxidatie. Fotolyse wordt veroorzaakt indien in de 
straling voldoende energierijke lichtquanta aanwezig zijn die 
chemische bindingen kunnen verbreken. De lichtenergie E is im
mers afhankelijk van de frequentie, d.w.z. E = hf waarin h de 
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constante van Planck voorstelt en f de frequentie van het licht is. 
Water en zuurstof zijn voor de fotolyse niet noodzakelijk. Het 
laagfrequente zonlicht levert te weinig fotonenenergie om chemi
sche bindingen te breken. Hiertoe moet extra chemische energie 
worden toegevoegd; deze wordt geleverd door oxidatie-processen, 
de zg. foto-oxidatie. Hiervoor nu is de aanwezigheid van water 
en zuurstof noodzakelijk. Het is gebleken, dat onder invloed van 
straling uit water, waterstof-peroxide ontstaat als volgt: 

H O >(0H) + (H) 
en 

2 (HO) •H2O.2 

De hierbij gevormde atomaire waterstof speelt een belangrijke 
rol bij de afbraak door haar grote reactiviteit. Zeer belangrijk 
met het oog op de degradatie zijn een viertal factoren, nl. de golf
lengte, de totale hoeveelheid stralingsenergie op iedere m^, 
de in de atmosfeer aanwezige verontreinigingen, die als kataly
sator werken en de temperatuur van de atmosfeer. Verder kunnen 
nog in het vezelmateriaal of in de restauratie-materialen stoffen 
aanwezig zijn, bijv. kleurstoffen, metaalverbindingen enz., die 
als katalysatoren werken en de "aging" versnellen. 

De achteruitgang van de vezels of het polymeren materiaal kan 
worden nagegaan door de fluiditeit te meten. Deze is een maatstaf 
voor de molecuul-lengte. Hoe meer degradatie, hoe kleiner de 
kettingsmoleculen worden. Zi j worden als het ware gebroken. 

De uitkomsten van ons onderzoek hebben aangetoond, dat het 
ultraviolette licht een veel snellere en intensievere afbraak ver
oorzaakt dan het zichtbare licht. Van zeer grote invloed hierbij 
is de relatieve vochtigheid van de lucht en de katalyse of versnel
ling door lucht en materiaal-verontreinigingen. Voor het conser
veren is het daarom belangrijk, dat de materialen worden opge
borgen in een droge stikstof- of helium-atmosfeer (zuurstof niet 
meer aanwezig) en zoveel mogelijk het ultraviolet meteen gemid
delde golflengte van Ó500 A wordt geabsorbeerd door een doelma
tige fi l tratie, bijv. door het spuiten van heldere lakken, met een 
ultra-violet absorberende verbinding erin, op de glasruiten van 
museum-lokalen of glazen vitrines. 

Men kan op twee verschillende wijzen het schadelijke gedeelte 
van de ultra-violette straling uitschakelen nl. ; 
a. Door verbindingen in plastics of glas te brengen, die de scha

delijke golflengten volledig absorberen. Men maakt dus van het 
medium een golflengtefilter. Alles wat in het spectrum bene
den de 4000 A ligt wordt niet doorgelaten. 

b. Door verbindingen, die een golf 1 e ng t e -transform ati e veroor
zaken. Men noemt dit fluoresceren. Kortgolvige stralen wor
den getransformeerd in stralen met een grotere golflengte . 
Men kri jgt dus een verschuiving van het ultra-violet naar het 
zichtbare gebied. De gebruikte verbindingen zijn meestal naf
tol, salicyl- of kinine-derivaten. 
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8. Het verdoeken van schilderijen 

Een belangrijk probleem bij het restaureren van ouae weefsels 
is de vervanging van het doek van kostbare schilderijen door een 
nieuw of het aanbrengen van een nieuw doek achter het oude door 
met behulp van een was-colofonium mengsel de beide tot één 
geheel te verenigen. Men brengt aan de voorzijde, dus op de verf
laag een roggemeelpap aan. Deze dringt door de scheuren en 
scheurtjes in de verflaag heen tot in het oude doek. Op de verf
laag plakt men nu een vel zijdepapier. Nadat alles gedroogd is 
wordt het spieraam verwijderd. De roggemeelpap, die door het 
oude doek is heengedrongen, wordt nu weer zoveel mogelijk vloei
baar gemaakt door er verse, vloeibare pap op te brengen en bei
de voorzichtig met een spateltje weg te schrapen. De behandeling 
van het gehele vlak geschiedt niet ineens. 

Men verdeelt het oppervlak als een schaakbord in vierkanten 
en behandelt deze de één na de andere zodanig, dat nooit twee op
eenvolgende aan eUcaar grenzen. Men noemt dit de blokmethode. 
Na deze behandeling wordt het op een spieraam (dat veel groter is 
dan het oorspronkelijke) gespannen nieuwe doek op het oude ge
legd en hiermede door het was-colofonium-mengsel verbonden. 
Dit mengsel wordt vloeibaar met een kwast op het nieuwe doek 
aangebracht en met behulp van een stri jkijzer of een verwar
mingstafel dringt dit mengsel door het oude doek en de verflaag 
heen. Na stolling kan het oorspronkelijke spieraam weer worden 
aangebracht en het door de verflaag heengedrongen was-hars-
mengsel met een oplosmiddel (terpentijn of diacetonalcohol) wor
den verwijderd. 

Soms ook wordt het oude doek geheel of gedeeltelijk wegge-
puimd, waarna een nieuw doek wordt aangebracht. Volgens een 
nieuwere methode, die op het ogenblik op ons laboratorium wordt 
uitgewerkt, wordt het te verdoeken schilderij gelegd op een vol
doende dikke laag van een gegeleerde sunthetische lijmstof. Deze 
laag is aangebracht op een vel dun papier, dat over een vlakke 
plaat is gespannen. De reeds gegeleerde lijmstof dringt slechts 
zeer weinig in de verflaag door. Na verharding wordt het spie
raam verwijderd. Met behulp van vacuum worden losse vezels en 
vuil uit het oude doek verwijderd. Hierna wordt op en in het oude 
doek een nog vloeibare, dus niet doorgepolymeriseerde athoxylin-
hars gestoven. Aan de epon of epikote zi jn koudhardende kataly
satoren toegevoegd, zoals bijv. boorfluoride of tertiaire aminen. 
Deze synthetische harsen zijn wat hun uiterli jk betreft geheel ge
l i jk aan colofonium; zij verschillen er echter hemelsbreed van 
zowel wat hun chemische resistentie als fysische eigenschappen 
betreft. 

Het verstoven pre-polymerisaat vormt een zeer sterke, taaie 
en elastische f i lm tussen en over de vezels van het oude doek en 
hecht zich eveneens aan de oude verflaag. Het doek ondergaat dus 
een verjongingskuur. Na beëindiging van het doorpolymeriseren 
wordt het spieraam wederom aangebracht en de synthetische l i j m 
met een geschikt oplosmiddel, dat verf niet aantast, verwijderd. 
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De eponharsen worden slechts op enlcele plaatsen in de wereld 
gemaakt, o.a. ook in de fabriek van de B . P . M . in Pernis. Deze 
fabriek produceert reeds duizenden tonnen per jaar. Deze nieuwe 
kunststof is een condensaat van epichloorhydrine en difenylolpro-
paan. Bij deze condensatie treedt HCl uit en wordt met loog ge
neutraliseerd. 
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N O R M A A L EN A B N O R M A A L V E R L O O P DER 
K E R N D E L I N G I N P L A N T E C E L L E N 

De voorzitter van Diligentia, Dr. A. Schierbeek, heette na
mens beide verenigingen mevrouw Koopmans welkom en vertelde, 
dat mevrouw Koopmans cum laude gepromoveerd is en tegen
woordig door ter zake kundigen als de deskundige op het gebied 
van het chromosomenonderzoek wordt aangemerkt. Daardoor 
wordt het ook duidelijk, waarom Prof. Gaillard haar aanzocht, 
om voor het door hem geredigeerde leerboek der Algemene Cel-
leer de hoofdstuldcen te schrijven, die betrelddng hebben op de 
chromosomen en wat daarmee samenhangt. 

De eigenlijke f i l m werd voorafgegaan door een aantal lan
taarnplaatjes, die de normale kern- en celdeling in beeld brach
ten. Dergelijke stilstaande beelden maken een rustige beschou
wing mogelijk en stelden mevrouw Koopmans in staat, ons te 
wijzen op diverse bijzonderheden, waarop we bij het draaien van 
de eigenlijke f i l m moesten letten. 

De f i lm werd vervaardigd door Dr. Bajer en zijn vrouw 
(Krakau, Polen), waarbij gebruik werd gemaakt van de vinding 
van onze landgenoot Prof. Zernike, de fasecontract-optiek, en 
vanzelfsprekend van sterke vergrotingen: chromosomen zijn nu 
eenmaal bijzonder klein. Ook was het nodig, dat alles zich zoveel 
mogelijk in eenzelfde instelvlak bevond. Verder moesten de cel
len levend zijn. Daartoe werden cellen uit het endosperm van di 
verse Liliaceeën geïsoleerd en in een voedings oplos sing in de 
vorm van een hangende druppel gebracht. Daarbij bleek, dat de 
cellen zich in die voedingsoplossing rustig verder deelden en dat 
de laag tevens zo dun was, namelijk 6 micron, dat voldoende licht 
voor het filmen doorgelaten werd, terwij l de chromosomen zich 
tevens vri jwel in het instelvlak bewogen, waardoor alle verande
ringen in de cel op de f i l m vastgelegd konden worden. Een com
plete kern- en celdeling speelt zich volgens een mededeling van 
mevrouw Koopmans in ongeveer 11 uur af. Als men dus een der
gelijk preparaat normaal zou gaan bekijken met fasecontrastop-
tiek zou men vrijwel geen veranderingen in het beeld opmerken. 
Door echter met geregelde tussenpozen opnamen te maken en 
daarna de verkregen f i l m normaal af te draaien, kreeg men een 
960-voudige versnelling van het gebeuren te zien. Wat zich in 
werkelijkheid in 11 uur afspeelde, ziet men op de f i l m dus in on¬
Verslag van de filmavond met toelichting door Mevr. Dr .A. Koopmans, op 7 januari 1958 in 
samenwerkmg metde Kon. Maatschappij voor Natuurkunde "Diiigenüa" te 's-Gravenhage. 
Met toestemming van de Heer B. Brouwer iets verkort overgenomen uit het Maandblad Micro-
wereid het orgaan van de Ned. Ver. v. Microscopie. Door een samenloop van omstandigheden is 
dit verslag niet in het vorige jaarboek geplaatst. 



154 

geveer 40 seconden. Alles gaat dan wel onnatuurlijk snel in zijn 
werk maar de tijden der diverse stadia onderling zijn in de 
juiste verhouding, zodat men toch een juist beeld van het gebeu
ren kr i jgt . Door de zeer dunne laag, waarin alles zich afspeelt 
- geringer dan de dikte van een cel - verdringen de chromosomen 
zich wel min of meer, maar het gehele proces verloopt in hoofd
zaak merkwaardig genoeg toch volkomen normaal. Wel kon men. 
zo nu en dan opmerken dat tijdens de metafase de chromosomen 
in een enigszins gewelfd equatorvlak lagen wegens de zeer gerin
ge ruimte. o n i 

Wat zagen we nu bij een normale kern- en celdeling? Eerst 
een cel met een zg. rustende kern en bewegende mitochondrion in 
het cytoplasma. In de kern draadjes, met daartussen de nucleoli 
(kernlichaampjes). De draadjes (chromosomen) worden geleidelijk 
duidelijker, tengevolge van de spiralisatie, waardoor ze korter 
en diklcer worden. Nucleolen en kernwand verdwijnen. De chro
mosomen bewegen zich naar het equatorvlak tussen de beide po
len, waarbij de centromeren vooropgaan en de uiteinden ach
ter zich aan slepen. Het zijn eigenlijk ook alleen de centromeren, 
die in het equatorvlak komen te liggen, terwij l de uiteinden 
van de chromosoom aan weerskanten uitsteken. De lengte-
deling van elk chromosomen wordt hoe langer hoe duidelijker.Dan 
opeens gaan, als het ware op commando, de dochterchromosomen 
uiteen, van elke bivalent één naar de ene pool en één naar de an
dere pool. Ook hierbij gaan de centromeren weer voorop en sle
pen de uiteinden van de chromosomen achter zich aan. Ge
li jkt i jdig wordt de tussenwand gevormd.Er zijn dan tweekleine 
cellen, ollc met een gelijk aantal chromosomen. Na deze 
anafase volgt de telofase, waarbij de beide groepen chromosomen 
zich weer verdichten tot een zg. rustende kern. De nucleoli wor
den nu weer zichtbaar en beide kernen krijgen weer een kern-
wand. Tijdens het gehele proces is er een druk bewegen van de 
mitochondriën in het cytoplasma en dit vormt voortdurend pseu-
dopodia (schijnvoetjes). 

Zo werd een aantal normale kern- en celdelingen vertoond 
van diverse Liliaceeën, o.a. Haemanthus om de zeer grote chro
mosomen, die deze plant bezit. 

Dat cellen uit het endosperm werden genomen, zal wel om 
praktische redenen zijn geschied, waarschijnlijk, omdat ze ge
makkelijker in v r i j groot aantal waren v r i j te maken. Het feit, 
dat het endosperm triploïde kernen bezit, dus drie stel chromo
somen, tegen twee stel bij de overige plantecellen, maakte het 
gedrang natuurlijk nog wat groter in de uiterst kleine ruimte, die 
ter beschikking stond. Bovendien is de secundaire endospermkern 
der Liliaceae (die een uitzondering op de regel vormen) zelfs 
pentaploïd (5 stuks). 

Het tweede deel van de f i l m bestond uit opnamen van kern
en celdelingen onder invloed van beschadigende factoren. 

Als eerste kregen we een fixatie te zien met methanol. De 
snelle bewegingen in de zich delende cel kwamen plotseling tot 
stilstand. De cel was gedood. Ook daarna traden nog veranderin-
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gen op en dit gaf mevrouw Koopmans aanleiding te zeggen, dat ze 
in plaats van deze fixatie met methanol gaarne een fixatie met een 
beter en meer gebruikelijk fixatie middel zou hebben gezien, om 
na te kunnen gaan, welke vervormingen na gebruik van zo'n 
fixeermiddel toch nog optreden. Immers, de fixatie heeft ten doel, 
de oorspronkelijke, natuurlijke toestand, zoveel mogelijk onver
anderd vast te leggen. 

Een volgend filmpje liet de invloed van methanol in een ver
moedelijk geringere dosis zien. De deling ging nog wel min of 
meer door, maar traag. Niet alle chromosomen begaven zich 
meer naar het equatorvlak, de vorming der dochterchromosomen 
stagneerde en hun uiteengaan was gebrekkig, evenals de vorming 
van de nieuwe scheidingswand. 

Het volgende agens was colchicine. Dit is een kostbare en 
zeer giftige alkaloid, die bereid wordt uit de Hersttijloos (Col-
chicum autumnale). Dit vergif wordt gebruikt om nieuwe cultuur-
planten te verkrijgen. Zo heeft men te Wageningen uit een diploide 
Rogge een tetraploïde Rogge verkregen. Men is er dus in geslaagd 
het aantal chromosomen per kern te verdubbelen. Deze nieuwe 
Rogge heeft o.a. betere bakkwaliteiten. Men is bezig ze te ver
menigvuldigen, om ze daarna voor massaproduktie de boeren in 
handen te geven. 

Colchicine heeft namelijk de eigenschap, bij juiste toediening 
het uiteengaan der dochterchromosomen en de vorming van een 
tussenwand te verhinderen. Past men dit toe bij kiemplanton, dan 
verkrijgt men dus een plant, die in alle cellen een tweemaal zo 
groot aantal chromosomen in de kern bezit als normaal. In de 
stuifmeelkorrels en de eicel ontstaan dan na de reductiedeling 
voortplantingscellen, die niet haploi'd, maar diploid zijn, zodat 
bij de bevruchting van zo'n diploide eicel door een diploi'de stuif-
meelkorrel weer een tetraploïde kiemplant ontstaat. Zou een di -
ploide eicel door een haploide stuifmeelkorrel bevrucht worden 
dan zou een trlploi'de kiemplant ontstaan. Bij de vermenigvuldi -' 
ging van de tetraploïde Rogge zal men er dus wel zorg voor dra
gen, dat bevruchting met stuifmeel van de diploi'de Rogge niet 
mogelijk is. 

Colchicine tast dus de chromosomen zelf niet aan. Op de f i l m 
zagen we de chromosomen weer naar het equatorvlak gaan (meta
fase) en zich daar delen in dochterchromosomen. Het uiteengaan 
van de dochterchromosomen bleef echter achterwege (geen ana
fase) en ook ontstond er geen scheidingswand. Het dubbele stel 
chromosomen verdichtte zich weer tot een rustende kern de 
kernwand en de nucleoli verschenen weer tijdens de telofase en 
zo was er een cel ontstaan met tweemaal zoveel chromosomen 
als normaal. 
' De volgende opnamen lieten de inwerking van radioactieve 
stralen zien, afkomstig van radioactief cesium en strontium. 

Door radioactieve bestraling wordt niet alleen het normale 
verloop der kern- en celdeling in de war gestuurd, maar boven
dien worden de chromosomen zelf aangetast. We zagen, dat som
mige in stukken uiteenvielen. Natuurlijk hangt de mate van ver-
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storing en vernieling ook af van de sterkte en de duur van de be
straling. Doordat verscheidene chromosomen zich niet naar het 
equatorvlak begaven, andere zich niet, of gebrekkig in dochter-
chromosomen splitsten en het uiteengaan van de wel in dochter
chromosomen gesplitste onregelmatig plaats vond, ontstonden 
twee geheel ongelijke groepen chromosomen en chromosoom
stukken, soms wel drie groepen. Ook de vorming der tussenwan
den was gebrekkig. Zou dit misschien een demonstratie zijn van 
wat ons nageslacht te wachten staat, als de H-bommen op ons wor
den losgelaten? 

Aan het slot bedankte de voorzitter van de Ned. Ver. voor 
Microscopie, de heer Sterrenburg, namens beide verenigingen de 
spreekster en tevens het bestuur van Diligentia voor haar belang
rijke aandeel in het totstandkomen van deze avond. 


