NATUURKUNDIGE VOORDRACHTEN 1968 - 1969

N I E U W E R E E K S N o . 47
VOORDRACHTEN GEHOUDEN VOOR DE
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ DILIGENTIA
TE S-GRAVENHAGE

OPGERICHT
BESCHERMVROUW

1793

H.M. D E K O N I N G I N

N.V. UITGEVERIJ
W. F. VAN STOCKUM & ZOON
's-GRAVENHAGE -1969

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE
onder de zinspreuk DILIGENTIA

BESCHERMVROUWE
H.M. de Koningin
ERE-LEDEN
Z.K.H. de Prins der Nederlanden
H.K.H. Prinses Beatrix
Z.K.H. Prins Claus

LID VAN VERDIENSTE
Dr. A. Schierbeek

BESTUURDERS
Prof. Dr. Ir. J. L. van Soest, voorzhter
Mevr. Dr. M. P. M. Herrmann-Erlee
Ir. G. van Iterson Gzn.

,
fo^o^
miyöy

Prof. Ir. IJ. Boxma
Ir. A. H. Kerstjens, penningmeester
Ir. H. J. M. W. de Quartel

m 1 y /U

Mr. W. J. Cardinaal
Dr. J. N. van den Ende, vice-voorzitter
Drs. H. E. Hazewinkel
Dr. W. P. J. Lignac, le secretaris
Ir. O. A. E. Wijnmalen, 2e secretaris

,

fann

trpHpn f
in 1971

JAARVERSLAG

VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NATUURKUNDE „DILIGENTIA"
over het verenigmgsjaar 1967/68,
uitgebracht op de algemene ledenvergadering van 6 januari 1969.
Als sprekers traden in het afgelopen jaar op: Prof. Dr. M. Euwe, Drs.
C. J. van der Ham, Dr. Ir. R. Houwink, Prof. Dr. D. J. Kuenen, Ir. A. J.
Leenhouts, Prof. Dr. J. H. Plokker, Prof. Dr. Ir. L. J. Pons, Prof. Dr. L.
de Ruiter, Dr. K. G. van Senden, Prof. Dr. L. H. van der Tweel, Drs. K.
van der Veen, Prof. Dr. H. Veldstra, Ir. J. A. Wisse.
Op 27 maart 1968 werd een excursie georganiseerd naar het reactorcentrum te Petten, waaraan werd deelgenomen door 50 leden.
Het aantal gewone leden was 593 en het aantal scholieren 74 op 30
juni 1968.
Op de algemene vergadering werden de periodiek aftredende bestuursleden Ir. A. H. Kerstjens en Ir. H. J. M. W. de Quartel herkozen.
Tijdens de buitengewone ledenvergadering van 4 maart 1968 werd aan
het Bestuur toegevoegd Prof. Ir. IJ. Boxma, in de vacature ontstaan
door het overlijden van ons gewaardeerde bestuurslid Ir. J. M Op den
Orth.
Op 1 aprü 1968 deden Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses
Beatrix en Prins Claus ons de eer aan de lezing van Prof. Dr. M. Euwe
bij te wonen.
Subsidies werden wederom verleend aan het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers en aan de afdeling 's-Gravenhage van de
Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging.
Dr. W. P. J. Lignac
1 e secretaris

INHOUD

Regenwormen, hun gedrag en betekenis
door Dr. Ir. J. Doeksen

1

Waarneming in het donker met behulp van warmtebeelden
door Prof. Dr. Ir. H. J. Dirksen

9

Orgaantransplantatie
door Dr. J. M. Greep

23

Het oppervlak van de maan
door Dr. J. van Diggelen

53

Communicatie satellieten
door Ir. F. Möhring

73

Stof en geest
door Prof. Dr. J. Th. Hackmann

97

Op speurtocht naar processen
door Prof. Dr. A. A. Verveen

119

Het recht van de mens op leefruimte
door Prof. Dr. D. J. Kuenen

145

Gezichtsscherpte, contrastgevoeligheid en de zenuwbedrading
van het netvhes
door Dr. J. J. Vos en Ir. A. van Meeteren

155

Geologie en vegetatiegeschiedenis van de Nederlandse Kustduinen
door Dr. W. H. Zagwijn

165

Schimmelbestrijding
door Prof. Dr. G. J. M. van der Kerk

177

Hydrologische problemen in estuariumgebieden
door Prof. Dr. H. Postma

197

REGENWORMEN, HUN GEDRAG EN BETEKENIS

door
Dr. Ir. J. Doeksen
Inleiding
Regenwormen, zoals wij die in ons land hebben, behoren alle tot de
famhie Lumbricidae, een vrij beperkte maar hoog ontwikkelde familie
van de hogere wormen, de Annehda, subklasse Oligochaeta, de weinig
behaarden. Zij bezitten per segment slechts acht haren die voor de
dieren echter van groot belang zijn voor de voortbeweging.
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de Lumbricidae is beperkt
tot het noordelijk halfrond tot en met het mediterrane gebied. Regenwormen uit tropische gebieden of van het zuidelijk halfrond behoren
tot andere famüies van de Oligochaeta.
Het gebied met de meeste eigen soorten, vermoedelijk tevens het
ontstaanscentrum van de Lumbricidae ligt in Tsjecho-Slowakije en Hongarije, waar nu nog bepaalde soorten in hun verspreiding beperkt zijn
tot vroegere eilandjes in de voorloper van de Middellandse Zee.
In de Europese gebieden die ooit door landijs bedekt zijn geweest
komen geen autochthone soorten voor; onze Nederlandse regenwormfauna bestaat dan ook uit een twintigtal importsoorten, waarvan de
belangrijkste in heel Europa, Noord-Amerika en Noord- en Midden Azië
voorkomen. Aangezien de actieve verspreiding bijzonder langzaam verloopt, ca. 1,5 m per jaar, is het duidelijk dat vooral de passieve verspreiding van belang is. Actief zouden regenwormen sinds de ijstijd Schotland nu nog niet hebben bereikt, evenmin als midden-Zweden. In dit
land volgen de landbouwkundig belangrijke grotere soorten de menselijke bewoning. Ook de Lumbriciden in Australië en Nieuw Zeeland zijn
aanvankelijk toevallig, vermoedelijk met plantenmateriaal, later doelbewust door de mens verspreid; hetzelfde geldt voor onze Zuiderzee-polders waar de eerste infectiehaarden worden aangetroffen op plaatsen
waar stenen en palen van het oude land zijn opgeslagen; daarna in
tuinen, boomgaarden e.d., terwijl op andere plaatsen wormen doelbewust zijn uitgezet voor grondverbetering.

Naar een voordracht gehouden voor de K o n i n k l i j k e Maatschappij voor Natuurkunde ,,Dihgentia"
te 's-Gravenhage op 23 september 1968.
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Bouw
Het lichaam van een regenworm bestaat uit een, ook per soort, variabel aantal segmenten welke, met slechts weinig uitzonderingen, gelijk
van bouw zijn; zij zijn door een vliezige wand van elkaar gescheiden.
Rond de primitieve lichaamsholte, de coeloomholte, liggen twee spierlagen, resp. ringspieren en lengtespieren, met daar omheen een dunne,
gemakkehjk doorlaatbare opperhuid. De coeloomholte is gevuld met
een visceuze vloeistof en heeft een opening naar buiten, die echter
onder normale omstandigheden stevig gesloten is, de dorsale porus. Elk
segment bezit twee primitieve nieren, de nephridien. Het zijn sterk
gewonden, fijne buisjes die trechtervormig beginnen in de coeloomholte
en naar buiten uitmonden. Verder heeft elk segment een eigen zenuwstelsel.
Door ahe segmenten heen loopt het spijsverteringskanaal, een ventrale zenuwbundel en twee bloedvaten, ventraal en dorsaal, onderling
door een aantal pulserende ringvaten verbonden die een bloedstroom
onderhouden door het rugvat naar voren en door het buikvat terug.
Beweging
De voortbeweging van de wormen heeft plaats door de afwisselende
contractie van ring- en lengtespieren. Interessant is dat de spieren natuurlijk wel door het zenuwstelsel worden geactiveerd, maar dat de
segmentate zenuwen slechts mechanisch worden geprikkeld en wel door
de spiercontracties van aangrenzende segmenten. Overdracht van impulsen van het ene segmentale zenuwstelsel op het andere heeft niet plaats.
Er verplaatst zich een golf van contracties over het dier, die zowel van
voor naar achter kan lopen als omgekeerd. Doordat de acht haren die
een worm per segment heeft schuin naar achter zijn ingeplant zal bij het
strekken van een aantal segmenten het er voor liggende deel van het
wormehchaam naar voren worden geduwd, omdat het achterste deel
met de haren in het substraat haakt. Bij contractie van de segmenten
wordt op overeenkomstige manier het achterdeel van het hchaam naar
voren getrokken. Hoewel dus bekend is hoe de overdracht van impulsen
plaatsheeft en hoe dus een beweging in stand wordt gehouden, weten
wij niet hoe en waar het initiatief tot deze beweging wordt genomen.
De als hersens fungerende zenuwknopen en het centrale zenuwstelsel
schijnen hierop geen invloed te kunnen uitoefenen.
Voeding
Over de spijsvertering van wormen is nog niet veel bekend. Bij een
aantal soorten is het cellulose splitsende enzym cellulase aangetoond,
maar merkwaardigerwijze niet steeds bij alle individuen van dezelfde
soort, hoewel op goede gronden kan worden aangenomen dat het hier
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niet gaat om door bacteriën gevormde enzymen. De indruk wordt gewekt, dat uitwendige omstandiglieden, misschien de voeding, de vorming van het enzym kunnen stirnuleren.
Het is duidelijk dat wormen niet klakkeloos de grond waarin zij leven
opnemen. Hun excrementen zijn rijker aan fijn materiaal, organische
stof en stikstofverbindingen dan het gemiddelde van de hen omgevende
grond. Ook de bacterie-flora van de uitwerpselen is rijker dan die van de
gemiddelde grond, maar komt ongeveer overeen met die van het organische deel van die grond. Toch zijn er aanwijzingen, dat de samenstehing
van de darmflora quahtatief afwijkt van die van de grond, zodat wij
moeten aannemen dat bepaalde soorten of groepen bacteriën bij de
darmpassage worden verteerd. Van één wormesoort is bekend dat hij
slechts sexueel volwassen kan worden indien protozoën in de grond
aanwezig zijn. Mogelijk houdt dit verband met het feit dat wormen niet
in staat zijn sterolen te synthetiseren en evenmin om plantaardige sterolen om te zetten in dierlijke. Dh zou de dieren voor de vorming van
hormonen verregaand afhankelijk maken van de opname van dierlijke
sterolen, die zij mogelijk aan protozoën kunnen onttrekken.
Dat de voedselbehoefte van regenwormen niet gering is volgt uit het
feh dat tijdens vasten, bepaalde soorten 9% van hun drogestofgewicht
per week verhezen. Nog steeds raadselachtig is de functie van de grote
kalkklieren die calciumcarbonaat bevatten. De inhoud van de klieren
wordt aan de darminhoud toegevoegd, maar de carbonaatkristallen verlaten als zodanig het wormelichaam, zonder dat een merkbare invloed
op de zuurgraad van de darminhoud wordt uitgeoefend. Kennelijk
wordt uit de darm vrijwel geen carbonaat opgenomen en moet de kalk
van de kheren afkomstig zijn van andere calcium-verbindingen. Het lijkt
er op alsof de calciumkheren t.o.v. calcium-ionen een soort nierfunctie
uitoefenen.
Uitscheiding
De functie van de primitieve nieren of nephridien is die van alle
nieren, nl. het afvoeren van overtollige stoffen uit het hchaam. Voor
regenwormen is onder bepaalde omstandigheden de afvoer van water
van zeer groot belang. De opperhuid van de dieren is zeer goed doorlatend voor water. Omdat de osmotische waarde van de lichaamsvloeistoffen, hoewel vrij laag (1/6-1/7 osmolair), toch in vele gevahen hoger is
dan die van het omgevende bodemvocht, dringt onder die omstandigheden voortdurend water in het wormelichaam binnen. Om de osmotische waarde van de lichaamsvloeistoffen op peh te houden moeten de
nieren constant de overmaat water afvoeren. Als een enigszins uitgedroogde worm in water wordt gelegd treedt vaak een sterke zwehing
van één of enkele segmenten op die daardoor onherstelbaar worden
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beschadigd. Door de uitdroging bhjken de nieren van die segmenten te
zijn beschadigd, zodat zij hun functie niet meer icunnen uitoefenen.
De tweede, minstens even belangrijke functie van de nieren is het
afvoeren van overtoüig opgenomen zouten en de afbraakprodukten van
de stofwissehng, waarvan de belangrijkste stikstofverbindingen zijn.
Het belangrijkste eindprodukt van de eiwitstofwisseling bij regenwormen is urinezuur en niet het minder energierijke ureum. Urinezuur, dat
zeer weinig oplosbaar is, verzamelt zich als kristahen in de coeloomholte. De ki'istallen zijn te groot om via de nephridien te worden afgevoerd.
Ook bij andere diergroepen komt urinezuur als belangrijkste eindprodukt voor, zoals bij vogels, reptielen, en insecten, maar deze hebben alle
speciale voorzieningen om het produkt droog te kunnen afscheiden,
hetgeen de watereconomie van deze dieren ten goede komt. Daar regenwoinien van oorsprong aan het landleven aangepaste waterdieren zijn,
ligt het voor de hand aan te nemen dat ook in dit geval de vorming van
urinezuur i.p.V. ureum van nut moet zijn voor de waterhuishouding van
de worm. Wel blijft dan het probleem van de afvoer van de urinezuurkristaUen uit het lichaam.
Reeds lang was bekend dat in de nephridien van de regenwormen
bacteriën voorkomen, terwijl er sterke aanwijzingen waren dat het
symbionten betrof, hoewel de rol van deze micro-organismen onbekend
bleef. De plaats van de bacteriën suggereerde een verband met de excretie en nader onderzoek toonde aan dat zij in zuivere cultures urinezuur
als stikstof- en als koolstofbron konden gebruiken, waarbij grote hoeveelheden ureum werden vrijgemaakt. Dit verklaarde wel waarom in de
worm veel urinezuur wordt gevonden en in de urine hoofdzakelijk
ureum, maar nog niet wat het nut van deze gecompliceerde werkwijze
voor de worm oplevert, daar het watersparend effect van de vorming
van urinezuur geheel te niet wordt gedaan door de latere omzetting in
het goed oplosbare ureum, waarvoor de bacteriën water nodig hebben
om het te kunnen afvoeren.
De oplossing blijkt te liggen in de grote gevoeligheid van de symbiontische bacteriën die hun activiteit staken bij een osmotische waarde van
het mhieu die ongeveer gelijk is aan die van de hchaamsvloeistoffen van
de regenworm. Wanneer de worm geen overmaat water kan opnemen en
de nephridien dus geen water hoeven af te voeren wordt urinezuur in de
coeloomholte opgeslagen en blijft daar onveranderd. Zodra weer water
beschikbaar is worden de bacteriën geactiveerd en verwijderen zij het
urinezuur. Het effect van de symbiose, die bij alle op het land levende
Oligochaeten voorkomt en niet bij de waterdieren, is dus een waterbesparing voor de gastheer onder ongunstige omstandigheden. Het nut van
de symbiose voor de bacteriën is nog minder duidelijk. In hun natuurlijke miheu vormen zij sterke antibiotica, waardoor zij zich in de grond
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kunnen handhaven. De mogehjkheid bestaat dat voor die produlctie van
antibiotica urinezuur noodzakehjk is en dat zij zonder deze niet in staat
zijn met de bodemflora te concurreren.
Slijmafscheiding
Oppervlakkig is van de werking van de nephridiën weinig waar te
nemen. Veel opvaüender is de slijmafscheiding van de wormen, die
regelmatig en met mate plaatsheeft, maar bij ernstige storing van de
dieren zeer sterk kan zijn. Over de samenstehing van het slijm dat door
slijmceüen in de huid wordt afgescheiden is weinig bekend. Duidelijk is,
dat ook de afscheidingsprodukten van de nephridien in het slijm terecht
komen en dus ook die van de daar levende en afgestorven bacteriën.
Verschülende eigenschappen van het totale wormeslijm zijn afkomstig
van het door de bacteriën geproduceerde materiaal. In het slijm zijn
stoffen geëmulgeerd, die na het breken van de emulsie, b.v. door drogen, zeer waterafstotend en bijzonder resistent zijn. De ingedroogde
slijmlaag kan een dunne beschermende huid om de worm vormen die
het dier effectief tegen uitdroging beschermt.
Het slijm dat door wormen in paniek, b.v. door een elektrische schok
wordt afgescheiden heeft na indrogen sterke afschrikwekkende eigenschappen. Ook deze stoffen zijn zeer resistent.
Zuurstofvoorziening
De zuurstofvoorziening van de regenwormen heeft plaats door de
huid. Speciale organen zijn hiervoor niet aanwezig. Interessant is, dat de
zuurstofopname, ook onder constante omstandigheden niet constant is
maar een dagelijks ritme vertoont. Dit hangt blijkbaar samen met een
ritme in de activiteit dat ook onder constante omstandigheden valt waai'
te nemen, zoals de voedselopname en bewegingsactiviteit, maar terwijl
de grootste activiteit in de voedselopname overdag valt, wordt 's nachts
meer zuurstof opgenomen. Ook de secundaire pieken die deze activiteiten vertonen vallen niet samen. De grootste zuurstofopname valt steeds
na de grootste activiteit, waarbij moet worden aangenomen dat de
grootste zuurstofbehoefte samenvalt met de grootste activiteit , maar
dat de worm tijdelijk "zuurstof leent" en wel van zijn voorraad glycogeen die als reservestof ook bij regenwormen voorkomt. Glycogeen
wordt via pyrodruivezuur omgezet in melkzuur, een proces dat in de
dierenwereld zeer verbreid is, en b.v. bij de spieractiviteit van hogere
dieren optreedt, maar in die gevahen heeft onmiddehijk het omgekeerde
proces plaats en wordt weer glycogeen gevormd. Het merkwaardige bij
regenwormen is, dat het tegengestelde proces normaal na ongeveer een
uur optreedt. Wanneer wormen enkele uren in een zuurstofarm milieu
worden gehouden wordt dit door goed gevoede wormen uitstekend
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verdragen. Dieren die erüge tijd hebben gehongerd verdragen een dergehjke behandelmg niet. OpvaUend is dat dieren die enkele uren zuurstofgebrek hebben geleden duidelijk zijn gezwollen. De weinig oplosbare
glycogeen is omgezet in een goed oplosbaar produkt, de osmotische
waarde van het lichaamsvocht is vergroot en de nephridien hebben minder water afgevoerd om het evenwicht te herstellen. Ecologisch is deze
inrichting voor de worm van belang omdat het hem in staat stelt in de
ondergrond in een zuurstofarm müieu te graven mits hij daarna gelegenheid heeft in een zuurstofrijke omgeving opnieuw glycogeen te synthetiseren uit melkzuur.
Diapauze
Uit voorgaande paragrafen blijkt dat de vochtbehoefte van regenwormen groot is. Mogehjkheden om aan uitdrogmg te ontkomen zijn het
dieper in de grond kruipen of het zich bedekken met een slijmlaag.
Een aantal wormesoorten blijkt onder gunstige omstandigheden m
een rusttoestand te kunnen overgaan, die wij bij gebrek aan beter diapauze noemen.
De dieren ledigen hun darm, roUen zich in een knoop op en zijn vrij
turgescent, met een laag droge-stofgehalte. De osmotische waarde van
de hchaamsvloeistoffen lijkt hoger te zijn dan normaal, als in het geval
van zuurstofgebrek, zonder dat van het laatste echter sprake is.
Deze toestand wordt niet rechtstreeks door droogte veroorzaakt,
maar door stoffen welke door de worm in de grond worden afgescheiden. Mogelijk dat door verminderde activiteit tijdens warm en droog
weer de concentratie van deze stof locaal zo groot wordt dat zij dit
effect op de worm kan uitoefenen.
Voortplanting
Regenwormen zijn tweeslachtige dieren, hetgeen natuurlijk om bijzondere aanpassingen vraagt.
De vrouwehjke organen liggen in het 14e segment en de eieren worden afgevoerd door de omgevormde nephridien van dat segment. De
testes liggen in de segmenten 10 en 11 en lozen de gevormde sperma in
reservoirs die in de segmenten 9 t/m 12 of enkele hiervan liggen. Deze
hebben een verbinding naar buiten via de omgevormde nephridien van
segment 13, oorspronkelijk inderdaad op segment 13 maar bij verdere
evolutie naar segment 15, waar bij vrijwel alle wormen de mannelijke
porus ligt.
Bovendien hebben de meeste wormen in de segmenten 9 t/m 11 of
één of twee hiervan spermathecae, spermareservoirs voor het zaad van
de partner; de spermathecae zijn dus vrouwelijke organen. Bij de copula
pompen de beide over en weer sperma uit de mannelijke porus van
segment 15 naar de spermathecae van de partners.
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Een aantal segmenten, gewoonlijk 5 - 7 tussen de segmenten 20 en
40, is bij geslachtsrijpheid van de worm opvahend gezwohen door het
daar voorkomende klierweefsel, het zadel of clitellum. -Dit vormt om
zich heen een plastisch buisje dat het bovendien met reserve eiwitten
vult. Daarna trekt de worm zich uit het buisje terug en dit passeert
segment 14 met de vrouwelijke pores, waaruit eieren in het buisje overgaan. Daarna passeert het geheel de uitmondingen van de spermathecae
en de daarin aanwezige spermatozoën worden, vermoedelijk chemotactisch door de eieren aangetrokken. Als de worm helemaal uit het buisje
is teruggetrokken sluit dit zich aan beide uiteinden en is de cocon klaar.
Behalve de genoemde bestanddelen zijn ook bacteriën uit de nephridien
in de cocon geraakt. Uit de bevmchte eieren ontwikkelen zich larven
die niet, zoals bij de primitieve Anneliden vrij gaan leven, maar zij
büjven in het reserve eiwit rondzwemmen en ontwikkelen zich daar tot
jonge wormpjes. Zodra de nephridien van het jonge dier doorbreken
dringen de symbiontische bacteriën hierin door. De beschreven gang van
zaken garandeert een kruisbevruchting en moet dan ook als hoogontwikkeld worden beschouwd. Bij de wormen met de mannelijk porus op
segment 13 kan het eigen zaad chemotactisch door de eieren worden
aangetrokken. Ook enkele soorten met de mannelijke porus op 15 kunnen, indien geen copula heeft plaatsgehad eigen zaad in de cocon brengen, bij andere soorten ontstaan in dat geval cocons met onbevruchte,
steriele eieren. Bij enkele soorten is zelfs een copula noodzakelijk voor
de vorming van het omhulsel van de cocon en het reserve eiwit.
Per cocon wordt gewoonlijk een aantal eieren afgezet, bij sommige
soorten wel 20, maar hiervan komen toch nooit meer dan 2 a 3 tot
ontwikkeling, bij de meeste soorten slechts één.
Groei en regeneratie
Bij vele wormen is bij het verlaten van de cocon het maximale aantal
segmenten bereikt en groei is slechts een vergroting van de bestaande
segmenten. Bij de grote rode Lumbricus terrestris valt duidelijk te constateren dat bij toenemende grootte het gemiddelde aantal segmenten
afneemt. Het enige dat het dier in dit opzicht kan gebeuren is dat het
een aantal segmenten verhest en dat deze niet worden vervangen.
Er zijn wel regenwormen waarvan het aantal segmenten toeneemt,
maar dit gebeurt alleen tijdens de diapauze en komt dus slechts voor bij
die soorten die in diapauze kunnen gaan.
Het verhaal dat de twee helften van een in stukken gesneden regenworm eUc een zelfstandig leven kunnen gaan leiden, wordt hardnekkig
door de schrijvers van leerboeken van elkaar overgeschreven, maar is een
sprookje, dat vermoedelijk ontleend is aan de platwormen, waarbij dh
wel het geval is. Wanneer een worm tussen segment 4 en het laatste
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segment van het chteUum wordt doorgesneden gaan beide delen te gronde. Als het dier buiten dit traject wordt doorgesneden kan één van de
delen in leven blijven, nl. dat deel dat het genoemde traject in zijn
geheel bevat.
De betekenis van regenwormen voor de grond
Regenwormen vormen de grootste massa van de in de grond levende
dieren. Wormenpopulaties van 2 000 000 per ha zijn heel gewoon. Dit
betekent echter een levende massa van ongeveer 2 ton, meer dan een ha
grasland aan vee kan voeden. De hoeveelheid grond die door regenwormen per jaar per ha wordt verplaatst Ugt dan ook tussen de 20 en 50
ton, die echter in hoofdzaak in de grond circuleert. Met enkele uitzonderingen, in ons land slechts één, deponeren regenwormen hun excrementen slechts dan op de gi-ond wanneer deze zeer dicht is. Klachten
over wormehoopjes op de grond betreffen dan ook altijd dichtgetrapte
of gerolde grond.
Daar wonnen bij voorkeur fijn materiaal opnemen is het effect, dat
grof materiaal dat in de bovenlaag van de grond aanwezig is geleidelijk
zakt en vaak in een gesloten laag op 12 to 15 cm diepte terecht komt.
Het belangrijkste werk van regenwormen in de grond is ongetwijfeld
het verplaatsen van materiaal, waardoor zij in de eerste plaats een kanalensysteem voor de doorluchting en ontwatering van de grond in stand
houden; verder verplaatsen zij het aanwezige dode organische materiaal,
mengen dit met de minerale bestanddelen van de grond waardoor micro-organismen een betere kans krijgen het verder af te breken.
Hoewel van de spijsvertering van de wormen nog maar weinig bekend
is, valt toch niet aan te nemen dat zij chemische ontzettingen kunnen
verrichten waartoe micro-organismen niet veel beter in staat zijn.

WAARNEMING IN HET DONKER IVIET BEHULP
VAN WARMTEBEELDEN

door
Prof. Dr. Ir. H. J. Dirksen
Mijn voordracht bestaat uh drie delen:
• een korte inleiding waarin ik U vertel hoe warmtebeelden in principe
gemaakt worden.
• daarna een beschrijving van warmtebeelden en warmtebeeldcamera's
van een gebruikersstandpunt uh in de zin van: hoe goed of hoe slecht
zijn warmtebeelden, wat kost de camera, hoe groot is zo'n apparaat,
wat kan ik er mee doen en dergelijke meer sceptische vragen.
• in het derde deel geef ik dan wat fysische grondslagen en grenzen van
de warmtebeeldtechniek; in de eerste plaats van belang voor de constructeur maar toch ook voor degeen die warmtebeelden moet interpreteren.
1. INLEIDING

Fig. 1.

Principe van de omzetting van een warmtebeeld in ziclitbaar lichtbeeld.

Warmtestrahng afkomstig van een detaü van een voorwerp plant zich
voort in de atmosfeer, vah op een spiegel of lens en wordt samengebracht op een warmtedetector (fotocel). Het elektrische signaal van
deze detector wordt achtereenvolgens versterkt en moduleert de hchtsterkte van een lichtbron. Hiermee is het warmtestralingssignaal, dat we
niet kunnen zien, omgezet in een lichtsignaal dat we wel kunnen zien
(fig. 1).
Naar een voordracht gehouden voor de K o n i n k l i j k e Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia"
te 's-Gravenhage op 7 oktober 1968.
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Willen we niet één detail zien maar een groter aantal N, dan moeten
we óf het ene fotocelkanaal vervangen door N kanalen óf het ene fotocelkanaal achtereenvolgens in de N verschhlende richtingen naar de N
details laten "kijken". We krijgen zo óf N signalen tegelijk (Mozaïek) óf
N signalen achtereenvolgens in de tijd (aftasten). Eén van de tussenvormen is aftasten met een array (rij) van fotocellen (1-dimensionaal). De
belangrijkste onderwerpen, die van belang zijn in de warmtebeeldtechniek zijn:
emissie van warmtestralen
transmissie van warmtestralen door de atmosfeer
optiek voor warmtestralen
warmtestralingsdetectoren
presentatie van het warmtebeeld.
Alles beheersend is uheraard de informatie, die het warmtebeeld van
het object geeft. Hierover krijgen we een indruk door naar warmtebeelden te kijken en te leren kijken.
Wat in deze inleiding gezegd is over warmtebeelden geldt geheel analoog voor geluids-, radio- of radarbeelden maar ook voor beelden in het
nabije infrarood, ultraviolet enz.
2. WARMTEBEELDEN EN WARMTEBEELDCAMERA'S
2.1 Warmtebeelden interpreteren
Op een topografische kaart zijn de terreinhoogten in verschihende
grijstinten weergegeven. Een warmtebeeld is een kaart waarop de warmtestralingsintensheit in verschillende grijstinten is weergegeven. Is het
warmtebeeld 's nachts in het donker opgenomen dan worden verschhlen
in grijstinten veroorzaakt door verschülen in temperatuur of emissiecoëfficiënt van het oppervlak van het tafereel. Wordt het warmtebeeld
overdag opgenomen dan veroorzaakt de zon een extra complicatie omdat nu ook de reflectie van zonhcht een rol gaat spelen. Met nadruk
moet gewaarschuwd worden dat een warmtebeeld sterk verschüt van
een gewoon beeld zoals ook een radarbeeld verschilt van een gewoon
beeld. Dit brengt met zich mee dat het interpreteren van warmtebeelden geleerd moet worden in een opleidingsperiode die van vergelijkbare
duur is als die van een speciahst die radarbeelden moet analyseren: om
de gedachte te bepalen enige maanden.
2.2 Beschrijving van warmtebeelden en warmtebeeldcamera's met
behulp van de overdrachtsfunctie
Een van de meest elementaire vragen, die men t.a.v. een apparaat kan
stellen is "wat doet het apparaat als black box". Enige voorbeelden: Via
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de aanslultklemmen wordt een elektrische stroom door een ampêremeter gestuurd die een zeker aantal schaaldelen uitslaat. Dh verband tussen ingang (elektrische stroom) en uitgang (schaaldelen uitslag) whlen
we in het algemeen niet aheen kennen voor de frequentie nul (gelijkstroom) maar voor het gehele frequentiegebied waarin we geïnteresseerd zijn. Een elektronische versterker veiTormt meer of minder een
wihekeurig ingangssignaal. Gaan we na hoe dh komt dan bhjkt dat de
verschhlende sinusvormige componenten waaruit het signaal bestaat ongelijk versterkt worden. Het frequentiebegrip uh de elektronica kunnen
we generaliseren tot ruimtelijke frequenties (aantal perioden per mm of
per radiaal) zodat we geheel analoog aan de werkwijze voor elektronische signalen en apparaten, nu ook taferelen, beelden en camera's
kunnen beschrijven.
Een camera maakt van een tafereel (ingang) een afbeelding op een
film (uitgang) die meer of minder vervormd is. Zowel beeld als tafereel
denken we ons opgebouwd uit ruimtelijke frequenties o^x en oiy in de
X- en Y-richting van bepaalde amphtude van resp.-de zwarting op de
film en de hchtintensiteh afkomstig van het tafereel. Beperken we ons
tot voldoend lineaire systemen en eendimensionale taferelen (lijnen patroon) dan kunnen we schrijven.
Af/ = constante. AZ r(cO;^, 0)
waarin

A t / = amplitude van het sinusvormig uitgangssignaal
^
„ „
„
ingangssignaal.
T{oJx,
0) = amplitude overdrachtsfunctie voor frequentie co;^.
inga/I^

Fig. 2.

u/^^a/?ff

Schets van de ampUtudeoverdrachtsfunctie. Het tafereel, een testschijf, bestaat lüt
nen evenals het beeld.

1,
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Iedere camera is meer of minder volledig gekarakteriseerd door het
verloop van zijn amplitude c.q. contrastoverdrachtsfunctie. Voor een
warmtebeeldcamera is
AU, de amplitude van de intensiteit van het zichtbare lichtbeeld.
AI , de amplitude van de intensiteit van de warmtestraling van het tafereel.
Voorzover de camera een lineah systeem is geldt verder dat de overdrachtsfunctie van het gehele systeem gelijk is aan het produkt van de
overdrachtsfuncties van de deelsystemen; hier: afbeeldingsoptiek aan de
ingang, fotocel, versterker, lamp en film.
Voor een warmtebeeldcamera kunnen we vgl. 1 ook zo interpreteren
dat voor een constante amplitude aan de uitgang de amplitude van de
stralingsintensiteit van het tafereel voor de hogere frequenties steeds
groter moet worden en wel is dan
const, rtco.v, 0)

2.

2.3 Gevoeligheid van de warmtebeeldcamera
In het algemeen correspondeert de amplitude van het ingangssignaal
AI met een temperatuuiTerschü of een verschil in emissiecoëfficiënt.
De gevoeligheid van een warmtebeeldcamera is groter naarmate bij een
bepaalde frequentie CO;^, het temperatuurverschü dat nog een bruikbare
afbeelding levert kleiner is.
Dit kleinste temperatuurverschü wordt begrensd door fluctuaties en
onregelmatigheden in de camera zelf, en tenslotte door ruis in de fotonenstroom van de warmtestraling zelf; ook als het tafereel geen structuur heeft ontstaat hierdoor toch een onregelmatigheid in de zwarting
van het beeld. Het zal duidelijk zijn dat de fotonenruis een natuurlijke
grens stelt aan gevoeligheid van warmtebeeldcamera's.
In de gevallen dat de bruikbaarheid van een afbeelding beperkt wordt
door een kleinste maar voor de verschillende frequenties constante uitgangsamplitude (of contrast) waar beneden de afbeelding onbruikbaar
is, is (zie 2) het genoemde kleinste temperatuurverschü evenredig met

d.w.z. de overdrachtsfunctie geeft tevens het verloop van het temperatuurscheidend vermogen als functie van de ruimtelijke frequentie •
Anders gezegd T{cOx, 0) geeft tevens het verband tussen het temperatuurscheidend vermogen en het ruimtelijk scheidend vermogen.
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2.4 Toepassingen van warmtebeelden
Een warmtebeeld geeft de "effectieve" temperatuui-verdeling aan het
oppei-vlak weer. Door het ontbreken van temperatuurevenwicht ontstaat een gedetailleerd patroon dat we 's nachts kunnen "zien". De
warmtebeeld-kijker is dan ook één van de middelen om 's nachts te
zien. Volledigheidshalve noem ik een tweetal nachtkijkers van geheel
andere aard: de helderheidsversterker en de actieve infraroodkijker.
Dikwijls zijn we echter niet geïnteresseerd in wat zich op het oppei-vlak
bevindt maar eronder.
Nu manifesteert een inwendig proces of object onder het oppervlak
zich in het algemeen door een verstoring van de warmtestroom naar het
oppeiTlak en daarmee van de temperatuurverdeling van het oppervlak.
Op deze wijze kan men onder het oppervlak waarnemen: onder het
zeeoppervlak, aardoppervlak, de menselijke huid, onder het oppervlak
van objecten waarin zich iets afspeelt als scheepshuid, leidingen, elektronische komponenten. Daarmee zijn verschülende toepassingsgebieden reeds aangeduid. Enkele warmtebeelden zijn weergegeven in de
figuren 8, 9 en 10.

2.5 Uitvoeringsvormen en enige voorbeelden van warmtebeeldcamera's
We beperken ons tot camera's met één detector. Voor het maken van
warmtebeelden van een vaste plaats uit buhen of in een kamer is een
camera nodig die twee aftastbewegingen uitvoert binnen een bepaald
gezichtsveld; voorbeelden:
Phys. Lab. camera, 5 en 10/.t
AGA thermovision (Zweeds) 5/i
Barnes, 5// en bolometer.
De prijs is globaal ƒ 100.000 .
Camera's in vhegtuigen voeren één aftastbeweging uit loodrecht op
de vhegrichting; voorbeelden:
Phys. Lab. camera
Singer, USA
Texas instruments USA.
Een enkele opmerking over optische materialen voor warmtestralen
en de presentatie van warmtebeelden. Glas laat warmtestralen praktisch
niet door. Enige voorbeelden van geschikte materialen zijn germanium,
sihcium en Irtran (Kodak). De presentatie van het warmtebeeld is op
een fotografische film of rechtstreeks vanaf de lamp c.q. een kathodestraalbuis, op het netvhes van het oog.

H . J. D I R K S E N

14

prestaties

:

I beeld van B^xS^in
N.E.iT

scheidend
weergave

I. R .

CAMERA PHYSISCH

vermogen 1 mrad
m.b.v.

van 5°t 5° in 1 sec
vermogen

weergave op

Fig. 3.

RVO-TNO

N.E i T- 0.2 °C
scheidend

I.R.-CAMERA

TORIUM

:

16 beelden
detector

kathodeslraalbuis

LABORA

prestaties

motor

12 sec

= 0,03 'C

••THERMOVISION

1 mrad

.,

kathodeslraalbuis

AGA"

Schets van een tweetal warmtebeeldcamera's

3. FYSISCHE GRONDSLAGEN VAN DE WARMTEBEELDTECHNIEK
3.1 Enige warmtestralingsgrootheden en wetten
Wanmtestralen worden geabsorbeerd (fractie a), gereflecteerd (fractie
r), doorgelaten (fractie t) en geëmitteerd e. Daarbij is
a + r + t - 1; energiebalans

4

e =fl;Wet van Kirchhoff 1860

5

en
Voor ^ = O (ondoorlatend; oppervlakte stralers) is
e=a=l-r

6

Een zwarte straler is een perfect absorberend hchaam en reflecteert
niets zodat hiervoor geldt;
e = fl= l , r = O e n ^ = 0 .
Warmtestraling is elektromagnetische straling, die verdeeld over het
gehele golflengte-spectrum wordt uitgezonden. Het vermogen dat uitgezonden wordt in het golflengte-interval X tot X+dX bedraagt voor een
zwarte straler (Planck 1901).
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15

-1

dX

7

Watts per cm^ in de ruimtelioek lir steradialen,^ in 0°K en X en dX in
Verder is (Wet van Stefan Boltzmann)
W° =

Wl dX = oT' = 5,67 10-'^ T' Watt cm'^

De functie

8

heeft een maximum voor (verschuivingswet van Wien)

X,„ 7^- 2900

9

Verder is — ( ~ j = O v o o r X r - 2400

10

Niet-zwarte stralers stralen bij dezelfde temperatuur minder en wel de
fractie e, dus

W=jf\w^dX

12

Voor een z.g. grijze straler, waaiYoor
golflente, geldt

= e onafhankelijk is van de

W = e W° ^ e oT"^
Straalt een bepaald oppeiYlak volgens de Wet van Lambert dan is de
radiantie N in alle richtingen gelijk en wel is
TT

TT

'-^

Is er wél een richtingsafhankelijkheid dan schrijft men
N(ip)

= e ( ^ ) O TVTT
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Het radiantiecontrast tussen twee oppervlakte elementen is
dN _ dT ^ de
Voor 300° K en é? ~ 1 is
^

-

1,3 lO-^dT^de
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Hebben we niet te maken met een oppervlaktestraler (t = 0) maar met
een homogene volumestraler, die een absorptiecoëfficiënt
bezit,
17

danish^x-(1-e""^^^) R^L
d.w.z. voor een gedeeltelijk transparant lichaam is

3.2 Emissie van warmtestralen door de atmosfeer, door de aarde en water.
De emissiecoëfficiënt van de atmosfeer hangt samen met de absorptie
die we straks bespreken en wel volgens (zie ook 17)
1 _

Q^a^MdX

19

De atmosfeer vertoont dus een hogere emissie naarmate de hoek met
de normaal groter is (langere weg door de atmosfeer) en naarmate de
absorptiecoëfficiënt
groter is (fig. 4 en fig. 6).
A

15
Fig. 4.

20

Emissie van de atmosfeer. Soms is de gedaante voor 'P = Q° afwijkend en niet te representeren door één temperatuut; voor alle andere hoeken is het verloop dan eveneens
minder eenvoudig.

De emissiecoëfficiënt van terreinen varieert in de tijd, met de waarnemingshoek en de golflengte. Globaal ligt de emissiecoëfficiënt in het
3-5 jLt gebied tussen 0,75 en 0,95 en in het 8-13 M gebied tussen 0,9 en
0,97.
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De emissiefactor van water wordt in verband met de hoge absorptiecoëfficiënt door het oppervlak bepaald (laagdikte van + 0,1 mm) en wel
door de reflectiefactor: a = e= 1 - r.

O.

Fig. 5.
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Reflectie en emissie van water als functie van de hoek met de normaal
[integraal gemeten over gehele golflengtegebied].

3.3 Transmissie van warmtestralen door de atmosfeer
De transmissie van de atmosfeer op lagere hoogten wordt vrijwel
geheel bepaald door de absorptie van de gassen koolzuur en waterdamp;
deze absorptie als functie van de golflengte geeft aanleiding tot het
ontstaan van vensters waarbuiten de transmissie te verwaarlozen is.
In de juist besproken vensters wordt de transmissie beperkt door
verstroohng ten gevolge van waterdruppels, zoutkristaUen en stof. Aangezien \ld < \ {d = diameter deeltjes) hebben we te maken met Mieverstrooiing en een verstroohng onafhankelijk van de golflengte. Voor de
transmissie t.g.v. verstrooiing schrijft men:
t = e-°><^

20

waarin 0^, = verstrooiingscoëfficiënt
en X = afstand.
Deze verstrooiing en de reeds besproken atmosferische toestraling

18

H . J . DIRKSEN

/£> //
Fig. 6.

/2

/3

Overzicht van de vensters i n de atmosfeer. De breedte van de vensters varieert met de
afstand door de atmosfeer en de totale hoeveelheid waterdamp i n het traject.

veroorzaken een contrastverlies. Definiëren we radiantiecontrast als
AN/N en is TVa de radiantie van de atmosfeer dan is (zie vgl. 20 en
fig. 4).
AN
N

_

(N

-N2)e-"^-

ViiNi +N2)

e-"^-^ + Na(l

N-N2
-

e-''^-^)

N + Naie-"^-""• 1)

of

ax) = c(0) 1+7
—j^

ic^-^-i)
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Niet de beperkte transmissie maar dit contrastverlies is oorzaak van
beperkt zicht (mist) en slechte warmtebeelden.
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3.3 Warmtestmlingsdetectoren
Een warmtebeeldcamera is een gecompliceerd apparaat. In het kader
van deze voordracht is de warmtestralingsdetector het meest interessant. Deze detectoren kunnen we verdelen in twee klassen:
fl. Thermische detectoren; ten. gevolge van de absorptie van straling
wordt de detector warmer en deze temperatuursverhoging wordt
"gemeten".
Voorbeelden: thermokoppel, bolometer, pneumatische detectoren
(Golay), verdampingsdetectoren, detectoren waarvan de werking berust op temperatuurafhankelijkheid van de fotoemissie, op de brekingsindex of de reflectiecoëfficiënt etc.
b. Fotondetectoren waarvan de werking berust op directe wisselwerking
van het warmtestralingsfoton en de atomen van de detector. De
detector bestaat uit halfgeleidermateriaal en het fysisch proces waar
we gebruik van maken is het z.g. inwendig fotoeffect. We onderscheiden fotogeleidings, fotovolta en foto-elektromagnetische detectoren.
Voorbeelden: loodsulfide, loodselenide en loodtelluride fotogeleidingscellen, Indiumantimonide fotogeleidings-, fotovolta- en fotoelektromagnetische detectoren, fotogeleidingscellen vervaardigd van
gedoopt germanium.
De belangrijkste warmtestralingsdetectoren in warmtebeeld camera's
zijn voor het 5 /x-gebied indiumantimonide en voor het 10 ju-gebied halfgeleiderbolorneters of kwik-gedoopt germanium. De fotogeleidingsen fotovolta detectoren moeten gekoeld worden en wel tot lager temp.
naarmate de grensgolflengte langer is (zie vgl. 24).
Over de fotondetectoren wü ik nog enkele algemene opmerkingen
maken. Voor de quantumefficiency van fotondetectoren schrijft men
T? = T/o (1

O

22

waarin r]Q = quantumefficiency voor geabsorbeerde fotonen d.i. het aantal elektron-gat paren per geabsorbeerd foton.
r = gereflecteerde fractie fotonen,
t = doorgelaten fractie fotonen.
De belangrijkste klasse fotondetectoren bestaat uit halfgeleidermateriaal. Een halfgeleider is een kristallijne stof waarin de verdehng van de
energieniveaus een gebied bevat zonder niveaus terwijl de daaronder
gelegen band geheel gevuld is met elektronen en de bovengelegen band
leeg is.

20
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Fig. 7.

Schets van de eneigieniveaus i n een intrinsieke halfgeleider, de bijbehorende transmissie
(O voor strahng en biet f o t o e f f e c t (An) als functie van de golflengte.

De verandering van de concentratie ladingdragers onder invloed van
een homogene absorptie van F fotonen cm~^ in een homogene halfgeleider is dan
An^Frio

r„

waarin T„ = gemiddelde levensduur van de fotoelektronen onder de gegeven omstandigheden van temperatuur en instraling.
De verandering van het elektronen-geleidingsvermogen onder invloed
van straling is dus evenredig met r„ zodat de gevoeligheid kleiner wordt
naarmate de detector sneller is.
Fotondetectoren voor langere golflengten — voor warmtestraling dus
— moeten gekoeld worden. Waarom?
De verandering van de concentratie ladingdragers met de temperatuur
is voor een intrinsieke halfgeleider evenredig met de Boltzmannfactor.
AE,
Aangezien A^:^ ^ hv= — , is de evenwichtsconcentratie van ladings¬
dragers voor intrinsieke halfgeleiders van verschillende bandafstand AEg
en dus van grensgolflengte Xg constant (ongeveer) voor
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Fig. 9.
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Warmtebeeld van de plaats op straat waar een auto gestaan heeft maar een half uur vóór
het maken van de opname is weggereden.

Warmtebeeld van een man en auto 's nachts gemaakt op een afstand van 80 m en schuui
van boven gezien.

Fig. 10. Warmtebeeld van een vrachtschip 's nachts i n de Nieuwe Waterweg. De schoorsteen,
machinekamer en het verbrlijf van het personeel zijn duideUjk warmer.
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A ^ r ~ constant.

24

Naarmate Xg langer wordt moet de, detector dus tot lager temperatuur gekoeld worden om te voorkomen dat het aantal fotoëlektronen
verdrinkt in de thermische elektronen.
3.4 Samenvatting van de fysische grondslagen en grenzen van de warmtebeeldtechniek
a. het inwendig fotoëffect in halfgeleiders maakt de ontwikkeling van
verschülende fotondetectoren in het warmtestralingsgebied mogelijk.
b. het aantal uitgezonden warmtestralingsfotonen is voldoende groot.
c. de transmissie van de atmosfeer en de fotonenruis stellen grenzen aan
de gevoeligheid van warmtebeeldcamera's.
d. de golflengten in het warmtestralingsgebied zijn klein in die zin dat
de afmeting van warmtestralingscamera's klein kan blijven bijv. ten
opzichte van radarapparatuur.
Literatuur
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ORGAANTRANSPLAIMTATIE

MOEILIJKHEDEN EN MOGELIJKHEDEN
door
Dr. J. M. Greep
HISTORIE
De wens van de chirurgen, in staat te zijn organen en weefsels met
behoud van hun eigen functie over te brengen van het ene individu naar
het andere, is bijna even oud als de chhurgie zelf. In een 800 jaar voor
Christus daterend Medisch Handboek uit India werd voor de eerste maal
de techniek van een orgaanoverplanting beschreven, namelijk de overplanting van een neus. Alhoewel dit voor de plastische chirurg mogelijk
een belangrijke bijdrage is geweest, een wezenlijke bijdrage tot de overplanting van organen was dit niet. Duizenden jaren bleef deze gedachte
aan de mogelijkheid zich in mythen en legenden een uitweg zoeken.
Een van de bekendste van die legenden was die van Cosmos en Damian,
twee schutspatroons van de chirurgie in de middeleeuwen. Zij gaven een
man met een door kanker overwoekerd been een nieuw been, aflcomstig
van een Moor, die op dezelfde dag begraven was. Toen de zieke de
volgende ochtend wakker werd, vond hij op de plaats van zijn zieke
witte been, een gezond zwart been aan zijn hchaam (fig. 1).
Het eerste wetenschappelijke artikel over het transplantatie-onderwerp verscheen in het begin van deze eeuw. Dr. Ullmann (1902) beschreef de transplantatie van een hondenier van de normale plaats naar
de nek van dezelfde hond. In zulk een geval - het transplanteren van
een orgaan bij één proefdier - spreekt men van autotransplantatie.
Wordt het orgaan overgezet binnen dezelfde soort, dan noemen we dit
een homo transplantatie; van de ene diersoort op de andere een heterotransplantatie.
Princeteau maakte in 1905 als eerste melding van een transplantatie
van een stukje konijnenier naar de mens. Dit konijneweefsel zou korte
tijd gefunctioneerd hebben. Alhoewel in de volgende jaren enkele pogingen met hetero- en homotransplantaten werden ondernomen, duurde
het tot 1950 voordat meer gerichte pogingen werden gemeld. Eigenlijk
Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde „ D i h g e n t i a "
te 's-Gravenhage op 21 oktober 1968.
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Figuur 1 Cosmos en Damian transplanteren het been van een Moor bij een vrome man.

kan men zeggen dat in de periode van ± 1900 - ± 1950 men zich
voornamelijk bezig hield met de technische aspecten van het transplanteren. Speciaal Carrel volgde Uhmann's spoor en ontwikkelde een techniek voor de verbinding tussen de vaten van het transplantaat en die van
de recipient, die zo goed was dat ze ook nu nog wordt toegepast. Het
ging hierbij vooral om het maken van de vaatnaad. Zijn experimenten
bezorgden hem de Nobelprijs in 1912. Hij was de laatste chirurg die de
Nobelprijs ontving.
Carrel — en ook de Leidse hoogleraar Zaayer — zagen dat autotiansplantatie, mits technisch goed uitgevoerd, geen problemen opleverde.
Wanneer de nier van de ene hond naar de andere werd overgeplaatst,
zagen zij echter dat de cellulaire functies van het orgaan meestal in 6 tot
9 dagen stopten. Zelfs met een op het oog normale bloedvoorziening en
een schijnbaar normaal orgaan bleek de functie van vrijwel ieder getransplanteerd weefsel in deze periode te stoppen. In die tijd kon men
geen bevredigende verklaring voor dat fenomeen geven.
Thans weten wij, dat dit proces het enige werkelijke obstakel is voor
de verwezenlijking van de uitwisseling van organen, namelijk de afstoting — de rejectie van het orgaan door het organisme van de ontvanger.
Omstreeks 1950 hebben Franse nierspeciahsten onder leiding van

25

ORGAANTRANSPLANTATIE

Hamburger in Parijs en chirurgen uit Boston onder leiding van Hume en
Merrih (1952) nieren van overleden patiënten trachten te transplanteren
naar patiënten die door het niet meer functioneren van hun nieren ten
dode waren opgeschreven. Er waren enkele kortdurende successen,
waaruit blijkt dat de operatie technisch kon worden uitgevoerd, doch
het bleek dat ook bij de mens de afstotingsbarrière onoverkomelijk was.
AANDOENINGEN VAN DE NIEREN.
Het nierlijden is een groot probleem. Volgens het interimrapport
inzake kunstnier en niertransplantatie overlijden jaarlijks in Nederland
2500 mensen aan ziekten van nieren en urinewegen. Van dit vrij grote
aantal meent men dat ongeveer 300 tot 400 mensen jaarlijks in aanmerking komen voor vervanging van hun nierfunctie. Deze vervanging van

Figuur 2

Verbinding tussen twee vaten - vaatanastomose beschreef. Deze techniek wordt nog steeds gebruikt.

zoals Carrel deze i n 1902
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nierfunctie nu heeft altijd de volle aandacht van de Nederlanders gehad
en het was Dr. Wihem Kolff die, gebruik makend van de wetenschap dat
de nier de füterfunctie in het hchaam vervuh, het idee had dit filtrerend
proces buhen het hchaam uh te voeren door het bloed door een soort
van membraam te laten stromen. Vele mensen voor hem hadden met
weinig succes getracht een filtrerende membraam te construeren. Kolff,
werkend in Kampen, maakte voor de filtrerende werking gebruik van
cellofaan, waarmee in de locale worstfabriek de worst werd omwikkeld.
Onder de ogen van de Duhse bezetters, die de betekenis van de ontdekking van Kolff in het geheel niet begrepen, pubhceerde Kolff in de
Scandinavische hteratuur in 1944 zijn eerste resuhaten. Zijn eerste patiënt werd door hem op 17 maart 1943, met behulp van een kunstnier
behandeld, een apparaat, voornamelijk bestaande uh kippengaas, worstvellen en een wasmachine.

Carrel had door zijn vaatnaad de mogelijkheid van orgaantransplantatie naderbij gebracht, Kolff had de weg gewezen naar het tijdelijk
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overnemen van de nierfunctie door een dialyse-apparaat. Dit laatste is
een absolute voorwaarde om de wachttijd op een te transplanteren nier
te overbruggen. Maar voor de homotransplantatie van mens op mens
bleef het afstotingsmechanisme een voorshands onoverkomelijke hinderpaal.

DE IMMUNITEITSBARRIERE
Sir Peter Medawar, Nobelprijswinnaar 1960, en Bülingham en Burnet, hebben de barrière die als een onneembare muur de wetenschapsmensen verhinderde het transplantatiegebied binnen te dringen, aan een
diepgaand onderzoek onderworpen. De stenen en het cement van deze
muur werden geanalyseerd en in 1953 werd hun verklaring voor afstothig van getransplanteerde organen gepubhceerd. Zij beschreven het immuun-mechanisme dat - gelocaliseerd op de witte bloedhchaampjes -

HUID OF ORGAAN

DUCTUS THORACICUS
Figuur 4

Schematisch diagram waarin de r o l van de immunologisch competente cel - de
lymphocyt - wordt weergegeven.
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de strijd van het hchaam tegen bacteriën en virussen voert. Met dit
immuun-mechanisme tracht het lichaam alle hchaamsvreemde eiwitten
te vernietigen, dus ook het transplantaat.
Het getransplanteerde weefsel maakt zijn aanwezigheid kenbaar door
middel van zogenaamde antigenen, die het bevat en die door het organisme van de recipiënt worden herkend als stoffen die niet van het eigen
lichaam zijn en die in dit organisme dientengevolge antistoffen vormen.
Op laatstgenoemde eigenschap berast hun naam. De antistoffen worden
als het ware als strijdkrachten naar het getransplanteerde orgaan gevoerd. Over de manier waarop het transplantaat wordt afgesloten bestaat geen eenstemmigheid. Alle betrokken specialisten zijn het er wel
over eens dat de lymfocyten - in de lymfeklier aangemaakte cellen daarbij een belangrijke rol spelen. Wh men het transplanteren van organen en weefsels in de kliniek mogelijk maken, dan dient men in staat te
zijn de immuniteitsbarrière te doorbreken. Problemen waarvoor men bij
het transplanteren van welk weefsel dan ook komt te staan zijn dus niet
alleen van chirurgisch-technische aard. Het gaat vooral om de zo gevreesde uitstoting van het hchaamsvreemde weefsel. Omdat aan een
dergelijke afstoting immunologische processen ten grondslag liggen, zal
men bij een orgaantransplantatie tussen genetisch niet-identieke individuen altijd hiermee te kampen krijgen. Aheen wanneer de weefsels van
donor en acceptor identiek zijn, zoals bij één-eiïge tweelingen, behoeft
men met een dergelijke uitstoting van het getransplanteerde weefsel
geen rekening te houden.
DE EERSTE POGINGEN
In 1954 werd in Boston (Merrih e.a.) de eerste transplantatie bij een
identieke tweeling uitgevoerd. Deze bleek succes te hebben. Hieruit
bleek, dat de techniek van de niertransplantatie geen probleem opleverde (fig. 5a en b). Korte tijd later bereikten Hamburger e.a. te Parijs
dezelfde mijlpaal. Een logische gevolgtrekking uh de ervaring met identieke tweelingen was, dat men vervolgens een homotransplantatie probeerde tussen individuen die zoveel mogelijk genetische eigenschappen
gemeen hebben, al zijn zij niet totaal identiek.
In 1956 werd, het was wederom in Boston en korte tijd later in
Parijs, transplantatie tussen niet-identieke tweelingen verricht. Na deze
incidentele, initiële successen bleef Verder klinisch experimenteren met
transplantaties gewettigd.
De pogingen, begonnen na 1960, werden stoutmoediger en frequenter. Het belangrijkste probleem dat zich nu voordeed was, hoe de immuniteitsbarrière het, beste te slechten.
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Figuur 5a

Figuur 5b
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De verbinding tussen de vena renalis (midden) en vena iliaca, Een ellips is u i t de
wand van de vena iliaca genomen en enkele hechtingen zijn aangebracht.

Verbinding tussen nier en ontvanger. Arterie - end-to-end - verbonden. Vena end-to-side - gehecht. Ureter - urmeleider - door een tunnel i n de blaas met
blaasholte verbonden.
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IMMUNOSUPPRESSIE - AANVAL OP DE BARRIÈRE.
De meest ideale manier om afstoting van het getransplanteerde weefsel tegen te gaan zou die zijn, waarbij men specifiek de pogingen van het
weefsel van de recipiënt om het betrokken transplantaat af te stoten,
tegengaat, terwijl overigens de integriteh van het natuurlijk afweermechanisme gehandhaafd blijft.
Langs verschihende wegen heeft men getracht dit doel te bereiken
(Murray e.a. 1960, Hamburger e.a. 1962). In het begin heeft men door
röntgenbestraling het immuun-systeem trachten te vernietigen. Het
transplantaat wordt als gevolg hiervan wehswaar geaccepteerd, maar het
behandelde lichaam wordt tevens weerloos voor virus en bacterie; de
zogenaamde tolerantie voor het getransplanteerde orgaan, die bereikt
wordt is dan namelijk het gevolg van een totale verlamming van het
gehele defensie-apparaat. Men heeft wel getracht het vernietigen van het
beenmerg door deze „weefsel-strijd" te compenseren door beenmergtransplantaties bij de recipiënt uit te voeren. Dit alles was te gecompliceerd (Küss e.a. 1962).
De aanhangers van bestraling hebben de regionale weefselbeschadiging nog trachten te ondervangen door een groter aantal bestralingen
van geringere sterkte uit te voeren, maar de resultaten bleven teleurstellend. Deze teleurstelhngen deden de noodzaak voelen van meer specifiek gerichte middelen. Dat het verder onderzoek zich in een nieuwe
richting ging ontwikkelen, is te danken aan waarnemingen van Schwartz
en Dameshek. In 1958 en 1959 schreven zij, dat de immuun-reactie met
het geneesmiddel 6-mercaptopurine kon worden onderdrukt. Twee jaar
later reeds werd, na uitvoerige dierproeven (Calne 1960, Zukoski e.a.
1960) de eerste patiënt met behulp van dit geneesmiddel behandeld.
Ook uit Nederlandse proeven met honden bleek dat de overlevingsduur
van het getransplanteerde weefsel vaak significant kan worden verlengd
met behulp van pharmaca (Greep e.a. 1965). Hoewel detaüs van hun
werkingswijze nog niet bekend zijn, blijkt wel dat 6-mercaptopurine en
azathioprine (Imuran) de eiwitsynthese in de cel remmen door de opbouw van de hiertoe nodige nucleïnezuren te verstoren. Ook met deze
middelen ontstaat verhoogde gevoeligheid voor infecties. Levensbedreigende beenmergverandering naast de giftige werking van de middelen
zelf blijven reële gevaren.
IMMUNOSUPPRESSIVA.
Door het schieten van bressen in de immuniteitsbarrière, met immunosuppressiva, kreeg de transplantatiechirurgie meer vaart. Van de che-
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mische immunosuppressiva wordt azathioprine (Imuran) het meest gebruilct. Het gaf vooral in het begin aanleiding tot veel comphcaties.
Geleidelijk aan heeft men het middel beter leren hanteren, waarbij vooral van belang is, dat de toediening ei-van snel moet worden verminderd
of zelfs moet worden gestaakt bij op afstoting .wijzende afneming in de
nierfunctie.
TABEL I

IMMUNOSUPRESSIE

IMURAN -

AZATHIOPRINE

ACTINOMYCINE C
CORTICOSTEROÏDEN

ANTILYMPHOCYTENSERUM/GLOBULINE

Een ander immunosupressivum, Actinomycine C, wordt steeds minder gebruikt. Men past het uitsluitend toe bij een niet op corticosteroïden reagerende acute afstotingsreactie en dan nog alleen wanneer er
voldoende leucocyten zijn.
Corticosteroïden worden veelvuldig gebruikt, maar ook die kunnen
talrijke comphcaties veroorzaken. Kortom, de immunosuppressie, zoals
wij die tot nu toe toepassen bij de met een niertransplantaat behandelde
patiënt, en die ook in de V.S. in vrijwel alle centra tot voor kort werd
gebruikt, is niet zonder gevaar voor de patiënt. Bovendien zijn met het
gebruik van deze middelen de resultaten, vooral wat betreft de transplantatie van cadaverorganen, nog niet van die aard, dat wij er vrede
mee kunnen hebben.
ANTILYMPHOCYTENSERUM.
In de V.S. heeft men medio 1966, het eerst in Denver, getracht van
het traditionele, nog niet geheel bevredigende behandelingsschema af te
stappen en heeft men de aanval ingezet tegen de troepen die het orgaan
trachten te overmeesteren, namelijk de lymphocyten. Men maakt gebruik van het zogenaamde antilymphocytensemm (ALS). Dit serum,
dat over het algemeen gemaakt wordt in het paard, wordt verkregen
door deze paarden te immuniseren met geïsoleerde lymphocyten of met
de müt van de mens. Het paard maakt hier nu anthymphocytenserum
tegen. Dh wordt gewonnen en gezuiverd. Het anthymphocytenserum is
zonder enige twijfel op het ogenblik het meest effectieve ter beschikking staande immunosuppressivum. Op het ogenblik wordt dit middel in
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vrijwel alle Noordamerikaanse en vele Europese, Australische en zelfs
Zuidamerikaanse klinieken routinematig gebruikt. Uiteraard kunnen
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Bereidingswijze antilymphocytenserum. Na inspuiten bij paard van menselijke
lymphocyten wordt het door het immuunsysteem van het paard hiertegen gemaakte antilymphocytenglobuline verkregen en bij de mens intra-musculak (i.m.)
ingespoten.

nog weinig klinici hun resultaten publiceren. Een uitzondering hierop
vormt de groep uit Denver. Hun resultaten tonen een significante verbetering sinds een aanvang werd gemaakt met het gebruik van ALS. Bij
hun niertransplantaties (organen van geselecteerde verwante donors) bedroeg de eenjaarsoverleving aanvankelijk 70%; sinds de toepassing van
ALS 92%.
De verwachting dat ALS de immunosuppressie minder riskant zou
maken, is niet volledig bewaarheid. Langdurige toepassing ervan kan al
evenzeer moehijkheden opleveren als die van chemische immunosuppressoren; sommige zijn alleen hinderlijk - zoals temperatuursverhoging
en pijn op de injectieplaats - en maken vaak het beëindigen van de
behandeling noodzakelijk. Helaas zijn er ook reacties beschreven die
dwingen tot het dhect onderbreken van de toediening met ahe gevolgen
van dien. Anaphylaxie met hypotensie en dyspnoe zijn meestal wel
goed behandelbaar, maar een indicatie niettemin om de behandeling te
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staken. Verder heftige locale reacties en trombopenie. De complicatie
waarvoor men aanvankelijk de meeste vrees had, namelijk de nephritis,
heeft zich in de praktijk nog niet voorgedaan. Wel werd zij aangetroffen
bij honden die langdurig met hoge doses behandeld waren. Intensief
onderzoek, zowel in Amerika als in Europa, met name in Amsterdam, is
op dit moment gaande, om vele essentiële vragen te beantwoorden. Zo
is niet bekend wat het beste antigeen en welke de beste diersoort is om
het serum te maken; hoe het beste het serum geïsoleerd kan worden en
wat het juiste doseringsschema is.

SELECTIE VAN DE DONOR.
Naast het schieten van de bressen in de immuniteitsbarrière met al
deze middelen blijft de selectie van de donor nog steeds een groot
probleem. Bij het histo-compatibhiteitsonderzoek staat het bepalen van
de mate van weefselovereenkomst, de leucocyten-typering in de belangstelling. Afhankelijk van de plaatselijke mogelijkheden en van de waarde
die door verschülende klinici eraan wordt gehecht, wordt dit onderzoek
prospectief dan wel retrospectief in de meeste transplantatiecentra uitgevoerd. Hierdoor wordt het langzamerhand-mogelijk een indruk te
krijgen van de betekenis die de, op grond van de nu bepaalde antisera
bepaalde, mate van overeenkomst tussen donor en ontvanger heeft voor
de bepaling van de prognose van een transplantaat.
Zowel Van Rood als Terasaki tonen aan dat zowel bij de niet-verwante als bij de verwante donor de prognose van een niertransplantatie het
gunstigst is bij een hoge mate van overeenstemming van de leucocytengroepen van gever en ontvanger van het orgaan.
Op grond van berekeningen schat men nu, dat van de ongeveer honderd mensen die een nier moeten ontvangen er 16 met praktisch identieke organen getransplanteerd kunnen worden. Deze onderzoekingen
hebben natuurlijk belangrijke praktische consequenties. Men kan thans
zeggen dat het selecteren van donors en ontvangers die identiek zijn, de
resultaten van het transplantaat aanmerkelijk zal verbeteren.
De leucocytengroepen in de orgaantransplantatie zijn in vele opzichten
te vergelijken met de bloedgroepen in de bloedtransfusie. Met behulp
van een mixed-leucocyte-culture test kan men een soort kruisproef
doen als in de bloedtransfusie. Jammer genoeg is de test in de praktijk
nog niet gemakkelijk toepasbaar. Zij is kostbaar, omslachtig en de resultaten zijn - en dat is het grootste probleem — pas na drie uren beschikbaar.
De vraag dringt zich nu op, of het medisch geoorloofd is gebruik te
maken van een levende orgaandonor, als men de overeenkomst van
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leiicocyten-groepen niet lieeft aangetoond. De donor loopt ongetwijfeld
bepaalde risico's; hij dient een vrij uitgebreid vooronderzoek te ondergaan (fig. 7) en mede gezien het feit dat bij de patiënten nog vele problemen bestaan, menen vele medici dat men zich voorlopig tot het transplanteren van cadavernieren dient te beperken. Als bij het cadaverorgaan
geen histocompatibiliteit is aangetoond, kleven hieraan uiteraard ethische

Evaluatie van de donor
liefst onder 55 jaar
1. Ziekte geschiedenis
2. Volledig onderzoek
3. E.C.G.
4. Thorax Ro
5. Uitvoerig Biochemisch onderzoek
6. Gedetailleerd nier onderzoek
(Biochemisch-Bacterioiogisch-Arteriografisch)
7. Bloedgroepen
8. Leucocytengroepen
9. Toestemming tot transplantatie

Figuur 7

Evaluatie van de levende donor.

bezwaren, terwijl bovendien niet alle cadaverorganen voor dit doel geschikt zijn. Niet aheen is voor de keuze van dergelijke organen compatibiliteit van weefsels een even belangrijke eis, doch tevens kan de doodsoorzaak een contra-indicatie zijn voor gebruik van het orgaan als transplantaat.
Een orgaan is alleen als transplantaat bruikbaar als het ,,vers" is,
d.w.z. dat de cellen intact zijn. Nu is het zo, dat alle celweefsel snel
afsterft als het niet meer wordt doorbloed. Vandaar dat het bij transplantatie noodzakelijk is, onmiddellijk nadat het overlijden van de donor is vastgesteld, de nodige maatregelen voor de conservering van de
nier te nemen.
Indien men een cadavernier wil transplanteren is dus een team nodig
dat op de meest onverwachte tijdstippen kan opereren. Gebleken is, dat
bij normale temperatuur het niet doorbloed zijn van de nier na twee uur
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zulke veranderingen teweeg heeft gebracht dat de functie van het orgaan als de circulatie hersteld is, onvoldoende wordt.
ORGAANCONSERVERING.
Bij de tot nu toe uitgevoerde transplantaties van cadaverorganen is
van een werkelijke conservering op lange duur nog geen sprake geweest.
Het ging er hierbij om, de periode te overbruggen die nodig was om een
geschikte ontvanger voor operatie gereed te maken, nadat zeker was dat
er voor hem een orgaan ter beschikking was gekomen. In bepaalde
gevallen was deze tijd nodig om het orgaan over grote afstand te vervoeren, soms ook moest de ontvanger zelf nog naar de plaats waar de
transplantatie zou worden uitgevoerd, worden gebracht. In nu nog incidentele gevallen werd van de beschikbare tijd gebruik gemaakt voor het
uitvoeren van een histocompatibüiteitsonderzoek, soms ook voor het
verkrijgen van toestemming van de familie van de overledene.
Het overbruggen van een dergelijke periode heeft bij de nier nooit tot
ernstige moeilijkheden aanleiding gegeven (Van Elk en Greep, 1965).
Immers, nadat dit orgaan gekoeld is, kan het zonder hierdoor ernstig te
lijden over een periode van enige uren zonder verdere kunstgrepen worden bewaard (fig. 8). Van organen als de lever (Ackerman en Barnard,
1966; Schalm, 1968), de alvleesklier en het hart is echter bekend dat
een koude ischaemische periode van meer dan enkele uren tot irreversibele veranderingen leidt en men is dan ook reeds jaren geleden overgegaan tot het ontwikkelen van methodieken waarmee deze organen over
langere perioden in goede toestand kunnen worden gehouden. Er wordt
hiervoor door vrijwel ahe onderzoekers gebruik gemaakt van geïsoleerde
perfusie van het orgaan in combinatie met onderkoehng (Manax en Lülehei, 1968).
Hoewel in de uitvoering van deze geïsoleerde orgaanperfusie nu wel
enige lijn lijkt te komen, is het toch duidelijk dat alle onderzoekers die
zich hiermee bezig houden nog tekort zijn geschoten bij het bereiken
van het resultaat dat zij uiteindelijk nastreven: langdurige orgaanconservering. Een tweede doel waarnaar gestreefd wordt en dat nog niet is
bereikt, is een conserveringsmethode die ons in staat zou stellen, het
orgaan de gelegenheid te geven zich te herstellen van de schade die het
heeft geleden in de periode vlak voor of kort na de dood van de donor.
Alleen indien men er in slaagt een methode te ontdekken die het
mogelijk maakt, organen van overledenen over perioden van enige weken tot maanden te bewaren, zal het mogelijk zijn permanent de beschikking te hebben over een grote hoeveelheid organen, d.w.z. orgaan„banken" te creëren. Uitsluitend onder die omstandigheden zou het
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Snel koelen van de nier - i n 3 minuten t o t 10°C - met eenvoudige hulpmiddelen.

mogelijk zijn, orgaantransplantaties uit te voeren onder „electieve" omstandigheden, d.w.z. op een moment dat de patiënt de ingreep optimaal
verdraagt en op een moment dat dit voor het team het beste uitkomt.
Zo nodig zou een histocompatibhiteitsonderzoek in alle rust kunnen
worden uitgevoerd en een aanvang kunnen worden gemaakt met praeoperatieve immunosuppressieve medicatie. Helaas echter is er nog geen
enkele aanwijzing dat er op dit gebied binnen afzienbare tijd hoopgevende perspectieven zijn.
Evenmin kregen wij de indruk dat van de op het moment toegepaste
conserveringsmogelijkheden te verwachten is, dat hierdoor een eventuele beschadiging van het te transplanteren orgaan tijdens de praemortale
periode of tijdens de periode van warme ischaemie, na het intreden van
de dood gecorrigeerd kan worden.
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Een mogelijkheid hiertoe biedt welhcht een methode die zich nog in
een vroeg stadium van dierexperimenteel onderzoek bevindt: Skinner in
Baltimore maakt in een experiment bij honden gebruik van een door
Anstadt e.a. ontworpen apparatuur om over periodes van 24 uur en
langer de gehele chculatie door „ventricular assistance" na de dood in
stand te houden. Op deze wijze kan dus ieder gewenst orgaan in situ
langdurig met een normale tensie worden geperfundeerd, terwijl de oxygenatte plaats vindt via de eveneens normaal doorstroomde (kunstmatig
geventheerde) longen. De functie van verschillende organen kan hier
worden getest door onderzoek van bloed en/of urine.
Bij de andere methoden van orgaanconservering blijft dit laatste een
probleem. Er is nog geen betrouwbare bio- of histochemische methode
bekend die de transplantatiechirurg de zekerheid kan verschaffen dat
het orgaan dat hij, na een periode van ischaemie en conservering, zal
gaan inbrengen bij de ontvanger in goede toestand verkeert.
Op dit moment kan men zich wat de langdurige orgaanconservering
betreft nog weinig illusies maken. Het probleem van de bevoorrading zal
voorlopig bij de orgaantransplantaties nog ernstige moeilijkheden blijven geven. Naast de teleurstellingen die dit oplevert voor het transplantatieteam zijn hieraan ook andere factoren verbonden: zo berekent Russeh (Boston) dat het wachten van een patiënt op het ter beschikking
komen van een transplantaat in de V.S. op het ogenblik tussen de
20.000 en 30.000 dollar per patiënt kost.
Het hoeft dan ook niet te verbazen dat men er in de meeste centra in
de V.S. van overtuigd is dat er een andere oplossing zal moeten komen
voor dit probleem en uiteraard gaan de gedachten hierbij in de eerste
plaats naar het dier als donor.
HETEROTRANSPLANTATIE.
In zijn voordracht bij het beëindigen van het recente (1968) transplantatiecongres in New York gaf Sir Peter Medawar als zijn mening te
kennen dat op het in 1970 in Nederland te houden volgende congres
van de Society de nadruk zal komen te liggen op de heterotransplantatie. Hij herhaalde nog eens zijn uitspraak dat wij op dit moment verder
gevorderd zijn op het gebied van de heterotransplantatie dan wij 15 jaar
geleden waren op het gebied van de homotransplantatie.
Tot nu toe heeft het onderzoek betreffende de transplantatie van
dierlijke organen naar de mens zich voornamelijk beperkt tot op onvoldoende basisonderzoek gegronde klinische pogingen. Geen enkele hiervan is met succes bekroond. Het is duidelijk dat er nu een streven
bestaat om de problematiek anders te benaderen. Het grote voordeel
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dat wij thans hebben, vergeleken bij 15 jaar geleden, is immers de wetenschap dat het kernprobleem van immunologische aard is en dat door
de ei-varingen bij de homotransplantatie bij de volgende slag veel tijd
kan worden bespaard.
RESULTATEN.
1. De nier.
In figuur 9a t/m h wordt de gang van zaken bij de niertransplantatie
schematisch weergegeven.
Wat de resultaten betreft, er zijn nu twee patiënten in Parijs die
10 jaar leven met een niertransplantaat, verkregen van een niet-identieke donor (Hamburger, 1965). Beide zijn voorbehandeld met een totale
hchaamsbestraling. Vrij veel getransplanteerde patiënten leven thans
4-10 jaar met een normale nierfunctie.
De verzamelstatistiek van de resultaten die op dit moment over de
hele wereld worden bereikt (Sixth report of the human kidney transplant registry, 1968), toont nog steeds een duidehjke verbetering. Bij
patiënten die een nier kregen van een broer of zuster bedraagt de twee
jaars overleving nu 78%. Hume (Richmond) heeft in zijn serie van in
totaal 150 niertransplantaties na het tweede jaar geen mortaliteit meer
bij de patiënten met van related donors verkregen nieren. Bij de cadavernieren gaat de daling van de mortahteit nog steeds door.
TABEL I I

EENJAARSO

VERLE

VING

VAN

HET

NIER

DONOR

TRANSPLANTAA

T

PERCENTAGE

MONOZYGOTE TWEELING

90

BROER O F ZUSTER

78

OUDER

71

ANDERE BLOEDVERWANT

61

CADAVER

45

L E V E N D E D O N O R ZONDER BLOEDVERWANTSCHAP

23

De vraag doet zich nu voor of met toepassing van de ons op dit
moment ter beschikking staande middelen in deze situatie nog een verdere verbetering te brengen is dan wel of men op korte termijn nieuwe
aspecten zal vinden. Mogelijkheden tot verdere verbetering van deze
situatie liggen op het gebied van optimale donorselectie en verbeterde
immunosuppressie.
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Nier-Transplantatie
Selectie van de ontvanger

(Figuur9a)

1. Ziekte geschiedenis
2. Volledig onderzoek
3. E.C.G.
4. Thorax Ro
5. Uitvoerig Biochemisch onderzoek
6. Gedetailleerd nier onderzoek
(Biochcmisch-Bacteriologisch)
7. Bloedgroepen
8. Leucocyten groepen
9. Toestemming tot transplantatie

Voorbereiding van de ontvanger
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Voorbereiding van de ontvanger
Bilaterale Nephrectomie

(Figuur9d)

Behandeling ontvanger ter
voorkoming afstoting

(Piguurgo

Imuran
Actinomycine-C
Corticosteroi'den
Antilymphocytenserum
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Symptomen van afstoting
Vergrote pifniijke nier
onbegrepen temp. verhoging

Verminderde urine productie (laat)

Bij dreigende afstoting

(Figuur 9h)

locale bestraling 150 r

Corticosteroïden
Actinomycine-C
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11. Hart.
Barnard (Kaapstad) en Cooley (Houston) hebben de mïihing uitgesproken dat de transplantatie van het hart niet langer mag worden

Figuur 10a
Situatie na verwijdering van het hart
van de ontvanger, van L en R voorkamer bUjven delen staan.

Figuur 10b
Het donorhart. StippeUijnen geven aan,
welke delen van het donorhart worden
weggenomen.

beschouwd als „clinical research", doch als een erkende therapeutische
ingreep. Hoewel deze mening niet door ahen die de ingreep hebben
verricht wordt gedeeld, blijkt wel dat ook de harttransplantatie minder
affectief wordt benaderd dan aanvankelijk het geval was.
Wat de techniek betreft wordt verwezen naar fig. lOa, b, c, terwijl
voor de preservatie van het donorhart door o.a. Barnard van een' dubbele hart4ongmachine gebruikt wordt gemaakt, (fig. 11).
Tegen de verwachting in blijkt de afstotingsreactie bij dit orgaan niet
minder moeilijkheden op te leveren dan bij de andere. Bij de vroege
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Figuur 10c

Donorhart i n situ na het leggen van hechtingen.

diagnostiek van de afstotingscrisis speelt het elektrocardiogram een belangrijke rol (verminderd voltage). Mits hierop terstond op de gangbare
wijze wordt gereageerd is de afstoting meestal omkeerbaar zonder restverschijnselen na te laten. Niettemin verloor Lower (Richmond) een
patiënt aan een afstoting, ondanks het feit dat hij ter zijde werd gestaan
door het zeer ervaren niertransplantatieteam van Hume, die in een groot
patiëntenmateriaal op de beste resultaten in de wereld kan bogen.
Voor zover ons bekend, worden alle patiënten met harttransplantaten in de V.S. met ALS behandeld. Velen verkeren, zoals hierboven
gezegd werd, nog in het ongewisse over de vraag of deze behandeling
gecontinueerd zal moeten worden.
De vrees bestaat - op grond van ervaring bij niertransplantaties algemeen dat „chronische" afstoting in het komende jaar wel eens een
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Dubbele hart-long machine van Barnard, waaraan het hchaam van de ontvanger en
het donorhart aangesloten kunnen worden.

groot aantal slachtoffers onder de nu nog in zeer goede toestand verkerende patiënten zou kunnen gaan eisen.
III. Lever.
De situatie bij de transplantatie van de lever is nog steeds verre van
rooskleurig.
In Denver (Starzl en Marchioro 1968) leven er van de 14 sinds juni
1967 getransplanteerden nog vijf. Eén hiervan heeft reeds een tweede
transplantaat, terwijl één patiënt een chronische afstoting heeft en op
een tweede levertransplantatie wacht. Een derde patiënt had een uhstekende leverfunctie, doch vertoonde uitzaaiing van de levertumor, waarvoor destijds hepatectomie werd verricht. Twee patiënten, beiden kinderen, waarbij de transplantatie werd verricht wegens een atresie van de
galwegen, hebben een goede leverfunctie, de immunosuppressie levert
echter ook bij hen moeilijkheden op, hetzij door het optreden van
trombopenieën, hetzij door overgevoeligheid voor paarden-ALS.
Hoopgevend is misschien dat de meeste patiënten overleden, niet
door het afstoten van de lever, maar als gevolg van technische moeilijkheden. Deze zouden misschien te voorkomen zijn geweest bij gebruik
van een eenvoudiger operatietechniek.
Ook het patiëntje dat onlangs aan uitzaaiing van een levergezwel
overleed, had een goede leverfunctie gehad, tot ruim dertien maanden
na de transplantatie. Het in het dierexperiment reeds gesignaleerde ver-
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moeden (Calne, 1968), dat de immunosuppressie bij de lever wel eens
minder moeilijkheden zou kunnen opleveren, lijkt dus wel degelijk in de
kliniek te worden bevestigd.
IV. Andere organen.
Er is nog weinig of geen hoopgevend nieuws over klinische toepassing
van transplantaties van andere dan de genoemde organen. De waarde
van de transplantatie van de milt bij de behandeling van haemophilie
wordt sterk in twijfel getrokken. Pancreas-transplantaties zijn incidenteel uitgevoerd (Lihehei, 1968). Over de waarde van deze ingreep bij de
behandeling van diabetes en over de indicatie kan in het huidige stadium nog slechts worden getheoretiseerd. Hetzelfde geldt voor transplantatie van de darm, terwijl de resultaten, bereikt met longtransplantatie (Hardy) vooralsnog uitermate teleurstehend zijn.
ETHIEK.
De onderzoeker is op zijn reis door de immuno-genetische jungle zich
niet altijd bevmst van de hem begeleidende problemen. Wat de ethische
problematiek betreft is de transplantatie een uniek terrein, daar organen
van levenden of doden noodzakelijk zijn om patiënten in leven te houden.
Bij de niertransplantatie spelen drie belangrijke groepen een rol: de
patiënt, de donor en de medicus.
Wat de patiënt betreft is de niertransplantatie zoals u hebt gezien,
een therapeutische ingreep geworden, die men een bepaalde categorie
van patiënten niet langer mag onthouden.
De medicus staat voor de grote moeilijkheid dat hij niet aan elke
patiënt dialyse en transplantatie kan bieden. Op praktische gronden,
tekort aan donornieren, ziekenhuisfacihteiten, teams met ervaring en
financiën, is hij gedwongen te selecteren. De selectie geschiedt op grond
van medische overwegingen, leeftijd, coöperatie, andere aandoeningen,
etc.
Ondanks het feit, dat men deze zware verantwoordelijkheid in vele
centra aan commissies heeft toegeschoven, spitst de uiteindelijke verantwoordelijkheid zich wel in enkele personen toe.
Wat de donor betreft, in principe kan men twee groepen donoren
onderscheiden, nl. de levende en de dode. Wat de levende donoren
betreft zijn de beste resultaten verkregen met transplantatie van identieke tweehngdonoren. Hierbij treedt geen risico op van immunologische
rejectie en het enige risico, naast dat van technische fouten is, dat bij
een patiënt, lijdende aan een vorm van glomerulonephritis, deze aandoening in het transplantaat gaat optreden. De resultaten met transplantaties van levende donoren anders dan van de identieke tweehngen staan
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TABEL III

„POTENTIËLE'-

I.

CANDIDATEN

VOOR

HET

DONORSCHAP

Levende:
gezonde

bloedverwanten
vrijwilligers (niet-bloedverwanten)
• „ f r e e " kidney

zieke

terminaal lijden
comateuze gedecerebreerde p a t i ë n t

II.

Overledenen

tweede in de rij van goede resultaten. De derde groep van de levende
donoren is die van de levende, zieke donor, waarbij nieren vrijkomen
tengevolge van een therapeutisch uitgevoerde nephrectomie. Op het eerste gezicht leveren deze nieren geen ethische bezwaren op, doch vele van
deze nieren zijn niet te gebruiken als transplantaat en als zij nog een
nuttige functie hebben, rijst de vraag of de nephrectomie werkelijk
gerechtvaardigd was.
Het donorschap van patiënten met in principe gezonde nieren, die
aan een aandoening lijden die op korte termijn de dood tengevolge zou
hebben, geeft aanleiding tot vele conflictsituaties; het zal de medicus
vaak om meer dan één reden onmogelijk zijn een dergelijke patiënt
toestemming te vragen. Het zou medisch-ethisch volkomen onaanvaardbaar zijn bij een gedecerebreerde comateuze patiënt met een schedeltrauma of hersentumor de nier te verwijderen. Helaas zijn juist deze
nieren, afgezien van de donornier van een gezonde en de „free kidney"
technisch de beste, daar zij electief verwijderd kunnen worden. Wanneer
de donor niet bij bewustzijn is, is het op ethische en juridische gronden
onmogelijk deze patiënten, zelfs met vohedige toestemming van de famihe, een nier af te nemen. Ook al zou het verwijderen van één van de
nieren van een dergelijke donor een aanvaardbare tussenweg zijn, kan
zelfs de Officier van Justhie geen toestemming verlenen.
Wat betreft het gebruik van het cadaver als orgaandonor dient te
worden opgemerkt dat het hier alleen cadavers van jonge mensen kan
betreffen, bij wie de nier direct na het overlijden wordt verwijderd en
gepreserveerd en aan wier overlijden geen langdurige periode van shock
of metabole ontregeling is voorafgegaan. Dh is een uherst moeilijke
groep en slechts enkele bruikbare organen zijn uit deze groep te verkrijgen. Bovendien zijn belangrijke gegevens van de dode, zoals nierfunctie,
bloedvatverloop, en bestaan van infecties, vaak niet aanwezig. Ook hier-
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bij dient uiteraard toestemming voor het verrichten van deze ingreep te
worden verlcregen en spelen complexe psychologische factoren een rol
tussen de groepen ontvanger-donor-familie en arts. Het juiste klimaat
om deze handelwijze voor organen acceptabel te maken, is nog niet
ontstaan en vele spanningen kunnen worden opgewekt.
Het is duidelijk dat de medicus ieder geval van en iedere noodzaak
tot transplantatie op zijn eigen waarde moet beoordelen en dat iedere
donor aan een zorgvuldig compatibilitehsonderzoek dient te worden
onderworpen. Weldoordachte wettelijke regels kunnen niet aheen de
medische professie, maar vooral het publiek tot leidraad zijn.
PUBLICITEIT
Een belangrijk probleem is de houding die de medicus ten opzichte
van de pubhciteh dient in te nemen. Er bestaat een toenemende tendens van de nieuwsmedia om dramatische verslagen van medische vooruitgang over onderwerpen die nog in onderzoek zijn, te pubhceren.
Deze berichten worden gegeven onder vette koppen en zij wekken soms
valse hoop bij vele patiënten. Bij transplantaties is de kans dat excessieve pubhcheit deze valse hoop oproept, duidelijk aantoonbaar. De
betrokken medici hebben dan ook een zeer belangrijke verantwoordelijkheid bij het geven van voorhchting. Deze dient zodanig te zijn dat
iedere overdrijving wordt vermeden.
De mogelijkheden en moeilijkheden rond de orgaantransplantatie zijn
vele. Dat hiermee zich voor de geneeskunde een nieuw en groot terrein
ontplooit, is onmiskenbaar. Alhoewel wij nog geen oude organen door
kunstmatige kunnen vervangen, lijkt het er wel op dat de chhurgie zich
steeds verder gaat ontwUckelen in een richting, die naast verwijdering
en herstel van een ziek orgaan de mogelijkheden opent deze te vervangen door donororganen.
In het hcht van het feh dat er sinds 1954 2000 niertransplantaties in
de wereld zijn verricht, gegeven bovendien dat de operatiestatistieken
aantonen, dat thans reeds een overlevingspercentage van ongeveer 70%
kan worden geregistreerd, meen ik dat de transplantatie van organen
niet meer mag worden gezien als een avontuur, maar als een wezenlijke
verworvenheid van geneeskunde en geneeskunst.
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HET OPPERVLAK VAN DE MAAN

door
Dr. J. van Diggelen
Driehonderd jaar maanonderzoek
In 1609 richtte Gahleï de eerste sterrenkijker op de maan. Vele
eeuwen reeds hadden mensen naar de met vage donkere vlekken versierde maanschijf getuurd en over de geheimen van deze buitenaardse wereld gefilosofeerd. Gahleï was de eerste, die haar oppervlak van dichter
bij aanschouwde. Hij zag duidelijk bergen op de maan en tekende de
eerste maankaarten.
In de eeuwen daarna volgde hem een lange reeks ijverige en kundige
waarnemers. Hun instrumenten ondergingen ook talrijke verbeteringen
en langzamerhand breidde onze kennis van de op het maanoppervlak
zichtbare detahs zich aanmerkelijk uit. Maankaarten ontstonden, die
later zo gedetaiheerd werden, dat ze tot maanatlassen uitgroeiden. De
komst van de fotografie maakte het in de laatste 100 jaar mogelijk het
maanlandschap objectief waar te nemen en zorgvuldiger te cartograferen.
Meer dan 350 jaar maanwaarnemingen leerden ons in ieder geval, dat
de maanbodem in betrekkelijke rust verkeert. Uitgebreide veranderingen of zelfs mutaties op kleine schaal konden praktisch nooit met zekerheid worden vastgesteld. Blijkbaar waren de van de aarde uit zichtbare oppervlaktedetahs reeds in lang vervlogen tijd ontstaan en gevormd. Uit hun vormen en uit hun betrekkelijke overeenkomst met van
de aarde bekende structuren trachtte men een mogelijke manier van
ontstaan af te leiden. Onnodig te zeggen, dat hierbij soms persoonlijke
smaak en kennis sommige theoretici verleidde tot een tamelijk subjectief oordeel.
De nieuwe Maan
Sinds enkele jaren worden wij nu geconfronteerd met een nieuwe
maan! De ruimtevaart heeft ook in dit opzicht een volledige omwenteling tot stand gebracht. Loena 3 kwam met de eerste foto's van de van
ons permanent afgekeerde maanhelft. Zond en Orbiters voltooiden dit
door Loena 3 begonnen onderzoek. Na enkele jaren raimteonderzoek
Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde „ D i h g e n t i a "
te's-Gravenhage op 4 november 1968.
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beschikten wij over een volledig arsenaal detailfoto's van de hele vanuit
onze aardse waarnemingsposten onzichtbare kant van de maan. Wat de
mensheid voor de voorkant pas na 350 jaar zorgvuldige arbeid na een
langzame evolutie voltooide, gaf ons het ruimteonderzoek voor de achterkant in enkele jaren compleet in handen. Daarnaast kwamen echter
de landingen met de Loena's en Surveyors, die direct van de maanbodem af de voor hun instrumenten zichtbare omgeving verkenden.
Vernuftige toestehen onderzochten de onderliggende bodem zelf, groeven er sleuven en voerden chemische analyses uit. Dit alles leidde tot
een radicale uitbreiding van onze maankennis en maakte allerlei oude
theorieën waardeloos zodat ze drastisch moesten worden herzien. Dat
proces is nu nog in volle gang.
Details van het oppervlak
Voor zover onze huidige kennis strekt zijn op het maanoppervlak de
volgende detaüs zichtbaar (fig. 1):
1. ide continenten, dat zijn de op de volle maan heldere gebieden, die
men reeds zonder kijker opmerkt.
2. de vlakten, vroeger ook zeeën of met hun Latijnse naam maria
aangeduid. Dit zijn de donkere vlekken op de volle maan.
3. enkele gebergten aan de rand van sommige vlakten.
4. een enorm aantal kraters.
5. canyonachtige kloven, die men rihen noemt (fig. 2).
6. koepelvormige bergen met geringe helling en slechts enkele honderden meters hoog (fig. 3).
7. heuvelruggen van dezelfde hoogte in de vlakten, dikwijls concentrisch met hun rand verlopend.
8. heldere stralen, die sommige kraters als een aureool omgeven.
9. enkele lossen bergen.
10. rotsblokken van mm formaat tot vele meters groot.
11. de eigenlijke bodemgrond.
Structuur van de Maan
In eerste instantie is de maan een bol met een straal van 1738 km. De
afwijkingen van die bolvorm zijn uiterst gering en wij zullen ons daar
verder niet mee bezig houden. Wat ons interesseert is het oppervlak van
die bol. Dat oppervlak wordt gevormd door het waarneembare gedeelte
van de maanbodem. Onder de maanbodem zullen wij het bovenste laagje verstaan van de maankorst. Die korst is een 20 km diepe strook, die
als een schil de maanhol omgeeft. De bodem is dus het bovenste deel
van de korst en zij grenst direct aan de interplanetaire ruimte. De maan
bezit geen dampkring. De dichtheid van het mogelijk nog aanwezige
gasmengsel is zo gering naar aardse maatstaven, dat wij wel van een
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I n \ e t Alpengebied zie^ men enkele lillen en 'in (te Mm7 verschddene heu^^^
vanuit de sterrewacht op de Pic du Midi i n Frankrijk op 30 maar 1966 door P.V. Usbury.
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Fig. 2. Opname van een deel van de krater Alphonsus door de Ranger 9 van 185 k m boven het
maanoppervlak. Het witte gebied is de wal. Men ziet hier veel minder kraters, hetgeen wijst op
een jonger gebied. I n de wal een donker gebied van veel oudere datum. De kraters op de rillen
zijn waarschijnlijk van vulkanische oorsprong.

Fig. 3. Het maanoppervlak gezien vanuit een der Orbiters. Links onder een krater en rechts
daarvan een koepelberg. De vlakte is de Oceaan der Stormen.
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ideaal vacuüm kunnen spreken. Omdat de maan geen gladde bol is,
maar bezaaid is met heuvels en bergen moeten wij bij een bespreking
van het oppei-vlak onze discussie uitbreiden tot de gehele maankorst. De
diepere lagen zullen wij chter in onze bespreking buiten beschouwing
laten.
De eigenlijke bodemgrond
Over de aard van de bodemgrond van onze satelliet bestonden voor
de landingen van Loena's en Surveyors enkele theorieën, waarvan
hoofdzakelijk twee van essentieel belang zijn. De eerste theorie veronderstelde, dat de gehele bodem, ja zelfs een groot deel van de korst
bestond uit een laag poedervormig materiaal, soms stof ook wel eens as
genoemd. Deze theorie werd vooral gesteund door het onderzoek van
de polarisatie van het hcht van de maan. Het gewone zonlicht is ongepolariseerd, natuurlijk licht. Men kan het opvatten als een transversale
trilling in ahe mogelijke richtingen trihend loodrecht op de voortplantingsrichting. Wordt zulk natuurlijk hcht nu door een of ander oppervlak teruggekaatst dan kan het gedeeltelijk worden gepolariseerd. Kiezen we een willekeurig vlak loodrecht op de voortplantingsrichting en
daarin twee vaste richtingen X en Y dan is de amphtude in de X-richting
niet meer gelijk aan die in de Y-richting. Het verschü van de intensiteit
van beide amplitudes gedeeld door hun som wordt de polarisatiegraad
genoemd. Ook de maan kaatst zonlicht terug en veroorzaakt derhalve
ook polarisatie. De polarisatiegraad blijkt af te hangen van de maanfase.
Zij is bij eerste kwartier anders dan bij volle maan. Het verloop van de
polarisatiegraad met de fase blijkt buitengewoon goed overeen te komen met die van vulkanische as.
De andere theorie nam aan, dat het bodemmateriaal uit een zeer
poreus gesteente moest bestaan, doorzeefd met gaatjes en poriën, ongeveer zoals puinsteen of lava. Ook deze theorie steunde op onderzoekingen van het licht van de maan. De volle maan blijkt ongeveer negen keer
zo helder te zijn als een der kwartierstanden, hoewd het verhchte oppervlak slpchts twee keer zo groot is. De relatief zo veel grotere helderheid van de volle maan is te verklaren door te bedenken, dat wij tijdens
volle maan de bodem bekijken in dezelfde richting als van waaruit de
zon schijnt. We zien dan alle detaüs verlicht, ook d)ï bodem van blijkbaar veel aanwezige kuiltjes, gaatjes en groeven. Al zijn die detaüs veel
te klein om ze individueel waar te nemen, desondanks veroorzaken zij,
dat een door ons waargenomen deel van de maanbodem uit oneindig
veel verlichte punten is opgebouwd. Bij de kwartierstanden is een groot
deel van dat zelfde oppervlak van de maanbodem samengesteld uit onverhchte punten van in schaduw gelegen gaatjes en putjes en het resultaat is dan ook dat we een veel minder helder vlak zien. Uit de verande-
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ring van de Irelderheid van Iret maanlicht heeft men dan ook door
vergelijkingen met aardse materialen de conclusie getrokken dat de
maanbodem uit een zeer poreus, bijna sponsachtig gebouwd gesteente
moest bestaan.
Zowel de Loena's als het Surveyorprogramma hebben de juistheid
van beide theorieën getoetst. Omdat ons de volledige gegevens en resultaten van de Loena's ontbreken, zullen wij ons verder beperken tot de
Surveyors. Er werden zeven Surveyors gelanceerd, waarvan de tweede
en de vierde mislukten. De resultaten zijn als volgt samen te vatten:

SURVEYOR 1

geland in

resultaten

KRATER VAN 1 0 0 K M I N OCEANU PROCELLARUM

1 1 2 3 7 FOTO'S

(STORMENOCEAAN)
SURVEYOR 3

KRATER VAN 2 0 0 M I N OCEANU S PROCELLARUM

6 3 1 5 FOTO'S EN GRAAFWERK TOT OP
17'/2 C M DIEPTE

SURVEYOR 5

KRATER VAN L O . M I N MARE TRANQUILLITATIS
( Z E E DER RUST)

SUI-VEYOR 6

SINUS M E D I I ( B A A I VAN LIET M I D D E N )

1 9 0 5 4 FOTO'S EN CHEMISCHE EN
MAGNETISCHE ANALYSE
3 0 0 3 7 FOTO'S EN CHEMISCHE EN
MAGNETISCHE ANALYSE

SURVEYOR 7

ZUIDELIJK BERGLAND 2 9 K M FEN NOORDEN VAN
KRATER TYCHO

2 1 0 9 1 FOTO'S, CHEMISCHE EN
MAGNETISCHE ANALYSE EN OOK
GRAAFWERK TOT 3 1 C M DIEPTE

De juiste oriëntatie van zo'n gelande Surveyor wordt bepaald u h
opnamen met de televisiecamera van sterren en planeten t.o.v. de horizon van de maan.
Een typerend voorbeeld van zo'n lancering is de Surveyor 5. Zij staat
op de zuidwestehjke helhng van een krater van 9 m breed, 12 m lang en
meer dan 1 m diep. Een van de drie poten van het landingsgestel staat
op de wal van de krater en de beide andere staan aan de voet van de wal
in de krater. Poot 2 gleed bij de lancering 1 m naar beneden en daarbij
ontstond een 10 cm diep spoor. Dit werd van boven gedeeltelijk opgevuld door meegegleden los gesteente. Door elk van de drie poten van
het landingsgestel werden losse brokstukken opgeworpen en die vormden lage heuveltjes, die zich in de kraterbodem uitstrekken voor poot 2
en poot 3, terwijl een veel grotere hoeveelheid los materiaal langs de
helling gleed van poot 1 af. Dat kwam direct onder de camera terecht.
Sommige grotere fragmenten lieten daarbij weer een duidelijk glijspoor
na op het oppervlak.
Op enkele daarvoor geschikte foto's heeft men in bepaalde proefgebieden tellingen verricht van het aantal zichtbare deeltjes (fig. 4) en
vond daarbij de volgende resultaten:
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FIG. 4 .

Z O ZIET DE TELEVISIECAMERA I N EEN SURVEYOR HET MAANOPPERVLAK VAN DICHTBIJ. HET IS BEZAAID

MET STENEN EN ROTSBLOKKEN. LET OOK OP DE KLEINE KRATER RECHTS ACHTER HET ROTSBLOK DAT EEN BREDE
SCHADUW WERPT.
DIAMETER VAN DEELTJES GROTER DAN

AANTAL PER 1 0 0 M ^

50 CM

1

1 0 CM

10

5 CM

100

2 CM

1 000

1 CM

10 000

0,1 CM

1 000 000

Toch is dit nog niet de eigenhjke bodemgrond, maar het zijn losse
daarop en daarin verspreid hggende fragmenten. Zijn deze groter dan
5 cm dan zijn ze zeker opgebouwd uit fijnere fj-agmenten. Na zorgvuldige studie van al het fotomateriaal bleek dat men drie soorten brokstukken kon onderscheiden:
1) heldere onregelmatige korrels kleiner dan 0,01 cm bestaande uit
rotsachtig materiaal, scherpe zandkorrels bij wijze van spreken.
2) donkere ronde objecten opgebouwd uit kleinere deeltjes.
3) donkere nog grotere onregelmatige stukken.
Mechanische eigenschappen
Bij de landing werden op ongeveer 5 m hoogte de raketmotoren uitgeschakeld en de Surveyor maakte een vrije val, zodat zij met een
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snelheid van 4 m/sec op de maanbodem insloeg. Men kan berekenen
met welke kracht het landingsgestel dan op de bodem drukt. Uit de
door deze kracht (0,9 N/cm^) veroorzaakte inzinkingen kan men nagaan hoe groot de draagkracht van het bodemmateriaal is. Het resultaat
is ongeveer 5 N/cm^. Dat correspondeert met de draagkracht van vochtig zand en is voldoende om een lopende man te dragen, maar iedere
stap die hij doet laat waarschijnlijk een ongeveer iVz cm diepe voetdruk
achter.
Om de cohesie van het bodemmateriaal te testen werden opnamen
gemaakt voor en na het korte tijd aanzetten van de kleine raketmotoren, die bij de landing dienden om de Surveyor in de juiste stand te
houden. Zij werkten op zeer geringe hoogte van ongeveer 15 cm boven
het maanoppervlak. Van enkele kleine rotsblokjes kon men duidelijk
een verplaatsing constateren. Daarentegen werd er geen stofwolk losgeblazen, zodat de fijne zandkorrels van het bodemmateriaal zich aherminst gedragen als droog stof. Onder de raketmotor 3 vormde zich een
ondiepe krater van 20 cm diameter en ca. 1 cm diep bij Surveyor 5.
Uit de afstand waarover de zware Surveyor verschoof kon men de
wrijvingscoëfficiënt van het bodemmateriaal berekenen en vond 0,36.
Een andere Surveyor (de derde) groef vier sleuven en voerde een
aantal proeven uit. Bij een daarvan werd een kleine steen in de schop
genomen en deze oefende daar een druk op uit van 100 N/cm^ zonder
dat de steen brak of verkruimelde (fig. 5).

Fig. 5. Een dei landingspoten van een Surveyor. De graafmachine heeft maanmaterie opgespit
en op een der poten gedeponeerd. Het gedraagt zich als vochtig zand.
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De chemische analyse
Hiervoor was de Surveyor uitgerust met een instrument, dat alphadeeltjes uitzendt, die op de maanbodem inwerken. Een deel van deze
deeltjes wordt door de atoomkernen van het maanmateriaal teruggestraald en wordt dan in de analysator geregistreerd. De aantahen teruggekaatste alphadeeltjes en hun energie worden naar de aarde geseind.
Daaruit is het mogelijk conclusies te trekken over de soort atoomkernen
die ze troffen. Bovendien zullen sommige kernen met de alphadeeltjes
kernreacties aangaan, waarbij protonen uit de kern worden verwijderd.
Die worden uitgezonden en ook door de analysator opgevangen en
geregistreerd. Ook de aantal protonen en hun energie worden naar de
aarde doorgegeven en vervolmaken het beeld over de getroffen atoomkernen.
Voor de vlucht waren reeds op aarde met dit instrument diverse
bekende gesteenten en hun reacties er op onderzocht. Ook op de maan
werd het nog eens met bekend materiaal getest. Men kan echter alleen
bepaalde chemische elementen of soorten elementen aantonen en niet
de combinaties of mineralen waarin ze voorkomen. Zo kan bijvoorbeeld
koolstof zowel als diamant als grafiet aanwezig zijn. Het apparaat dat de
deeltjes uitzendt is verplaatsbaar en kan zo verschhlende delen van de
maanbodem onderzoeken.
Refiultaten i n %
element

Surveyor 5

Surveyor 6

Surveyor 7

koolstof

3

2

2

zuurstof

58

57

58

natrium

2

2

3

magnesium

3

3

4

aluminium

eVi

6V2

8

silicium

W/2

calcium
13
ijzer

+5

±3
+ 3

22

18

±4

6

6

+ 2

5

2

De Surveyors 5 en 6 zijn in vlakten geland, de Surveyor 7 op een
continent. De vlakten of zeeeéi ziet men reeds met het blote oog op de
maanschijf als donkere vlekken. De contmenten zijn veel helderder. De
verdeling van de maan in vlakten en continenten is dus een fotometrische indeling op grond van hun helderheid. De albedo, het reflecterend
vermogen van de vlakten is aanmerkelijk lager dan de albedo der continenten. Men leest wel eens de benaming hooglanden voor continenten
en laaglanden voor vlakten. Dat is echter onjuist. De absolute hoogte
van sommige vlakten is soms groter dan van bepaalde continenten.
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Fig. 6. Zo staat een Surveyor op het maanoppervlak.

De zoveel donkerder kleur der vlakten suggereert dat zij uit een ander
soort materiaal dan de continenten bestaan. Spurr, de eerste astronoom
die trachtte met zijn geologische kennis de maan te exploreren, noemde
het donkere materiaal in de vlakten lunabase en het hchtere op de
continenten lunariet. De chemische analyse van de Surveyors wijst er op
dat de lunabase meer zwaardere metalen bevat dan de lunariet. Overigens is de chemische samenstelhng van de maanbodem in tamelijk goede
overeenstemming met de aardse hthosfeer, terwijl de meeste overeenkomst is te zoeken bij basahachtige gesteenten.
Grotere rotsblokken
Opnamen uit de Orbiters toonden in Mare Transquilhtatis een gebied
aan, waarin een aantal grote rotsblokken te zien was van 1 tot 10 m
diameter. Ook op sommige van de laatste van zeer dichtbij gemaakte
foto's van de Rangers waren reeds dergelijke rotsblokken te zien geweest. Kuiper had een van de Rangeropnamen reeds gebruikt om de
draagkracht van de maanbodem uit dergelijke rotsblokken te berekenen. Hij veronderstelde, dat ze uit een in de buurt gelegen krater waren
geslingerd. Op de opname mat hij de afstand van diverse rotsblokken tot
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de krater. Hij veronderstelde dat de rotsblokken een kubische vorm
zouden gehad hebben en uit hun diameter en hun hoogte (die uit de
schaduw was te meten) kon hij afleiden hoe diep zo'n rotsblok in de
maanbodem was weggezonden bij de inslag. Uit de massa van het rotsblok en de afstand tot de krater valt dan de kracht van de inslag te
berekenen, immers de kinetische energie komt bij dat inslaan vrij. De
draagkracht van de bodem volgt dan uit de weerstand, die zij heeft
geboden bij het indringen van het blok. Zo vond Kuiper een waarde van
ongeveer 10 N/cm^ De Sui-veyors bewezen, dat zijn resultaat slechts
een factor twee fóut was.
De kraters
Er bestaan twee theorieën over het ontstaan van de kraters, de inslagtheorie en de vulkaantheorie. De eerste gaat uit van een externe oorsprong. Zij veronderstelt, dat de kraters ontstonden doordat reusachtige
maar ook zeer kleine objecten uit de wereldruimte op de maan zijn
ingeslagen met hun reusachtige kosmische snelheden. Daarbij komt hun
kinetische energie explosief vrij en er ontstaat een kratervormige kuh.
Deze blijkt in het algemeen vrijwel cirkelrond te zijn onafhankelijk van
de richting van waaruit het inslaande object komt. Dat object kan een
meteoriet zijn, maar het zou ook een komeet kunnen zijn. Heel gi-ote
dergelijke objecten ingeslagen tijdens de beginperiode van het zonnestelsel zouden de vlakten hebben kunnen doen ontstaan. Dergelijke objecten worden dan wel planetesimalen genoemd. De vlakten zouden ah
thans gedeeltelijk enorme inslagkraters zijn. Op aarde vindt men dergelijke meteorietkraters. Geologische onderzoekingen hebben vooral in
Canada het bestaan van een aantal veel grotere fossiele restanten van
inslagkraters aangetoond. Ze zijn vaak zeer moeilijk te identificeren,
omdat ze blijkbaar erg oud zijn en aan het aardoppervlak grotendeels
weggeërodeerd. Boringen in de diepte er onder tonen echter grote hoeveelheden gebroken materiaal aan onder de vermoede krater. Deze
brokstukken ontstaan bij de inslag. Een groot deel van de energie wordt
namehjk omgezet in een schokfront, dat zich door het gesteente een
weg baant, waarbij tot op bepaalde afstand van het explosiecentrum een
dergelijke beving plaatsvindt, dat het gesteente breekt. Uheraard wordt
nabij de explosie een gat geslagen, waarbij een grote hoeveelheid materiaal wordt weggeshngerd. Dit vormt de wallen van de krater, waarvan
de bodem dieper ligt dan de omgeving. Dikwijls vormt zich in het
midden een restant van inslaand object en bodemgesteente en zo ziet
men een centrale berg ontstaan. Soortgelijke verschijnselen neemt men
bij ondergrondse kernexplosies waar en het is vooral daardoor dat men
dit soort verschijnselen op uitgebreide schaal heeft kunnen bestuderen.
De morfologische overeenkomst met de maankraters is zeer treffend.
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Ook theoretisch is men er in de laatste jaren in geslaagd dh soort processen te berekenen en te analyseren.
Shoemaker, een Amerikaanse astronoom-geoloog, heeft uitgaande
van deze theorie een uitgebreide studie gemaakt van de Rangeropnamen. Hij verdeelt de kraters in een viertal soorten:
1) P-kraters of primahe kraters. Dh zijn kraters, die direct door inslag
zouden zijn ontstaan.
2) S-kraters of secundahe kraters. Bij het ontstaan van een P-krater
vormt het weggeslingerde materiaal niet alleen de wallen. Een deel
ervan wordt ver buiten de krater geworpen. Grotere rotsblokken die
daar tussen zitten komen met een zo grote kracht op de bodem neer
dat zij opnieuw tot kratervorming aanleiding geven. Zo ontstaan dan
de secundaire kraters, die de primaire omringen. Ze zijn vaak langwerpiger van vorm en ondieper dan de P-kraters en komen in groepen
voor. Hun diameter varieert van 300 tot 1000 m. Shoemaker heeft
het veld van S-kraters rondom Copernicus uitvoerig bestudeerd. Ook
om andere grote P-kraters, zoals Tycho, Bullialdus en Aiistarchus ziet
men duidelijk vele S-kraters.
3) I-kraters of indifferente kraters. Deze hebben een diameter kleiner
dan 500 m en men weet niet of het inslagkraters zijn (verweerde P- of
S-kraters) of op andere wijze gevormde kraters.
4) D-kraters (dimple craters) of kraterkuüen. De diameter van deze
objecten bedraagt circa 100 m maximaal en zij bezitten geen wahen.
Dit zijn misschien inzakkingen in de bodem ontstaan door erosie.
Kuiper vergelijkt ze met de inzakkingen, die men in een karstlandschap opmerkt, waar ze door drainage ontstaan. Over het ontstaan
van deze kuilen in de maanbodem vah momenteel nog niets te
zeggen.
Kratertellingen
Vooral op de Rangeropnamen heeft men de laatste tijd op grote
schaal kratertellingen uitgevoerd. Voordien waren soortgelijke tellingen
ook wel verricht op aardse maanopnamen. Omdat die echter niet zulke
kleine kraters laten zien als de Rangerfoto's kon men daar geen kraters
tehen kleiner dan 1 km. Dergelijke tellingen voert men uit op een bepaald proefgebied. Het aantal getelde kraters rekent men om in het
aantal dat men zou tehen op 10 000km^ Meestal gebruikt men deze
kratertellingen voor statistisch onderzoek. In een grafiek zet men het
totaal aantal getelde kraters groter dan een zekere diameter D uit tegen die
diameter. Omdat de diameter van de kraters varieert van meer dan 100 km
tot minder dan 1 m tekent men meestal beide schalen logaritmisch. Men
zet dan dus log N uit tegen log D, waarin N het getelde aantal is. Het
blijkt dan dat de relatie tussen log N en log D een rechte lijn is.
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Shoemaker vond uit de Rangeropnamen dat deze lijn een knik vertoonde bij D = 1 km. Wiskundig uitgedrukt veranderde de helling van
die rechte lijn want hij vond dat:
log N = 1,6 — 2,0 log D voor log D groter dan O
log N = 0,3 — 3,6 log D voor log D kleiner dan O
De knhc in de lijn verklaart hij, door aan te nemen, dat voor D kleiner
dan 1 km ook de secundaire ki'aters worden meegeteld. Bij zeer kleine
diameters wordt het aantal secundaire kraters groter dan het aantal
primahe. Bij ongeveer 10 m zijn de aantahen vrijwel gelijk.
De tweede relatie verliest zijn geldigheid bij D = 1 m. omdat er dan
t.o.v. de formule een tekort aan kraters blijkt te zijn. We hebben nu te
maken met een soort evenwichtsdistributie. Als men veronderstelt, dat
de kraters door inslag ontstaan, moet men aannemen, dat er nog steeds
kraters worden gevormd. In de ruimte om aarde en maan bevinden zich
immers talrijke meteorieten en kometen en voortdurend zullen dergelijke hemeüichamen op de maan en op de aarde inslaan. Zowel uit het
aantal op aarde bekende meteorietkraters als uit de met satellieten afgeleide dichtheid van de meteorieten in de interplanetaire ruimte kan men
afleiden hoeveel meteorieten de maan treffen in een gebied van 10 000
km^ per jaar. Zelfs kan men een schatting maken van de grootte van de
verschihende aantallen inslaande deeltjes en uit de massadistributie kan
men langs theoretische weg afleiden hoe de verdeling zal zijn van de
diameters van de bij die inslagen veroorzaakte kraters. Hierbij rijst echter een moeilijkheid:
Een meteoriet van 100 kg kan bij het inslaan een krater van een
bepaalde grootte veroorzaken. Theoretisch blijkt, dat de diameter van
de ingeslagen krater evenredig is met de kinetische energie van de meteoriet dus met y2mv^. Nu weten we uit de distributie van de meteorieten in de interplanetaire ruimte wel hoeveel van 100 kg, hoeveel van
10 kg, hoeveel van 1 kg enz. op ons proefveld van 10 000 km^ per jaar
in slaan. Over hun snelheid moeten we echter een aannemelijke veronderstelling maken en dan pas is het mogelijk uit de massadistributie
een berekening te maken hoeveel kraters er van verschillende diameters
zullen ontstaan. Onnodig te zeggen, dat men dergelijke berekeningen
voor verschillende snelheden heeft uitgevoerd. De theoretische log N —
log D kromme is dus afhankelijk van de gekozen v. Het blijkt dat de
berekende kromme uitstekend met de tehingen op de Rangeropnamen
overeenstemt als de inslagsnelheid v kleiner is dan ongeveer 10 km/sec.
Dit is een betrekkelijk kleine snelheid voor inslaande meteorieten.
Het ontstaan van grote inslagkraters is geen frequent optredend
proces. Shoemaker berekende dat een krater van 1 km op de maan
ontstaat gemiddeld een keer in 50 000 jaar. Van zeer kleine afmetingen
ontstaan er meer omdat er veel meer kleine meteorieten zijn. Een in-
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slaande meteoriet vormt echter niet alleen een nieuwe krater maar verwoest tegelijkertijd de op de plaats van inslag reeds aanwezige kraters.
Er is dus een komen en gaan van inslagkraters en vooral van de kleine,
waarvan er vele gevormd worden maar ook verdwijnen. Bij een diameter
van ca. 1 m worden er per eeuw evenveel gevormd als verwoest en zo
ontstaat er dan een bepaalde evenwichtsdistributie. Daarom gelden de
log N — log D relaties dan niet meer.
Op verschihende plaatsen op de maan, vooral in sommige vlakten
heeft men nauwkeurige tellingen in proefgebiedjes verricht en de zo
gevonden relaties vergeleken met elkaar. Hoe ouder namelijk een bepaalde vlakte is hoe langer zij is blootgesteld aan het inslaan van meteorieten. Het totaal aantal kraters zal dan daar ter plaatse groter zijn dan
in minder oude vlakten. Deze veronderstelling is natuurlijk aheen juist
als het aantal inslagen per eeuw voor de verschillende soorten meteorieten in de loop van de tijd niet is veranderd, maar constant is gebléven.
Zo kan men dan trachten de relatieve ouderdom van bepaalde gebieden
te schatten. Duidelijk ziet men bijvoorbeeld het verschil in kraterdichtheid tussen de bodem van de krater Alphonsus, door de Ranger 9 gefotografeerd en de bodem van de naburige Mare Nubium. Het schijnt dat
de bodem van Alphonsus zeer oud is (Fig. 2).
Temperatuurmetingen van de maanbodem
Reeds in 1870 publiceerde Lord Rosse de eerste metingen van de
temperatuur van de maan. De temperatuur van de maanbodem wordt
afgeleid uit de waargenomen straling. De maan kaatst slechts een klein
deel van het opvahende zonlicht terug. De overige zonnestraling wordt
door het bovenste laagje van de maankorst opgeslorpt en dat wordt
daardoor aanmerkelijk verwarmd. Een dergelijk warm oppervlak zendt
ook eigenstraling üit. Net als bij onze aardse warmtestralers is dat echter
geen zichtbaar licht. Die straling ligt bij zeer lange golflengten in het
infrarode deel van het spectrum. Men kan al deze straling opvangen op
een zeer klein thermo-element, dat de straling omzet in elektrische
stroom. Om de temperatuur van het maanoppervlak te vinden moet
men echter aheen de eigen straling van de maan weten. Die kan men
moeilijk rechtstreeks meten. Wel is het mogelijk de eigen straling samen
met de teruggekaatste zonnestraling te meten. Zet men nu een geschikt
filter voor het thermoëlement, dat de warmtestraling tegenhoudt en
verricht men een nieuwe meting, dan levert die alleen de gereflecteerde
zonnestraling op. Het verschil van beide is dan de gezochte eigen straling van de maan.
Behalve met deze filters, waarvoor voornamelijk watercellen gebruikt
werden, die alle straling met golflengten groter dan 1,4^x tegenhouden,
gebruikte men ook andere methodes. Zo werd een met gas gevulde
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cilinder toegepast, die aan de ene kant afgesloten was door een zeer
dunne zwarte film met een dikte van 0,01 tot 0,05;u. Daarop valt liet
maanlicht. De füm absorbeert de maanstraling en het gas in de doos
werd een klein beetje mee verwarmd en zet een weinig uit. Aan de
andere zijde was de cilinder afgesloten door een dunne veraluminiseerde
film van nog geringere dikte. Door het uitzetten van het gas in de doos
komt de achterwand een klein beetje bol te staan en de deformatie kan
door opvahend hcht worden gemeten. De tijdsconstante was klein
(enkele millisec) en de gevoeligheid zeer groot.
De pioniers op dit terrein waren vooral Pettit en Nicholson, die de
temperatuur over de maanschijf bepaalden bij vohe maan met de 2V2mtelescoop van Mount Wüson. De straling van de maan in dit infrarood
vertoont duidelijk randverzwakking. De rand van de maan is minder
helder dan het midden van de schijf. Ook de zon vertoont randverzwakking in zichtbaar licht. De maan is in zichtbaar licht gemiddeld even
helder over de gehele schijf, afgezien van locale helderheidsvariaties.
Na 1960 verbeterden de methodes aanzienlijk. Vooral op de Lowell
sterrewacht werden sterk verbeterde systemen bedacht. Sinton en zijn
medewerkers bedienden zich van infraroodfilters, die de straling registreerden bij 8,8/x. In dit golfiengtegebied is onze dampkring toevallig
gunstig gezind. Daar bevindt zich namelijk een zogenaamd atmosferisch
venster. Meestal houden de waterdamp en andere gassen in onze dampkring de straling bij langere golflengten tegen. Bij 8,8/x is de atmosfeer
echter sterk doorzichtig. Sinton het de kijker niet met de maan meedraaien. Hij zette de kijker stil. Door de rotatie van de aarde beweegt de
maan dan door het veld van de kijker en zo meet men met een uiterst
klein thermoëlement de straling van opvolgende maangebieden. Daarna
werd de kijker verzet in declinatie en een volgende strook van de maan
wordt op soortgelijke wijze afgetast. Zo voortgaande ontstaat een volledig beeld van de isothermen van een bepaalde maanfase opgebouwd uit
zestig meetlijnen, die in drie uur worden afgetast.
De nachttemperatuur aan de donkere kant van de maan bleek -148°
te zijn. De uiterst geringe straling die de maan bij die lage temperatuur
nog uitzendt is haast niet meer te meten. Murray en Wüdey ontwierpen
zeer gevoelige detectoren met behulp van in kwik gedompelde germaniumkristahen. Het geheel werd gekoeld met vloeibare waterstof. Zij
vonden voor de middernachtelijke temperatuur -173°C. Het laagst is de
temperatuur voor het opkomen van de zon. Low vond waarden van
minder dan -200° C.
In de afgelopen jaren zijn de instrumenten nog veel verder verbeterd,
voornamelijk door hun gevoeligheid op te voeren, maar ook door het
veld dat ze meten te verkleinen. Op Harvard ontwierp men een pyrometer, waarmee tegelijkertijd visuele helderheidsmetingen en tempera-
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tuurmetingen werden verricht. Hierbij Iton men zelfs temperatuurafwijkingen van zeer kleine gebiedjes vast stellen en bijzonderheden van
zeer kleine objecten.
Ook tijdens maansverduisteringen bleek het meten van temperaturen
een uiterst interessante bezigheid. Reeds bij de eclips van 14 juni 1927
begon Pettit met dit soort werk. Hij richtte zijn instrument op een
gebied dicht bij de zuidelijke maanrand en volgde het temperatuursverloop. Vlak voor de eclips was het er 69°C. Direct na het eerste contact
begon de temperatuur snel te dalen en werd spoedig -60° C. Bij het
begin van de totaliteit was ze nog maar -103°C. De gevoeligheid van zijn
apparatuur was tijdens de totahteit onvoldoende. Het zeer snehe afnemen van de temperatuur wijst er op dat de maanbodem niet in staat is
de grote hoeveelheid zonnewarmte, die zij opneemt lange tijd vast te
houden. Het is er niet zo mee als met het zeewater, waarvan we ahemaal
weten dat het nog maanden lang na de zomer een relatief hoge temperatuur behoudt. De maanrotsen koelen zeer snel af in enkele uren meer
dan honderd graden. De straling heeft zich dan ook blijkbaar niet dieper
in de bodem opgehoopt maar ze is in het allerbovenste laagje blijven
steken. Het warmtegeleidingsvermogen van de maanbodem moet zeer
gering zijn. Onze landgenoot Wesselink was de eerste, die trachtte uit de
bij een eclips waargenomen temperatuurdaling een schatting te maken
van die warmtegeleiding. Die schatting moet dan ook leiden tot een
temp era tuurverloop, dat overeenkomt met wat gemeten is op de verlichte maan gedurende een maand. Sinton berekende de massaaborbtiecoëfficiënt van het bodemmateriaal, dat is de hoeveelheid straling, die
wordt geabsorbeerd per gram en vergeleek de gevonden waarde met
allerlei aardse stoffen. Basalt gaf een goede overeenstemming. Dat was
lang voor de eerste landingen van Loena's en Surveyors. Wesselink berekende met zijn theorie hoe de temperatuur moest afnemen bij een
eclips. Zijn theoretische kromme komt aheen met de waargenomen
overeen als men een zeer kleine warmtegeleidingscoëfficiënt aanneemt.
Aardse stoffen die zo'n geringe waarde hebben zijn nauwelijks bekend.
De Poolse onderzoeker Smoluchowski vondt, dat poeders in vacuo
ongeveer zulke waarden hebben. Er zijn echter weinig dergelijke metingen gedaan, want ze zijn moehijk uit te voeren.
Tijdens de eclips van 19 december 1964 begonnen Daari en Shorthhl
met detaümetingen van afzonderlijke gebieden. Zij vonden honderden
gebiedjes op de maan, waar de temperatuur veel minder daalde dan
elders. Zij noemden dat hete plekken. Tweederde deel van die gebiedjes
ligt in de vlakten en de rest op de continenten. De meeste liggen in Mare
Tranquillitatis, en tussen Kepler en Aristarchus. De meeste zijn kleine
kratertjes, bijvoorbeeld Mösting C. Behalve hete plekken zijn er ook
uitgebreidere gebieden gevonden met hogere temperaturen.
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In de Sui-veyor bevonden zich twee geïsoleerde compartimenten A
en B, die de temperatuur buiten het ruimteschip bepaalden. Er is gemeten tot 48 uur na zonsondergang. De temperatuur werd berekend uit de
waargenomen hoeveelheid intredende energie. De waargenomen variatie
van de temperatuur klopt uitstekend met wat reeds uit aardse waarnemingen bekend was.
De vulkanische theorie
Bij het bespreken van het ontstaan van de maankraters kwam reeds
ter sprake, dat de inslagtheorie niet de enige theorie is die het ontstaan
van de maankraters meent te kunnen verklaren. Reeds lange tijd bestaat
er een tweede hypothese, die af en toe een groot aantal aanhangers telt.
Er is inderdaad een tamelijk grote overeenkomst tussen de maankraters
en de aardse caldeira's van vulkanische oorsprong. Het enige verschil is
de veel grotere diameter van de maankraters. Misschien echter heeft de
veel geringere zwaartekracht, die op de maan slechts een zesde van die
op aarde bedraagt echter tot gevolg gehad, dat dit soort formaties daar
veel groter is dan bij ons. In de jaren 1950-1960 is de vulkanische
theorie sterk op de achtergrond gedrongen door de inslagtheorie. Dit
was mede het gevolg van twee bekende boeken. Het ene werd gepubliceerd door Urey en het andere door Baldwin. De eerste verklaarde een
groot aantal van de op de maan zichbare detahs als een gevolg van het
inslaan van een zeer grote planetesimaal, die de Buienzee deed ontstaan
en die een groot aantal fragmenten wegslingerde. Deze omringen de
Buienzee als een waaiervormig patroon, dat wel de Imbriumwaaier
wordt genoemd. Baldwin bepaalde nauwkeurig de diameter en de diepte
van een groot aantal maankraters en zette deze twee grootheden tegen
elkaar uit. Hij vond een kromme, die in het verlengde bleek te liggen
van een soortgelijke relatie voor aardse bom- en explosiekraters. De
aardse meteoorkraters vormden een soort tussen categorie, die de beide
relaties aan elkaar schakelden.
Vooral Fielder en Kuiper hebben toen de eerste detaüopnamen van
de maan beschikbaar kwamen, vooral de door de Ranger genomen series, de vulkanische theorie tot nieuw leven gewekt (fig. 7). De laatste
Ranger leverde ons een groot aantal foto's van de grote krater Alphonsus. Dit is een tamelijk zeshoekige krater van zeer grote omvang
(120 km). De wahen rijzen bijne 2000 m boven de kraterbodem op. We
wezen reeds op de kraterhellingen in Alphonsus, die aantoonden dat
haar bodem veel ouder moet zijn dan de naburige Mare Nubium. De
Mare ligt echter hoger, dus de lava die de Mare bedekte kon de bodem
van Alphonsus niet overstromen, omdat de krater door haar wallen was
omringd. Die wahen zijn dus ouder dan de Mare. Zij zijn echter veel
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Fig. 7. De drie fasen, waarin volgens Fielder's theorie een maankrater ontstaat. De spookkraters i n de vlakten zijn volgens hem geen oude overstroomde en verweerde objecten, maar zeer
jonge recente formaties.

jonger dan de kraterbodem, want zij bevatten veel minder inslagkratertjes per oppervlakte-eenheid. Tussen de wallen schijnt zich ook een
soort lavaveld te bevinden. Het is dus ondenkbaar dat de krater en de
wallen door een enkele inslag zijn ontstaan, want dan zou de weggeworpen materie ongetwijfeld de gehele nu door de wallen ingenomen omgeving hebben bedekt en er zou zich geen lavaveld hebben kunnen vormen. Uit het aantal kratertjes ter plaatse volgt namelijk dat het lavaveld
weer ouder is dan de wallen.
De zichtbare bodem van Alphonsus valt in twee helften uiteen
(fig. 2). De ene helft met veel kratertjes en hchter van kleur. Dit is een
zeer oud gebied bedekt door hchte materie, waarschijnlijk aflcomstig
van de krater Tycho, die omringd is door een uitgebreid systeem van
stralen. Zo'n stralenstelsel zou dus inderdaad samenhangen met een
inslagkrater van vrij recente oorsprong. Een dergelijke inslag veroorzaakt niet alleen secundaire kraters, maar ook wordt er een groot aantal
rotsblokken en verpulverde materie weggeslingerd. Inderdaad blijkt uit
de waarnemingen van de Surveyor 7, dat de omgeving van Tycho omringd is door rotsblokken. Het fijnere tnateriaal vormde dan het stralensysteem.
De andere helft van Alphonsus schijnt veel recenter van oorsprong.
Men vindt er een aantal rihen in de bodem, maar ook enkele zeer
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donkere gebieden. Kopal vermoedt dat de bodem hier wordt gevormd
door zeer donker materiaal, waarschijnlijk met een zeer hoog koolstofgehalte. In het centrum van dergelijke donkere gebieden ziet men ook
een zeer donkere komvormige krater. Hij vermoedt dat die donkere
gebieden ook van vulkanische oorsprong zijn en te vergelijken met de
op aarde voorkomende Maaren, die wij byvoorbeeld uit de Eifel kennen.
Fielder ontwierp een theorie, die verklaart hoe zich de wallen vormden na het ontstaan van de kraterbodem. Hij neemt aan dat de grote
ringbergen ontstaan zijn door het omhoogstuwen van vulkanisch materiaal in hellende gangen. Deze gangen bevinden zich op het manteloppervlak van een kegel, waarvan de top naar beneden is gericht en zich
in het centrum van de magmahaard bevindt. Doordat op de maan een
geringere zwaartekracht heerst dan op aarde is de helling van de gangen
geringer en daardoor ontstaat er een chkelvormige krater van vulkaantoppen met een grotere gemiddelde diameter dan op aarde. Langzamerhand bouwt zich de wal van de krater op uit afzonderlijke vulkanische
erupties, die zich geleidelijk aaneensluiten. Uit deze theorie volgt, dat
ringbergen met een zeer lage wal nog heel jong moeten zijn, terwijl
bergen met grotere wallen veel ouder zijn. Volgens Fielder zou dus de
inslagkrater Tycho een zeer oude reeds lang bestaande vulkanische formatie zijn. In de vlakten ziet men soms de restanten van grote kraterwallen, waarvan alleen maar enkele kleinere rudimenten zichtbaar zijn.
Men noemt dit wel spookkraters en een bekend voorbeeld ervan is
Stadius vlak bij Copernicus of de krater Flamsteed, waarin de eerste
Surveyor landde. Meestal veronderstelt men dat dit zeer oude reeds lang
verdwenen kraters zijn, waarvan bodem en wallen grotendeels door de
lava, die de vlakten bedekte is overstroomd. Fielder echter meent nu,
dat het hier juist om zeer jonge formaties gaat die nog in hun eerste
ontwkkelingsstadium zijn. Op de opnamen van de Orbiters onderscheidt hij duidelijk de randen van lavastromen, die verstard zijn op een
bepaalde plaats.
In dit verband komen ook de koepelbergen ter sprake, die een duidelijke overeenkomst met aardse vulkanen vertonen, hoewel hun helling
meestal veel geringer is. Dat zij evenals vele kleine kratertjes vaak optreden langs plooiingsheuvelruggen of langs rillen wijst op hun verband
met in de bodem optredende tektonische processen. Bewerking van
Orbiteropnamen maakt het mogelijk ook deze kleinere objecten zorgvuldiger te bestuderen.
Bovendien zijn er in het gebied van de krater Alphonsus door de
Russische astronoom op een spectrum gas-emissies waargenomen. Waarschijnlijk gaat het hier om gassen die door vulkanische werkingen uit de
bodem tevoorschijn komen. Uit de emissiebanden bleek dat het voor-
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namelijk koolstofmoleculen waren. Enige tijd later werd opnieuw een
toename van de intensiteit in het rode deel van het spectrum waargenomen, waarschijnlijk veroorzaakt door een lavastroom. Al deze waarnemingen versterken de indmk dat er op de maan vulkanische processen
op uitgebreide schaal werkzaam zijn geweest en nog zijn, zij het in bescheiden mate actief zijn. Het is de vraag of wij daarbij moeten veronderstehen of ahe maankraters van vulkanische oorsprong zijn, zoals Fielder aanneemt. Waarschijnlijker lijkt het om aan te nemen, dat een deel
van deze kraters, die duidelijk de tekenen van inslagformaties dragen
ook door inslag zijn ontstaan, terwijl daarnaast een groot aantal van
interne oorsprong voorkomen.
De vlakten
Wij willen ook nog iets opmerken over de vlakten. Wanneer men niet
zoals Urey aanneemt, dat zij door inslag zijn ontstaan, moet men ook
Iher zijn toevlucht nemen tot vulkanische processen. Merkwaardig is het
dat alle grote donkere vlakten op de naar ons toegekeerde maanhelft te
zien zijn. De andere maanhelft vertoont wel een aantal inzinkingen van
enorme grootte, maar hun helderheid is veel gi-oter dan die der maria.
De Russen, die deze formaties het eerst ontdekten noemden ze thallasoïden. Waarschijnlijk zijn ze ook op de voorkant van de maan te vinden en misschien zijn de vlakten daar ook thallasoïden geweest. Deze
zijn dan later door de donkere lava overstroomt en daarmee gedeeltelijk
gevuld. Hoe die lava is ontstaan is nog vrij raadselachtig. Misschien is de
maan in zijn verleden eenmaal zo dicht bij de aarde geweest, dat de
aardse storingskrachten breuken in het naar de aarde toegekeerde maanoppervlak teweegbrachten, waardoor lava uit grotere diepte omhoogkwam.
Een losse of een vaste bodem?
De Loena's en de Surveyors hebben ons heel wat gegevens verstrekt
over de maanbodem. Desondanks blijven er nog vele problemen. Een
van de belangrijkste is de aard van het materiaal in het bijzonder haar
compactheid. Het is nog steeds niet duidelijk uit de opnamen en de
testproeven aan de dunne bovenlaag of het maangesteente los o£ vast is.
We weten nog steeds niet of de astronauten, die straks op de maan
zullen landen daar een stuk maanbodem los zullen moeten zagen of dat
zij het bij stukken en brokken zuhen kunnen oprapen. In het eerste
geval zuhen zij met enkele grote stukken poreuze maanrots terugkeren,
in het tweede met een grote zak gevuld met maanpuin (net als een zak
steenkool). Intussen heeft de reis van de Apoho 11 bewezen dat beide
soorten materiaal aanwezig zijn.

COMMUNICATIE S A T E L L I E T E N

door
Ir. F. Möhring
1. INLEIDING
De telecommunicatie tussen de continenten bevindt zich in een snelle
ontwikkeling. Twee gebeurtenissen hebben deze ontwikkeling ingeleid.
De eerste was de ingebruikneming, in 1956, van de eerste telefoniezeekabel tussen Amerika en Europa. De tweede was de lancering, in
1958, van een raket, waarin een zender en een ontvanger waren ingebouwd, waarmede zwakke signalen van de aarde werden opgevangen,
versterkt en vastgelegd in een magnetische band, waarna zij boven een
ander gebied weer werden uitgezonden. Deze raket kan men als eerste
primitieve communicatiesatelliet beschouwen (SCORE). Om de betekenis van beide feiten te kunnen schatten is het goed in het kort de
geschiedenis van het intercontinentale berichtenverkeer te overzien.
Hoewel sinds 1866, het jaar waarin de eerste telegraafkabel door de
Atlantische Oceaan tot stand kwam, een betrekkelijk dicht net van
langeafstands telegraafverbindingen was opgebouwd, duurde het 90
jaren voordat men ook transatlantische telefoongesprekken per kabel
voeren kon. De oorzaak van deze vertraging was gelegen in de omstandigheid dat men voor het overbrengen van telefonie versterkers nodig
had, die de verzwakking die de spraakfrequenties in de kabel ondergingen, konden opheffen. Pas in 1956 was de techniek zo ver gevorderd,
dat men versterkers bouwen kon die een langdurig verblijf onder water
konden uithouden.
Toch bestond sinds 1927 de mogelijkheid van intercontinentaal telefoonverkeer. En wel per radio. Men maakte daarbij gebruik van de
omstandigheid, dat de ionosfeer (een verzameling van lagen geïoniseerde
deeltjes op 80 a 300 km hoogte rond de aarde) bij machte was radiogolven uit een bepaald deel van het frequentiespectrum terug te kaatsen
naar verder gelegen gebieden op aarde. Tot 1956 was deze vorm van
langeafstands telefonie de enige. Het grhhge gedrag der ionosfeer gaf
van tijd tot tijd aanleiding tot moeilijkheden. Vooral in latere jaren trad
wederzijdse storing in de gesprekken op als gevolg van overbezetting van
Naar een voordracht gehouden voor de K o n i n k h j k e Maatschappij voor Natuurkunde
te 's-Gravenhage op 18 november 1968.
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het betreffende frequentiegebied.
De eerste transatlantische telefoonkabel (1956) had 36 gesprekskanalen, later opgevoerd tot 84. Zij was 3700 km lang en bevatte 102
onderzeese versterkers. Zij was reeds na een jaar vol bezet. Thans liggen
er 5 kabels, met een totale capaciteit van ruim 500 kanalen.
Ondanks deze gunstige cijfers en haar grote betrouwbaarheid is de
positie van de intercontinentale telefoonkabel niet onbetwist gebleven.
Zij heeft momenteel een sterke concurrent in de communicatiesatelhet.
2. DE SATELLIET ALS RELAISSTATION
In wezen is de satehiet te beschouwen als een zich op grote hoogte
boven het aardoppervlak bevindend relaisstation voor een radiostraalverbinding. Radiostraalverbindingen zijn tegenwoordig op grote schaal
in gebruik, ook in Nederland, voor het transport van grote aantahen
telefoongesprekken of televisieprogramma's. In fig. 1 is een radiostraal-

Fig. 1.

verbinding tussen twee stations A en B schematisch weergegeven. In A
en B zijn torens opgesteld die voorzien zijn van zend- en ontvangapparatuur De frequenties waarop de apparatuur werkt liggen in de band der
Supra Hoge Frequenties (SHF-band), d.i. het frequentiegebied liggende
tussen 3000 en 30.000 MHz. Een veel gebruikte frequentieband is die
rond ,4000 MHz, overeenkomende met een golflengte van 7,5 cm.
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De antennes die worden toegepast bezitten parabolisclie reflectoren
van bijv. 2 m diameter. Daar de afmetingen van deze reflectoren groot
zijn t.o.v. de golflengte zijn zij in staat de radiogolf sterk gebundeld uit
te zenden en te ontvangen en wel in een kegel, waarvan de tophoek bijv.
2° bedraagt. Het spreekt vanzelf dat beide antennes nauwkeurig op
elkaar gericht dienen te worden.
In tegenstelhng tot wat bij eerder genoemde lange afstands radioverbindingen het geval was, speelt de ionosfeer in transmissie op deze hoge
frequentie geen rol. Ook de rol van de atmosfeer is van.ondergeschikte
betekenis. De aarde beïnvloedt de transmissie evenmin, althans zolang de
torens A en B ruim binnen eikaars zicht liggen. Door de hoge draaggolffrequentie die toegepast wordt is het mogelijk een relatief grote bandbreedte over te brengen waarin honderden telefoonkanalen of zelfs een
TV-programma getransporteerd kunnen worden. De radiostraalverbinding heeft in verscheidene opzichten de oudere draaggolf-telefoniekabel
verdrongen.
Zij heeft één belangrijke beperking. Radiogolven van een dergelijke
frequentie planten zich rechtlijnig voort. Hun gedrag gaat dat van hchtgolven benaderen. Dit betekent, dat voorbij de horizon een schaduweffect optreedt en de signaalsterkte zeer snel met de afstand afneemt.
(Zie fig. 2a). Daarom mag de afstand tussen de torens A en B ook niet
meer dan ongeveer 30 km bedragen. Verbindingen over langere afstand

Fig. 2.
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dient men tot stand te brengen door in de route relaisstations aan te
brengen (zie fig. 2b). In een dergelijk station zijn, net als in A en B, een
zender en een ontvanger opgesteld. In de ontvanger worden de van A
afkomstige zwakke signalen versterkt, waarna zij door de zender weer
op het oorspronkelijk vermogen weer worden uitgezonden. Een dergelijke bewerking noemt men relay er en, het station waarin deze bewerking plaatsvindt een relaisstation.
Als de afstand tussen A en B honderden kilometers of meer bedraagt,
zijn verscheidene relaisstations nodig, tenzij men een relaisstation zo
hoog zou kunnen plaatsen, dat zowel A als B het station met hun
stralen kunnen bereiken. Dit is nu mogelijk door het relaisstation onder
te brengen in een kunstmatige aardsatelliet of kunstmaan. Men spreekt
dan van een (tele)communicatiesatelliet.
In fig. 2c is de passieve satelliet weergegeven. Het is gebleken, dat de
maan als zodanig dienst kan doen. Sinds 1959 bestaat er via de maan
een geregelde telexverbinding tussen de Verenigde Staten en Hawai.
Ook zijn door de laboratoria van de Beh Telephone Company in de
jaren 1955-1963 uitgebreide onderzoekingen gedaan aan kunstmatige
passieve satellieten. Men paste daarbij ballonnen toe, die met een uiterst
dun laagje metaal bedekt waren. De eerste, ECHO 1, werd in 1960 gelanceerd. De tweede, ECHO 2, in 1964.
De werking van de passieve satelliet berust uitsluitend op de reflectie
die aan het oppei-vlak plaatsvindt. Een zeer klein deel van de uit A
afkomstige energie wordt doorgekaatst naar B. In de passieve satelliet
vindt geen versterking plaats en hij is dan ook nauwelijks een relaisstation te noemen. Het in B arriverende signaal is zo zwak dat slechts een
enkel telefoongesprek overgebracht kan worden. Deze geringe capaciteit
heeft" gemaakt dat de passieve satelliet, ondanks het voordeel van zijn
betrouwbaarheid (door het ontbreken van elektronische circuits) voor
civiele toepassingen buiten de aandacht is geraakt.
In fig. 2d tenslotte is de actieve satelliet weergegeven, waarin een
ontvanger en een zender zijn aangebracht. Het in B ontvangen signaal
kan zo sterk zijn dat vele telefoongesprekken, ja zelfs een TV-programma, via de satelliet van A naar B kunnen worden overgebracht. Alle uit
de laatste jaren bekend geworden satellieten zijn actieve satehieten.
Merkwaardig is, dat reeds in 1945 door de Engelsman Clarke gewezen is
op de mogelijkheid relaisstations met behulp van raketten in de ruimte
te plaatsen. Toch moest het nog tot 1958 duren voordat de techniek
zich zover ontwikkeld had dat de eerste poging kon worden ondernomen.
Twee factoren zijn in die ontwikkeling van belang geweest:
Tde perfectionering van de raketten, waardoor men lanceringen van
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een nuttige last van ongeveer 100 kg tot op grote hoogte en met
grote precisie kon uitvoeren.
2° de miniaturisering in de elektronica,* waardoor men veel kleinere en
tevens veel betrouwbaarder apparatuur kon maken dan voorheen. De
uitvinding van de transistor, in 1948, heeft sterk tot deze miniaturisering bijgedragen.
In het hierna volgende zullen we de passieve satehiet nog slechts
terloops noemen. De nadruk zal liggen op de actieve satelliet.
3. SATELLIETBANEN
In de beweging van de satelliet rond de aarde speelt de kracht, waarmede de aarde de satelliet aantrekt een essentiële rol. Zij is gegeven
door de graviatiewet van Newton (zie fig. 3)

Fig. 3.

K
C
M
m
r

aantrekkende kracht, in N (newton)
gravitatieconstante, 6,673.10-" N.mVkg^
massa der aarde, 5,975.10^''kg
massa van de satelliet, in kg
afstand van de satelliet tot het zwaartepunt van de aarde, in m.

Als gevolg van K zou de satelliet op de aarde vallen, als hem niet
tevens een bepaalde snelheid was meegegeven met behulp van een raket.
Men kan uitrekenen hoe groot de snelheid v op een bepaalde hoogte h
boven de aarde moet zijn, opdat de satehiet een cirkelbaan rond de
aarde beschrijft (zie fig. 4). Het blijkt dat v onafhankelijk is van de
massa van de satelliet en aüeen afhangt van zijn hoogte. De berekening
is gebaseerd op de overweging, dat K de radiale versnelhng van de
satehiet in zijn eenparige chkelvormige beweging moet leveren.
*) vgL Nat. Voordrachten, N . R . 46, 8 9 , 1 9 6 8 .
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Uit v kan men ook gemakkelijk de omlooptijd T van de satelliet
berekenen. In fig. 5 en 6 zijn en T als functie van de hoogte gegeven.
Het is duidelijk, dat de satelliet kinetische zowel als potentiële energie bezh. Kinetische energie als gevolg van de snelheid, die hem bij de
injectie in zijn uiteindelijke baan is medegegeven, potentiële energie
omdat hij tegen dè werking van de aantrekkingskracht der aarde in, op
de bepaalde hoogte is gebracht. Beide energieën zijn geleverd door de
raket. Men kan aantonen dat hun som voor een bepaalde baan constant
is. De Wet van het behoud van mechanische energie is hier van toepassing. De cirkelvormige baan is een bijzonder geval; hierbij zijn de potentiële en de kinetische energie elk constant. In het algemeen zijn de
banen van satellieten ellipsen. De Wetten van Keppler voor de beweging
van de planeten om de zon zijn op hen evenzeer van toepassing, (zie fig.
7). Het vlak van de baan moet het zwaartepunt der aarde bevatten. Dh
zwaartepunt der aarde ligt in een der brandpunten van de baan.
Kinetische en potentiële energie variëren tijdens de omloop. Hun som
is echter constant. Twee markante punten van de baan zijn het peri-
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leum

perigeurn

satelliel
le Wel : De mogelijke banen von aardsatellielen zijn ellipsen,
met hel zwaartepunt van de aarde in een van de
brandpunten.
2e Wel : De voerstroal MS beschrijft in gelijke tijden gelijke
oppervlakken (z g. Wel der Perken )
3e Wel
C - gravitatieconstante,

6,673

10"Nm'/hg2

M - massa van de oarde , 5,975. 10^^kg
Fig. 7.

7 - omlooptijd, in seconden

geum, waar de satelliet het dichtst bij de aarde staat, en het apogeum,
waar hij het verste van de aarde verwijderd is. In het perigeum is de
kinetische energie, d.w.z. de snelheid maximaal, de potentiële energie
minimaal; in het apogeum is dat juist andersom.
In fig. 8 is de invloed weergegeven, die de injectiesnelheid op de vorm
van de baan heeft.
In fig. 9 zijn enkele veel voorkomende banen geschetst. Naar de stand
van de baan t.o.v. de aarde onderscheidt men de equatoriale baan, de
hellende baan en de polaire baan. Onder de helling of inclinatie verstaat
men de hoek tussen het vlak van de baan en dat van de equator. Een
polahe baan heeft een helling van 90°.
In de begintijd (periode 1958-1963) kon men slechts satellieten op
lage hoogten (enkele duizenden kilometers) lanceren. Het gebied op
aarde, dat zij konden bestrijken was daardoor betrekkelijk gering.
In 1963 lukte het voor het eerst een satelliet (SYNCOM 1) in een
hoge baan te krijgen met een helling van 33°. De hoogte bedroeg
36.000 km. De baan was cirkelvormig, de omlooptijd van de staelliet
bedroeg 23 h en 56 minuten. Het was de eerste synchrone satelliet,
d.w.z. een satehiet met een omlooptijd gelijk aan de tijd waarin de
aarde een vohedige omwenteling om haar as maakt. Helaas bleek het
relaissatation van de SYNCOM 1-satelliet niet te werken. De SYNCOM
2-satelhet, eveneens in 1963 gelanceerd, werd een volledig succes. In

81

COMMUNICATIE SATELLIETEN

boon

snelheid v

A

B

oord van de boon

satelliet in

ellips, aardopp rakend

apogeum

ellips, aardopp. vrijlatend

apogeum

\/u-tL.
cirkel

C

E

V = v^VJ

F

parabool, ontsnappend
hyperbool, ontsnappend

V -R

Fig. 8.

perigeum

ellips

0

/ m

6,37
3o' 9,A;

/?O--

82

F. MÖHRING

1964 lanceerde men de SYNCOM 3 met goed gevolg. Het was de eerste
geostationaire of kortweg stationaire satelliet, een naam die hij dankte
aan het feit, dat hij van de aarde uit gezien sth stond aan de hemel. Dit
had men bereikt door de baan niet aheen sychroon te maken, maar
bovendien in het vlak van de equator te leggen. Dit laatste bracht men
tot stand door de raket na de lancering van Cape Kennedy af een
koerswijziging te geven.
In fig. 10 is schematisch aangegeven hoe het plaatsen in de baan in
tol-as X baanvlak

Fig. 10.

zijn werk gaat. Men maakt gebruik van een drie-traps-raket (ThorDelta-raket). De eerste twee trappen dienen om de satelliet een hoge
snelheid te geven. Soms laat men de satehiet enkele omlopen maken
teneinde het goede moment voor het ontsteken van de 3e trap af te
wachten (parkeerbaan). De 3e trap werkt 22 seconden. Als hij uitgebrand is heeft de satelliet a) een hoge snelheid en b) een tollende
beweging gekregen. De satelliet wordt nu losgemaakt van de 3e trap en
komt via de overgangsellips op een apogeumhoogte van 36.000 km.
Door de tolling om zijn as (± 180 omwentelingen per minuut) neemt de
as een vaste stand aan in de ruimte. De omlooptijd in de ellips bedraagt
ongeveer 12 uur. Hij kan verscheidene malen doorlopen worden. Op een
geschikt moment wordt in het apogeum de apogeummotor ontstoken.
Ook deze werkt ongeveer 20 seconden. De snelheid wordt nu 3 km/s
waardoor de satelliet in een cirkelbaan komt op 36.000 km boven de
equator. Tenslotte wordt de satelliet zo gekanteld, dat de as loodrecht
op het vlak van de equator komt te staan. De satelliet behoudt zijn
tolling, zodat de as weer in zijn nieuwe stand volhardt.

COMMUNICATIE SATELLIETEN

83

De voordelen van de stationaire satelliet liggen voor de hand:
l°de satelliet staat zo hoog, dat hij een groot deel van de aarde bestrijkt. (Vs van de aardomtrek),
2° hij is altijd ter beschikking van stations in dat deel van de aarde.
3° hij staat sth aan de hemel. De antennes van de grondstations kunnen
vast opgesteld worden. Dit betekent een eenvoudiger constructie.
4. UITVOERINGEN VAN SATELLIETEN EN GRONDSTATIONS
De actieve satellieten die momenteel worden toegepast zijn constructies van 0,5 a 1 m^ inhoud. Zij bestaan uit een frame van een magnesiumlegering waarbinnen zich de elektronische apparatuur bevindt. Zij
zijn bolvorirüg, cilindei-vormig of diamantvormig.
Aan of op de buitenzijde bevinden zich
—
—
—
—

de zonnecellen
de sensors voor het bepalen van de richting naar zon en aarde.
de antennes
de straalpijpjes voor stand- en snelheidsregeling.
Binnenin bevinden zich

— de eigenlijke SHE relaispost
— de VHF bakenzender
— de VHF commando-ontvanger
— apogeummotor, gastanks voor de straalpijpjes, hulpcircuits enz.
In fig. 11 is een doorsnede van de SYNCOM satelliet gegeven.
4.1 De zonnecellen
De huid van de satehiet telt verscheidene duizenden zonnecellen. Met
elkaar leveren zij de stroom voor de apparatuur. Hun werking berust
hierop dat zij de energie van het opvallende zonlicht omzetten in een
elektrische stroom.
4.2. De sensors
Dit zijn kleine optische systemen die in één vlak een scherpe bundeling vertonen. Zij zijn voorzien van fotocellen, die een signaal afgeven
zodra een lichtgevend voorwerp (de zon) in de bundel komt. Ook kan
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men, door gebruik te maken van een infrarood-cel, de richting van de
aarde bepalen door gebruik te maken van haar warmtestraling. De gegevens van de sensor worden als telemetriesignalen via de bakenzender of
via een aparte telemetriezender naar de aarde gestuurd, zodat op de
aarde ahe gegevens bekend zijn omtrent positie, de stand en de tolling
van de satelliet. Andere sensors registreren temperaturen, batterijspanningen enz.
4.3 De straalpijpjes voor stand- en snelheidsregeling
Het principe van de regeling is in fig. 12 aangegeven, Er is een axiale
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en een radiale straalpijp. De axiale is parallel aan de as van de satelliet,
maar zover mogelijk naar buiten. De radiale staat loodrecht op de as en
zijn verlengde gaat door het zwaartepunt van de satelliet. Beide zijn
aangesloten op een tank gevuld met waterstofperoxide of stikstof.
We zagen reeds dat de satelliet in zijn stationaire baan gebracht wordt
door de werking van de apogeummotor. De as van de satelliet ligt dan
nog in de bewegingsrichting. De satehiet is dan al in een tollende beweging. Fijne correcties op de plaats in de baan voert men daarna uit door
uit de axiale pijp enige tijd ononderbroken gas te laten ontsnappen.
Tenslotte wordt de satelliet gekanteld door uit de axiale pijp korte gasstootjes te geven in het ritme van de tolling en wel zo dat de gasstoot
tijdens elke omwenteling steeds op hetzelfde moment komt. Dit moment
kan men zo kiezen, dat de as tenslotte in een stand komt loodrecht op
het baanvlak.
Van nu af aan kan de stand van de as steeds bijgeregeld worden. Dit
is nodig, omdat de gebundelde antennes aan boord van de satehiet pas
dan goed op de aarde gericht staan als de as van de satelliet loodrecht
op het vlak van de baan, (d.i. het vlak van de equator voor een stationaire satehiet) staat.
Om een stationahe satelliet ook stationair te houden is het nodig zijn
snelheid van tijd tot tijd bij te regelen. Dit is een gevolg van a) de
tri-axiahteit der aarde en b) de storende invloed van zon en maan. Dit
bijregelen doet men met gasstootjes uit de radiale pijp. Het moment kan
weer zo gekozen worden dat de satelhetsnelheid vergi'oot of verkleind
wordt. Beïnvloeding van de helling van de baan kan nu geschieden door
een continue gasstoot uit de axiale pijp, waardoor een snelheidscomponent in de asrichting ontstaat. Hoe langer de satelliet moet kunnen
werken, hoe meer gas men hem moet meeleveren, d.w.z. hoe zwaarder
de satehiet wordt. Beide straalpijpjes worden uiteraard van de aarde af
bediend door middel van het telecommandosignaal. De wetenschap op
aarde, dat bijregeling nodig is, en welke regeling, haalt men uit de
telemetersignalen. Het ligt voor de hand dat men het brein dat deze
acties onderneemt ook in de vorm van een computer in de satelliet zou
kunnen onderbrengen. Dit zou verscheidene voordelen hebben. Men
werkt in die richting.
4.4 De antennes
De satehiet bezit SHF en VHF antennes.* De VHF antennes zijn
verbonden met de bakenzender en de telecommando-ontvanger. Veelal
is het één antenne. De SHF antennes zijn de zend- en ontvangantenne
*) De S.H.F. band is de band van 3.000-30.000 M H z , de V . H . F . band die van 3 0 - 3 0 0 M H z .

86

F. M Ö H R I N G

van de relaispost. We zagen reeds, dat in een verbinding tussen twee
grondstations via een satelliet één factor van groot belang is met betrekking tot de capaciteit van de verbinding. Deze factor is de stralingsintensiteit, die de satelliet op de aarde kan teweegbrengen. Immers deze
bepaalt het nuttige signaal, dat in de antenne van het ontvangende
station wordt opgewekt. Deze stralingsintensiteit hangt af van
a) het zendvermogen van de satelliet
b) het bundelend vermogen van zijn zendantenne.
Ten aanzien van a) is men aan grenzen gebonden, althans zolang men
voor de stroomvoorziening zonnecellen toepast. Van groot belang is
daarom de mate van bundeling, die men de zendantenne van de satelliet
geven kan.
Een veel bij stationahe satellieten toegepast antennediagram is weergegeven in fig. 13. De satellitet „ziet" de aarde onder een hoek van 17°.

Fig. 13.

De antenne kan dus in het polahe vlak (het vlak door de as van de
satelliet) gebundeld worden over een hoek van 17° en bestrijkt dan nog
de gehele aarde. In het equatoriale vlak mag in verband met de tolling
van de satelliet, geen bundeling optreden. Het stralingsdiagram is daarom vaak een omwentelingslichaam. De antennebundeling bedraagt ongeveer 4 X die van een bolstraler.
Nog betere resultaten zijn mogelijk, als men ook in het equatoriale
vlak zou bundelen. Dan dient de invloed van de tolbeweging opgeheven
te worden. Men doet dit door aan de zendantenne langs mechanische of
elektronische weg een tegengestelde tolling te geven. De mechanische
contratolling (zie fig. 14) komt tot stand door een reflector die door

Fig. 14.
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een motortje wordt rondgedraard en met dezelfde snelheid als de satelliet toh, echter in tegengestelde zin. De bundeling van een dergelijke
„de-spun" antenne bedraagt ten minste 20 x die van een bolstraler. Als
men bedenkt, dat het aantal kanalen dat men kan overbrengen evenredig is met deze bundeling dan is het duidelijk waarom men er zo sterk
op uit is geweest deze contra-tolling aan te brengen. De binnenkort te
lanceren INTELSAT III heeft een dergelijke antenne, evenals de zo pas
gelanceerde mihtahe satelliet LES-6. Bij deze laatste is elektronische
tegentolling toegepast.
In dit verband mag genoemd worden, dat er momenteel een satelliet
in omloop is die op een andere wijze dan door tolling gestabiliseerd is.
Men heeft daarbij stabüisatie door middel van de gradiënt van de zwaartekracht toegepast. Het principe is weergegeven in fig. 15. Als de satel-

Fig. 15.

liet eenmaal in zijn baan is wordt een dunne stang uitgerold van enkele
tientallen meters lengte die aan het einde voorzien is van een gewicht.
De kracht K^^, die de aarde op de satehiet uitoefent zal op grond van de
attractiewet van Newton iets groter zijn dan de kracht
. Als gevolg
van deze ongelijkheid zal een kleine resulterende kracht K optreden die
de staaf op den duur langs de voerstraal zal plaatsen. Een aan de satelliet verbonden antenne zal dan steeds op de aarde gericht blijven, (vgl.
de maan die steeds dezelfde zijde naar de aarde richt.)
Het grote voordeel van deze vorm van stabhisatie is dat zij passief is.
Regeling vanaf de grond is niet nodig. Het is ook een eenvoudig systeem. De afwezigheid van elektronica vergroot de betrouwbaarheid.
Men kan een scherp gebundelde antenne toepassen.
De nadelen zijn:
a) het is een probleem om in de ruimte staven van een dergelijke lengte
uit te rohen.
b) de gradiënt is zelfs over 30 m uherst klein. Andere storende invloeden, zoals die veroorzaakt door het aardmagnetisch veld, moeten
terdege onderdrukt worden.
4.5 De relaispost
Deze verschilt in principe weinig van de relaisstations die men in
normale radiostraalverbindingen toepast, zij het dan ook dat door vèr-
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gaande transistorisatie en miniaturisering de afmetingen van de elelctronische apparatuur tot enkele tientallen centimeters gereduceerd zijn.
De essentiële delen van de relaispost zijn in fig. 16 (voor de TEL2hulposdlhla(iCmmz)
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STAR) aangegeven. Er komt geen enkele elektronenbuis in voor, behalve in de eindtrap van de zender, waar algemeen een lopende-golfbuis
wordt toegepast. Het is namelijk momenteel nog niet mogelijk met
transistoren op SHF frequenties een voldoend groot vermogen te produceren. Het vermogen dat de lopende-golfbuis produceert bedraagt enkele watts.
Zend- en ontvangfrequenties moeten liggen in de door de International Telecommunication Union (ITU) toegestane frequentiebanden
voor satehietverkeer. Deze liggen ongeveer bij 4 - 6 GHz en 7 - 8 GHz.
Coördinatie is nodig om te voorkomen dat satelhetverbindingen de
eveneens in deze banden werkende aardse radiostraalverbindingen storen en ook dat omgekeerd de satehietverbinding gestoord wordt door
de straalverbindingen.
Bijzondere zorg vereist nog de warmtebalans van de apparatuur. De
op grote schaal toegepaste halfgeleiders maken het noodzakelijk, dat de
temperatuur van de elektronische circuits niet al te zeer van de kamertemperatuur afwijkt. Hoewel ook de elektronische circuhs voor opwarming zorgen, is het grootste deel van de warmte die in de satehiet
ontwikkeld wordt, afkomstig van de stralingsenergie van de zon die de
huid van de satehiet treft. De temeperatuurstijging kan slechts worden
tegengegaan door uitstraling via de huid. Het thermisch contact van de
apparatuur met de huid dient daarom zorgvuldig bepaald te worden,
evenzeer als het uitstralend vermogen van de huid.
4.6 Bakenzender, commando-ontvanger
Het blokschema van deze chcuits, zoals ze in TELSTAR zijn toegepast, is in fig. 17 weergegeven.
De commando-ontvanger is in verband met de hoge betrouwbaarheid
die voor dit circuit vereist is dubbel uitgevoerd.
De commando-signalen worden in gecodeerde vorm uitgezonden.
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Het baken zendt continu een draaggolf uit die de grondstations de
gelegenheid geeft de satehiet op te sporen en te volgen.
Op het bakensignaal zijn de telemeter signalen in gecodeerde vorm
ondergebracht.
Alle circuits zijn met transistoren uitgevoerd.
4.7 De grondstations
Dewel ook de apparatuur van het grondstation in principe in grote
mate overeenkomt met die in een grondstation van een radio-straalverbinding, zijn er toch twee belangrijke verschihen die ten nauwste samenhangen met het feit, dat het door de satelliet uitgezonden vermogen
beperkt is en dat men er op uit is, in verband met het rendement van de
verbinding (aantal kanalen), zoveel mogelijk van dat uhgezonden vermogen als nuttig signaal te kunnen gebruiken.
Deze twee verschhlen zijn:
a) de toepassing van een grote spiegelantenne van bijv. 25 meter diameter. Een dergelijke antenne heeft een uiterst scherpe bundeling met
een bundelboek van bijv. 0,2°. De bundeling bedraagt ongeveer
500 000 X die van een ontvangantenne met bolvormig diagram. De
scherpe bundeling maakt het noodzakelijk dat de antenne van een
stabiele constructie is, zodat de bundel ook onder slechte weersomstandigheden de satehiet „gevangen" kan houden. Soms plaatst men
de antenne binnen een reusachtige koepel van isolerend materiaal
(z.g. radome), waardoor zij tegen weersinvloeden (storm, ijsafzetting,
sneeuw) beschermd is. Een dergelijke radome is echter kostbaar.
b) Behalve het nuttige signaal van de satelliet vangt de antenne ook een
storend signaal op: ruis uit de hemelruimte. Deze ruis is in het toegepaste frequentiegebied relatief laag, wat een gunstige omstandigheid
is. Minder gunstig is, dat de ontvanger die achter de antenne volgt,
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eveneens ruis produceert. Zonder hier nader op de oorzalcen van deze
ontvangerruis in te gaan mag vi'el gesteld worden dat het vooral de
ruis uit de eerste trap van de ontvanger zal zijn die hier een rol speelt,
want deze wordt uiteindelijk het meest versterkt.
Men is er daarom op uit, de eigen ruis van die eerste trap zo veel
mogelijk terug te dringen. Men doet dit door een speciaal type versterker toe te passen, de parametrische versterker, die dan vaak nog
met een speciaal koelsysteem tot ver onder 0° gekoeld wordt, waardoor de warmtebeweging der elektronen, de voornaamste ruisbron,
wordt gereduceerd.
5. BESTAANDE SYSTEMEN
5.1 Intelsat
Een internationaal consortium. Interim Communications Satellite
Committee (ICSC), algemeen aangeduid als het Intelsat-consorimm,
coördineert sinds 1964 de activiteiten die tot een wereldnet van satellietverbindingen van grote capaciteit moeten leiden. Het omvat thans 62
landen die volgens een verdeelsleutel in de kosten bijdragen. De USA
heeft 52% van de aandelen. Het uitvoerend orgaan is de Communications Satellite Corporation {Comsat), een geheel Amerikaans bureau.
Momenteel heeft Comsat drie stationaire satehieten in omloop, die
tezamen een groot deel van de aarde bestrijken.
De eerste is de welbekende EARLY BIRD (INTELSAT I), gelanceerd
in 1965 en zich thans bevindend boven de Atlantische Oceaan op 40°
W.L. De satelliet is evenals de SYNCOM-satelliet gebouwd door Hughes
Aircraft Cy. Hij dient voor de verbinding tussen Europa en Amerika en
kan 240 telefoonkanalen of 1 TV-kanaal overbrengen, (zie fig. 18). Aan
de EARLY BIRD werden in 1967 twee satellieten toegevoegd van het
type INTELSAT II. De ene is geplaatst op de nulmeridiaan, juist ten
westen van Afrika. Hij zal een rol spelen in de verbindingen ten behoeve
van het Apollo-project, o.a. van Amerika uit naar Ascension Island en
naar een NASA-schip in de Indische Oceaan. De andere staat boven de
Stille Oceaan op 175° O.L. (zie fig. 19)
In fig. 20 zijn de voornaamste gegevens van de EARLY BIRD en de
beide INTELSAT H-satehieten gegeven. De laatste hebben dezelfde
capaciteh als de EARLY BIRD, n.l. 240 telefoonkanalen. Terwijl echter
de EARLY BIRD deze kanalen slechts over 1 of 2 grondstations kan
verdelen is het bij de INTELSAT II mogelijk, meer grondstations gelijktijdig te laten werken. De satehieten hebben daartoe een grotere bandbreedte en een hoger zendvermogen. De antennes hebben geen tegentolling.
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In ontwikkeling zijn 6 satellieten van het type INTELSAT III. Dit
type zal een antenne met mechanische tegentolling hebben, waardoor
een sterke bundeling mogelijk is, die de strahngsintensiteit op de grond
ten opzichte van de INTELSAT I I een factor 10 zal verhogen. De

Fig. 19.
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capaciteit zal daardoor aanzienlijk hoger zijn dan van de EARLY BIRD
en de INTELSAT II.
Met deze zes nieuwe satehieten zal in de periode 1968-1970 een voor
de huidige behoeften welhaast volmaakt netwerk van wereldwijde verbindingen tot stand kunnen komen.
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Naast het commerciële Intelsat-systeem verdient vermelding het
Initial Defence Communications Satelhte Program (I.d.c.s.p.) van het
Amerikaanse Ministerie van Defensie. In dit project zijn thans 25 satelheten in omloop in een equatoriale baan op een hoogte van 34.000 km.
Deze hoogte ligt iets onder de synchrone hoogte van 36.000 km, waardoor de omlooptijd van de satehieten korter is dan 24 uur. Zij staan dus
van de aarde af gezien niet sth, maar bewegen van west naar oost. Hun
relatieve omlooptijd bedraagt 13 dagen, hun absolute circa 22 uren.
Men heeft dit specifiek mihtaire net opgezet om voor vitale verbindingen niet afhankelijk te hoeven zijn van Intelsat.
De satelliet bezit geen telecommando-ontvanger en evenmin stand- of
snelheidsregeling. Het is een betrekkelijk eenvoudige satelliet met een
grote betrouwbaarheid. Batterijen ontbreken, zodat de satehliet tijdens
de in de lente en de herfst optredende eclipsperioden niet zal werken.
In verband met het grote aantel dat in omloop is wordt de kans dat men
geen satelliet ter beschikking heeft betrekkelijk klein. De levensduur is
beperkt tot 3 jaar. De satehieten zijn gebouwd door Phüco, een dochterbedrijf van de Ford Motor Cy.
De bijbehorende grondstations zijn voorzien van parabohsche antennereflectoren met een diameter van 12 of 6 meter. Voor gebruik aan
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boord van schepen zijn er reflectoren van 2 m diameter. De stations zijn
in delen opgebouwd en in korte tijd per vrachtvliegtuig te verplaatsen.
De capaciteit bedraagt enkele telefoonkanalen.
De lancering geschiedt met 7 tegelijk met een Titan 3 C-raket. In
tegenstelling tot de SYNCOM- en INTELSATlancering met de ThorDelta-raket vergezelt hier de laatste rakettrap de satellieten tot in het
apogeum van de overgangsellips, komt dan nog eenmaal in ontbranding
waardoor de voor de synchrone omloop vereiste snelheid wordt verkregen. Daarna wordt de korf met satellieten geleidelijk geledigd, waarbij
aan elke satelliet een tolhng wordt meegedeeld.
5.3 Tacsatcom
Een militah systeem van satellietcommunicatie voor kleine mobiele
eenheden, zoals vliegtuigen, auto's en kleine schepen is het project voor
Tactische Satelliet Communicatie {Tacsatcom-pvo]QcX). De beide thans
in omloop zijnde satellieten, LES-5 en LES-6, werken niet in de SHFband, maar in een veel lagere band n.l. die van 225-400 MHz. Op die
frequenties kan men met transistoren een groot zendvermogen ontwikkelen, bijv. 30 watt. De grondstations kunnen van eenvoudige antennes worden voorzien. Verschhlende NAV04anden, waaronder Nederland, nemen aan het LES-5-project deel. De capaciteit is uiteraard ge-

Fig. 2 1 .
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ring: één telefoonlcanaal per grondstation. De LES-5 lieeft een ongeveer
equatoriale baan (helling 7°) op een hoogte van 34.000 km. Zijn relatieve omlooptijd bedraagt 11 dagen.
De LES-6 satelliet is gelanceerd op 26 september 1968. Hij heeft een
antenne met elektronische tegentolling. Zijn capaciteit is daardoor groter dan die van de LES-5. Hij is stationair en zal t.z.t. zo worden
geplaatst dat hij zowel uit Amerika als uit Europa zichtbaar zal zijn.
In het verschiet ligt de lancering van de grote TACSATCOM satelliet
die zowel op UHF als op SHF zal werken.
In fig. 21 is het Nederlandse mobiele LES-5 grondstation weergegeven, met bijbehorende antenne.
5.4 Molnya
In 1965 en 1966 werden vier Russische communicatiesatellieten
gelanceerd van het type MOLNYA. Hun baan is een sterk elliptische
met een perigeumhoogte van 500 km en een apogeumhoogte van
40.000 km. De helling van het baanvlak t.o.v. de evenaar bedraagt 65°.
Het apogeum ligt boven het noordelijk halfrond zodat de satehieten een
groot deel van hun omloop voor Russisch gebied beschikbaar zijn. Hun
omlooptijd bedraagt 12 uur.
6. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING
Wij spraken reeds eerder van een concurrentie tussen de langeafstandszeekabel en de satehiet. Beide bieden thans een grote capaciteit.
Er zijn kabels in ontwikkeling, maar ook satehieten, met meer dan
duizend telefoonkanalen.
Belangrijke voordelen van de kabel zijn de grote betrouwbaarheid en
storingsvrijheid, zijn levensduur van ten minste 20 jaar en zijn geringe
exploitatiekosten. Een nadeel is de enorme investering aan benodigd
kapitaal.
De satehiet vergt minder investeringen. Zijn exploitatie- en onderhoudskosten zijn echter hoger dan die van de kabel. De levensduur
(d.w.z. de duur dat de satelliet werkt) bedraagt als gevolg van de gasvoorraad voor stand- en snelheidsregeling niet meer dan 3 a 5 jaar. Een
voordeel is weer de mogelijkheid van overdracht van een of meer
TV-programma's, die bij kabels niet eenvoudig reahseerbaar is.
Een nadeel van de stationaire satehiet t.o.v. de kabel is nog de vertraging die onderweg optreedt. Zij bedraagt V4 seconde, overeenkomende
met een weglengte van 72.000 km. Zij speelt geen rol in de overdracht
van TV-programma's, maar wel in telefoongesprekken. Interrupties
door de partner worden pas na V2 seconde door de spreker opgemerkt.
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Verwarring in liet gesprek kan hiervan het gevolg zijn. Een tweede
vervelend gevolg van de vertraging is de echo van de eigen stem, die
door technische onvolkomenheden langs elektrische weg in het circuit
ontstaat en met een vertraging van V2 seconde in de telefoon van de
spreker hoorbaar wordt. Men is bezig echo-onderdrukkers te ontwikkelen, die echter de kwaliteit van het gesprek aantasten. De vraag is, hoe
de grote massa van het telefonerende publiek op deze verschijnselen zal
reageren. In dit opzicht zijn er pessimisten zowel als optimisten. Een
mogelijke oplossing zou kunnen zijn dat men het gesprek van A naar B
over de satelliet voert, dan van B naar A over de kabel, waardoor de
vertraging in interrupties en echo tot V4 sec. beperkt zal blijven.
Verwacht mag worden dat in de toekomstige ontwikkeling van een
wereldnet van lange-afstandsverbindingen zowel de satehiet als de kabel,
al naar hun specifieke voordelen een eigen rol zullen spelen. De satelliet
zal daarbij zeker in aanmerking komen voor het scheppen van verbindingsmogelijkheden naar die gebieden naar welke het leggen van een
kostbare kabel vooralsnog niet rendabel is.
Vermeld mag worden, dat men ook in Europees verband (ELDO,
ESRO) streeft naar de lancering van een eigen Europese communicatiesatelliet.
Voor mihtaire toepassingen is de flexibihteit van de satehietverbinding bijzonder aantrekkelijk. Ook hier denkt men overwegend aan het
toepassen van stationahe of bij na-stationaire satehieten. Belangrijk is
hier de vraag in hoeveiTc de satehiet bestand is tegen vernietigings- of
stoorpogingen van de tegenpartij. Het lijkt raadzaam niet ahe kaarten
op de satelliet te zetten en andere verbindingsmogelijkheden niet te
verwaarlozen.
Men overweegt het toepassen van satelhetcommunicatie ook voor
verkeer met vhegtuigen over lange oceaan- en pooltrajecten. Van Amerikaanse zijde neemt men proeven met de thans in omloop zijnde experimentele satehieten van het type ATS (Apphcations Technology Sateh
lite).
Verwacht mag worden dat de thans in gebruik zijnde frequentiebanden 4-6 GHz op den duur een te geringe capaciteit zullen bieden. Reeds
thans worden zij gedeeld met aardse radiostraalverbindingen. Het laat
zich aanzien dat men zijn toevlucht zal moeten nemen tot frequentiebanden boven 10 GHz. De grotere verzwakking die bij die frequenties in
de atmosfeer zal optreden zal nopen tot het toepassen van grotere
zendvermogens van de satelliet. Voedingssystemen met zonnecehen zullen voor verschillende toepassingen ontoereikend blijken. Grotere generatoren van elektrische energie zullen nodig zijn. Er is reeds een satehiet
in omloop, waar men voor het opwekken van elektrische energie gebruik maakt van kern-energie.
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Dergelijke voedingssystemen zullen ook nodig zijn als men communicatiesatellieten zal gaan plaatsen in de ruimte ver buiten de omgeving
van onze aarde en maan. Verfijnde methoden van stabhisatie van de
stand van de satehiet zullen nodig zijn als men het vohe profijt van
scherp gerichte antennebundels wil trekken.
De toepassing van uiterst fijne lichtstralen van hoge intensiteit, opgewekt in lasers is waarschijnlijk, althans voor communicatie tussen stations die zich buiten de dampkring der aarde bevinden. Enorme hoeveelheden informatie kunnen via een dergelijke lichtstraal worden overgebracht.
Meer over de toekomst van de satelliet zeggen zou op speculatie
neerkomen. Ik wü mij daaraan niet te buiten gaan. Tenslotte is het
voorwerp van onze aandacht nog nauwelijks 10 jaren oud. We mogen er
wel van overtuigd zijn dat zijn ontwikkeling en toepassing in de komende 10 jaren onze aandacht zal bijven boeien.
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STOF EN GEEST

door
Prof. Dr. J. Th. Hackmann
De studie van de psyche van de mens was gedurende vele decennia
het terrein van de psychiater en de psycholoog. De richting waarin hun
onderzoek zich bewoog was uitsluitend dat van de psychogenese, de
invloed van de opvoeding of de omgeving op het individu. Zelfs ernstige
geestesstoornissen zoals schizofrenie werden hiertoe teruggebracht. Dat
naast de uitwendige factoren ook nog inwendige factoren een belangrijke, soms overheersende rol op het geestesleven konden uitoefenen,
m.a.w. dat er een relatie bestond tussen stof en geest, bleef
onopgemerkt. Deze beperkte visie is des te verwonderlijker daar toch
elke medicus en ontwikkelde leek weet aan welke veranderingen de
psyche onderhevig is tijdens de puberteit en later in de overgangsleeftijd.
Het kan niet ontkend worden dat mannen als Freud, Jung, Bleuler
e.a. met hun psychogenese de medahle wel zeer van één kant hebben
beschouwd, een beschouwing die bij Freud nog verder werd beperkt
door zijn ervaringen met de klasse mensen die hij behandelde. Hij was
bovendien weinig verdraagzaam en duldde geen andere mening naast de
zijne. Van Bleuler moet eerlijkheidshalve gezegd worden dat hij van
mening was dat aan de schizofrenie een stoffelijke oorzaak ten grondslag lag. Maar veel verder dan deze uitspraak is men niet gekomen.
Wij weten thans dat deze vroegere beschouwingen over de invloed
van opvoeding en omgeving zeer onvolledig waren en geen rekening
hielden met stoffelijke invloeden. Maar ook de invloeden van opvoeding
en omgeving zijn stoffelijk d.w.z. chemisch vastgelegd in het geheugen.
Uit deze meer experimentele meer materiahstische benadering volgt dat
de psyche van de mens sterk beïnvloed wordt door:
1. De invloed van de afscheidingsprodukten van de klieren met interne
secretie.
2. De ervaring van het leven, welke chemisch is vastgelegd in het geheugen.
3. De gevoelens, voor zover zij door bepaalde centra in de hersenen
worden beïnvloed;
Naar een voordracht gehouden voor de Koninkhjke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia"
te 's-Gravenhage op 9 december 1968.
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De meeste psychologen mogen deze drie punten op z'n zachtst gezegd ongewoon in de oren klinken, voor de experimentele psycholoog
en voor de dierpsycholoog zijn het acceptabele zaken. Wij zullen deze
drie punten stuk voor stuk bespreken en materiaal aanvoeren voor de
juistheid ei-van. In de zegswijze: "Een gezonde ziel in een gezond lichaam" is veel waars. Een gezond lichaam waarin de klieren met interne
secretie een activiteit vertonen aangepast aan de behoeften van het
lichaam. Wanneer dit laatste niet het geval is treden inderdaad storingen
in het geestesleven op.
SCHILDKLIERHORMONEN

Over- of onderproduktie van schildklierhormonen veroorzaken wijzigingen in de mentale activiteit en gemoedstoestand. Een onderproduktie heeft tot gevolg vroegtijdige vermoeidheid en aüerlei klachten over
personen en zaken die niet reeël zijn. De personen zijn mentaal en
fysiek langzaam en soms gedeprimeerd.
Een overproduktie verhoogt de fysieke en mentale energie maar kan
de mens in een toestand van grote sexuele onrust brengen waardoor hij
tot daden komt welke een ellendige nasleep hebben. De medicus zal
zich daarom in acht nemen bij het voorschrijven van thyroxine voor
personen welke an sich al dynamisch zijn. Het middel kon wel eens
erger zijn dan de kwaal. Over- en onderproduktie van schildklierhormonen komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen.
BIJNIERHORMONEN

Een bijzondere sterke activiteit gaat uit van een tweetal hormonen
het adrenahne en het noradrenahne, welke door de bijnieren en bepaalde zenuwen worden afgescheiden. De psychische reacties van deze

adrenahne

noradrenahne

aminen hangen af van de geestelijke dispositie en uiteraard van de dosis.
Zij geven het individu een hoge graad van waakzaamheid en initiatief, ze
vergroten het zelfvertrouwen en verbeteren de stemming. De persoon
spreekt vlotter en kan zich beter concentreren. Deze psychische reacties
treden op bij lage doseringen. De psychische emoties worden bij sterkere afscheiding gevolgd door andere. De polsslag neemt toe, de adem-
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haling wordt dieper, het bloedsuikergehalte wordt verhoogd door mobüisering van het glycogeen uit de lever, de activiteit van de maag en
arm staat stil, het bloed stolt sneller, kortom alles wordt in gereedheid
gebracht voor maximale lichamelijke prestaties.
Nu schijnt er een merkwaardig verschil te bestaan in de psychische
reacties welke beide stoffen veroorzaken. Noradrenaline verhoogt de
agressiviteit, leidt tot aanvallen van woede, terwijl adrenaline gevoelens
van bezorgdheid veroorzaakt. In de bijnierschors van de leeuw overheerst noradrenaline in die van het konijn adrenaline. Eveneens zijn er
bij de mensen typen wier zenuwsysteem voornamelijk noradrenaline
produceert en andere waar de afscheiding in hoofdzaak adrenaline is.
De verschillen in de psyche van de mensentypen zijn dienovereenkomstig.
Reserpine en chloorpromazine, beide tranquillizers werken antagonistisch.
Overproduktie van cortison door de bijnieren of overvloedige toediening hiervan door de arts kan resulteren in een wat uitgelaten stemming of zelfs manniakaal gedrag enerzijds of depressies anderzijds, afhankelijk van de mentale make-up van de persoon.
SEXHORMONEN

Dat de afscheidingen der geslachtskheren hun invloed op de psyche
en instincten uitoefenen is wel bekend. Mannelijke en vrouwelijke hormonen worden door beide sexen geproduceerd. De man produceert dus
ook vrouwelijk hormoon en de vrouw mannelijk hormoon.
Over het algemeen vergroot mannelijk hormoon de agressiviteit, vrouwelijk hormoon vermindert het. Het agressieve gedrag van sommige
mannen wordt typisch door het mannelijk hormoon veroorzaakt en
zelfs het sadistische gedrag, dat sommige schooljongens vertonen, kan
hiertoe worden teruggebracht. Het mannelijk hormoon is verantwoordelijk voor de sexuele drift, bij beide sexen. Vandaar dat men het
toepast bij de vrouw in gevahen van frigiditeit. Omgekeerd past men
vrouwelijk hormoon toe bij mannen indien de libido te sterk is.
Een toepassing van mannelijk hormoon vindt ook plaats bij die personen welke een schuwe of apathische houding bezitten en een gebrek
aan zelfvertrouwen hebben. Men past hierbij chemische variaties van het
mannelijk hormoon toe waarbij het sexuele effect ontbreekt. Ik moet
hier echter aan toevoegen dat, wat ik zojuist gezegd heb, een simphstische voorstelling is en dat de sexuele functies bij de mens in hoge mate
ook onder psychologische invloed staan. Maar een groot verschil tussen
mannen en vrouwen is dat de laatsten veelal veel meer aan de genade
van de hormonen zijn overgeleverd dan de mannen.
Dat de werking van de sexhormonen gecompliceerder is dan men
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denkt blijkt uit proeven waarbij men mannelijke ratten testosteron injecteerde op bepaalde punten van de hypothalamus. De mannelijke ratten vertoonden toen een vrouwelijk gedrag; ze maakten een nest en
sleepten elke collega-rat daarheen, volwassen of niet. Dat duurde zo een
halfuur.
Injecteerde men het testoseron op een ander punt van de hypothalamus dan trad het verwachte sexuele gedrag op, maar dat was een
typisch mannelijk sexueel gedrag. Ook wijfjesratten vertoonden dit
mannelijke sexuele gedragspatroon en besprongen elke andere rat, mannetje of wijfje.
Injectie op weer een ander punt daar tussenin, veroorzaakte merkwaardige combinaties van mannelijk en vrouwelijk gedrag. Men zag
mannetjes ratten met een jonge rat in hun bek die wüden copuleren met
een niet receptief wijfje.
Uit deze proeven krijgt men de indruk dat de hersenen van mannelijke en vrouwelijke ratten niet verschillen. Er is in beide een mannelijk
en een vrouwelijk gedragspatroon aanwezig en het zijn de afscheidingsprodukten van geslachtskheren die beslissen welk patroon vertoond
wordt.
THYMUS
Persistentie en vergroting van de schildklier veroorzaakt een infantiel
gedrag en degeneratie van de bijnierschors. Men neemt hierbij het optreden van bijna ondraaglijke angstgevoelens waar.
Uit al deze voorbeelden krijgt men de indruk dat een juiste balans in
de afscheidingsprodukten der klieren met interne secretie de primaire
condities voor een evenwichtig mens vormen.
Een gezonde ziel is een gezond lichaam!
Men weet thans dat het centrale zenuwstelsel en speciaal de hypothalamus de hypofyse commandeert en dat de hypofyse op zijn beurt de
overige klieren regelt en dus een vitale rol speelt in het vaststellen en het
behoud van de endocrine balans. Onze gedragingen en handelingen
staan onder invloed van stoffelijke invloeden. Veel ernstiger en ingrijpender worden deze stoffelijke invloeden wanneer het samenspel van
chemische reacties in de hersenen of de zenuwgeleidingen aldaar worden versttford, zoals bij de geesteszieken het geval is;
Wij zuhen dit nieuwe terrein binnengaan aan de hand van zg. fantastica of hallucinogene stoffen welke tijdelijke veranderingen in de hersenen geven. Daarna zullen we enkélè geestesziekten bespreken.
FANTASTICA
De zijjtuiglijke waarneming via zenuwbanen is niet de enige wijze
waarop wij indrukken ontvangen. Onze fantasie kan op verlangen min
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of meer heldere beelden of situaties te voorschijn roepen. Hetzelfde kan
geschieden door elektrische prikkelingen van de hersenen. Tenslotte
kunnen wij door chemische stoffen fantastische voorstellingen oproepen met een helderheid en intensiteit welke vaak verbluffend is. Vele
van deze gegevens zijn al uit de oudheid tot ons gekomen en aan de
betrouwbaarheid van een aantal ervan heeft men sterk getwijfeld. Vrijwel ahe waarnemingen heeft men thans kunnen bevestigen.
In de uitgestrekte wouden van het Amazone- en meer nog in het
Orinocogebied leven stammen, die een merkwaardig fantasticum gebruiken, het zg. Cohobasnuif. Zij gebruiken daarvoor de zaden van een
bepaalde plant die zij roosten en dan tot een fijn poeder stampen. Door
middel van een eenvoudig houten apparaat, een vork met twee hohe
tanden, wordt dit poeder tot diep in de neus geïnhaleerd. Vrij snel
daarop treden hallucinaties en depersonalisatie-verschijnselen op. De gezichten worden donkerrood, wat op een gebrek aan zuurstof in het
bloed-anoxyhemie-, terug te voeren is. Pols en bloeddruk veranderen
opvallend weinig. Er ontwikkelt zich evens een grote psychische activiteit. Men raakt zeer opgewonden, vandaar dat deze Indianen het ook
gebruiken als inleiding tot een stammenoorlog.
Botanisch onderzoek wees uit dat we te maken hebben met de zaden
van een tropische Mimosacee, Piptadenia peregrina.
Chemisch onderzoek van het poeder bracht een drietal componenten
naar voren, waarvan er 2 actief waren, nl. I en I I I .

H
N.N-Dimethyltryptamine

Tryptamine

H
5-Hydroxy-N.N-dimethyltryptamine
Bufoteiüne

I.
Dosis 75 mg

II.

III.
Dosis 10-20 mg

Het 5-hydroxy-N.N -dimethyltryptamine was ook reeds in het dierenrijk gevonden nl. in de huid van padden waaruit het door Wieland was
geïsoleerd. Het kreeg de naam bufotenine. Het bufotenine komt ook
voor in de zaden van Piptadenia colubrina (> 2%). Het onderzoek van
enkele derivaten van I I heeft aangetoond dat het N.N.-diaethyltryptamine de sterkste werking toekomt (Dosis 60 mg).
De emotionele indruk hierbij is sterk. De proefpersoon beschrijft het
als volgt: "The mask-life faces of the persons, the dreamlike mysteriousness of the object and the room gave me the feeling that I had arrived in
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another world, enthely different and queer and fuh of secrecy and
mystery".
Het N.N.-dimethyltryptamine is het werkzame bestanddeel van de zg.
wijn van Jurema, een drank die bereid wordt uit de wortels van Mimosa
hostilis Benth. De Indianen in het binnenland van de staat Pernambuco
in Brazihë gebruiken deze drank die hen naar vreemde werelden brengt
en hen veroorlooft contact met de zielen der overledenen op te nemen.
Met nadruk moet ik U wijzen op een bepaald facet in de structuur
van al deze verbindingen nl. op de aanwezigheid van de indolkern.
Ook de dialkylaminogroepering vraagt onze aandacht.
Tot fantastica met sterkere werking komen we, wanneer we het Orinoco-gebied verlaten en ons naar Mexico begeven. Het is opvahend dat
zovele van de plantaardige produkten uit Mexico komen. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt door de grote rijkdom van de Mexicaanse flora,
anderzijds doordat de Azteken uitstekende medici hadden die dhect
experimenteerden op mensen. Deze grote medische kennis viel de veroveraar Cortez al op en in zijn brieven aan Phhips II schreef hij hem
geen juristen of medici te zenden. De eerste lagen hem so wie so niet en
de Spaanse medici waren overbodig. Het resultaat was dat Philips zijn
lijfarts Francisco Hernandez voor een studiereis van enkele jaren naar
Mexico zond (1570-1575). De koning gaf hem voldoende fondsen voor
een langdurig verblijf en verleende hem de titel van Protomedico, opdat
hij autoriteit over de andere medici zou hebben. Het gedegen werk van
Hernandez is na allerlei wederwaardigheden toch terecht gekomen en
bevat een schat aan gegevens. Het valt daarom des te meer te betreuren
dat het originele werk van Hernandez, met de zo belangrijke tekeningen, door een brand in de bibliotheek van het Escoriaal verloren gegaan
is.
Wel heeft men later het manuscript met de aantekeningen teruggevonden, maar de tekeningen zijn voor het grootste deel verbrand. In
1960 is het volledige werk van Hernandez door de universiteit van
Mexico in drie grote banden opnieuw uitgegeven, wat men van weinig
medische boeken uit de I6e eeuw kan zeggen. Het wordt vervolledigd
door het uitnemende historische werk van Bernardino de Sahagun, een
Franciscaner monnik die zijn gegevens verkreeg rechtstreeks van de Azteken: geleerden en priesters. Met grote nauwgezetheid tekende hij op
wat men hem vertelde. Door zijn werk hebben wij ook een vrij gedetailleerd overzicht over de Mexicaanse fantastica.
De struktuur van een aantal van deze fantastica is vooral door het
werk van de chemici van de Zwitserse fhma Sandoz opgehelderd. Zo
vermelden Hernandez en de Sahagun de curieuze werking van de zaden
van een merkwaardige plant, die zij ololiuqui noemen "waarvan men
zegt dat het een zaadje is kleiner dan een erwt. Na het innemen ervan
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verliest men zijn verstand. Het is wonderlijk welk een vertrouwen de
eenvoudige Indianen erin hebben. Zij schrijven er wonderbaarlijke
ki'achten aan toe. Zij stellen aan de ingenomen zaden vragen zoals aan
een orakel en houden er gesprekken mee om aan de weet te komen
waar zich b.v. verloren of gestolen zaken bevinden. Wie de zaden inneemt trekt zich terug, sluit zich af, en niemand mag hem benaderen.
Merkwaardigerwijze bevatten de antwoorden wel eens wat waarheid".
Veel later ontdekte de Mexicaanse generaal Brena in Oaxaca, dat er
onder zijn soldaten enige waren die deze merkwaardige zaden kenden.
Het viel hem op dat men zich in de roes gemakkelijk liet ondervragen en
over zaken sprak die men anders geheim hield. En als een echte Mexicaan uit de tijd van de roversromantiek wist hij daaruit geld te slaan.
De botanische identificatie bleek lang niet eenvoudig te zijn en heeft
aanleiding gegeven tot allerlei verwarringen. De medicijnmannen gaven
hun geheimen zo maar niet prijs. Eerst dacht men dat het zaden van
Ipomoea sidaefoha waren, maar spoedig bleek dat onjuist te zijn.
Toen meende men dat het Datura meteloides was. Ook dat ging niet
op, hoewel de zaden uiterlijk er veel op hjken. Bovendien spreekt Hernandez nadrukkelijk van een Convolvulacea, zodat men op zijn schreden terugkeerde en ze als van Turbina corymbosa identificeerde. Inderdaad leek de plant veel op die in het boek van Hernandez vermeld.
Thans wéét men dat de zaden van Rivea corymbosa en Ipomoea tricolor
voor dit doel worden gebruikt.
Het nu volgende chemische onderzoek door A. Hoffmann en
H. Tscherter van het farmaceutisch-chemische laboratorium van Sandoz
bracht aan het licht, dat er tenminste 5 indolverbindingen in beide
planten voorkomen; hiervan kon hij er 3 identificeren. Het bleken te
zijn d-Lysergzuuramide, d-isolysergzuuramide en chanoclavine. Het
voorkomen van lysergzuuralkaloïden in de plantenfamilie der Convolvulaceae is onverwacht en fytochemisch interessant. De hoeveelheden
aan indolalkaloiden zijn zeer klein n.l. in de grootte-orde van enkele
honderdste procenten.
Bij het vernemen van de naam lysergzuuramide zult U begrijpend
knikken. Daar heb je het al, LSD zult U zeggen
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Maar LSD staat voor lysergzuurdiethylamide. Het amide is onwerkzaam
evenals het tryptamine onwerkzaam is. Nieuwsgierige psychiaters hadden dan ook geen succes met de zaden van Rivea corymbosa.
De oplossing van dit raadsel ligt hoogstwaarschijnlijk in het feit dat
de zaden door de Indianen eerst worden gekauwd, waarna het gekauwde produkt aan een fermenterende drank wordt toegevoegd. Door enzymatische werking vormt zich dan uit het lysergzuuramide lysergzuurdiethylamide (LSD). Het is in het beeld van de LSD-roes dat men ook
deze schijnbare helderziendheid moet verklaren, n.l. het feit dat men
zich herinnert waar men verloren voorwerpen heeft achtergelaten en
meer van dergelijke zaken.
U ziet het, de werking van LSD was onbewust al honderden, zo niet
duizenden jaren bekend en ololiuquizaden vormden slechts de sleutel
ertoe. De oude, gewantrouwde opgaven, bleken juist te zijn.
We gaan weer terug naar de Sahagun en lezen in zijn standaardwerk
betreffende de feesten die de rijke Mexicanen gaven. De Sahagun zegt,
dat men vóór de aanvang van het feest een zwarte paddestoel at. Ze
werd 's ochtends op de lege maag met wat honing ingenomen, terwijl
men nog in bed lag. De werking manifesteert zich zeer verschillend.
Enkelen zingen, enkelen wenen, anderen zitten in hun kamers, diep in
de zorgen. Zij hebben visioenen waarbij zij zichzelf zien sterven; anderen beleven scenes waarbij ze door wilde dieren worden overvallen en
menen opgevreten te worden. Enkelen hebben zeer fraaie dromen, ze
denken zeer rijk te zijn en veel slaven te bezitten. Zo hebben ze allen
hun visioenen. Na afloop ervan begint de feestmaaltijd en in plaats van
tafelreden af te steken vertelt men elkaar uitvoerig wat men in de geest
beleefd heeft. De identificatie van deze paddestoel — de teonanacatl die als van goddelijke waarde werd beschouwd, zou waarschijnlijk niet
zijn gelukt indien Amerikaanse ethnologen in afgelegen delen van het
land niet opnieuw op het gebruik van deze champignon waren gestuit.
De identificatie eiTan door de Franse mycoloog Helm als Psilocybe
mexicana volgde toen spoedig. Nadat hij er ook in slaagde de paddestoel
op een kunstmatige voedingsbodem te doen groeien, kon voldoende
materiaal verzameld worden voor het chemische onderzoek, dat weer
door Hofmann van Sandoz werd ter hand genomen. Hij slaagde spoedig
in de isolering en identificatie van de actieve bestanddelen, het pshocine
en het pshocybine.
CH3

OH

H

PSILOCINE
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Wij herkennen in de struktuur van beide onmiddellijk weer de indolkern. Meer nog, het pshocine heeft een frappante overeenkomst met
bufotenine, een van de werkzame bestanddelen van het Cohobasnuif.
Het enige verschil is de positie van de hydroxylgroep die slechts één
plaats opgeschoven is. Daardoor is de activiteit ca. 3-5 x gestegen (Pshocine 4-8mg, bufotenine 10-20mg).
De verschijnselen van de roes konden nu met de zuivere stof bestudeerd vi'orden. Zij traden op binnen enkele minuten tot een uur. De
persoon ondergaat een gevoel van warmte, voelt een faciale congestie,
mydriasis treedt op. Zijn mentale activiteit vermindert. Hij stopt met
zijn werk. Een euforisch gevoel treedt op, een gevoel van grote zelfvoldaanheid. Daarna komt lichte excitatie, me+ praatzucht, lachen en
bewegingsdrang. Gekleurde beelden verschijnen, lichtende cirkels, arabesken, fascinerende kaleidoscopische visioenen. De omgeving wordt
bizar en irreëel. Zijn hchaam schijnt te veranderen, wat hij geamuseerd
of perplex waarneemt. In deze toestand meent hij openbaringen te
krijgen, hij ontdekt absolute waarden, ontoegankelijk voor anderen. De
euforie is niet blijvend. Ze wordt afgewisseld door golven van benauwdheid. De roes duurt ca. 4 uur en men behoudt een goede herinnering
aan het beleefde. De Sahagun vermeldde al dat teonanacatl 's-ochtends
vroeg wordt ingenomen opdat men 's-middags aan het diner kon aanzitten.
Merkwaardig is dat 10-15 mg van pshocine de zintuigen scherpt. Dit
geldt voor de smaak en het hcht (toename 50-70%). Wanneer men
onder invloed van pshocine in een donker vertrek naar een wh scherm
kijkt treden hallucinaties en zwakke hchtplekken op.
Dit bracht enkele onderzoekers op een idee. Zij vervingen het witte
scherm door een partieel bedekte text, waarbij in het ene geval 43% en
in het andere geval 74% van het bovenste deel van de regels was bedekt.
Onder invloed van pshocine konden de proefpersonen 42% van de
eerste text en 95% van de tweede text lezen. Zij konden zelfs de ontbrekende lettertoppen zien en sommigen dachten dat ze onvoldoende bedekt waren.
Het pshocine en bufotenine zijn fantastica en komen niet in het
lichaam voor. Een stap verder echter en ineens komen we bij een stof,
het serotonine, welke een normaal bestanddeel van bepaalde delen van
onze hersenen is:

SEROTONINE

N
H
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Wij vinden het oolc op andere plaatsen in het lichaam in de bloedplaatjes en in het slijmvlies van maag en darm. In de hersenen treffen we
het vooral aan in de hypothalamus, minder in de hersenschors en in de
kleine hersenen. Zeer waarschijnlijk wordt het uit tryptofaan gernaakt,
want waar het voorkomt vinden we ook het enzym dat voor zijn vorming verantwoordelijk is, de 5-hydroxytryptofaandecarboxylase:
CH2CH2NH2

CH2CHCOOH

/

I
NH2

Men moet eens de chemische formules van de besproken fantastica
en die van serotonine vergelijken en het zal dan zelfs de leek opvallen
welk een grote mate van overeenkomst er tussen deze formules is. Het
behoeft dan ook geen verwondering te wekken, dat aan het serotonine
of 5-hydroxytryptamine werkingen worden toegeschreven welke op het
gebied der hersenziekten liggen. De eerste is de endogene depressie.
In feite blijkt hieruit dus, dat toediening van een stof die in structurele bouw kleine verschillen vertoont met een normaal in de hersenen
voorkomend produkt wijzigingen in de gedachtenwereld en het gedrag
veroorzaakt.
Het bufotenine en het pshocine zijn niet de enige voorbeelden van
stoffen die een gewijzigd hormoon als basis hebben. Een ander voorbeeld is het mescaline, een fantasticum uit een Mexicaanse cactus,
Anhalonium Lewinii,
CH2

H3C0

NH2

NH2

OCH 3

DOPAMINE

MESCALINE

dat als een gewijzigd dopamine kan worden beschouwd. Dopamine is
weer een stof welke normaal in de hersenen voorkomt.
Ongeveer 100 x zo sterk als mescaline en 1/30 van de sterkte van het
LSD is het zg. STP.
H3C0

CH2

H3C

OCHa

CHCH3

NH,

2.5-Dimethoxy-4-methyl-amfetamme of STP
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Het feit dat in vele fantastica de indolkern voorkomt is dus een
sterke indicatie, dat indolverbindingen een belangrijke rol in de hersenen
spelen. De storing door de fantastica is in .wezen een interferentie met
de normale bestanddelen die door de I fantastica worden verdrongen.
Wat minder duidelijk liggen de zaken mét fantastica zoals scopolamine.
CH2OH

De brug in het molecule is overbodig, want de piperidylglycolaten

zijn ook bijzonder krachtige fantastica. Dit soort verbindingen bezit de
N-methylpiperidinekern en hun werking suggereert een interferentie
met nicotinezuur.
Zeer interessant is de actieve component van de hasjisch.
CH3

TETRAHYDROCANNABINOL

In de eerste plaats is het een fantasticum dat stikstofvrij is, wat een
zeldzaamheid is. Ook door de aard van z'n activiteit neemt het een
bijzondere plaats in. De beelden die het oproept zijn als het ware vergrotingen van bestaande indrukken. Ook vergroot het de suggestibihteit.
Vandaar dat de hasjischgenieter zijn fantasticum bij voorkeur in een
enigszins luxueuze omgeving gebruikt. Wij kennen geen enkel hormoon
waarmee het actieve bestanddeel van de hasjisch zou kunnen interfereren. Ik meen echter wel dat er een dergelijke stof moet zijn.
De versterking van de suggestibiliteit gedurende de hasjischroes vinden we ook bij vergiftigingen door Solanaceae, waarvan de toxicologische literatuur merkwaardige voorbeelden kent. Sommige van deze
waarnemingen zijn al zeer oud en in de Odyssee vinden we vermeld dat
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de tovenares Kirke de metgezellen van Odysseus in varkens omtoverde
door verdovende sappen (ongetwijfeld van Solanaceae) aan het maal toe
te voegen.
Onlangs heeft men op Madagascar een geheel verschihende plant,
Lycopodium gnidiodes, gevonden die door de inboorlingen wordt gerookt en een analoge werking op de hersenen heeft als hasjisch.
Gezien de interferentie van de hallucinogene stoffen met normaal in
de hersenen aanwezige verbindingen, kan men zich ook afvragen of
omgekeerd het onderzoek naar de structuur van hallucinogene stoffen
ons niet nader tot de kennis van nog onbekende hormonen kan brengen. Daarom is het onderzoek van fantastica van veel belang.
Er is nog een beperkt aantal, wier samenstelling nog duister is, vnl.
omdat de identificatie van het plantenmateriaal nog onvoldoende is.
Daar is de fameuze Soma, de godendrank uit het oude India. Veel
schrijvers van de oudste Indiase geschriften hebben de lof van de Soma
bezongen, die de mens aan de goden gelijk zou maken, maar slechts een
enkeling van hen heeft botanische gegevens vermeld die ons enig houvast
bieden. Deze enkeling is Sushrata die een hoofdstuk aan de plant wijdt.
Hij vermeldt dat er niet minder dan 24 variëteiten van bestaan en geeft
de groeiplaatsen op. Het is een bolgewas, een kruiper of hangplant,
bezit blaadjes van gevarieerde kleur en heeft een wit melksap.
De vertaling van de Sanskrietnamen der 24 variëteiten is nog niet in
mijn bezit. Maar uit deze en een aantal andere gegevens kan vermoed
worden dat het om Ceropeggia variëteiten gaat. Maar Ceropeggia vindt
U in vele huiskamers en bij ons noemt men het wel het lantaarnplantje.
Chemisch is van Ceropeggia vrijwel niets bekend. Niemand die er ooit
mee geëxperimenteerd heeft.
Een recente auteur meent Soma als Ephedra pachyclada en E. intermedia te kunnen identificeren. Ondanks het interessante materiaal dat hij
hiervoor aanvoert is zijn keuze aanvechtbaar, daar hij de enige auteur
die het gebruik kende, Sushrata, niet aanhaalt en de beschrijving van
Qazübash geheel verschihend is van die welke Sushrata opgeeft.
Mógelijk dat de Somaplant nog bekend is in enkele afgelegen valleien
van de Himalaya, waar zoveel geneeskrachtige kruiden vandaan komen
en waarheen ook oude Perzische bronnen wijzen.
/ Van onbekende samenstelling is de Eleusinische drank die bij de
Eleusinische mysteriën gedronken werd en waarvan de bestanddelen
niet meer te achterhalen zijn. Hetzelfde geldt vermoedelijk ook voor
hetgeen gebruikt werd bij de in Egypte beruchte mysteriën van Trophonius waarover Plutarchus schrijft en waarbij het slachtoffer helderziend
zou worden, maar als gevolg daarvan zijn verdere leven in zwaar gedeprimeerde toestand moest slijten.
Nog steeds niet volledig onderzocht zijn de beruchte hekselzalven en
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heksendranken waaruit men slechts een aantal tropaalkaloïden, vooral
scopolamine heeft geïsoleerd. De samenstelling van de hekselzalven is
vrij nauwkeurig bekend en reeds vermeld in het merkwaardige boekje
van Porta "Magia naturalis" dat in 1589 in Napels verscheen'. Porta
geeft als samenstelhng op alruin (Mandragora officinarum), dollekers
(Atropa belladonne), bhzenkruid (Hyoscyamus niger), scheerling
(Conium maculatum), vleermuizenbloed en padden^.
Van al deze planten is bekend dat ze fysiologisch actieve stoffen
bevatten. In de huid van padden komt het bufotenine voor dat een
fantasticum is. Of er in vleermuizenbloed actieve stoffen voorkomen is
onbekend.
Tenslotte zal men verder moeten speuren bij de nog levende primitieve volkeren waarbij missionarissen en zendelingen nog belangrijke inlichtingen kunnen geven. De tijd dringt en het staat te voorzien dat de
empirische kennis die deze volkeren in hun dagelijkse omgang met de
natuur in vele jaren hebben vergaard, verloren zal gaan.
Het feit dat kleine variaties in de chemische structuur van normale
hersenbestanddelen tot hallucinaties aanleiding kunnen geven doet het
vermoeden opkomen, dat geestesziekten hun oorzaak vinden in een
verkeerd gelopen chemische reactie in de hersenen. Dh chemisme leidt
tot een constante vorming van de schadelijke stof zodat de storing
blijvend is. Dat deze opvatting zeer waarschijnlijk juist is blijkt uit een
aantal fehen. Men kan allerlei geestesziekten met chemische middelen
opwekken, zij het dan dat ze van tijdelijke aard zijn. Een van de geestesziekten die men in verband heeft gebracht met deze biochemische afwijkingen is de endogene depressie.
Endogene depressie
De mens kan gedeprimeerd worden door tal van uitwendige oorzaken. Deze vorm van depressie is meestal tijdelijk en men kan er soms uit
eigen kracht weer uit komen. Veel ernstiger en veel moeilijker te genezen zijn de depressies welke een inwendige oorzaak hebben. Deze depressie varieert maar gaat soms over in een zware melancholie, en niet
zelden is zelfmoord het einde van deze treurige toestand. Wooley heeft
de hypothese naar voren gebracht dat de endogene depressie zou worden veroorzaakt door een tekort aan serotonine. Een dergelijke hypothese zou gemakkelijk op zijn juistheid kunnen worden onderzocht,
ware het niet dat serotonine niet door de bloedliquor barrière heenkomt. Dit tekort aan serotonine zou worden veroorzaakt doordat het
' Hiervan bestaat ook een Nederlandse vertaling waaruit ongelukkigerwijze de voor ons interessante delen zijn weggelaten!
^ De doornappel (Datura stramonium) is pas later i n Europa ingevoerd en k o m t i n de oude
recepten derhalve niet voor.
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enzym monoaminoxydase te veel serotine afbreekt.
Op een tvi'eetal wijzen kan men nu het serotoninegehalte doen stijgen. In de eerste plaats kan dit door toevoeging van 5-hydroxytryptofaan dat wel door de barrière heenkomt en dan in de hersenen koolzuur
afsplitst en overgaat in de gewenste stof. De tweede methode bestaat
daarin, dat men die enzymen in hun activiteit remt welke het serotonine ontleden. De belangrijkste hiervan is, zoals reeds vermeld, de monoaminoxydase. Een gecombineerde toepassing van 5-hydroxytryptofaan en een monoaminoxydase remmer gaf inderdaad in een aantal
gevallen verbetering. Het succes was echter matig en an nog alleen maar
bij lichtere depressies.
Het feit dat de monoaminoxydase-remmer niet selectief op serotonine alleen werkt maar op tal van andere aminen, ontneemt de bewijskracht voor de juistheid van Wooley's hypothese. Er is echter niemand
die twijfeh aan het belang van het serotonine hoewel het de vraag is of
het een rol speelt bij de endogene depressie.
Voor de behandeling van de endogene depressie wordt, behalve de
psychofarmaca, nog de elektroshocktherapie toegepast; ook een combinatietherapie wordt gebezigd. Bij de elektroshocktherapie worden
elektroden aan het hoofd bevestigd en wordt er gedurende korte tijd
een stroom doorgevoerd. Hierbij is de patiënt bewusteloos.
Het is aan geen twijfel onderhevig dat, als gevolg van de optredende
potentiaalverschihen, stoffen uit de cellen treden. Vast staat dat het
gehahe aan serotonine in de hersenen na de behandeling gestegen is.
Serotonine kunnen we toevallig goed meten, maar is zeer waarschijnlijk
niet de enige stof die vrij komt.
De ziekte van de drie D's
Diarrhee, dermatitis en dementia zijn de voornaamste kenmerken van
de pehagra (hal. = ruwe huid), een ziekte welke een gevolg is van een
tekort aan nicotinezuur of nicotinezuuramide. Deze stoffen krijgen wij
voor een deel met het voedsel naar binnen, anderzijds worden ze ook in
het hchaam gesynthetiseerd uit een aminozuur, het tryptofaan. Het
eiwit van de mais, het zeihe, levert geen tryptofaan. Als een gevolg
daarvan hebben de bewoners van Zuid-Italië en Midden- en Zuid-Amerika, die mais als hoofdvoedsel gebruiken, dan ook relatief het meeste te
lijden van deze ziekte.
De psychische stoornis, de dementia, is gekenmerkt door depressies,
lethargie en verwardheidstoestanden. Het geneesmiddel is uiteraard het
nicotinezuur mits dit vroegtijdig wordt gegeven. De ziekte van de drie
D's is beperkt tot bepaalde gebieden op aarde. Niet geografisch gebonden en veel moeilijker te genezen is de schizofrenie, de ziekte van de
gespleten geest.
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De Schizofrenie
Kenmerkend voor deze ziekte is het feit dat ze gewoonlijk optreedt
tijdens de puberteit of spoedig daarna. Men onderkent'bij deze belangrijke geestesziekte een viertal vormen, waarvan overigens de begrenzing
onscherp is.
In de katatone vorm van schizofrenie vindt men een groot gebrek aan
beweging bij de patiënten. Dh is zelfs zo, dat wanneer men hchaamsdelen in een abnormale, ongemakkelijke stand aanbrengt, de patiënt
zelf hier geen verandering in aanbrengt. Men heeft redenen om aan te
nemen dat de oorzaak van deze ziekte gecompliceerd is.
Toestanden die een opmerkelijke gelijkenis vertonen met katatone
schizofrenie kan men bij proefdieren opwekken met chemische middelen. Door injectie van dieren met bulbocapnine verkrijgt men een experimentele katatonie welke optreedt binnen 30 sec tot 3 min. Het dier
kan in aherlei abnormale houdingen worden gebracht zonder dat het
deze wijzigt. Geleidelijk keert het dier tot zijn normale toestand terug,
maar de toestand gelijkt zeer veel op de menselijke katatonische schizofrenie.
Bulbocapnine is chemisch echter niet verwant met in het lichaam
aanwezige stoffen. Belangrijker is daarom dat ook tryptamine de eigenschap heeft om experimentele katatonie op te wekken en wel gedurende 4 a 5 dagen. De tryptamine katatonie werd opgeheven door de
toediening van serotonine. Indien laatstgenoemd middel eerst werd ingespoten ontstond er geen katatonie.
Vergelijkt men de formules van beide verbindingen dan valt de sterke
analogie op.
CH2CH2NH2

^l^^^,

.CH2CH2NH2

N
H
SEROTONINE

TRYPTAMINE

Men zou hieruit kunnen concluderen dat de hydroxyleringstrap in de
serotoninesynthese niet is verlopen.
Men zal veelmeer na moeten gaan — aannemende dat tryptamine de
schadelijke stof is — hoe men de synthese ervan in het lichaam kan
verhinderen. Hier zijn twee mogelijkheden, ofwel het hydroxylerende
enzym is onvoldoende aanwezig of de zuurstofvoorziening in bepaalde
delen van de hersenen laat te wensen over.
Een tweede vorm van schizophrenic is die van de vervolgingswaanzin,
de paranoïde vorm van schizofrenie. Een grote achterdocht tegen alles
in zijn omgeving kenmerkt deze ziekte. Ook dit beeld kan men opwek-
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ken met chemische middelen en wel door herhaalde toediening van
amfetanhne (= benzedrine).

Ook gehoors- en gezichtshallucinaties welke bedrieglijk veel gelijken
op die welke bij schizofrenen optreden kan men met chemische stoffen
verkrijgen, b.v. met de piperidylglycolaten. Speciaal deze stof levert een
psychose, sterker dan LSD of mescaline.
Talrijke onderzoekingen hebben zich bezig gehouden met het onderzoek om in de lichaamsvloeistoffen van schizofrenen te zoeken naar
abnormale bestanddelen. In dit verband wh ik alleen noemen de zg.
pink spot in het chromatogram van de urine van schizofrene patiënten.
Maar op dit terrein is een wetenschappelijke discussie ontbrand waar we
ons thans buiten zullen houden. Al dit werk wettigt de verwachting dat
binnen afzienbare tijd verschihende vormen van schizofrenie meer actief
kunnen worden bestreden.
Zowel de fantastica als de produkten die in de hersenen van de
geesteszieke voorkomen interfereren met de neurohormonen waarop ze
in chemische bouw gelijken. Zij maken herinneringsbeelden los, soms
perfect, dikwijls verdraaid, vermengd met vreemde gevoelens. Zij reageren op enigerlei wijze met het geheugen en met de gevoelens. Maar
wat is dan het geheugen? Wat zijn gevoelens?
Het Geheugen
Reeds de gegevens die men het kind tijdens de opvoeding inprent zijn
ongetwijfeld op stoffelijke wijze in het geheugen vastgelegd. Men kan
aannemen dat de synthetische activiteit, welke het geleerde in materie
vastlegt, het grootste is in de jeugd en dat het op later leeftijd afneemt.
Het samenstel van al deze indrukken — van invloed op het karakter —
laat zich daarom het beste vormen in de jeugd. In de jeugd zegt men
terecht, is het karakter zacht als was, later hard als steen.
Gezien het grote belang van het geheugen als basis waarop mens en
dier telkens terugvallen, lijkt het me juist hier eerst wat over te zeggen.
Van de tijd van Plato en Aristoteles af waren vele wetenschapsmensen
van mening dat herinneringen ergens in de geest waren opgeborgen, een
vrij vage uitspraak. De eerste proeven die duidelijk aantoonden dat het
geheugen een stoffelijke basis heeft, waren die van de Zweed Hyden die
aantoonde, dat er een verschil is in de samenstelling van de vier in het
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RNA (Ribonucleinezuur) voorkomende basen bij ratten welke aan een
bepaalde dressuurproef waren onderworpen. Ook de totale hoeveelheid
RNA in de zenuwcellen was gestegen. Zijn werk stimuleerde anderen
o.a. Thompson en Conneh die voor hun proeven een bepaald soort
platwormen (Dugesia dorotocephala) gebruikten. Deze zijn bekend wegens hun sterk regeneratievermogen. Men kan ze in vele stukken snijden, die zich elk weer tot een normaal individu ontwikkelen. Bestudeerd werd nu of deze platwormen een bepaalde reflex konden leren.
Het betrof een combinatie van een hcht- en een elektrische reflex. De
elektrische stroom veroorzaakte een concentratie en men kon de wormen zo trainen dat 92% zich alleen reeds bij de lichtprikkel samentrokken. Het merkwaardige is nu dat de "geleerde" platwormen na stuksnijden zich weer tot exemplaren ontwikkelden die de kennis behouden
hadden.
Hieruit trok men de conclusie dat het stoffelijke substraat, kortweg
engram genoemd, overal in het lichaam van de worm aanwezig is. Van
de vele proeven met platwormen zijn diegene nog merkwaardig waarbij
men geleerde platwormen in stukken sneed en ze liet opeten door ongeletterde platwormen. En ziet deze laatsten namen de kennis over.
Kortgeleden zijn ongeveer analoge proeven met ratten genomen. Een
hersenextract van gedresseerde ratten bracht na injectie bij niet getrainde dieren de kennis over. Allerlei variaties op dit thema heeft men
onderzocht. Soms met succes, soms niet. Vast staat dat de experimentele uitvoering moeilijk is. De stoffelijkheid van het engram staat onomstotelijk vast. Hyden meent dat het in de vorm van RNA is. Gezien de
vele variatiemogelijkheden in de structuur van het RNA moet het mogelijk zijn 10'^ - 10^° informatiegegevens hierin op te slaan.
Aan de andere kant staat een groep onderzoekers die opmerkt, dat
RNA de synsthese van eiwitten regelt en dat de gegevens in de vorm van
eiwitten zijn opgeslagen. Er zijn allerlei aanwijzingen dat deze laatste
groep het aan het rechte eind heeft. Mensen en dieren die een zeer
proteïnearm dieet hebben vertonen geheugenverzwakking. Maar ook uit
proeven met hersenextracten blijkt duidelijk, dat het engram een eiwitachtige stof is.
Als voorbeeld noemen we de recente proeven van Ungar, ook al
omdat deze gemakkelijk reproduceerbaar zijn en betrouwbare resultaten opleveren. Bij deze proeven maakt hij gebruik van de voorkeur
van ratten voor donkere schuilhoeken i.p.v. lichte plekken. Deze voorkeur kan omgekeerd worden door de ratten in de donkere schuilhoeken
een elektrische schok te geven. Zij vermijden deze donkere plaatsen en
blijven in het hcht. Een hersenextract van de aldus getrainde dieren,
overgebracht op niet getrainde, bracht deze ertoe direct - dus zonder
de ervaring van de elektrische schok — de lichte plekken op te zoeken.
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Het chemische onderzoek van het hersenextract toonde aan, dat deze
vreesfactor een eiwit is met zes tot tien aminozuren.
We hebben nu gezien dat zowel bij lagere — de platwormen — als bij
de hogere dieren — de rat — de gegevens in de vorm van eiwitachtige
stoffen opgeslagen zijn. Er zijn redenen om aan te nemen dat het bij de
mens evenzo het geval is.
De biochemische activiteit die het geleerde in de vorm van eiwitten
vastlegt is uiteraard het grootste in de jeugd en daalt met het toenemen
van de leeftijd. De engrammen die in de jeugd gevormd zijn zullen dus
de grootste ketenlengte bezitten, waarbij we ons voor moeten tellen dat
hetzelfde chemische patroon vele malen herhaald is. Wanneer op zeer
hoge leeftijd de afbraak der eiwitten begint, vervagen dus eerst de recente gegevens, de korte eiwitten; het langste blijven de jeugdherinneringen
behouden.
Men onderscheidt het zg. short term memory en het long term memory. Met het eerste bedoelt men het geheugen dat zeer kort gegevens
vasthoudt, zoals b.v. telefoonnummers. Het long term memory houdt
de gegevens lang vast, soms het gehele leven. Het short term memory is
blijkbaar het kortste eiwit, het patroon zelf, of enkele malen herhaald.
Door zijn grotere oplosbaarheid wordt het snel verwijderd. De vorming
en de multiplicatie van het patroon tot wat we een long term memory
noemen, vindt plaats in de stamhersenen bij de hippocampus. Bilaterale
beschadigingen of bepaalde ziektes van dit deel vernietigen het vermogen tot het vormen van blijvende herinneringen: bilaterale injectie van
puromycine in de hippocampus stopt zelfs de vorming van het short
term memory. De multiplicatie van het patroon gaat voort als het leerproces gestopt wordt en de hersenen rust krijgen. Een eenvoudige proef
toont dit aan. Een rat wordt geleerd een bepaalde taak te volbrengen.
Zodra hij deze kent wordt hij in een draaimolen gezet en allerlei stimuli
bereiken z'n hersenen. Als hij daarna dezelfde taak moet doen, is hij die
vergeten. Hetzelfde wordt bereikt met een elektroshock direct na het
leren. Naarmate men het tijdstip van de toediening van de elektroshock
uitstelt blijft meer van het geleerde hangen. Hoewel de vorming van het
engram in de hippocampus plaats vindt wordt het daar niet opgeslagen.
Waar dan wel is nog onder discussie. Wel weten we dat injecties in de
cortex het long term geheugen vernietigen.
De gevoelens
Wij komen tenslotte aan de gevoelens. U zult misschien denken, dat
daar tenminste geen chemie bij te pas komt. Dit is niet helemaal juist.
Wanneer door schrik de hartslag een moment sth staat kan dit zijn
oorzaak vinden in de afscheiding van acetylcholine door de vaguszenuw.
Begint het hart te bonzen dan is de accelererende zenuw geprikkeld
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door adrenaline. Wordt men zo bleek als een doek (wit van kwaadheid)
dan is de samentrekking van de bloedvaten in de huid een gevolg van
noradrenaline door de uiteinden van de sympathische zenuwen. Wanneer men bloost heeft een vaatverwijding plaats gevonden door de afscheiding van acetylcholine door de parasympathische zenuwen.
Men moet niet vergeten, dat al deze zaken uitdrukkingen zijn van
onze gevoelens en niet de gevoelens zelf. Deze vindt men, zoals Papez
bewezen heeft, in de diepten van de oude hersenen, in de thalamus of
hypothalamus. Het onderzoek hiervan is mogelijk geworden, dank zij
een techniek welke door de neurofysioloog Hess is ontwikkeld. Door
middel van een fijne boor wordt het schedeldak doorboord, waarna op
verschillende diepte in de hersenen micro-elektroden worden aangebracht. Deze methode van elektrische stimulatie leverde verrassende
resultaten.
Elektrische stimulatie schijnt bij het dier uitermate prettige gevoelens
op te wekken. Skinner heeft dit onderzocht door in een naar hem
genoemde kooi een plaats aan te brengen welke bij lichte druk de
stroom door de elektroden doet vloeien. Er waren ratten bij, welke zich
dit genoegen tot een paar duizend maal per uur verschaften. Zo sterk is
dit gevoel dat het alle overige gevoelens overheerst. Uitgehongerde ratten prefereerden deze stimulans boven het voedsel. Naast deze centra
van geluk bleken er nog andere te zijn in de zg. amandelkern, waarbij de
elektrische stroom gevoelens van woede opwekte; weer andere, waarbij
de prikkeling gevoelens van vrees en angst opleverde. In feite heeft men
in de stamhersenen, zoals Papez zegt, de zetel van de gevoelens aangeboord, gevoelens gemeen aan alle vertebraten en waarvan we de uitdrukking dagelijks waarnemen. Wat hier plaats vindt is nog volkomen duister. De elektrische stimulering is niet de natuurlijke prikkel en men mag
wel aannemen dat het chemische reacties zjn welke normaliter deze
gevoelens veroorzaken.
Het is zeker dat dergelijke centra ook bij de mens aanwezig zijn en
het is waarschijnlijk dat zij normaal zullen functioneren indien zij door
een of meer bepaalde stoffen geactiveerd worden. Het is van groot
belang de aard van deze stoffen te kennen, al was het alleen maar omdat
het ons een inzicht kan geven in ziekten zoals b.v. de endogene depressie. Een dergelijk onderzoek moet uitermate fascinerend zijn. Evenals
het mannelijk en vrouwelijk hormoon gebaseerd zijn op dezelfde algemene chemische bouw met kleine structurele verschihen, zo zou het wel
kunnen zijn dat de antipoden haat en liefde op eenzelfde stamstof
steunen.
Hiermede in verband staat de vraag of het mogelijk zou zijn om,
zonder grote gevaren voor het lichaam, stoffen te ontwikkelen welke
euforie veroorzaken. Ik geloof niet dat dit principieel uitgesloten is.
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Men kent al verschillende produkten zoals harmine en amfetamine welke euforische gevoelens opwekken zonder dat ze direct verslaven. Ook
Soma was schijnbaar een bijzonder krachtig euforeticum, waarvan geen
schadelijke gevolgen vermeld worden.
Een eerste aanpak voor de isolering van de actieve stof is echter de
dierproef, waarbij we aan moeten nemen dat de actieve stof by alle
vertebraten gelijk is. Hoe moeten we de extracten toedienen: oraal,
intraveneus of in de hersenen? Is dit eenmaal vastgesteld dan moeten we
bij de isoleringspogingen rekening houden met zeer actieve stoffen. Alles bij elkaar is het een bijzonder moehijke maar uiterst belangrijke
opgave waaraan, voor zover ik weet, nog niemand begonnen is. De
opgave is echter uiterst belangrijk, want het in de ontwikkelingsgeschiedenis oudste deel van de hersenen, de hypothalamus, vormt de zetel van
de gevoelens, gevoelens gemeen aan ahe vertebraten.
In het voorgaande hebben we gesproken over de invloed van de stof
op de geest bij normale mensen en bij geesteszieken en wij hebben
gezien hoe men normale personen tijdelijk geestesziek kan maken door
hen stoffen toe te dienen welke interfereren met het normale chemisme
in z'n hersenen.
Thans wil ik nog in 't kort iets zeggen over gevallen waarin de geest
niet tot volle ontwikkeling is gekomen, zoals bij zwakzinnigen en over
het omgekeerde geval, de kunstmatige degeneratie van het normale intellect tot dat van een imbeciel.
In elk land wordt ieder jaar een aantal kinderen geboren die zich to*:
zwakzinnigen zullen ontwikkelen. Dat is geen gering aantal en voor
Nederland bedraagt dat ca. 6000. Jammer genoeg kent men slechts van
een klein deel van de gevahen de biochemische oorzaak. Het bekendste
is de afwijking waarbij in de urine van deze kinderen fenylpyrodruivenzuur wordt gevonden. Deze stof behoort tot de klasse van de fenylketonen en men spreekt daarom van de fenylketonurie.
H2
Cv,

c=o
COOH
Fenylpyrodruivenzuur

Het voorkomen van fenylpyrodruivenzuur is een aanduiding dat een
essentieel aminozuur, het fenylalnine, niet in tyrosine wordt omgezet
door een tekort aan een oxyderend enzym, de fenylalaninhydroxylase,
dat deze kinderen hebben. Als gevolg hiervan hoopt de hoeveelheid
fenylalanine in het bloed zich op en dit veroorzaakt de mentale stoornis. Een oplossing hiervoor is het kind een dieet te geven dat arm aan
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fenylalanine is. Een dieet dat volkomen vrij van alanine is kan niet;
fenylalanine is nl. een essentieel aminozum-, d.w.z. dat het voor de
opbouw van de eiwitten noodzakelijk is.
De aanwezigheid van fenylpryrodruivenzuur in de urine kan door een
eenvoudige kleurreactie met ijzerchloride worden aangetoond. Indien
dit niet tijdig geconstateerd wordt ontwikkelen de baby's zich tot mensen met een zeer laag intelligentiequotiënt dat meestal beneden 20 is.
Deze ziekte bezit een erfelijke factor.
Het percentage kinderen dat deze afwijking bezit is gering en in
verreweg de meeste gevallen kan niet veel meer worden gedaan dan een
verzorging van de vele duizenden gevallen, een verzorging die soms de
hoogste eisen stelt aan de persoon. Het valt te betreuren dat de biochemische research op dit terrein wat achteraankomt. Hier kon meer activiteit ontplooid worden. Aan geneesmiddelen die door natuurvolkeren op
dit terrein werden ontwikkeld en nog toegepast worden, heeft men geen
aandacht geschonken.
Van produkten die de geest aantasten en verminderen kent men er
verscheidene. Uiteraard is het gebruik van dergelijke stoffen zonder
meer misdadig te noemen. Bekend zijn samengestelde preparaten die in
India gebruikt werden om kandidaten voor een troonsbestijging ongeschikt te maken. De geestelijke toestand waarin deze mensen werden
teruggebracht drukt Racine uit in zijn drama Bajazet:
L'imbécile Ibrahim, sans craindre sa naissance
Traine, exempt de péril, une éternelle enfance:
Indigne également de vivre et de mourir
On l'abandonne aux mains qui daignent le nourrir.
Veelvuldiger dan dit diabolische preparaat schijnt een produkt te zijn
gebezigd op Haïti dat resulteerde in stompzinnige wezens, de zg.
Zombi's. Veelvuldiger, want strafmaatregelen tegen degenen die dit misdrijf begaan, worden in de wet vermeld.
Heden ten dage kan men wel zeggen dat het niet of vrijwel niet meer
plaats vindt.
Ondanks vele nasporingen was men er tot nu toe niet in geslaagd de
samenstelling van het plantaardige materiaal te achterhalen dat de toverpriesters, de bocors of houngan's, voor dit doel bezigden. Na langdurige
pogingen is het mij tenslotte gelukt de naar het schijnt actieve bestanddelen te achterhalen. Ze zijn afkomstig van een bocor die in z'n kwade
tijd nog Zombi's maakte. De betreffende planten worden momenteel
hier gekweekt teneinde ze te kunnen identificeren.
De bestudering van de stoffelijke invloed heeft ons in korte tijd veel
verder gebracht dan de beschouwingen over de invloed van opvoeding
en omgeving ooit hebben gedaan. Het zijn de psychofarmaca geweest
die, hoe onvolmaakt ook, het verblijf in de psychiatrische inrichtingen
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hebben bekort of meer draaglijk hebben gemaakt.
Het is met chemische methoden geweest dat men de fenylketonurie
bij baby's vroegtijdig kan opsporen waardoor men maatregelen kan treffen dat de betreffende kinderen niet achterlijk worden zoals anders
onherroepelijk het geval zou zijn geweest. Bepaalde vormen van schizofrenie zal men waarschijnlijk binnen afzienbare tijd kunnen genezen, zij
het dan dat de persoon voor het behoud van een normaal geestesleven
misschien regelmatig een injectie moet hebben als bij een suikerzieke.
Evenzo hgt niet zo heel ver de stoffelijke beïnvloeding van het leerproces en het geheugenverhes, zoals dat de meesten van ons op later
leeftijd zal treffen.
Om nu ahes terug te brengen tot een zuiver materiële aangelegenheid
is een ander uiterste waartoe ik niet wh gaan. Daarvoor is onze kennis te
onvolledig. Daarvoor herkent men in de supergeniale bouw van de hersenen tezeer de hand van de Meester.

OP SPEURTOCHT NAAR PROCESSEN
Vroege Geschiedenis van d e C y b e r n e t i c a

door
Prof. Dr. A. A. Verveen*
Fysiologen onderzoeken organismen: structuren, die zichzelf reproduceren, groeien, zichzelf repareren, verstorende invloeden compenseren en zich verdedigen;
die voedingsstoffen en gegevens uit hun omgeving opnemen en verwerken en die op hun omgeving inwerken op wijzen, die wij doelgericht
kunnen noemen;
kortom, organisaties, die een relatief grote mate van stabüiteit vertonen, zowel in een in verandering zijnde omgeving als tijdens eigen
activiteit.
De grote ingewikkeldheid in bouw en in werking van biologische
organismen en hun relaties tot vergelijkbare structuren, waardoor zij
deel zijn van weer meer ingewikkelde organisaties, onderscheidt hen van
de klassieke onderwerpen van onderzoek in de fysica en in de chemie.
Overeenkomst is er met de, zij het nog relatief eenvoudige, automaten
en met de mens-machine systemen^ in de technische wetenschappen,
waartoe ook de geneeskunde kan worden gerekend.
Deze voordracht is gewijd aan de nog grotendeels ongeschreven geschiedenis van de systeemleer en haar betekenis voor de fysiologie, te
beginnen met de oudste tak van wetenschap, de techniek en wel in haar
nog voor-bewuste vorm. Rathenau stelt dit heel duidelijk (citaat uit
Schmidt, 1954, p. 119):
„Mechanisierung ist nicht aus freier, bevrasster Vereinbarung . . . entstanden, sondem unbeabsichtigt,
ja unbemerkt erwachsen . . . ein unwillkürlicher
Prozess, ein dumfer Naturvorgang."
Het gebruik van werktuigen is voor de fysioloog van belang, omdat
processen die zich in het organisme afspelen, daarbij in mindere of meerdere mate via structuren in de buitenwereld verlopen en daardoor voor
ons zichtbaar worden.
*Deze voordracht die op 6 januari 1969 te Den Haag voor de K o n u A U j k e Maatschappij voor
Natuurkunde „ D I L I G E N T I A " werd gehouden is een bewerking van de rede bij de aanvaarding
van het ordinariaat i n de fysiologie aan de faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit te
Leiden op 23 februari 1968.
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Werktuigengebruik komt in de dierenwereld bij enkele zeer verschillende soorten voor. Zo stampt de graafwesp Ammophila met een steentje het zand over haar nest aan. Darwin's spechtvink Cactospiza haalt
met behulp van een takje insekten uit spleten.
Onze naaste neven, de chimpansees, maken in tegenstelling tot de
eerder genoemde dieren een bijzonder gevarieerd gebruik van werktuigen. Jane Goodah nam waar, dat ze met stenen naar belagers gooien,
gekauwde bladeren als sponzen gebruiken om water uit diepe poeltjes te
halen, van takjes de bladeren afstropen en zich er dan mee krabben, en
met reeds vóór het termietenseizoen zorgvuldig klaargemaakte twijgjes,
termieten uit hun hopen halen. Uit Kortlandt's studies van in savannen
levende chimpansees blijkt, dat deze dieren knotsen maken, die ze gebruiken in de strijd tegen grotere roofdieren. In hoeverre het gebruik
van de hefboom, de oermachine, door deze dieren zelf is uitgevonden,
dan wel door hun voorouders van de onze is afgekeken, is nog een open
vraag. De grote variatie pleit voor hun originaliteit. Van een Japanse aap
is het echter bekend, dat deze de gewoonte voedsel voor de maaltijd te
wassen, van de mensen had overgenomen. Een gewoonte, die zich na
verloop van tijd niet meer beperkte tot de bij het desbetreffende dorp
levende kolonie, maar zich over heel Japan onder deze apen verspreidde.
Het maken en gebruiken van werktuigen door mensachtigen en mensen maakte reeds in prehistorische tijden een opmerkelijke ontwikkeling
door, die culmineerde in de produktie van stenen werktuigen in de
neolithische culturen van Amrat en Gerze in Egypte kort voor de Eerste
Dynastie (Hawkes, 1963, p. 237 en 324). Meer gecompliceerde machines zoals de speerwerper-en-speer en de pijl-en-boog dateren reeds uit
het Jong-Palaeolithicum (Forde, 1954, p. 161; Hawkes, I.e., p. 145). Wij
kunnen deze beschouwen als de oudste in-één-open-keten-werkende
machines. Eenvoudige automaten, die niet door de mens op gang werden gebracht, zijn ook al heel oud. De dierenval dateert mogelijk uit het
begin van het Neolithicum (Forde, I.e., p. 168; Hawkes, I.e., p. 158).
Deze verschilt niet essentieel van onze muizenval, waar de muis een
stukje kaas van de trekker haalt, die daardoor losschiet, waardoor een
deurtje achter de muis dichtklapt of een dodende balk op het dier valt.
Nadat de mens omstreeks 5000 v. C. externe krachtbronnen leerde
gebruiken om zich voort te bewegen — met behulp van het zehschip (op
de Euphi'ates, cultuur van al'Ubaid, Hawkes, I.e., p. 328) of het door
dieren of slaven getrokken voertuig - werd hij zich het stuurproces
bewust en gaf het een naam. Het is in dit verband opvallend, dat onze
woorden sturen en storen, die op hetzelfde proces betrekking hebben,
beide afkomstig zijn van dezelfde oud-germaanse stam steu (cf. De
Vries, 1958).
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In Griekenland ontwikkelde zich na de veroveringen van Alexander
de Grote (334-323 v. C.) binnen het korte tijdsbestek van enkele eeuwen een bloeiende techniek. Deze techniek, die mogelijk is geïnspireerd
door het vele dat de Grieken op hun tochten zagen, vond zijn hoogtepunt in de Grieks-Alexandrijnse School, die omstreeks 300 v. C. door
Ptolemaeus I was opgericht. De in Uero's Encyclopedie (100) vermelde
automatische tempeldeur-opener (fig. 1) is beroemd, evenals de daarin

Fig. 1 Hero's automatische

tempeldeur-opener

Wanneer het vuur op het rechts boven afgebeelde altaar werd ontstoken, verwarmde d i t de lucht
m het altaar. Déze warme lucht dreef het (niet getekende) water u i t het vat i n de emmer m, die
daardoor zakte. Dé touwen r o n d de assen van de tempeldeuren ontrolden zich dan, waardoor de
deuren open gingen. Hierbij werden de touwen, die aan het links onder afgebeelde gewicht
zaten, rond de assen van de deuren gewonden. Was het vuur op het altaar uitgebrand, dan
koelde de lucht erin af. Het water werd dan u i t de emmer i n het vat gezogen en de deuren
sloten zich.
(Met toestemming van de Bibhothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden oversenomeii uit het
Handschrift Af.5. Seal. 45, f o l . 37v)

beschreven wij water-automaat, die na het inwerpen van een muntstuk
van vijf drachmen een afgepaste hoeveelheid wijwater over de handen
van de tempelbezoekers deed stromen {M. S. Seal 45, Leiden, fol. 27r;
Schmidt, 1899, p. 113). Onze koffie-automaat heeft een respectabele
leeftijd. Uit de beschrijvingen in Hero's Encyclopedie valt af te leiden,
dat de meeste apparaten werden gebruikt om eenvoudige lieden, die de
tempels bezochten, te imponeren of dienden tot het genoegen van de
zeer rijken.
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In Europa raakten deze technieken in het vergeetboek door de
a-technische instelling van Rome (zowel tijdens als na het Romeinse
KeizeiTijk). Bagdad nam de functie van Alexandrië over en bereikte het
hoogtepunt onder de bekende Kalief Harün-al-Rashid (786-809). De
prestaties van de Grieken bleven voor een gröot deel behouden, dank zij
Perzische en later Arabische vertalingen van Griekse manuscripten
(Mihas-Vallicrosa, 1963). De magiërs uit Europa danken hun roem naast
hun kennis van de kruidenkunde misschien wel voornamelijk aan deze
technieken, die incidenteel vanuit het Oosten en uit Spanje het christelijke Europa binnen kwamen.
In de Encyclopedie van Hero en in de werken van Phüon van Byzantium (3e-2e eeuw v. C.) zijn naast beschrijvingen van eenvoudige automaten ook volledig ontwikkelde zelf-werkzame automaten te vinden
(Rademaker, 1960): tegengekoppelde systemen, die het water-of wijnniveau in bekkens (fig. 2) of het olieniveau in lampen (Phhon: cf.
Schmidt I.e., p. 488) op peh hielden. De regeltechniek is dus heel oud.

Fig. 2 Heio's systeem v o o i de legeling van liet wijnniveau
De gasten konden hun w i j n scheppen u i t de leehts getekende kelk. Déze stond i n verbindmg
met het, voor de gasten onzichtbare, vat i n het midden. Linksboven is het reservok getekend,
waaruit w i j n door een buis ui het vat k o n stromen, I n d i t vat bevond zich een op de aanvoerbuis
passende drijver. H e f b o o m en kettmg (door een kopieerfout niet verbonden) verhmderden het
wegdrijven ervan. Daalde het wijnniveau, dan daalde de drijver, zodat w i j n uit het reservok k o n
stromen. D i t had tot gevolg, dat de drijver steeg en tenslotte de aanvoerbuis weer afsloot.
(Met toestemming van de Bibhothecaris der Rijksuniversiteit te Leiden overgenomen u i t het
handschrift M . 5. Seal. 45, f o l . 26r)
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In Europa ontmoeten wij min of meer incidenteel optredende uitvindingen of heruitvindingen van regelapparaten pas na 1300. (pag. 128).
Zo wordt de eerste uitvinding van de regeling van vloeistofniveaus toegeschreven aan James Watt, in de 18e eeuw (Bateman, 1945, p. 622);
terwijl in 1893, meer dan 2000 jaar na de oorspronkelijke uitvinding,
Maybach patent verkreeg op een vloeistofniveau-regelaar voor de verbrandingsmotoren van Daimler (Field, 1958, p. 168), de nu in alle
auto's aanwezige carburator!
Waar kwam het systeem voor de automatische regehng van vloeistofniveaus vandaan? De studie van de geschiedenis van de tijdmeting verschaft ons het antwoord op deze vraag.
Vóór 1500 V. C. ontwikkelden de Egyptenaren, om onafhankelijk
van de stand van de hemelhchamen de tijd te kunnen meten, de eerste
klokken (Leach, 1954, p. 123; Price, 1957, p. 601). Dh waren vazen
met een klein gat in de bodem. Zij vulden deze met water en maten de
sinds de vulling verstreken tijd, door het peh van de zakkende waterspiegel af te lezen. Hiermee creëerden zij de continue, ononderbroken,
in ons jargon analoge, tijdmeting. De Grieken lieten het water uh dh
uitstroom-vat in een tweede vat lopen, het instroom-vat. Zij maten in
dh laatste vat de hoogte van de stijgende spiegel. Omdat door de daling
van het waterniveau de druk bij de uitstroom-opening lager werd en de
uitstroom-snelheid daardoor verminderde, veranderden zij de vorm van
het uitstroom-vat: het werd een amphora (Schmidt, 1912, p. 41). Omstreeks 250 V. C. bracht Ktesibios in het eerste vat een overloop aan en
hij het uit een aanvoerleiding een overmaat aan water in dit vat stromen
(Price, I.e., p. 601-603). Met dh open systeem verkreeg hij een redelijk
stabiele waterspiegel (ten koste van een blijvend verhes aan water).
Verder plaatste hij in het instroom-vat een drijver, de vlotter, met een
verticale stok erop, die de verstreken tijd aanwees. Dit systeem was ook
gebruikt in de Toren der Winden te Athene, die omstreeks 50 v. C. werd
gebouwd. Het overlopende water voedde een fontein in de toren. De
wijzerplaat van de klok werd in zijn geheel rondgedraaid - de uitvinding van de draaiende wijzer dateert uit de 14e eeuw v.C. — door een
gewicht, dat aan één eind van een rond de as van de plaat gewonden
kabel hing. Het andere eind van deze kabel was aan de vlotter van het
instroom-vat bevestigd. Door het gelijkmatige stijgen van deze vlotter
zakte het gewicht en draaide de as van de klok gelijkmatig rond. Dit is
de z.g. anaphore klok van Ktesibios (Vitruvius IX, 9).
Een werk over klokken van Archimedes van Syracuse (187-212
V. C.), waarvan geen origineel bekend is, werd via het Perzisch door
el-Gazari (1181-1206, Wiedemann, 1915, p. 32-48) in het Arabisch vertaald. In dh werk - waarvan de Universiteits Bibhotheek twee hand-
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schriften bezit: Codex Orientalis 117 en 656 - vinden wij het eenvoudigste regelsysteem, dat maar denkbaar is.^ Aangezien Phhon ook naar
een werk van Archimedes over klokken verwijst (Schmidt, 1899,
p. 460; Wiedemann und Hauser, 1918, p. 164), mogen wij aannemen,
dat Archimedes de uitvinder is van het eerste regelsysteem (fig. 3). Hij

Fig. 3 De waterklok van Archimedes
De tekening is, via C. de Vaux ( 1 8 9 1 , p. 298), ontleend aan een handschrift van el-Gazari. Het
verloop van het water is er apart ingetekend, om de leesbaarheid te vergroten. Het middelste
compartiment is het reservok, het vat links het uitstroom-vat, het compartunent rechts-onder
het instroom-vat. Dat de uitstroom-buis niet passend in het uitstroom-vat is getekend, is een
kopieerfout. I n oudere handschriften, zoals Cod. Or. 117 te Leiden, is dit type nog i n goede
vorm te vinden. Omdat de desbetreffende figuren i n kleur zijn getekend, leenden deze zich niet
voor reproduktie.
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kwam op de gedaclite ook in het uhstroom-vat een vlotter te plaatsen,
die - en dat is het geniale - de opening van de aanvoerleiding sloot
wanneer het niveau steeg en opende, wanneer dit daalde. Hiermee werd
het waterniveau in het uitstroom-vat constant gehouden, waardoor de
uitstroom-snelheid gelijkmatig bleef (en het watergebruik economisch
werd). Nu kon men de aanvoerleiding aansluiten op een reservoir (Cod.
Or. 117, fol. 7-10, 24). Evenals de vlotter in het instroomvat door te
stijgen andere mechanismen in gang kon brengen, kon een dalende vlotter in het resei-voir daarvoor worden gebruikt. Op vele wijzen maakten
de Grieken en later de Arabieren de verstreken tijd zichtbaar en hoorbaar in tal van klokkenspelen. Er waren klokken, die poppetjes bewogen, op fluiten bhezen of metalen ballen in bekkens lieten vahen.
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, werd het regelsysteem van Archimedes ook in andere apparaten toegepast. Waarschijnlijk kwamen de
Arabieren enige eeuwen later op het idee de vlotter een kraan in de
aanvoerleiding te laten bedienen (waardoor het systeem onafhankelijk
werd van een eventuele overdruk daarin). Wij zullen de werking van
deze regelsystemen toehchten aan de toverbeker van Benü Musa (9e
eeuw), die voor verschihende doeleinden werd gebruikt (fig. 4; Wiedemann, 1907, p. 343).
Dronk het vee in de wei water uit de beker, of vulde de gast van de
rijke zijn drinkglas eruit met wijn, dan daalde het vloeistofniveau in de
beker en dus ook in het vat, waar zich een vlotter in bevond. Door te
dalen gaf de vlotter, een sensor, deze verstoring van de toestand van het
proces door aan een stelsel van stangen. Dh stelsel, de eigenlijke regelaar, opende de kraan. Daardoor stroomde er vloeistof uit de aanvoerleiding of het reservoh in het vat. Het niveau steeg en door het stelsel van
drijver en stangen werd de kraan, het corrigerend apparaat of de effector, gesloten zodra de gewenste toestand weer was bereikt. Deze toestand werd niet alleen gehandhaafd bij verstoringen, die door het drinken uh de beker optraden, maar dit systeem corrigeerde ook het effect
van verdamping en van eventuele lekkages. Dat het stelsel van stangen
de regelaar, het regel-apparaat bevat, zal U duidelijk worden wanneer U
bedenkt, dat een verplaatsing van de ene stand over de andere inhoudt,
dat het vloeistof-niveau anders zal komen te liggen. De streefwaarde of
streeftoestand van het systeem wordt daardoor anders ingesteld.
Met de ontwikkeling van dit systeem is de vroege geschiedenis van
regelsystemen bepaald niet afgesloten. Wij zullen de geschiedenis van de
tijdmeting daartoe verder vervolgen: een lijn, die van Alexandrië en
Bagdad naar China liep en zich pas omstreeks 1300 in Europa voort zou
zetten.
Waterklokken konden aherlei mechanismen in gang zetten, mits deze
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Fig. 4 De Toverbeket van Benü Musa
Via Wiedemann (1907, p. 343) ontleend aan een handschrift uit Berlijn. Ook hier is de tekenmg
onveranderd weergegeven, behalve het water.

machinerie licht werd gehouden. De Chinezen^ die de waterlclolclcen
ook kenden, gebruikten grote planetaria als onderdeel van hun bestuursapparaat. Deze reuzenklokken konden niet door waterklokken worden
aangedreven. Dit ging wel door het water uit een waterklok in de vat-
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vormige schoepen van een verticaal wiel te laten stromen. Zodra zo'n
schoep een bepaald gewicht had bereikt, raakte zy los van een balans.
Door het gewicht van het water draaide het wiel en bracht de volgende
schoep onder de waterstraal, terwijl de vorige leeghep. Dit systeem werd
omstreeks het jaar 100 door Chang Heng (78-142) ontwikkeld (Needham, 1965, p. 483-488). Wij kunnen Chang Heng daarom beschouwen
als de uitvinder van het aftellen van de tijd: de discontinue, in ons
jargon digitale, tijdmeting. Het speelse trommelwerk van de Grieken is
wehswaar ook als een vorm van digitale tijdmeting te beschouwen, maar
Chang Heng's uitvinding had historische gevolgen. Zijn mechanisme, een
eenvoudige automaat, was echter nog te onnauwkeurig. Het richten van
een stevige waterstraal op een turbine voldeed ook niet, omdat het wiel
daardoor een versnelde draahng kreeg. De draaisnelheid van het gehele
systeem moest immers worden aangepast aan de langzame en gelijkmatige omwentelingssnelheid van de sterrenhemel.
Dit probleem was voor Keizer Hsüan Tsung van de T'ang dynastie
(685-762) aanleiding om in 721 de Boeddhistische monnik I-Hsing de
opdracht te geven een meer accuraat systeem te ontwerpen (Needham,
l.c. p. 471-476). I-Hsing, een van de meest vooraanstaande universele
natuurkundigen van zijn tijd, vond in samenwerking met Liang Ling
Tsan, die toen bibliothecaris was, de oplossing van dh probleem. In 724
construeerde I-Hsing de start-stop of aan-uit regeling, het echappement.
Dit systeem is het beste te beschrijven aan de hand van het aandrijfsysteem in de beroemde Astronomische klokkentoren van Su Sung in
K'ai-fêng in de provincie Honan (Needham, l.c, p. 446-465). Deze klok
werkte van 1090 tot 1190, maar werd toen door een zware storm
beschadigd. De inmiddels binnengevallen Mongolen misten de belangstelling voor deze wetenschap. Dit had tot gevolg, dat er geen deskundigen meer werden opgeleid en dat de kunst van het klokkenmaken in
China verloren ging. Gelukkig hadden de Chinezen omstreeks 800 de
boekdrukkunst uitgevonden, waardoor de kennis van deze systemen in
diverse manuscripten behouden bleef.
Het aandrijfsysteem van I-Hsing en Su Sung's klok (Needham, l.c,
p. 458-463) bestond uit een verticaal wiel, waarop vatvormige schoepen
zaten, die in beperkte mate bewegen konden. Deze schoepen werden
om de beurt vanuit een waterklok gevuld. Zodra zo'n schoep een zeker
gewicht had gekregen, raakte zij los van een balans en viel iets omlaag.
Zij raakte dan een stang, waardoor een hefboom werd opgethd. Hierdoor kwam het wiel vrij. De door het gewicht van het water versnelde
beweging van dit wiel werd vervolgens door de inmiddels weer omlaag
gekomen hefboom gestuit. Het wiel kon dus per keer met grote kracht
precies één positie doordraaien. De wachtduur tijdens de vulhng werd
bestuurd door de bakns èn door de uitstroomsnelheid van het water.
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die door een niveau-regeling constant werd gehouden (de eerste analoog
naar digitaal omzetter).
De Chinese uitvinding van de digitale tijdmeting is zeker even belangrijk als die van het getal nul in India. De meting van de tijd in eenheden
van gelijke duur maakte dat men de tijd af kon tellen, kon meten,
evenals de lengte van een voorwerp. Het meten in de ruimte en in de
tijd zou, met het gemakkelijk kunnen rekenen, later mede de basis
vormen voor de moderne ontwikkeling van de wetenschappen (Whitrow, 1965, p. 172).
Langs nog onbekende wegen moet het principe van de start-stop
regeling van klokken in Europa zijn gekomen. Daar verving men omstreeks 1300 het water door een gewicht - een ontwikkehng, die uit de
anaphore klokken volgt. Verder maakte men het echappement symmetrisch, door de start en de stop, de sensor en de effector, voortdurend te
verwisselen. Dank zij deze symmetrie - die de aanschouwelijkheid van
de werking van de klok moeilijker maakte - kon men de periode van
het start-stop systeem besturen door middel van een oscihator.'' Deze
oscihator was eerst horizontaal (de foliot of waag) en was weinig
nauwkeurig. In 1641 gaf Gahlei aan, dat de nauwkeurigheid kon worden opgevoerd door gebruik te maken van de in die tijd bekend geworden (Morpurgo, 1957, p. 18-38) verticale oscihator, de slinger. In de
jaren 1657-1673 werkte Christiaan Huygens deze methode van besturing verder uit, waardoor de slingerklok een praktisch bruikbaar instrument werd^.
Uit de hier ontwikkelde beschouwing over de werking van de klok,
die in de geschiedenis ervan stap voor stap kan worden gevolgd, blijkt
dat de digitale mechanische klok beshst geen eenvoudige automaat is.
Integendeel, de klok is een complex zichzelf regelend en zichzelf besturend systeem. Immers, gewicht of veer brengen de assen van de klok in
versnelde draaiing. Het start-stop mechanisme zet dit over in een schokkende langzame beweging. Een oschlerend systeem bestuurt dit regelsysteem en bepaalt daardoor de duur en de regelmaat van deze beweging.
De verdere ontwikkeling van de dighale mechanische klok doet binnen dh bestek niet ter zake. In hetzelfde werk uh 1673 ontwierp Huygens echter een geheel ander en nieuw type klok, dat op een geregelde
continue beweging berustte (Huygens, l.c, p. 157-161). Evenals de
oude waterklokken een analoge klok. Een symmetrisch stelsel van gewichten was scharnierend aan een as bevestigd. Deze as werd door de
krachtbron in een draaiende beweging gebracht. Storingen, zoals variaties in de belasting, deden de as langzamer of sneher draaien, waardoor
de gewichten minder of meer uh elkaar weken*. De uitwijking van deze
gewichten werkte terug op de krachtbron. Deze terugmelding werd op
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zo'n wijze uitgevoerd, dat de aan het systeem geleverde energie werd
verminderd, wanneer de draaisnelheid toenam en omgekeerd. Wij noemen dit nu tegenkoppeling, ,,negatieve feedback", of negatieve terugmelding. Het stelsel van ronddraaiende gewichten, de centrifugaalregelaar, zorgde er dus voor, dat het toerental van het systeem ongeveer
constant bleef. De centrifugaalregeling werd sindsdien zowel in analoge
klokken, als in wind- en watermolens en, meer dan 100 jaar later, in
stoommachines toegepast.
In feite is de stoommachine een extra ingewikkelde klok, die veel
energie kan leveren en dan ook als krachtbron werd ontwikkeld. Ik
twijfel er niet aan, dat de Chinezen, zouden zij de stoommachine hebben ontwikkeld, zij deze in elk geval als tijdmeter in hun planetaria
zouden hebben gebruikt.
Hoewel een primitieve stoommachine reeds in Hero's Encyclopedie
was beschreven (M. S. Seal. 45 fol. 46v; en mogelijk een parahehe ontwikkeling in Tibet: Needham, l.c, p. 225-228), gaat de moderne ontwikkehng terug op Papin (Farey, 1827, p. 93-110). In 1680 construeerde hij de hoge-druk pan èn het systeem dat de druk in de pan regelde.
De hoge-druk pan bracht Savery tot de constructie van een stoommachine, die echter niet was te gebruiken. Deze werd door Newcomen
verbeterd. Door zijn originele uitvinding van de automatische tweestands regehng creëerde Newcomen in 1717 een oschlerend systeem,
dat.als krachtbron fungeerde en praktisch bruikbaar was (Rolt, 1963,
p. 53-57; Ferguson, 1964). In hetzelfde jaar paste Beighton Papin's
drukregeling toe in de ketel van de stoommachine (Rolt, l.c, p. 106).
James Watt bracht de oscülerende beweging van de zuiger over in een
draaiende beweging en regelde het toerental van de draaiende as, door
in 1787 de hem bekende (Dickinson, 1938, p. 83) centrifugaalregeling
in te bouwen. Door deze en andere verbeteringen en uitvindingen maakte hij de stoommachine van een praktisch tot een ook economisch
bruikbare machine. De nogal veel voorkomende gedachte, dat Watt de
vader van de regeltechniek is, is waarschijnlijk door Weaver (in MacColl,
1945, p. VII) en door Wiener (1948, 1954)' geïnduceerd.
Afgezien van een enkele verwijzing naar de Romeinen
'The ball-float valve, which controls the water level
in plumbing, was een ancient invention of the
Romans' (Bibberot, 1955, p. 775, zonder literatuur
opgave)
die onjuist is, zijn de meeste auteurs zich er meer of minder uitgesproken van bewust, dat de voorgeschiedenis vroeger is begonnen: bv. met
de veiligheidsklep van Papin uit 1680 (Conway, 1958, p. 56; Bode,
1960, p. 2) of met de centrifugaal regelaar van Huygens uit 1673 (Bateman, 1945, p. 606), of met de thermostaat van Drebbel (1573-1633;
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Gibbs, 1957, p. 679, 680; Rubin, 1968, p. 11) beschreven in 1666.
Deze problematiek is nu niet meer relevant. Watt's toepassing is een
mijlpaal in de geschiedenis van de regeltechniek, die reeds voor de jaartelling met de vlotter-regelaar begon (Rademaker, 1960, p. 7).
Een ander voorbeeld van legendevorming — we kunnen hier misschien beter over een mythe spreken — vinden wij wanneer er wordt
gesproken over een essentieel onderscheid tussen de eerste en de tweede
industriële revolutie. Beide zouden zijn ontstaan door de massale industriële toepassing van respectievelijk krachtbronnen als de stoommachine
en van gegevens verwerkende automaten. Wanneer men dat stelt vergeet
men, dat handelen en denken wel zijn te onderscheiden maar niet te
scheiden. Het gebruik van de stoommachine werd pas mogelijk, nadat er
in deze machines regelsystemen waren opgenomen (Bok, 1958, hfdst.
3.3); organen, die gegevens opnemen, deze verwerken, beshssingen nemen en die ten uitvoer brengen. De stoommachine bevatte hefst vier
dergelijke systemen: regelingen van het waterniveau en van de stoomdruk in de ketel, van de beweging van de zuiger en van het toerental.
Zelfs de stoommachine kon dus aheen „al denkend handelen" en daardoor als krachtbron fungeren. Niemand minder dan Karl Marx zag dit
aspect van de industriële revolutie reeds in (zijn brief aan Engels van 28
januari 1863).
Eerder ondernomen pogingen om uiterst complexe automaten te
bouwen waren echter gestrand op de grote wrijving in zuiver mechanische systemen. Een klassiek voorbeeld daarvan vormt Babbadge's computer uit 1822 (Morrison and Morrison, 1961).
In de elektronentechniek, die zich uit Edison's gloeilamp ontwikkelde na de uitvinding van de diode door Edison (1885) en Fleming
(1905), speelde deze wrijving geen rol van betekenis. In 1905 ontdekte
De Forest de triode. In 1912 gebruücte hij deze als versterker en vond
bovendien, dat men een oschlerend systeem verkreeg, door de uitgang
van de triode in een meekoppeling met de ingang te verbinden. Zo
ontstond de draadloze telefonie. Ten behoeve van de telefonie op lange
afstand met behulp van kabels werd door Black in 1924 een tegengekoppelde versterker ontwikkeld, waaraan later ook Bode en MacColl
meewerkten. Door al deze ontwikkelingen konden meer complexe
systemen wel worden gebouwd.*
Wat de industriële revolutie betreft komt dit alles echter neer op een
verschü in accent tussen handelen en denken. Het „denkaspect" kwam
langzamerhand duidelijk naar voren.
Uit dit overzicht bhjkt, dat de regeltechniek meer dan 2200 jaar oud
is en geleidelijk, als het ware onbewust, is ontstaan. Het meer bewuste,
d.w.z. ook theoretische denken over deze systemen, de regeltheorie, is
van veel jongere datum.

OP SPEURTOCHT N A A R PROCESSEN

131

Precies 150 jaar geleden, in 1818, publiceerde Borgnisde eerste classificatie van regelsystemen in zijn Traité Complet de Mécanique. Zijn
systematiek van machine-onderdelen bevatte zes hoofdgroepen (Borgnis, p. VII en VIII; Ferguson, 1962, p. 210). Hij gaf deze groepen namen, die nu op ons een fysiologische indruk maken: receptears, communicateurs, modificateurs, supports, régulateurs et opérateurs. Wo&v/el
zijn ondei-verdeling van de regelaars is verouderd, komen in dit hoofdstuk (l.c, p. 324-383) enige opmerkelijke beschrijvingen voor, die mede
zijn plaatsing aan het begin van deze tak van wetenschap rechtvaardigen.
In 1868 schreef Maxwell de eerste wiskundige verhandeling over regelaars, bijna een eeuw na Watt's toepassing van de centrifugaal-regelaar in
de stoommachine. Hij was duidelijk geïnspheerd door de vele vormen
van regelaars en beslist niet aheen door die „van" Watt (Maxweh,
p. 271). In dit artikel toonde Maxweh aan, dat deze systemen wiskundig zijn te analyseren en dat de voorwaarden zijn aan te geven waaronder deze regelaars wel, ten dele, of niet regelend werken. Dit artikel
bevatte ook een oproep aan de wiskundigen zich aan de analyse van de
werking van regelaars te wijden (l.c, p. 272).
In 1876 pubhceerde Wischnegradskh in een bijzonder kort en elegant
artikel een wiskundige analyse van een regelsysteem. Evenals Maxwell
gaf hij hierin de voorwaarden aan, waarbij het systeem óf stabiel is en
goed regelt, óf pas na een inslingering regelt, óf osciheert. In het laatste
geval is van regeling geen sprake (een situatie die men wèl dient te
onderscheiden van systemen waarin oscillatie is vereist, zoals het besturende mechanisme in de digitale klok). Bovendien constateerde hij op
grond van de door hem afgeleide voorwaarden, dat deze systemen altijd
een eindige volgsnelheid moeten hebben. Hij concludeerde, dat een
ideale regelaar niet kan worden geconstrueerd, maar dat de wel te construeren en bijna ideale regelaar in de praktijk goed voldoet (Wischnegradskh, p. 321).
Inmiddels had Farcot in 1873 een volkomen originele bijdrage geleverd door zijn theoretische ontwikkeling van de servo-motor en door
deze in de praktijk op Franse oorlogsschepen te toetsen. De eerste
stoomboten hadden motoren tot 1000 pk. Het besturen van deze schepen was een bijzonder inspannend karwei. Er waren acht mannen nodig
om aan het stuur te draaien en de boten reageerden dan ook veel te
traag op noodzakelijke wijzigingen in hun koers. Om dit werk te verhchten en het reactievermogen van deze schepen te versnellen, ontwikkelde
hij het principe van de hulpmotor. Deze hulpmotor regelde de arbeid
van de eigenlijke motor, eventueel via een tweede en krachtiger hulpmotor, maar werd op zijn beurt vanuit een commandopost bestuurd.
Om aan te geven, dat hij hiermee een slaafs-alle-bevelen-opvolgend
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systeem had ontwikkeld, gaf hij dit de naam servomoteur ou moteur
asservi (Farcot, p. 4). In dit werk sprak hij reeds over deze systemen in
termen van ,,bevel", ,,aanwijzing" en ,,commando" en over ,,het hanteren van teugels" (l.c. p. 2 en 3). Hij maakte duidelijk, dat er maar
geringe hoeveelheden energie nodig zijn om machines met groot vermogen te besturen (l.c, p. 2). Bovendien was hij de eerste die inzag, dat
deze systemen een ruimtelijke kringstructuur vertonen, en die stelde,
dat hier een terugkoppeling aanwezig is (l.c. p. 5).
Ondanks Maxweh's oproep aan de wiskundigen kwam, afgezien van
enkele technische overzichten (Poncelet, 1874; Lincke, 1879 en Von
Mises, 1911), de regeltheorie pas in de twintiger jaren van deze eeuw
langzaam en min of meer incidenteel op gang.
De artikelen van Minorski over de automatische piloot (1922 en
1930), van Van der Pol over oscillerende systemen (1927) en, in de
jaren dertig, van Nyquist over terugkoppeltheorie (1932) en van Hazen
over servosystemen (1934) behoren tot de belangrijkste vooroorlogse
publikaties op dit terrein.'
Uit deze geschiedkundige beschouwing blijkt, dat de praktijk 2000
jaar voorliep op de theorie. Het broederlijk samengaan van regeltechniek en -theorie is pas enkele decenniën oud, de ontwikkehngen hebben
sindsdien echter een bijzonder grote vlucht genomen.
Hoewel de geschiedenis van de rekentechniek evenals die van de theorie van rekenautomaten'" en de ontwikkeling van systeemgedachten in
de economie en aanverwante gebieden (Boiten, 1965, par. 1 en 17-20)
eigenlijk ook in dit overzicht thuishoren, zal ik deze terzijde laten om
de ontwikkehng van het denken in termen van systemen in de fysiologie
te kunnen schetsen."
Afgezien van vaag omschreven noties bij de pre-Sokratici (Alkmaion,
een medicus, sprak omstreeks 500 v. C. over het evenwicht tussen elkaar tegengestelde krachten in organismen (editie Cappehe, 1938,
p. 107), en ongeveer 100 jaar later Hippokrates over de het dier eigen
activiteit bij voeding, groei en ziekte (editie Broek, p. 60) begon het
fysiologische denken in termen van systemen in de 17e eeuw met Harvey (1578-1657), Descartes (1596-1650), van Helmont (1577-1664?')
en Spinoza (1632-1677).
Harvey zou volgens Von Brunn (1967, p. 34) een volledige beschrijving van de werking van de rechter boezem van het hart hebben gegeven
in de vorm van een regelsysteem. Aangezien Von Brunn geen gedetailleerde verwijzingen naar de desbetreffende passages uit Harvey's werken
geeft, moet ik hier vooralsnog een vraagteken plaatsen.
Van Descartes is de beroemde vergelijking van de mens met de klok
en met andere automaten afkomstig, een van de eerste fysiologische
modellen; letterlijk geciteerd:
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" . . . les fonctions . . . d'un vrai homme: je désire
dis-je, que vous considériez que ces fonctions suivent toutes naturellement, en cette machine, de
la seule disposition de ses organes, ne plus ne moins
que font les mouvements d'une horloge, ou autre
automate, de celle de ses contrepoids et de ses
roues; en sorte qu'il ne faut point a leur occasion
concevoir en elle aucune autre ame végétative, ni
sensitive, ni aucun autre principe de mouvément et
de vie, que son sang et ses esprits, agités par la chaleur du feu qui brüle continuellement dans son
coeur, et qui n'est point d'autre nature que tous les
feux qui sont dans les corps inanimés." {Traité de
l'Homme, 1664, Oeuvres, p. 873).
Wanneer wij de eerste bladzijde van zijn Traité de l'Homme goed
lezen, wordt het ons duidelijk dat hij aan deze vergelijking kwam (hoewel het ook mogelijk is, dat hij dit vanwege de opvattingen in zijn tijd
zo moest stellen) naar analogie van het scheppingsverhaal uit Genesis,
waar staat God schiep de mens naar zijn beeld. Evenzo maakt de mens
de machine naar zijn beeld (l.c, p. 807).
Uit Descartes' vergelijking met de klok blijkt, dat hij het organisme
zag als een open keten van oorzaak en gevolg. Hoewel hij er na aan toe
was de kring te sluiten en ook het begrip signaal te formuleren (l.c,
p. 866) ^ zo ligt in zijn werk het concept van de zelfverdediging besloten, evenals de grondgedachte van de reflex (l.c, p. 824-827) — kwam
hij niet over deze drempel. Descartes heeft, met vele anderen, niet
begrepen hoe een klok werkt. Dit model is in feite veel fraaier dan men
lang heeft gedacht, zoals U uit het voorafgaande op hebt kunnen
maken.
De vergelijking van organismen met de klok in Cartesiaanse zin werd
tot in het begin van deze eeuw door velen hetzij pro, hetzij contra
gebruikt. Toch werd reeds in 1660 door Van Helmont het begrip
„besturen" in de fysiologie ingevoerd. Zijn opvatting over de klok was
juist. Hij voerde dit apparaat in een parabel ten tonele en merkte op, dat
een klok wehswaar slechts werkt als men er een gewicht aan hangt,
maar dat de werking ervan berust op een stuurmechanisme in de klok
zelf (Van Helmont, p. 106). Alle op Aristoteles gebaseerde denkbeelden
over externe besturing van de mens wees hij volledig af (l.c, p. 28, 106
en 107). Er is, zei Van Helmont, een werckmeester in het hchaam,
eenen algemeynen bestierder, die den toom houdt. . . met gesach over
alle. . . sijne besondere stiermannen der leden (l.c, p. 44). Men lette
erop, dat hij hier reeds over een hiërarchie van systemen sprak. Het
wordt uit zijn verdere behandeling duidelijk, dat hij deze besturingen
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beschouwde als natuurlijke verschijnselen in organismen (l.c, p. 110).
Van Helmont werkte deze gedachte nader uit in zijn onderzoek over de
werking van de maag: De ingang en de uitgang van de maag (het bovenslot en het onderslot) worden door elders in het lichaam gelegen sleutels
geopend en gesloten (l.c, p. 225 en 226).
Als laatste van het genoemde viertal uit de 17e eeuw legde Spinoza in
zijn Ethica (1677, p. 61-63) de basis voor de begrippen structuur en
organisatie. Begrippen, die in het begin van de 19e eeuw door Cuvier in
zijn inleiding van Le Règne Animal (1817, p. 15 en 16) expliciet werden gebruikt. Cuvier stelde, dat het de gemeenschappelijke structuur
van levende wezens is, die men met de term organisatie weergeeft en dat
georganiseerde lichamen de enige hchamen zijn, die kunnen leven.
In de tweede helft van de 18e eeuw publiceerde Lavoisier zijn artikelen over de ademhaling en de temperatuur. Zijn fysiologische ontdekking uit 1777, dat de adernhaling een langzame verbranding is, werd in
1789 gevolgd door een artikel geschreven samen met Seguin, dat tot de
klassieken op het gebied van fysiologische systemen behoort. Op grond
van hun experimenten kwamen zij tot de conclusie, dat er in het dier
een aantal regelaars aanwezig zijn, die de dierlijke machine besturen, die
afwijkingen compenseren èn die een gegeven werkbereik hebben. Wordt
dit bereik overschreden, dan heeft men met een ziekte te maken. Maar
zelfs dan zijn er mechanismen voor de reparatie aanwezig, zodat genezing mogelijk is (Seguin en Lavoisier, p. 580-582). Het resultaat van de
samenwerking tussen deze mechanismen werd door hen reeds toen, en
dan nog op bijzonder poëtische wijze, als volgt onder woorden gebracht
(l.c, p. 581, letterlijk geciteerd):
Dans la course, dans la danse,
dans tous les exercices violens, . . .,
réquilibre de l'économie animale
n'est pas troublé . . .
Het regeltheoretische equivalent van deze vondsten over de regeling
van de ademhaling — nl. dat de versneüende werking van het aan de
klok hangende gewicht door een regelmechanisme in een langzame en
regelmatige beweging wordt omgezet - werd pas 30 jaar later, in 1818,
door Borgnis in het hoofdstuk over regelaars van zijn reeds genoemde
werk geformuleerd (Borgnis, p. 336 en 337).
Hoe moeilijk het was, om van de gedachten over open causale ketens
tot kringprocessen te komen, kan worden geïllustreerd aan Palmer's
discussie in de verzamelde werken van Hunter uit 1837 (p. 127). Hierin
merkte Palmer op, dat Cuvier's stelling dat leven afhankelijk is van
organisatie, voor hem een complete omkering van de werkelijke relaties
tussen oorzaak en gevolg betekent. Hoe dicht stond Palmer hier bij de
ontdekking van een van de belangrijkste fysiologische concepten en hoe

OP SPEURTOCHT N A A R PROCESSEN

135

lang zou het nog duren voordat dit gestalte zou krijgen. De strijd tussen
de mechanisten, die uitsluitend in open ketens van oorzaak en gevolg
dachten en de vitahsten, die een ongrijpbaar levend principe postuleerden, was toen echter reeds aan de gang.
Een kleine honderd jaar later, in de tweede helft van de 19e eeuw,
bracht Claude Bernard de fysiologie op hoog experimenteel niveau
(1856). Op basis van zijn onderzoekingen maakte hij in 1859 (p. 51 en
52) onderscheid tussen het externe milieu, de omgeving waarin het
organisme zich bevindt, en het interne mhieu, de vloeistof die de weefselelementen bespoelt. In 1878 stelde hij, op grond van zijn experimenten, dat de constante samenstelling van het interne milieu de voorwaarde vormt voor een vrij en onafhankelijk leven; dat dit miheu constant
blijft doordat variaties in alle gevallen worden gecompenseerd en in
evenwicht gebracht, (p. 113); dat dit gebeurt onder invloed van het
zenuwstelsel (1859, p. 49), en dat het dier reserves bezit, waardoor het
afwijkingen op kan vangen. Hij zette zich echter zo scherp af tegen de
vitalistische stromingen van zijn tijd — tout phénomène a un déterminisme rigoreux — dat hij gedachtengangen over statistische processen verwierp (1856, I I , I I , IX) en, hoewel hij het begrip regeling een enkele
keer gebruikte (1859, p. 450) verzette hij er zich eigenlijk tegen, omdat
dit begrip voor hem de aanwezigheid van een ongrijpbare bestuurder
inhield. Dit deed hij niet door Lavoisier te attaqueren, maar Van Helmont (1878, Vol. I I , p. 161 en les XXV). Het is de honie van de geschiedenis, dat Van Helmont, die zich evenals Bernard tegen het hanteren van ongrijpbare begrippen keerde, in latere tijden als vitalist werd
bestempeld.
In de jaren 1929 tot '32 voltooide Cannon het concept van de regelkring met betrekking tot de systemen, die het interne miheu constant
houden. Tussen 1921 en '34 deed Von Uexküh hetzelfde voor de
reflexkringen in relatie tot het externe milieu (Von Uexküh, 1934,
Einleitung). Cannon begon met onderscheid te maken tussen de begrippen ,,evenwicht" en ,,geregelde toestand", waarvoor hij de term „homeostase" invoerde (Cannon, ed. 1963, p. 24). Hij concludeerde, dat
het autonome zenuwstelsel verstoringen waarneemt en op grond van
signalen corrigerende mechanismen in gang zet (l.c, p. 59). Hij sprak de
hoop uit, dat de wijze waarop dit gebeurt door nader onderzoek duidelijk zou worden; onderzoek waar Sherrington en andere inmiddels mee
bezig waren. Cannon zag echter reeds verder en stelde, dat het onderzoek van regelsystemen in de fysiologie van belang was voor andere
organisaties, industriële en sociale, mede teneinde verstoringen daarin te
kunnen compenseren (l.c, p. 24 en 25).
De Tweede Wereldoorlog bracht als in een reusachtige smeltkroes de
tot die tijd zich min of meer naast elkaar ontwikkelende gebieden
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samen: de regeltechniek en -theorie, de rekentechniek, de automatentheorie en de fysiologie.
Zo was tot aan die oorlog de mens een essentieel onderdeel van het
vuurleiding-systeem in luchtafweergeschut. Dit kwetsbare en niet altijd
even betrouwbare onderdeel (een inzicht dat van Farcot afkomstig is)
moest worden vervangen door een vuurleidende automaat, dat was de
opdracht die Bigelow en Wiener kregen. In hun analyse van dit mensmachine systeem, kwamen zij (evenals 60 jaar eerder Lincke, 1879,
p. 589 en 603-608) tot het inzicht, dat teruggekoppelde processen een
essentiële rol spelen in het handelen van de mens. Samen met de fysioloog Rosenblueth stelden deze wiskundigen een programma op, dat zij
in 1943 in het tijdschrift Philosophy of Science pubhceerden met als
titel Behavior, Purpose and Teleology. In dit ,,fysiologisch manifest"
stelden zij, dat teruggekoppelde processen eigen zijn aan ahe levende
structuren (l.c, p. 19 en 22). Bovendien wezen zij erop, dat levende
systemen en complexe machines in bouw en werking vergelijkbaar zijn,
hoewel de aard van de bouwstenen kan verschihen, m.a.w. dat deze
structuren isomorf zijn. Bijzondere klassen van kleine inhoud kunnen
exclusief bij het ene of het andere systeem voorkomen, zoals b.v. het
wiel (l.c, p. 22). In 1946 toonden zij experimenteel aan, dat men fysiologische processen inderdaad kwantitatief kan doormeten op grond van
de regeltheoretische benadering (Wiener, 1948, p. 19-21). (Overigens
moeten wij oppassen met de genoemde exclusiviteit. Zelfs het meest in
het oog vallende verschil tussen organismen en machines, het wiel, is
maar betrekkelijk. Sommige gewrichten zijn als wieldeel en ondergrond
te beschouwen, waarbij na het uitvoeren van de beweging dit wieldeel
de bijbehorende ondergrond weer meeneemt).
Intussen hadden McCulloch en Pitts de zenuwfysiologie en de automatentheorie samengebracht. In 1943 publiceerden zij een artikel, getiteld A logical calculus of ideas immanent in nervous activity, waarin zij
aantoonden, dat netwerken van eenvoudige zenuwcellen alle logische
operaties kunnen verrichten. Zestien jaar later, in 1959, werd op basis
van deze gedachte een fysiologisch onderzoek verricht, dat van primaire
betekenis zou zijn voor de moderne systeem-fysiologie. Lettvin, Maturana, McCulloch en Pitts gaven dit werk de intrigerende naam What the
frog's eye tells the frog's brain. Zij vonden, dat de zenuwcehen in het
netvlies van de kikker zo zijn geschakeld, dat deze dieren slechts enkele
eenvoudige patronen waar kunnen nemen. Een voorbeeld wordt door de
vlieg-detectoren gegeven. Dit zijn cellen, die zo geschakeld zijn, dat zij
aheen actief worden, wanneer een rond donker vlekje van een bepaalde
hoekgrootte in het bijbehorende deel van hun gezichtsveld komt. De
analyse van patroondetecterende schakelingen heeft sindsdien een grote
vlucht genomen. Terwihe van de tijd volsta ik met te vermelden, dat het
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gehele systeem vanaf het zien van de vheg tot het grijpen van de prooi
analyseerbaar wordt en dat bij dieren die meer met ons verwant zijn,
zoals katten en apen, de patroondetecterende schakelingen naar de hersenschors zijn verplaatst, schakehngen die achtereenvolgens lijnen, evenwijdige lijnen en hoeken tussen hjnen detecteren.
Evenals wij het Cartesiaanse systeem van de drie dimensies van de
ruimte kunnen beschouwen als het analogon van ons evenwichtsorgaan,
kunnen wij De Elementen van Euchdes (300 v. C.) zien als het analogon
van de elementen in de patroondetectie in het visuele systeem. Het gaat
erop lijken, dat de wiskunde voor de fysioloog niet alleen een hulpmiddel is, maar ook een bron van insphatie kan zijn.
Ik wh gaarne toegeven, dat het gebruiken van analogieën gevaarlijk is.
Zij vormen echter een bijzonder belangrijk onderdeel van ons associatie f-creatieve denken. Een verkeerd gebruikte, mits later gecorrigeerde
analogie is vergefelijk, het miskennen van een isomorfie zal de desbetreffende onderzoeker zichzelf echter nooit vergeven: To muddle or to
model, that's the question.
Evenzo kunnen complexe fysiologische systemen in eerste instantie
in termen van eenvoudige systemen worden beschreven. Zulk een vereenvoudigde beschrijving kan goed voldoen, mits wij met de vereenvoudiging rekening blijven houden. Het gaat er tenslotte om op welk niveau
of met welk doel een bepaalde beschrijving wordt gehanteerd. Uiteindelijk is volgens Rosenblueth, Wiener en Bigelow (1943, p. 23) het ideale
model van een kat per slot van rekening een kat, om het even of deze is
geboren of in een (toekomstig) laboratorium zou worden gemaakt (en
geprogrammeerd). In het tweede geval zou men haar wehswaar hebben
gemaakt en daarvoor dan de receptuur bezitten; wat er in zo'n dier op
een whlekeurig moment gebeurt zal ook dan aan de onderzoeker ontsnappen, evenals nu reeds met de moderne rekenautomaten het geval is.
De vereenvoudigde beschrijving is voor de fysioloog, van welke achtergrond ook, van belang omdat hij ontbrekende kennis van een systeem op kan sporen en door onderzoek aan kan vullen, alvorens dh
systeem op de meer complexe vorm ervan te analyseren.
De vereenvoudigde beschrijving is voor de medicus van belang, omdat
inzicht in de structuur en de werking van systemen inzicht in de afwijkingen ervan inhoudt. Dit betekent dat het traditionele onderscheid
tussen normale en pathologische fysiologie van secondah belang wordt.
De multidisciplinahe samenkomsten, die in 1943 rond Wiener en
McCuhoch begonnen, inspireerden Von Neumann na de oorlog tot het
ontwerpen van een computer (1946/47), die nog steeds model staat
voor ahe moderne rekenautomaten. Deze machine werd, als deelvervuh
ling van Cannon's voorspelling, mede op basiis van fysiologische gege-
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yens ontworpen (Von Neumann, 1958, p. VIII).
In 1948 publiceerde Wiener zijn boek Cybernetics, or Control and
Communication in the Animal and the Machine, en Shannon zijn artikel
over de communicatietheorie. Shannon's werk bracht de cybernetici tot
het inzicht, dat het in de systeem4eer niet zozeer gaat om energetische
beschouwingen dan wel om het opnemen, verwerken en terug- en verder
melden van gegevens, een notie die reeds in Farcot's werk ligt besloten.
De déja vu ei-varing, die de fysiologen en velen met hen na kennisname van deze publikaties ondervonden, heeft velen verleid tot een
weinig verantwoord gebruik van de termen 'informatie' en 'feedback'.
In de praktijk kwam het systeem-onderzoek in de fysiologie moeizaam
van de grond. Deze ontwikkeling begon in de vijftiger jaren, om na
1960 een grotere vlucht te nemen, zoals bhjkt uh de tabel, die aan de
hand van een Angelsaksisch georiënteerd literatuuroverzicht van november 1962 is samengesteld (Jury and Pavlidis, 1963)
Periode
1930-'39
1940-'49
1950 -'54
1955-'59
1960-'62

aantal
2
2
6
20
83

periodelengte in jaren
10
10
5
5

Twee mijns inziens bijzonder belangrijke, recentelijk uit de ervaring
voortgekomen principes (ook al zijn zij onbewezen en blijven zij misschien onbewijsbaar) wh ik tot slot speciaal vermelden.
Het eerste, dat uh de neurofysiologie komt en op de samenwerking
in een grote vloot van oorlogsschepen is geïnspheerd, zou ik het flexibiliteits-postulaat van McCuhoch (1964, artikel 21 in McCulloch, 1965)
willen noemen:
In samenwerkende abstracte systemen is een redundantie van het
potentiële commando vereist, wh het geheel niet te gronde gaan.
Dit principe houdt in, dat er meer potentiële commandanten aanwezig moeten zijn en dat degene, die de meeste gegevens over de huidige
en de te verwachten shuatie bezh, op dat moment het commando
voert.
Het tweede principe, dat in embryonale vorm reeds in de werken van
Van Helmont is te vinden, maar onafhankelijk daarvan uit de moderne
regeltheorie stamt, zou ik het structuurpostulaat van Habermann
(1967) (p. 11, hfdst. 2 en 3) willen noemen. Het luidt als volgt: •
Wanneer verscheidene abstracte machines samenwerken, is een hiërarchische structuur vereist, wü het als één geheel kunnen werken.
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Consequenties van deze principes zijn bijvoorbeeld, dat er in complexe systemen als organismen of grotere organisaties vele redundate
commando-niveaus aanvi'ezig moeten zijn; dat in elk daarvan commando-dissociatie op kan treden; dat ziekelijke processen in redundante
systemen, zoals de grote hersenen, lang ongemerkt voort kunnen woekeren; en dat de commandant ik in het zenuwstelsel nooit of slechts
vluchtig zal zijn te locahseren, eventueel wel de structuur met ik-redundantie.
Samenvatting
De cybernetica (de wetenschap van regel-, leken- en communicatiesystemen) ontstond in de tweede wereldoorlog. Aanleiding daartoe was
het inzicht van Wiener en Bigelow en van McCulloch en Pitts dat machines en organismen zowel in bouw als in werking grote overeenkomst
vertonen: dat beide in termen van systemen zijn te beschrijven.
Dit beginpunt in de tweede wereldoorlog is echter tevens het eind
van langdurige maar geïsoleerde ontwikkehngen binnen dit gebied.
Voor de uitvinding van regelsystemen worden meestal James Watt
(1787) en soms Denis Papin (1680) genoemd. De studie van Arabische
en Griekse manuscripten leert ons echter dat regelsystemen tenminste
teruggaan tot 200 v. C. Waarschijnlijk is het Archimedes (287-212 v. C.)
die de automatische waterhoogte regeling uitvond om de uitstroomsnelheid van waterklokken constant te houden. In 724 na C. vonden I-Hsing
en Liang Ling Tsan de aan-uit regehng uit, het échappement van de
mechanische klok.
Gedachten over regelmechanismen in de fysiologie (de leer van de
levensverrichtingen) ontstonden in de 17e eeuw (Van Helmont, 1660,
Descartes, 1664, en, misschien, Harvey) en werden in de 18e eeuw in
meer uitgewerkte vorm door Seguin en Lavoisier (1789) gepubhceerd.
De regeltheorie dateert uh de 19e eeuw. Deze begon met Borgnis
(1818) en werd door Maxweh (1868), Farcot (1873) en Wischnegradskh (1867) voor het eerst nader uitgewerkt.
Na de uitvinding van de triode omstreeks onze eeuwwisseling vond in
de eerste helft van deze eeuw een grote ontwikkeling plaats in de elektronentechniek. In de tweede wereldoorlog smolten de genoemde gebieden èn de rekentechniek en automatentheorie samen tot de cybernetica, die na de oorlog met Shannon's communicatietheorie (1948) werd
aangevuld.

140

A. A. VERVEEN

Aantekeningen
' De termen „ p r o c e s " en „ s y s t e e m " worden als synoniem gebruikt. Met het woord „ s y s t e e m "
wordt de blauwdruk, de anatomie van een proces bedoeld, terwijl het begrip ,,proces" eigenUjk
betrekking heeft op de werkwijze. Bovendien wordt „ p r o c e s " zowel voor het geregelde gedeelte
als voor het gehele systeem gebruikt. Teneinde dit artikel homogeen te houden heb ik de term
„ p r o c e s " i n de genoemde meer omvattende betekenis vervangen door „ s y s t e e m " .
^ Wij hebben hier het oudste beschreven technische regelsysteem. Kleploze regelsystemen waarbij het opstijgende water met behulp van de luchtdruk de leiding u i t het reservevat afsloot
vinden w i j i n ingewikkelde vormen i n de Encyclopedie
van Hero (M. S. Seal. 45, bv. f o l . 25 v) i n
de werken van Philon (Schmidt, 1899, p. 484-489) en i n de vorm van verwijzingen, bij de
Chinezen (Needham, 1965, p. 233). D i t systeem moet i n zijn eenvoudige vorm (de met water
gevulde fles, omgekeerd geplaatst i n een drinkbak voor vogels) nog veel ouder zijn. Het verhaal
van de weduwe van Sarfat (1 Koningen 17 : 7-24, geschreven vlak voor de ballingschap, 586
v. C.) kan daarop wijzen. Voorts hadden in de Indus-vallei culturen, met name die vah Mohenjo-Daro (ong. 3000 v. C ? ) , op stedelijk hydro technisch gebied een voorsprong van duizend o f
meer jaren op alle andere culturen. D è kans bestaat dat waterniveau-regelingen reeds door hen
zijn uitgevonden. Hierover is echter nog niets bekend (mondelinge mededeling van P r o f . d r .
C. Voute, 1967). Het is echter tekenend, dat de Griekse technologische ontwikkeling plaats
vond na de tochten van Alexander de Grote. Het l i j k t waarschijnlijk dat de Grieken toen tal van
technieken hebben verzameld en later verder hebben uitgewerkt.
^ De conclusies betreffende regelmechanismen i n Chinese klokken konden worden getrokken
dank zij de bijzonder gedetailleerde weergave van de Chinese cultuur door Needham i n diens
weergaloze serie Science and Civilisation in China, met name V o l . I V , 2 (1965).
De geschiedenis van de technische ontwikkehng van de oscihator is nog niet beschreven. De
bijdrage van de Arabieren is waarschijnhjk groot. I n het manuscript van el-Gazari zijn symmetrisch oscillerende waterklokken beschreven (Cod. Or. 117, f o l . 152-161; Cod. Or. 656, f o l .
150-154). De geschiedenis van de shnger is, voor Europa, beschreven door Morpurgo (1957).
Deze ontwikkeling gaat misschien terug op de schoepvormige vaten van Chang Heng (Needham,
1965, p. 483-488) en/of de zich periodiek legende watervaten van de Grieken ( H e r o . M . S. Seal.
45 f o l . 18 v; Schmidt, 1899, hfdst. X I X en X X ) .
' Overzichten van de meer recente ontwikkeling van de k l o k zijn te vinden i n L l o y d (1966) en
Spierdijk (1967).
6 Het hierop volgende staat niet exphciet i n Huygens' werk. De stap naar de feitelijke toepassing van d i t systeem is (nog? ) onbekend.
Uit de werken van Wiener:
' . . . feedback, which . . . is at least as old, i n fact, as the governor
which regulates the speed o f Watt's steam engine . . .' (1954, p. 1 5 1 ,
152)
Tn the original f o r m designed by W a t t . . .' (1948, p. 97) 'This method of regulation received a thorough mathematical analysis at the
hands o f Clerk Maxwell i n 1868' (1954, p. 152)
' . . . the first significant paper on feedback mechanisms. . . ' (1948,
p. 11).
^ Overzichten van de ontwikkehngen m de elektronische regeltechniek zijn te vinden i n Bode
(1960) en Rudm (1968).
9 I n Bellman and Kalaba (1964) en Rudin (1968) is de moderne ontwikkeling van de regeltheorie en van de daarvoor belangrijke wiskundige hulpmiddelen te vmden.
1" De geschiedenis van de ontwikkeling van externe geheugens - men denke aan het schrift gaat terug tot m de prehistorie; die van mechanische programma's en geprogrammeerde systemen - sleutel en slot - t o t ± 2000 v. Chr.
1 ' Dank zij het werk van A d o l p h (1961) zijn de bronnen voor de ontwikkehngen bmnen de
fysiologie makkelijk te vinden.
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HET RECHT VAN DE MEIMS OP LEEFRUIMTE

door
Prof. Dr. D. J. Kuenen
Het mag als algemeen bekend verondersteld worden dat elke soort van
plant of dier gebonden is aan een bepaald milieu en buiten dat milieu
niet leven kan.
Zo hoort bijvoorbeeld een schol thuis in zee met een zandige bodem.
In zoetwater gaat hij dood, en als hij niet op zandige bodem leeft kan
hij zich niet voeden. Hij is aangewezen op het eten van dieren die in de
oppervlakkige lagen van zandige zeebodem leven, en moet zich kunnen
inwoeien in het zand om daar de rust en bescherming te vinden die ook
een schotregelmatig nodig heeft.
Een rups van het koolwitje moet zich met blad van een of andere
koolsoort voeden, want aheen dat blad heeft de kwaliteiten die hem
ertoe brengen ervan te eten. De temperatuur mag 's zomers niet te hoog
en 's winters niet te laag zijn, wil de soort zich op een bepaalde plaats
kunnen handhaven. Een hert heeft een combinatie nodig van bos voor
bescherming en open plekken voor voedsel en voortplantingsactiviteiten.
En zo kan men van elk dier uitzoeken in welk mhieu het thuishoort,
of anders gezegd, wat, voor elk van zijn ontwikkelingsstadia, het noodzakelijke mhieu is.
Een van de taken die de bioloog zichzelf kan stellen is om van een
bepaalde soort, zo gedetaiheerd mogelijk, de milieu-eisen vast te stellen
en daardoor duidelijk te maken waaraan de verspreiding van dat dier is
gebonden. Vooral voor soorten die een duidelijke en belangrijke rol
spelen in ons leven ligt het voor de hand dat men dergelijk onderzoek
doet. De snehe moderne transport-mogelijkheden brengen een ongewilde verspreiding, vooral van insecten, met zich mee en daarmee de kans
op koloniseren van andere gebieden. Een inzicht in de mogelijke gevaren voor landbouw en voor verspreiding van ziekten die door insekten
worden overgebracht is dan een klemmende noodzakelijkheid.
Nu kan men vaststellen dat in de historie van het leven op aarde vele
soorten uitgestorven zijn, of tenminste plaatselijk uitgestorven zijn, omdat het miheu veranderde, waardoor de mogelijkheid voor het dier om
zijn levenscyclus te voleindigen verdween.
Overgenomen u i t : De rechten van de mens, Universitaire Pers, Leiden 1968.
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Dit proces is in de laatste tijd sterk versneld omdat de mens op zo
grote schaal bezig is het milieu op deze aarde te veranderen. In geologische tijdschaal, en daar werkt ook de evolutieleer mee, is dit een zeer
recente gebeurtenis. In het begin van de periode van aanwezigheid van
de mens was zijn invloed nog verwaarloosbaar. Het is enkele miljoenen
jaren geleden geweest dat zich uit de grote groep van apen een soort
begon te ontwikkelen die geleidelijk vanuit het bos, waar het merendeel
van deze soorten leefde en bleef leven, meer naar de savannen verhuisde. Waarschijnlijk zijn in die tijd door klimatologische veranderingen de
bossen in de tropen geringer in uitgestrektheid geworden. Door nu een
andere levenswijze te kiezen kon deze soort zich over het vrijkomende
terrein gaan verspreiden. Dit waren onze voorouders en we kunnen
zeggen dat ongeveer 2 miljoen jaar geleden de eerste 'mensen' leefden.
Daarbij was één van de uitzonderlijke kenmerken de opgerichte gang.
Nu zijn er andere soorten die de bipede voortbeweging hebben of hadden, niet aheen de vogels waarbij de voorste extremiteiten tot vleugels
zijn geworden, maar ook uitgestorven reptielen, zoals de Tyrannosaurus
en de nog levende groep van zoogdieren, de Kangaroes. Bij deze lopende
dieren zien we nu een geleidelijke reductie van de voorpoten, die hoe
langer hoe minder gebruikt worden en hoogstens nog een rol spelen bij
het steunen tijdens het eten van de grond of fixeren van het voedsel bij
het happen. Bij de voorouders van de mens daarentegen zijn de voorste
extremiteiten zich gaan ontwikkelen tot hoogst fraai geconstrueerde
'manipuleer'-organen. Door het gebruik van gereedschap en in het bijzonder van wapens kon deze nieuwe soort zich in zijn nieuwe milieu
handhaven, waarbij dan als tweede onontbeerlijk aspect kwam de steeds
meer geperfectioneerde communicatie, die uitloopt in het taalgebruik
en het sterk sociale element in de gedragsopbouw, waardoor troepen
gezamenlijk hun prooi konden benaderen en overmeesteren. Zijn concurrenten in het nieuwe milieu waren de grote roofdieren, zijn prooi
waren eerst kleine en later ook grote grazers, vooral anthopen.
De jacht werd door de mannen uitgevoerd, de vrouwen en kinderen
bleven achter; zij zullen tevens het plantaardige deel van het voedsel
bijeen gegaard hebben. Door deze taakverdeling zal steeds meer behoefte ontstaan zijn aan een goed ingerichte operatie basis. We weten dat
daar natuurlijke holen een grote rol bij hebben gespeeld, maar bij de
uitbreiding van het aantal mensen en de vergroting van het terrein waarover zij zich verspreidden moet het kunstmatige hol steeds belangrijker
zijn geworden.
Ondertussen had de landbouw zijn intrede gedaan en ook daaiTOor is
een min of meer permanente nederzetting nodig. De nederzettingen
worden dorpen en de dorpen steden en nu begint zich een geheel nieuwe ontwikkeling voor te doen, een die wij maar in heel beperkte mate
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bij enkele andere geweiTelden zien, namelijk de taakverdeling. Daarbij
ontwikkelt zich dan bij de mensen in de eerste plaats de tegenstehing
tussen stedeling en plattelandsbewoner.
In de steden was het voor velen beter te leven dan op het land. Er
was grotere veiligheid, meer comfort en er was een ruime mogelijkheid
voor de meest intelligenten om zich ten koste van anderen te verrijken.
De stad werd de concentratie van intehect en kapitaal en werd daarmee
de plaats van waaruit het land werd beheerst. De speciahsatie in de stad
gaat verder. Steeds meer gaan individuen en groepen zich op bepaalde
beroepen en bedrijven toeleggen, en zich met hun specialisme vereenzelvigen. Ook raakt de steeds meer dominerende stadsmens vemeemd van
het leven op het platte land. Hij verliest het begrip voor de binding
van de mens aan zijn miheu. De plattelandsbewoner is van uur tot uur
in contact met het leven van plant en dier en kent de eisen die het leven
aan zijn miheu stelt. De stadsmens kent dit leven niet meer en probeert
te regeren, zonder hier rekening mee te houden.
Bij het zich ontwikkelen van genoemde speciahsmen zien we dat een
bepaalde benaderingswijze gaat prevaleren, gegrondvest op persoonlijke
belangstelling of op groepsbelangen, waarbij het individu niet meer de
totaliteit overziet. Dan gaan bepaalde aspecten van de totaliteit van het
menselijk leven bij de afzonderlijke individuen een eigen leven leiden,
en worden geleidelijk aan autonoom.
De technologie is een van de fraaiste voorbeelden van wat speciahsatie kan bereiken en wat voor gevaren er inherent aan zijn. Ontelbaar zijn
de voorbeelden van technologische vindingen die het leven aangenamer
en veiliger maken. Zonder die vindingen is ons leven haast niet meer
denkbaar. Maar de konsekwenties zijn verstrekkend en we bemerken nu
dat te ver doorgevoerde toepassing van de technologie tot dingen leidt
die in ruimer verband gezien, ongewenst of zelfs hoogst gevaarlijk zijn.
Als de technologie de basis wordt voor regeringsbeshssingen, dreigt het
gevaar van de technocratie. Het beleid is dan in handen van lieden die
slechts een zeer beperkt aspect van onze cultuur overzien. Het is daarbij
om het even of de technologen zelf de beslissingen kunnen nemen, dan
wel dat onze bestuurders zich laten leiden door deze technologen.
Deze technocratie is de negatie van het leven, en dat geldt voor ahe
gevallen ongeacht de vraag of wij er vrede mee hebben of niet. Enkele
triviale voorbeelden kunnen dit duidelijk maken. Er zijn in de steden
vrijwel geen paarden meer, en ons vervoermiddel is bus of auto. U
kleedt zich met enkalon of orlon of nylon, en in steeds geringer mate
met wol of katoen. Zelfs de dierenhuiden worden vervangen door fabrieksprodukten. Deze algemeen als goed gekwalificeerde veranderingen
hebben voor sommigen veel ongerief meegebracht. Menige paardenhandelaar zal in de afgelopen halve eeuw zijn zaak hebben moeten opdoe-
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ken. De landen die katoen produceren zullen economisch gestoord zijn
door de opkomst van de kunstvezel. De schapentelers zuhen wel op veel
plaatsen overheidssubsidie behoeven om de aanpassing aan de veranderde omstandigheden enigszins vloeiend te laten verlopen. Maar niemand
zal het bijvoorbeeld de chemici verwijten dat zij de kennis der polymerisatieprocessen hebben vergaard die de ontwikkeling van de kunstvezel
mogelijk maakte.
Dit zijn simpele voorbeelden, die wij, behoudens de tijdelijke stoornissen in de economie en de daaruit voortvloeiende blijvende gevolgen
in het algemeen zullen aanvaarden als progressie. Maar er zijn andere
voorbeelden waarbij wij moeten waarschuwen dat de konsekwenties
ei-van heviger zijn dan menigeen denkt en langduriger en ingrijpender
storingen kunnen veroorzaken.
Een moderne trawler vernietigt veel meer vis dan er gevangen wordt
voor de consumptie, omdat er vele malen meer jonge vissen dood in zee
worden teruggeworpen dan er als grote vis aan de markt gebracht kan
worden.
Als er ergens een stuwdam wordt gebouwd voor de produktie van
elektriciteit of als industriewaterreservoir, dan worden er vele vierkante
khometers land onder water gezet, waar talloze dieren sterven, en waarbij soms een laatste leefplaats voor een plant of een dier in dat gebied
wordt vernietigd. Enkele goedwillende dieren-beschermers weten dan
nog wel eens enkele grote exemplaren te redden, maar alle andere zijn
ten dode opgeschreven.
Als de Pietersberg bij Maastricht wordt afgegraven ten behoeve van
de cementindustrie wordt daarmee de levensmogelijkheid van een aantal
vleermuizen-soorten vernietigd; wij zwijgen hier maar van de honderden
andere soorten, waaiwan we wel weten dat ze bestaan zonder op de
hoogte te zijn van hun leven en hun plaats in de levensgemeenschap.
Nu is die vleermuis niet zo belangrijk als de mens. Aangezien de mens
beshst welk organisme belangrijk is en welk niet, stehen wij natuurlijk
vast dat de mens belangrijker is dan alle andere dieren en planten. Maar
die vleermuizen eten insecten. Ze zijn daardoor een van de talloze factoren die de sterfte van insekten beïnvloeden. We weten zeker dat er
onder die insekten ook schadelijke zijn die zich voeden met onze landbouwgewassen. Door de vleermuizen te vernietigen dragen we dus een
beetje bij aan de toename van schadelijke insecten. Als het nu bij de
vleermuizen bleef dan was het niet zo erg. Maar er wordt door de
activiteiten van de mens voortdurend geknaagd aan de mogelijkheden
van andere organismen. En al die invloeden samen geven nu op onverwachte ogenblikken storingen en ontregelingen; dat kan dan b.v. een
insektenplaag zijn.
In Rotterdam wil men graag de mogelijkheid scheppen om grote
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schepen in de havens binnen te laten lopen. Daai^voor moet de Waterweg worden uitgediept. Daarbij bagatelliseert men de waarschuwing dat
dit het gevaar voor verzhting van het Westland sterk zal vergroten. Het
gevaar wordt niet erkend ondanks het feit dat de komkommers, druiven
en tomaten uit het Westland een kostelijk produkt zijn waarvan een
belangrijk deel geëxporteerd wordt.
Op het ehand Griend in de Waddenzee leeft een kolonie grote sterns,
tot voor kort van een 30.000 exemplaren. Deze vogels voeden zich
onder meer met de zandspiering, een visje dat onder onze kust in de
Noordzee voorkomt. In de afgelopen jaren is meer dan 95% van de
kolonie sterns dood gegaan. Onderzoek heeft aangetoond dat de dode
vogels hoeveelheden insecticiden bevatten die hun dood veroorzaakt
hadden. Het bleek dat dit insecticide afkomstig was uit de zandspiering
van de Noordzee. De vis had het opgenomen met zijn voedsel en tahoze
andere dieren bleken ook hetzelfde insecticide te bevatten. Het insecticide was door een lek in een leiding, met het afvalwater van een
fabriek in de Nieuwe Waterweg terecht gekomen en mee naar zee gestroomd. Daar is het door talloze dieren opgenomen. Als deze dieren
prooi zijn van anderen wordt het in die anderen geconcentreerd, want
het wordt maar heel langzaam afgebroken. Bij de sterns die aan het
einde van die 'voedselketen' staan, was de concentratie zo hoog geworden dat zij eiYan stierven. Zodra dit alles was vastgesteld is natuurlijk
het lek opgezocht en de zaak gerepareerd.
Bij het zaaien van graan en erwten in het voorjaar, moet aan het
zaaigoed een schimmel-bestrijdingsmiddel worden toegevoegd. Doet
men dat niet dan is de sterfte onder de kiemplantjes veel te hoog.
Aangezien men toch een 'zaadontsmetting' moet toepassen kan men
tegelijkertijd zonder veel extra kosten ook nog een insecticide toevoegen. Daarvoor kan men aldrin of dieldrin gebruiken waarmee het gevaar
voor bijvoorbeeld ritnaaldenaantasting verminderd kan worden.
In Drente heeft dit tot hoogst bedenkelijke gevolgen geleid. Het zaad
wordt opgegeten door duiven en muizen, en de buizerds die deze prooidieren eten, stierven in grote aantahen. Aangezien het gevaar voor aantasting door insekten in de Drentse landbouw heel gering is was er
helemaal geen noodzaak het insecticide toe te voegen, en eindelijk is het
verbod om het te gebruiken dan nu afgekondigd. Dit zijn zo enkele
gevallen van wat er in ons milieu gaande is.
Nu worden, buiten de kringen van biologen en natuurvrienden, sterns
en buizerds en vleermuizen niet erg au sérieux genomen. Maar dat is
niet terecht. In de eerste plaats moeten wij wel bedenken dat deze
massale sterfte door insecticiden en mhieuvernietiging nu nog maar de
dieren betreft, maar dat het daar niet bij blijft. DDT bevindt zich nu
reeds eigenlijk overal, ook in onze lichamen. Het is hier in Europa nog
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wat minder dan bijvoorbeeld in Noord-Amerika, waar de gemiddelde
concentratie van DDT in de bevolking enige tijd geleden al 7 delen per
miljoen was. Niet veel zal men zeggen als men niet weet bij welke
concentratie dit vergif toxisch is. Het is nog een sublethale dosis, maar
helaas nemen wij het bijna voortdurend in uiterst kleine hoeveelheden
op en het is niet zeker dat excretie en afbraak daar altijd maar gelijke
tred mee zullen houden. Verder weten we niet zeker of sublethale doses
niet op den duur storingen in onze stofwisseling zuhen geven. En in
ieder geval zijn er voldoende gevahen gedocumenteerd van acute vergiftigingsverschijnselen door het' eten van voedsel waarop een te grote
hoeveelheid van een insecticide aanwezig was. Ondanks ahe controle
kunnen er vergissingen gebeuren en dat betekent, voor enkele personen,
hoogst onaangename of zelfs catastrofale gevolgen.
Maar er is een tweede waarschuwing die hier gegeven moet worden,
en wel dat we niet ongestraft de levensgemeenschap waarvan wij deel
uitmaken, kunnen storen. De mens heeft als elk ander organisme een
miheu nodig om in te leven en aan dat mhieu is hij gebonden. De mens
zal door ondoordachte handelingen dat miheu zodanig kunnen storen
dat hij daarmee zijn eigen leven onmogelijk maakt.
Voor de bioloog is dit versclhjnsel van verstoren van eigen milieu
niets verbazends. Op talloze plaatsen zien we dat dieren hun milieu
veranderen, al was het maar door er voedsel aan te ontlenen. Daardoor
kunnen ze er dan plaatsehjk niet meer in dezelfde aantahen leven. We
zien dan grotere sterfte of emigratie optreden en zo wordt de storing
weer gecorrigeerd. Maar de mens staat die gang van zaken niet toe. Zijn
ingrepen zijn ontzettend veel fundamenteler dan dieren dat ooit doen,
hij wenst niet te migreren en gedoogt geen toename van sterfte. De
regulatie die wij in het dierenrijk normaal vinden kunnen wij niet accepteren voor de mens en de relatie tussen mens en mhieu is door ons
ontregeld. Het gevolg is dus een steeds toenemende mhieuvernietiging,
die alleen maar de uiteindelijke catastrofe nog veel groter zal doen zijn.
Een enkel voorbeeld moge er toe dienen om duidelijk te maken dat
deze waarschuwing niet ongegrond wordt geuit. De bladeren van bomen
en planten die op de grond vahen moeten daar verteren om het voedsel
en humus in de bodem te leveren die de groei van de volgende jaren
weer mogelijk, maken. Bij de omzettingen van dit organisch materiaal
spelen schimmels en bacteriën een belangrijke rol. De meeste hiervan
zijn ongevoelig voor insecticiden. In hoeverre de onkruidbestrijdingsmiddelen en schimmelbestrijdingsmiddelen die op grote schaal worden
toegepast hier een storende rol spelen is nog niet voldoende bekend.
Maar bij die afbraak zijn ook insekten onmisbaar. Want ontelbare maar bij schatting wel ongeveer te bepalen - aantahen komen in de
grond voor waar ze een rol spelen bij het verkleinen van dit materiaal.
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waardoor het voor de schimmels en bacteriën pas goed bruikbaar gemaakt wordt. Als we doorgaan met steeds meer insecticiden te verspuiten, zal althans een deel van deze insektenfauna vernietigd worden,
zodat er dan een zwakke schakel komt in de cyclys van plant-bodemdier en mens en dus de aanvoer van materiaal voor de plant om van te
leven geremd wordt.
Er zijn talloze cycli in de natuur waarin de mens voor zijn voedsel en
welzijn ingeschakeld is. Sommige stukken van de cych kunnen dhect
door ons beïnvloed worden. Dat doen we in de landbouw bijvoorbeeld
door kunstmest toe te voegen, waardoor we niet meer van de natuurlijke mineraalrijkdom van die grond afhankelijk zijn; dat doen we door
kippen en varkens te houden die we ten dele met afval van ons eigen
voedsel voederen en die ons vlees, spek en eieren leyeren. Door de
daglengte in de kippenhokken met kunsthcht te regelen kunnen we de
eierenproduktie over het merendeel van het jaar uitspreiden. Maar voor
onze massaproduktiè van graan en vlees hebben we nog altijd grote
open akkers en weilanden nodig en daar moeten bepaalde omstandigheden heersen, en mogen niet te grote hoeveelheden vergiftige stoffen
aanwezig zijn om een goede produktie te geven.
Het is hier niet de plaats om verder te beschrijven wat we er nu al
verder van weten, evenmin om uiteen te zetten wat we ahemaal nog niet
weten. Maar zeker is dat onze afhankelijkheid van de levende wereld
rondom ons vooralsnog zo groot is dat we de eis moeten stellen dat dit
miheu in essentie ongestoord moet blijven. Zodra we enkele brokstukken daarin blokkeren, heeft dat repercussies die soms niet voorzien zijn
en die meestal een ongunstige uitwerking hebben. Maar ook in die
gevallen waarin ze wel te voorzien zijn, moeten we vaststellen dat daarmee te weinig rekening wordt gehouden.
Blijkbaar is de ontregeling van onze samenleving zo ver voortgeschreden dat bepaalde projecten autonoom voortgaan zonder dat er iets aan
gedaan wordt.
Wij weten dat over enige tijd supersonische verkeersvhegtuigen in
bedrijf zullen komen. Schmidt heeft in zijn recentie oratie een waarschuwing laten horen over de ernstige storing die deze toestellen voor
onze leefruimte zuhen geven. Grote gebieden rondom vliegvelden zullen
een geluidshinder ervaren die medisch ontoelaatbaar genoemd moet
worden.
Het is duidelijk dat het ongewenst is dat dergelijke vliegtuigen in de
lucht komen. Maar niemand doet er wat aan om te verhinderen dat het
gebeurt. De vliegtuigbouw is blijkbaar een autonoom, losgekoppeld
bedrijf geworden dat zijn relaties met de mens en zijn milieu heeft
verloren.
Dat geldt voor zoveel. We weten dat het gevaarlijk is om op straat in
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een grote stad adem te halen omdat de lucht daar een meetbare hoeveelheid carcinogene stoffen bevat, uitlaatgassen van de explosiemotor. Het
is technisch uitvoerbaar om er wat aan te doen. Maar onze bestuurderen
missen de macht of de wil om de desbetreffende maatregelen voor te
schrijven. Er zijn verschillende typen van synthetische afwasmiddelen.
Sommige worden bijna niet, andere gemakkelijk door bacteriën in het
afvalwater afgebroken. In Duitsland heeft men de eerste groep al enige
tijd geleden verboden. Is het ons perfectionisme dat verhindert dat een
gelijksoortige maatregel ook bij ons wordt genomen? Wij mogen van
onze Oosterburen aannemen dat ze niet overhaast te werk zijn gegaan.
Het enorme industrieterrein ten zuiden van de Waterweg produceert
grote hoeveelheden giftige gassen waarvan in het Westland al bij herhaling last is ondei-vonden, en bij Beverwijk is er ernstige schade in de
tuinbouw geconstateerd wegens fluoor-houdende gassen die aan de
IJmond werden geproduceerd. Aan dit laatste is wat gedaan en dit
gevaar is nu bedwongen. Dat kon omdat de schade evident was, de
oorzaak kon worden aangewezen, en een methode om de schade te
vermijden kon worden toegepast. Zolang de vervuiling anoniem of universeel is, blijkt het veel moehijker er iets aan te doen.
Men wh de Waddenzee indijken. De landbouwdeskundigen zeggen
dat het niet nodig is. Dat deze uitspraak gefundeerd is blijkt wel uit het
feit dat maar een heel klein stuk van de polder Zuidelijk Flevoland voor
agrarisch gebruik gereserveerd wordt. De recreatiedeskundigen prefereren de geselecteerde recreatie die er nu is boven de onzekere mogelijkheden die indijking zou geven. De kosten van dijkverzorging rondom de
Waddenzee zijn gering vergeleken bij de kosten van inpoldering. Maar
toch wordt er aan de plannen doorgewerkt. Het kan toch niet aheen
maar zijn omdat Nederland nu eenmaal over de kennis beschikt om het
plan uit te voeren en omdat het materiaal dat nodig is voor de deltawerken daarna niet renteloos mag verroesten?
Gelukkig komt er nu een commissie die alles nog eens gaat bespreken. Welhcht dat daar een behoorlijk betoog uit zal voortkomen, waarbij de biologische betekenis van de Waddenzee ook meetelt. Want de
Waddenzee is een zeer voedselrijk gebied. Er is een enorme mosselproduktie. Verder is de Waddenzee de plaats waar verscheidene soorten
vissen hun jeugd doorbrengen. Zonder deze uiterst gunstige groeiplaats
zullen die soorten zich zeer veel minder kunnen ontwikkelen en zal dus
de Noordzeevisserij aanzienlijk aan betekenis inboeten. Het is de pleisterplaats voor honderdduizenden vogels op jaarlijkse trek van Scandinavië en Noord-Rusland, naar zuidelijker streken. Zou de Waddenzee verdwijnen, dan verdwijnen die vogels, steltlopers, eenden, ganzen, om de.
belangi-ijkste groepen te noemen, en zij verdwijnen voorgoed van deze
aarde. Tahoze mensen beleven vreugde aan het zien alleen al van die
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vogels. Ook voor de stadse recreant vormen ze een onmisbaar deel van
het buitenzijn. Anderen wihen erop jagen. Belangwekkend is dat we bij
spreken over de jacht dhect een veel groter begrip krijgen voor wat er
aan de hand is. Want bij de jacht kunnen we kwantificeren in guldens.
De pacht en de industrie van jachtgeweren tehen daarin mee.
Het is nodig vast te stellen dat de ontkoppeling van processen in denken
en doen van de mensen zich overal kan manifesteren, zelfs in de Natuurbescherming. Maar daarbij moet opgemerkt worden dat de natuurbeschermers ook wel tot het uherste getergd zijn door de roekeloos voortdringende industriahsatie en rationalisatie.
Maar de ouderwetse natuurbeschermer wordt steeds zeldzamer. Hij
die van mening is dat geen boom gekapt, geen huis gebouwd en geen
sloot gedempt mag worden, bestaat bijna niet meer en speeh geen rol
van betekenis meer.
De moderne gedachte van het natuurbehoud houdt rekening met het
feit dat het land bewoonbaar moet worden gehouden voor grote aantallen mensen, maar keert zich tegen de eenzijdige benadering van het
ontstellende probleem dat de snel ontwikkelde maatschappij aan onze
bestuurders steh. De hedendaagse natuurbeschermer wenst dat men er
rekening mee houdt dat de mens ruimte en rust behoeft om te blijven
leven. Wordt hem de gelegenheid onthouden als gelijkgerechtigde aan
het gesprek deel te nemen, dan wordt hij noodgedwongen in een extreem standpunt gedreven. Hij laat zich niet meer leiden door sentimentele overwegingen, maar door de kennis van biologie en begrip voor de
rol die het milieu voor de levensmogelijkheden van de mens speeh.
De milieuverontreiniging door luchtvervuhing en insecticiden kwam
reeds ter sprake. Over de watervervuihng behoeft maar weinig te worden toegevoegd. Er is water genoeg in Nederland, regenwater en rivierwater worden ons oveiTloedig toegemeten. Maar de Rijn, de belangrijkste rivier is zo vervuild dat het water vaak onbruikbaar is als uitgangspunt voor de drinkwater-industrie. Met ons grondwater moeten we
zuinig zijn, want in het noorden en vooral westen dreigt voortdurend
verzhting.
Als aanduiding van de manier waarop wij met ons milieu omspringen
herinner ik U er aan dat er vorige eeuw een bloeiende zalmvisserij was
op de Beneden Merwede. Maar nu zijn deze vissen met verscheidene
andere voorgoed verdwenen. De Rijn is een bijna dode rivier geworden.
Het is niet aheen het gebrek aan biologische kennis waardoor zulk
eeh verkeerde benadering van ons miheu overheersend is. Het is ook het
gevolg van onze maatschappelijke organisatie, waarbij voortdurend economisch voordeel op korte termijn prevaleert boven werkelijk goed
doordachte plannen voor lange termijn. Daar is natuurlijk wel wat aan
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te doen en het is van het grootste belang dat men zich voor dit aspect
van het menselijke leefmilieu meer gaat interesseren.
De groeiende schare van mensen die zich ernstig zorg maken over de
toekomst van de mens zijn geen gewetenloze omuststokers, maar zij
zijn bezorgd over de vernietiging van de levensmogelijkheden, waar de
mens recht op heeft. Het is een gevolg van de toename van de bevolking, maar gegeven het feit dat deze toename niet op korte termijn
voldoende kam worden afgeremd, moet men zorgen dat er voor de
tahozen der toekomst nog een mhieu is om in te leven.
Periculum m mora. Wij overleven het nog wel, onze kinderen misschien, maar de toekomst van de generatie daarna moeten we somber
inzien tenzij er een radicale verandering komt in de houding van de
mens tegenover zijn milieu.

GEZICHTSSCHERPTE, CONTRASTGEVOELIGHEID EN DE
ZENUWBEDRADING V A N HET NETVLIES

door
Dr. J. J. Vos en Ir. A. van Meeteren
Midden vorige eeuw, in de tijd dat het natuurwetenschappelijk denken ook de geneeskunde ging beheersen, in de tijd bovendien waarin de
leesvaardigheid zich van brede bevolkingslagen meester maakte, kwam
er grote behoefte aan een kwantitatieve karakterisering van de visuele
prestatie. Snehen (1862) heeft met zijn defimtie van de gezichtsscherpte, of Visus, aan de toen gangbare leesproeven de gewenste kwantitatieve basis gegeven. Snehen construeerde zijn letters met een- hoogte van
5 X de stokdikte (Fig. 1) en trachtte zo veel mogelijk ook de witte
gedeelten de afmetingen van de stokdikte te geven. Naar reeds bekend
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Fig. 1. De originele letterkaart volgens Snellen u i t 1862.
Naai een voordracht gehouden voor de K o n m k l i j k e Maatschappij voor Natuurkunde "DUigentia"
te 's-Gravenhage op 10 februari 1969.
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was, is in die omstandigheden het scheidend vermogen van het oog
bereikt als de stokdikte onder ± 1 boogminuut wordt gezien. Hierbij
aansluitend definieerde Snellen de gezichtsscherpte als de omgekeerde
waarde van de voor lezen benodigde gezichtshoek in boogminuten.
Kunt u pas een letter lezen met een hoogte van 10 boogminuten — met
een stokdikte van 2 boogminuten derhalve — dan hebt u dus een gezichtsscherpte 1/2. De wijze waarop Snellen het uitdrukte was nog iets
anders: hij ging ervan uit dat zijn kaart op 20 voet werd gelezen, en gaf
bij iedere kleiner of groter gedrukte regel aan op welke afstand de
letters onder de standaardboek van 5 boogminuten werden gezien. In
het voorbeeld van daarnet was dat 40 voet, de gezichtsscherpte in
Snehen-notatie dus 20/40.
Dit ahes klinkt achteraf vrij banaal, maar toendertijd moet het het ei
van Columbus geweest zijn. Snellens definitie werd op slag algemeen
aanvaard, zijn kaart een best-seher — of hoe dat toen ook moge hebben
geheten. Door de invoering van het begrip gezichtsscherpte heeft Snellen de opkomst van de oogheelkunde ongetwijfeld een grote stoot gegeven. En toch zijn het, als we na zo'n dikke eeuw terug kijken op de
ontwikkelingen sindsdien, niet louter woorden van vreugde die wij kunnen laten horen. Want hoeveel nut het scheppen van de term gezichtsscherpte ook moge hebben gehad voor het klinisch spraakgebruik, veel
verder dan dat is de toepassing ook niet gekomen. Met name voor een
nader begrip van waarom in bepaalde gevahen de visuele prestatie ondermaats blijft heeft de invoering van de gezichtsscherpte maar heel
weinig bijgedragen. En dat is achteraf ook wel te begrijpen.
Het maken van een visuskaart is — of althans lijkt — een vrij eenvoudige zaak, en het is daarom niet te verwonderen dat menige oogarts zich
al spoedig na Snehens publikatie in huisvlijt gezet heeft aan een verbetering van de Snellen-kaart. Het was al snel duidelijk dat niet alle letters
even leesbaar waren, zodat een onnodig element van onzekerheid in de
visusbepaling was binnen geslopen. Nieuwe lettertypen deden hun
intree, tot de meest bizarre toe. Men vond de indeling van het visusbereik volgens Snellen te grof, en fijn-maziger kaarten verschenen, tot
zelfs twintig-regelige toe. Met de doorvoering van het metrieke stelsel
verdween de voet, althans op het Europese continent, om plaats te
maken voor de meter. Visus 20/40 werd voortaan 6/12 - als er tenminste in de ondérzoekkamer 6 meter leesafstand beschikbaar was. Want
daarnaast kwam er natuurlijk behoefte aan 5-, en 4-meterkaarten. Daarmee deden dan visusnotaties van 5/10 of 4/8 hun intree. Men zou met
deze ontwikkeling vrede kunnen hebben als het resultaat ook een verbetering zou hebben ingehouden, vergeleken met de ontwikkeling van het
oorspronkelijke produkt van Snellen. Helaas is daarvan beslist geen spra-
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ke. Wat momenteel in de handel verkrijgbaar is heeft een kwaliteit die
door vele toevahige factoren wordt bepaald, maar niet of nauwelijks
door eisen die men van gebruikerszijde daaraan zou mogen stehen. Stofzuigers worden gekeurd door de KEMA en door diverse consumentenorganisaties, autogordels door RAI-TNO, de weegschaal van de kruidenier door het ijkwezen, maar de leeskaart waarmee wellicht werd afgekeurd voor de grote vaart is door niets of niemand geijkt of gekeurd.
Nu schilderen wij misschien de situatie wat dramatisch af, maar helemaal zonder reden is dat niet. Fig. 2 geeft u een beeld van de zeven A's
- tot gelijke grootte uitvergroot, - van een van de meest gangbare
testkaarten. Nog in het midden latend hoe ernstig de gezichtsscherptebepaling wordt beïnvloed door de verschihen tussen de letters, mag toch
worden gesteld dat de typografische onzorgvuldigheid weinig goeds
doet verwachten van de wetenschappelijke verantwoordheid. Fig. 3
hlustreert een andere moeilijkheid. De twee fragmenten van visuskaarten geven een indruk van de waarlijk primitieve wijze van aanduiden van
de gezichtsscherpte-waarde die men vaak aantreft. Wat de genoemde
getahen voorstellen en waarom ze erop vermeld staan kan men slechts
via een uhvoerige speurtocht in de hteratuur achterhalen. En dan zwijg

Fig. 2 Zeven A's van de Straub-kaart, uitvergroot tot dezelfde afmeting.
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Fig. 3 Fragmenten van twee visuskaarten met weinig begrijpelijke en vaak overbodige aanduidingen. Nodig en voldoende zou zijn geweest: links: visus 0,67; rechts: visus VA.

ik hier maar verder over de gevahen waarin ook de verkoper de betekenis van de aanduidingen niet wist te verklaren.
Uiteraard kan men slechts met enig recht van spreken krhiek hebben
op het bestaande als men iets beters weet te bieden. Welnu, in opdracht
van de Gezondheidsorganisatie TNO heeft een werkgroep* zich daarmee bezig gehouden, en het resultaat van hun werk (Fig.4), hoe weinig
opvallend verschihend ook van wat gewoonlijk gebruikt wordt, bhjkt
een duidelijke verbetering, een verscherping van de gezichtsscherpte
bepaling toe te staan. Het is hier niet de plaats om alle detahs van de
kaart toe te hchten. Het zij welhcht voldoende om de foutenscore te
laten zien voor de reeds eerder genoemde Straubkaart (van de zeven
A's) en voor de door de werkgroep voorgestelde Landoltkaart, zo genoemd omdat de in vele standen voorkomende letter C voor het eerst is
voorgesteld door Landolt. Fig. 5 geeft die vergelijkende foutenscore, en
men ziet gemakkelijk dat de nieuwe kaart een aanzienlijk abrupter overgang kent van leesbaar tot onleesbaar dan de gebruikelijke.
Wij menen met deze nieuwe kaart de kwaliteit van de gezichtsscherptebepahng te dienen. Maar wat wij ons niet mogen voorstellen is dat
door de invoering ervan meer inzicht zou ontstaan in de oorzaken van
een verminderde visuele prestatie. Om dat nader toe te hchten moeten
wij een geheel andere weg inslaan. De letterkaart, of die uit Cs bestaat
of uit een veelvuldigheid van lettertypen, is een ingewikkeld stimulusmateriaal, althans van fysisch gezichtspunt uit. Zelfs om de eenvoudige
letter C met een formule te beschrijven is nogal een ingewikkeld formularium nodig. En dat betekent dan meteen dat de interpretatie van het
met letters bemetene enorm moeilijk is. Iets dergelijks doet zich in de
audiologie voor met de fluisterproef: men kan er uitstekend mee uitmaken of er wat mis is, maar niet zo best wat. Voor dat doel schakelt men
dan over op toonaudiometrie, waarbij het oor wordt doorgemeten met
zuivere tonen. Men bepaalt dan als het ware de frekwentiekarakteristiek
* Projectgroep Standaardisatie Onderzoekmethoden van de Gezichtszin van de Commissie Arbeidsgeneeskundig Onderzoek.
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Fig. 4 Voorlopig ontwerp van een verbeterde visuskaart met Landolt-C's.

van ons gehoor, net zoals men in de elektronica de frekwentiekarakteristiek van een versterker doormeet.
Een dergelijk soort doormeten van het oog is nu ook de laatste jaren
in de visuologie in zwang gekomen. In plaats van periodieke sinusoidale
drukwisselingen van verschillende (tijds)frekwentie, zoals bij het horen,
gebruikt men hier periodieke sinusoidale intensiteitswisselingen van ver-
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Fig. 7 Kontrastgevoeligheid van een waarnemer voor sinuspattonen, uitgezet als functie van de
spatiele frekwentie in perioden per graad. De hoogste kromme is gemeten bij een helderheid van 10 cd/m^. Iedere volgende kromme naar beneden is bij een telkens 10 x zo lage
helderheid bepaald.

schillende plaatsfrekwenties (Fig. 6). Net als we met pure sinustonen
een geluidsinstallatie kunnen doormeten, kunnen we met pure sinuspatronen optiek op zijn kwaliteit beproeven. Net als in de elektronica of
in de akoestiek kent men ook in de optiek laagdoorlaatfüters, bandfilters, afsnijfüters enz. En net als men in de audiologie, bij gebrek aan een
meetbare uitgang in geval van het horen, zich behelpt met de veronderstelling dat bij de drempel van hoorbaarheid het „uitgangssignaal" constant is, zo veronderstelt men in de visuologie dat, wanneer van een
bepaald sinuspatroon de rimpel net op het randje van zichtbaar is, de
„uitgang" een constante (zeg 1) is. De kontrastoverdracht van het visuele systeem, de verhouding van uitgangs- en ingangskontrast, wordt dan
dus gedefinieerd door de omgekeerde waarde van dat ingangskontrast,
van die ingangsrimpel die juist op de grens van het zichtbare ligt.
Met deze definitie is het mogelijk bij elk helderheidsniveau de spatiale frekwentiekarakteristiek van het visuele systeem door te meten. Men
bepaalt eenvoudig die waarde van de ingangsrimpel van een sinusoidaal
gemoduleerd helderheidspatroon waarvoor de proefpersoon in 75% van
de gevahen de oriëntatie — horizontaal of verticaal — goed benoemt
(50% zou puur gokken beteken).
Fig. 7 geeft een schaar van dit soort karakteristieken weer, iedere
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naar links met de kontrastgevoehgheidskrommen u i t Fig. 7 van onder naar boven.

kromme behorend bij een ander helderheidsniveau. Het eerste wat opyah is dat met toenemende helderheid de kontrastoverdracht steeds
beter wordt. Men kan dit in eerste orde beschrijven als een omhoogschuiven van de krommes als geheel, met in tweede benadering daarbij
een vormverandering, met name bij de hoogste helderheden. Het omhoogschuiven kan men beschrijven als een gevoeliger worden van het
gehele systeem, van de detector zo men wil. Men spreekt daarom ook
liever van kontrastgevoeligheid dan van kontrastoverdracht, wanneer
het gaat om visuele metingen.
De vormverandering van de krommen wijst op het optreden van neurale processen, van veranderingen in de wijze van verwerken van het
optisch signaal in het zenuwnetwerk. Dat dit inderdaad zo is kan worden aangetoond met een ingenieus proefje, als door Arnulf (1960)
bedacht. Hij beeldde een spleet af op het netvlies via twee nauwe in-
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gangsspleten vlak voor het oog. Daardoor deed hij als het ware de welbekende proef van Fresnel in het oog, en verkreeg hij sinuspatronen op
het netvhes die niet door de optiek van het oog zijn beïnvloed. Hij vond
dus puur de neurale overdrachtsfunktie. Het enige verschh dat Arnulf
met de normale kontrastgevoeligheidsfunctie vond, was een wat minder
steh verloop van de rechterflank in het puur neurale geval. Blijkbaar
doet de oogoptiek niet veel anders dan het afsnijden van de hoge spatiale frekwenties.
Meer inzicht over wat er gebeurt kunnen we putten uit een nog wat
andere manier om de meetresultaten te presenteren. Uit de overdrachtsfunktie kunnen we, als bekend, via het proces van Fouriersynthese het
uitgangssignaal op een willekeurige ingangsstimulus berekenen. Met
name kunnen we het uitgangssignaal berekenen wanneer als stimulus
een nauwe spleet wordt aangeboden door de uitgangssignalen op sinuspatronen van alle spatiale frekwenties over elkaar te superponeren. Het
resultaat is dan, bij het visuele systeem, het „visuele spleetbeeld" als
gedemonstreerd in Fig. 8. Ook hier moet men uiteraard voor elke helderheid een andere kromme geven. Voor lage helderheden vindt men
een nette uitsmeerkromme, maar voor hoge helderheden is de — wat
smallere — uitsmeerfunktie omzoomd door een zone waarin de stimulering negatief blijkt te zijn.
Dat betekent dat iedere stimulering van het netvlies om zich heen een
zone opbouwt waarin de gevoeligheid voor stimulering wordt verminderd. Dat heeft twee belangrijke consequenties. Ten eerste wordt, dat is
duidelijk uit de figuur, de beeldscherpte vergroot. En ten tweede wordt
door het proces van wederkerige remming een al te snehe groei van de
zenuw-signaalsterkte tegengegaan waardoor minder gauw de zenuw tot
de top van zijn transportcapaciteit bezet geraakt. Het resultaat is dat
het zogenaamd dynamisch bereik van de zenuw wordt vergroot.
Zo'n uitsmeerfunktie vertelt natuurlijk niets essentieel nieuws vergeleken met de kontrastgevoeligheidsfunktie waaruit hij werd berekend,
maar wel kan deze door het wat ander gezichtspunt beter inzicht geven.
Men kan zich nl. voorstehen dat, wanneer men een sinuspatroon aanbiedt met een ritme dat goed past bij de periodiciteit die in de spreidfunctie te onderkennen valt, de zones van remming elkaar gaan versterken, waardoor een soort resonantie-effect kan ontstaan. We vinden dit
inderdaad terug in de kontrastgevoeligheidskurven van Fig. 7. Elektrofysiologisch zijn er aanwijzingen te over gevonden voor het bestaan van
dergelijke effecten van remming op de omgeving. Wij noemen dit hier
slechts even om aan te duiden dat de gevonden uitsmeerfunctie een
duidelijk somatisch substraat heeft. Men zou dus kunnen zeggen dat
psychofysisch de kontrastgevoeligheidsfunctie de beste experimentele
toegang vormt tot de visuele beeldvorming, maar dat het voor een goed
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begrip van de betelcenis daarvan nuttig is om deze Icontrastgevoeligheidsfuncties om te relcenen in uitsmeerfuncties, die beter het anatomisch-neurologisch gebeuren weerspiegelen.
Tot slot wihen wij nog even terugkomen op de karakterisering van de
kontrastgevoeligheidsfuncie door zijn ,,hoogte" en ,,vorm."
Ruwweg kan men zeggen dat de hoogte de gevoeligheid, de breedte
de bandbreedte van het systeem betekent. Dat is echter een ruwe wijze
van zeggen, want het is moehijk bij een gebogen kromme exact van
hoogte en breedte te praten. Maar is er een goed gedefinieerd equivalent
voor het produkt van breedte en hoogte, van gevoeligheid en bandbreedte, dat men met enig recht als een soort elementaire gevoeligheid
van het systeem, als een graad voor de capaciteit tot informatieverwerking kan beschouwen. Men leze dan slechts in plaats van het produkt
van hoogte en breedte de oppervlakte onder de kontrastoverdrachtskarakteristiek. In Fig. 9 is dit oppervlak uitgezet als functie van het
helderheidsniveau. De relatie die uit deze grafiek naar voren komt is
bijzonder interessant. Het blijkt nl. dat deze essentiële gevoeligheid.

Fig. 9 De „elementaire gevoeligheid", maat voor de informatietransport-capaciteit van het helderheidssysteem, als functie van de netvliesverlichtmg. De open punten zijn afgeleid u i t
eigen metingen, waarvan Fig. 7 een voorbeeld gaf. De andere punten zijn gebaseerd op
hteratuurgegevens. Wezenlijk is de richting; de lijnen geven de theoretisch ideale wortelrelatie aan.
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Fig. 10 Opsplitsing van de relatie van Fig. 9 i n :
a kontrastgevoeligheid als functie van de netvUesverlichting.
b bandbreedte als functie van de netvliesverlichting.
Tussen 0,1 en 1 troland ongeveer vindt de overgang van staafjes- naar kegeltjeszien
plaats.

deze informatietransport-capaciteit over een bereilc van zeker 5 dekaden
in intensiteit evenredig is met de vierkantswortel uit de helderheid. En
dit is nu net wat we zouden moeten verwachten als het oog een echte
fysische fotonenteller zou zijn die in een meting het aantal fotonen in
de donkere en in de hchte partijen moet afwegen tegen elkaar, en in de
zekerheid van de uitspraak beperkt wordt door de statistische onzekerheid in die aantallen. De kansrekening leert dat die onzekerheid evenredig is met de vierkantswortel uit het aantal, en op grond daarvan zou
dus de experimenteel gevonden relatie van Fig. 9 uitstekend te begrijpen zijn. Dat zou dan meteen betekenen dat het visuele systeem over
een enorm helderheidsbereik zo goed als geen informatie verspilt. Wat
wel gebeurt, is dat die informatie eensdeels — grotendeels — gebruikt
wordt om een betere kontrastgevoeligheid te verkrijgen, en anderdeels
voor het verkrijgen van een betere beeldscherpte. In Fig. 10 is, zo goed
en zo kwaad als dat gaat bij de gebogen lopende kontrastgevoehgheidskrommen, getracht deze toename in informatietransport-capaciteit op
te splitsen in een toename in gevoeligheid en in bandbreedte. Men ziet
dat de toename in bandbreedte zich vooral afspeelt in een zeer beperkt
helderheidsgebied, net waar de overgang van staafjeszien naar kegeltjes-
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zien plaats vindt. Dit is dan weer een wat andere manier van zeggen van
wat natuurlijk al lang bekend was, nl. dat het kegeltjes-systeem meer in
het bijzonder op scherp zien, het staafjes-systeem op gevoeligheid gebouwd is.
Afrondend kunnen we stellen dat het niet zo'n wonder mag heten
dat de bepaling van de gezichtsscherpte - zelfs met een goede meetmethode - ons niet zoveel over de werking van het oog leert. Blijft het
gezichtsvermogen na coiTectie voor refractie-afwijkingen toch nog beneden verwachting, dan lijkt het meer lonend een nader onderzoek in te
stehen naar de kontrastgevoeligheid dan naar de scherpte van het visuele
beeld. En over die kontrastgevoeligheid geeft een gezichtsscherptetest
geen uitsluitsel.
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GEOLOGIE EN VEGETATIEGESCHIEDENIS
VAN DE NEDERLANDSE KUSTDUINEN

door
Dr. W. H. Zagwijn
Tijdens het hoogtepunt van de laatste ijstijd, een 20.000 jaar geleden,
was zoveel water aan de oceanen onttrokken en als ijs vastgelegd, dat de
zeespiegel zich meer dan 100 m lager bevond dan tegenwoordig. Toen
vervolgens de temperatuur weer steeg, smolten de reusachtige ijsmassa's,
vooral die van het noordelijk halfrond, eerst langzaam, vervolgens steeds
sneher tot omstreeks 6000 jaar geleden het meeste landijs was verdwenen. Dit proces had tot gevolg dat de zeespiegel ging rijzen, aanvankelijk
snel, dan steeds langzamer.
De zojuist geschetste gebeurtenissen hebben overal ter wereld grote
gevolgen gehad in gebieden met ondiepe zeeën en lage kuststreken, zo
ook in het Noordzeegebied en de aangrenzende lage landen. Twintigduizend jaar geleden lag de kustlijn nog ver ten Noorden van Doggersbank, tussen 10.000 en 8.000 jaar geleden werd het zuidelijke deel van
de Noordzee overstroomd en omstreeks 5.000 jaar geleden bevond zich
de kust ongeveer waar hij nu nog ligt (Fig. 1). Voor ons land is de vorm
van de curve die de relatieve zeespiegelstijging weergeeft goed bekend
(Fig. 2). Relatieve stijging, omdat zij bestaat uit twee componenten de werkelijke stijging van het zeeniveau en de daling van het land, die in
onze streken met minstens enkele centimeters per eeuw stellig een niet
te verwaarlozen factor is. Eerst vonden stijgingen in de orde van verscheidene decimeters per eeuw plaats, die sinds de laatste 5000 jaar
geleidelijk afnamen tot een waarde van minder dan een decimeter per
eeuw.
In de nabijheid van de kustlijn wordt in een vlakke zee als de Noordzee veel zand uit de ondergrond losgemaakt en in de vorm van een
zandige strandgordel afgezet. Tijdens de fase van snelle rijzing werd
deze strandgordel telkens weer overstroomd en steeds verder verplaatst
naar het oosten tot omstreeks 5.000 jaar geleden de zeespiegelstijging
afnam. Er trad een kentering in en de kustlijn stabhiseerde zich volgens
een lijn Rijswijk-Haarlem-Uitgeest in een reeks strandruggen die sindsdien niet meer door de zee zijn opgeruimd.
Naar een voordracht gehouden voor de K o n i n k h j k e Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia"
te Haarlem op 24 februari 1969.
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Fig. 1. Wijzigingen in de verdeling van land en zee i n het oostelijk Noordzeegebied gedurende
de periode 20.000 tot 5.000 jaar geleden. (Wit = land; grijs = zee; signatuur = landijs).
(naar Jelgersma 1961).
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Onder invloed van de afnemende rijzing van zee in de nu volgende
1500 a 2000 jaar, werd een hele reeks strandwallen gevormd en verplaatste de kustlijn zich steeds verder naar het westen en dit proces ging
door, tot op de bodem van de Noordzee geen zand meer in voldoende
hoeveelheid werd opgewoeld. De stijging van de zee had immers tot
gevolg, dat grote delen van de Noordzeebodem uiteindelijk te diep werden om nog door golfwerking en zeestromen te worden aangetast. Weliswaar is verondersteld (de Jong 1962) dat ook zand met rivierwater
naar zee kwam, doch deze hoeveelheid kan niet van veel betekenis zijn
geweest en het merendeel van het strandzand is stellig aangevoerd van
zee uit.
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Fig. 2.

Curve van de relatieve zeespiegelrijzing i n het Nederlandse kustgebied, naar Jelgersma
1965. Met kruisen aangegeven de ligging van de bovenkant van strandzanden van diverse ouderdom.

Achter de strandwallen bevond zich een waddengebied, dat onder
invloed van rivierwater verzoette. In het zo ontstane veengebied zoch-
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ten zich rivierarmen een weg en het patroon van strandwahen laat duidelijk zien hoe het ontstaan is in verband met de uitmondingen van drie
takken van de Rijn in zee (Fig. 3).

Fig. 3.

Patroon van de strandwallen in het kustgebied Hoek van Holland - Bergen. De noordelijkste van de drie aangegeven Rijntakken bestaat thans niet meer.

Strandzand wordt tot enige meters boven gemiddeld zeeniveau opgeworpen (hoge waterstanden bij storm). De bovenkant van de oudste
bewaard gebleven strandruggen van omstreeks 5.000 jaar geleden liggen
op 4 m-NAF en werden gevormd bij een gemiddelde zeestand van
6 m-NAF. In de periode van strandwalvorming daarna rees de zeespiegel
nog ruim 3 m, en we zien dan ook dat de westelijke strandzanden zich
op een niveau omstreeks NAP bevinden. (Fig. 2). Hoe kwam het nu, dat
de zee toen hij hoger kwam de lager gelegen oostelijke ruggen en het
daarachter gelegen wad- en veengebied niet overstroomde? Het antwoord is, dat de ruggen werden opgehoogd door duinvorming en het is
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deze duinvorming die heeft gemaakt, dat de oude strandwahenkust van
Hohand sinds zijn ontstaan een bijzonder effectieve bescherming tegen
inbraken van de zee heeft geboden. In feite is zij zelfs nimmer werkelijk
doorbroken, zoals een dijk doorbreekt; slechts de zojuist genoemde
riviermonden vormden een toegang voor het zeewater. Anders is dit met
ons zuidwestelijke en noordelijke kustgebied, waar zich geen strandwallen in verbinding met riviermonden bevonden, maar naar alle waarschijnlijkheid waddenehanden, die zich evenals de huidige, voortdurend
verplaatsten, zodat daar de zee veel gemakkelijker de kustlijn kon doorbreken. Een enkel restant van deze reeks van Wadehanden is bij Bergen
bewaard gebleven (Fig. 3). Het bestaat in tegenstelling tot de kalkrijke
strandwalzanden uit kalkarm zand.
Op welke wijze deze duinvorming nu heeft plaatsgevonden is door
een team van medewerkers van de Rijks Geologische Dienst en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek de laatste jaren bestudeerd (Jelgersma, de Jong, Zagwijn, van Regteren Altena 1969), en
daarbij is een aantal onverwachte gegevens tevoorschijn gekomen. Reeds
lang is bekend, dat zich twee typen duinen in ons kustgebied laten
onderscheiden. De lage Oude Duinen, die in hun patroon van aan de
kustlijn evenwijdig verlopende ruggen en daartussen gelegen met veen
gevulde laagten het verloop van de strandwallen laten zien en de hoge
Jonge Duinen, waarvan het landschap door grihig verlopende paraboolvormen wordt beheerst, terwijl geen duidelijk verband met het patroon
in de ondergrond opvalt.
Het is gebleken, dat in de ondergrond van de Jonge Duinen het
patroon van oude Duinruggen en met veengevulde laagten zich laat
vei-volgen (Fig. 4). Voorts is duidelijk geworden, dat deze grootscheepse
overstuivirg van het Jonge Duin nog maar enkele eeuwen geleden in
korte tijd tot stand kwam, namelijk vanaf circa het jaar 1200 n. Chr.,
terwijl omstreeks 1600 n. Chr. de grootste zandverplaatsing al achter de
rug was.
SCHeVEHIHBEN

Fig. 4.

CnAVEIIHAaE

Doorsnede van het duingebied tussen Scheveningen en Voorburg, tonende hoe het
Jonge Duin het westelijke deel van het Oude Duinlandschap bedekt, alsmede de strandzanden in de ondergrond van het Oude Duin.
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Ook is gebleken, dat er vrijwel overal, enkele plaatsen helemaal in het
Westen daargelaten, een langdurige onderbreking in de duinvorming tussen het Oude Duin en het Jonge Duin is geweest — zich uitend o.a. in de
vorming van goed ontwikkelde bosbodems. Deze stilstand in de duinvorming begon omstreeks het begin van de jaartehing en duurde tot
ongeveer 1200 n. Chr. toen het Jonge Duinzand gi-ote delen van het
kustgebied overstoof.
Zoals we zagen kwam aan de strandwalvorming een eind doordat
geen zeezand meer beschikbaar was en ook aan de Oude Duinvorming
kwam een eind, doordat geen zand meer op de zeereep werd opgestoven. Er ontstond toen een situatie, waarbij de kustlijn zich op vele
plaatsen — het afgesneden strandwallenpatroon verraadt het (Fig. 3) —
niet onaanzienlijk ten westen van de huidige kust bevond, terwijl de zee
ervoor ondiep was met talrijke zandbanken. Omstreeks 1100 n. Chr.
begon een proces van sterke kustafslag en bovendien uitdieping van het
onderzeese profiel (Fig. 5). Hierdoor kwamen de zeer grote hoeveelheden zand beschikbaar, die landinwaarts geblazen het Jonge Duin vormden. Het is nog niet duidelijk welke oorzaken geleid hebben tot deze
opmerkelijke verandering in het profiel van onze kust. Mogelijk is er
verandering in het verloop van zeestromen opgetreden — mogelijk ook
versterking van de golfwerking onder invloed van klimaatsveranderingen, die omstreeks deze tijd begonnen als inleiding tot een klimaatsverslechtering die bekend staat als „Kleine IJstijd".
JONGE

DUINEN

P L E I S T O C E E N

Fig. 5.

Veranderingen i n het onderzeese profiel voor de Nederlandse kust. Vergeleken is de
gereconstrueerde situatie tijdens de Oude-Duinvorming met de huidige toestand (naar
gegevens van Van Straaten 1965).

In de talrijke grote ontgravingen, die gedurende de laatste jaren in het
duingebied bestudeerd konden worden, viel het op, dat zowel in het
Oude Duin als in het Jonge Duin op vele plaatsen een afwisseling te zien
was van stuifzandlagen en donkere horizons.
Deze laatste zijn weinig sterk ontwikkelde natte bodems, die op lagere plaatsen in veen overgaan. Het merkwaardige was nu, dat tegen de
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verwachting in, op ver uiteengelegen plaatsen steeds een zelfde soort
opeenvolging van dikkere en dunnere stuifzandlagen en bodems werd
gevonden (Fig. 6). De duinen zijn een grhlig gebied en verwacht werd
dat zich ook in de loop der tijden deze grhligheid gemanifesteerd zou
hebben door het optreden van nu eens stuiving, dan weer begroeiing en
natte condities in een onregelmatig verband, zodat de verticale opeenvolgingen een ongeordend en moehijk te ontwarren beeld zouden
bieden.
MONSTER

iZVAH

DEN

Fig. 6.
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Vergelijking van enige uiteenliggende secties van de Oude Duinen, waaruit de gelijktijdige afwisseling van stuifzandlagen en bodemvorming kan blijken.

Het feit, dat dit niet het geval is geweest wijst erop, dat er een zekere
afwisseling van stuiving en stilstand over grote gebieden geweest moet
zijn. Inderdaad kon met behulp van prehistorische vondsten en vooral
ook met behulp van radioactieve koolstof (14c)-dateringen de gelijktijdigheid van de gevonden sthstandshorizons aangetoond worden. De oorzaak kan gezocht worden in het optreden van klimaatsschommehngen,
met name dan van perioden met meer en minder neerslag. Overigens
hoeven deze schommelingen niet sterk te zijn om in een vooral voor de
inwerking van droogte gevoelig gebied als de duinen duidelijke sporen
achter te laten.
Het is bekend, dat in het Nederlandse kustgebied achter de duinstrook
periodes van overstroming door de zee, z.g. transgressiefasen, hebben
afgewisseld met periodes waarin de zee zich terugtrok sn veenvorming
optrad. Als oorzaak van deze veranderingen werden veelal klimaatsschommelingen aangewezen, in de zin van afwissehng van tijden met
een meer oceanisch en met een wat continentaler weertype. De opmerkelijke gelijktijdigheid van de transgressiefasen in het kustgebied en de
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voornaamste natte fasen in het duingebied (Fig. 7) maakt het waarschijnlijk, dat de veronderstelde klimaatsveranderingen in beide gebieden hun invloed deden gelden.
O

V. CHR

n. CHR.

2
N a t t e f a s e n in
duinen

Transgressiefasen
in l i u s t g e b i e d

Fig. 7.

Natte fasen in de duinstreek vergeleken met overstromingsfasen van de zee i n het
kustgebied van Nederland.

Voor het reconstrueren van de vegetatie tijdens de duinvorming is
pollen-analytisch onderzoek van belang gebleken. Deze methode maakt
gebruik van het feh, dat de buhenste wand van stuifmeel, mits afgesloten van de lucht, uhstekend bewaard blijft en goed gedetermineerd kan
worden. Men teh de verschhlende soorten pollenkorrels in verticale
reeksen veen- en kleimonsters, drukt de resultaten in percentages uh en
steh ze in grafieken voor. Zulke grafieken, z.g. pollen-diagrammen,
geven een beeld van de veranderingen van de vegetaties die groeiden in
de omgeving tijdens de vorming van het onderzochte veen- of kleipakket. Uit het duingebied staat thans een aantal van dergelijke pollendiagrammen ter beschikking en ook nu weer zien we, dat het verkregen
beeld meer regelmaat vertoont dan men zou verwachten als men zich de
rijke variatie aan plantengemeenschappen in de duinen voor de geest
haalt. In de perioden van de vorming der Oude Duinen waren er tijdens
stuivingsfasen open kruidachtige gemeenschappen, terwijl tijdens stilstandsfasen het landschap dichter begroeid raakte, met struweel van
duindoorn, wilg en jeneverbes of ook met duinbos. Er zijn wehswaar
plaatselijke variaties, doch bepaalde grondtrekken in de vegetatie-ontwikkeling kunnen in de gehele duinstreek worden teruggevonden. Als
voorbeeld kan genoemd worden de tijd van 900 tot 500 v. Chr. toen
overal een jeneverbesstruweel als meest op de voorgrond tredend vegetatietype voorkwam, een verschijnsel dat zich nadien niet meer in die
mate herhaald heeft.
Gedurende de lange rustperiode na het begin van de jaartelling heeft
zich in de duinstreek overal bos gevestigd. De pollen-diagrammen laten
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duidelijk zien, dat het vooral in de streek tussen Haarlem en Katwijk tot
de vorming van dichte bossen gekomen is, waarin omstreeks 800 n. Chi-,
de beuk een belangrijke rol speelde, ongetwijfeld een gevolg van het
feit, dat in dit gebied het bos een natuurlijke, niet door de mens verstoorde ontwikkeling doormaakte. In de streek ten noorden en ten
zuiden kwam het niet zo ver, aangezien daar de mens omstreeks 700
n. Chr. ingreep en het bos rooide. Dit bhjkt duidelijk uit de pohendiagi-ammen, die laten zien hoe dan het pollen van kruiden en cultuurgewassen, de plaats van dat van bomen in de grafieken inneemt.
Uit historisch-geografisch onderzoek is bekend, dat zich in de streek
tussen Haarlem en Katwijk in de periode omstreeks 800 n. Chr. een
grensbos, de Haarlemmerhout, moet hebben bevonden. Dergelijke
grensbossen vormden de scheiding tussen twee gewesten en bleven gespaard voor menselijk ingrijpen. De overeenstemming met hetgeen het
pohen-analytisch onderzoek leerde is duidelijk. Er is echter meer. Het
plaatsnaam-onderzoek wijst erop, dat deze Haarlemmerhout in de 12e
eeuw gerooid is. Bij ons onderzoek in het veld, bleken in de duinen bij
Zandvoort in de horizon van sthstand tussen het Oude en het Jonge
Duin stobben en stammen van bomen bewaard gebleven, die zonder
uitzondering de sporen vertoonden van bewerking door de mens, dan
wel van brand. 14C onderzoek dateerde de buitenste jaarringen van zulk
een bewerkte stam in het midden van de 12e eeuw, terwijl ook oudheidkundige vondsten op een dergelijke ouderdom wijzen. Ook in de gebieden buiten de voormalige Haarlemmerhout vond in deze periode een
intensivering van bewoning en grondgebruik plaats, waarbij vermoedelijk eventuele laatste resten bos zijn verdwenen. Kort erna werd het
gehele gebied overstoven door het Jonge Duinzand - in het gebied ten
westen van Haarlem bijna zes km landwaarts.
Het verband tussen het wegnemen van het windbeschermende bos
door de mens en het kort nadien beginnen van de overstuiving is onmiskenbaar. We zien hier weer een andere belangrijke factor in de wording
van het duingebied: de werkzaamheid van de mens. Reeds vele eeuwen
voor het begin van de jaartelling was overigens de mens in het duingebied actief, en dit had tot gevolg, dat de vegetatie o.a. door beweiding
een meer open karakter kreeg, dan bij een natuurlijke ontwikkeling
wehicht het geval geweest zou zijn.
.
Vele pre-historische nederzettingen in de duinstrook leggen voorts
getuigenis af van de goede mogehjkheden die de mens hier vond tot
vestiging. Toch kan tijdens de Oude Duinvorming het verband tussen
menselijke werkzaamheid en stuiving nergens zo duidelijk gelegd worden, als bij het begin van de vórming van de Jonge Duinen.
Dit wh niet zeggen, dat de mens aheen verantwoordelijk zou zijn
voor het ontstaan van de Jonge Duinen. Ahereerst was er de verandering
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van de kustlijn waardoor enorme hoeveelheden zand ter beschikking
kwamen. Dan echter de ontbossing, waardoor deze zandmassa's veel
verder landinwaarts kwamen dan anders het geval zou zijn geweest.
Toen eenmaal enig Jong Duin was gevormd, was er vervolgens de zeer
open vegetatie, die geen bescherming tegen herhaalde overstuiving
bood. En er is enige grond voor de veronderstelling, dat het onttrekken
van deze grote hoeveelheden stuifzand aan de zeereep tot gevolg had,
dat de kustafslag steeds verder schreed, verder dan bij een ongestoorde
ontwikkeling van de bebossing achter de kust het geval zou zijn geweest. Tenslotte is er grond voor het vermoeden, dat ook het tijdstip
van de ontbossing van invloed is geweest. Juist aan het eind van de 12e
eeuw en het begin van de 13e eeuw zijn, naar uit onderzoek van historische bronnen is gebleken, enige zeer droge decennia opgetreden, zodat
ook de factor klimaat ten gunste van overstuiving kan hebben gewerkt.
Na 1600 stabihseert de toestand zich en komt uiteindelijk een bescherming tegen de zee tot stand, die niet spoedig doorbroken zal worden. Voor landbouw zijn de ontstane woeste gronden nauwelijks geschikt — zoveel te meer voor de drinkwaterwinning, waardoor sinds de
laatste honderd jaar het duingebied op geheel nieuwe wijze aan veranderingen is onderworpen.
Door het samenspel van de geschetste factoren: kustvorming en zandaanvoer, klimaatsveranderingen, begroeiing en invloed van de mens zijn
onze kustduinen ontstaan, zonder dat het mogelijk lijkt elks aandeel in
ahe gevahen precies te omschrijven. Het is een gebied dat uiterst gevoelig is voor veranderingen, een gebied ook, dat sinds meer dan 5.000 jaar
een effectieve bescherming tegen de zee heeft geboden en daardoor de
kuststreek van West-Nederland voor de mens bewoonbaar heeft gemaakt.
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door
Prof. Dr. G. J. M. van der Kerk
"The history of man is the record o f a
hungry creature in search f o r f o o d "
Hendrick van Loon, "The story of mank i n d " , 1921.

INLEIDING
Schimmels vormen, althans in het grootste aantal van hun verschijningsvormen, samen met de bacteriën, een onderdeel van de microbenwereld. Deze voor de mens normaliter onzichtbare levensvormen werden door onze beroemde landgenoot Antonie van Leeuwenhoek voor
het eerst waargenomen met behulp van het door hem vervaardigde enkelvoudige microscoop en in 1676 beschreven in een aan de Royal
Society te Londen gerichte verhandeling.
Alle schimmels en vrijwel ahe bacteriën zijn heterotroof, d.w.z. dat
zij voor hun groei en energievoorziening moeten beschikken over bepaalde gepreformeerde organische produkten. Deze laatste zijn afkomstig van autotrofe levensvormen, b.v. de groene planten, die met behulp
van het chlorofylsysteem zonhcht direct als energiebron gebruiken en al
hun organische bestanddelen uit anorganische grondstoffen opbouwen.
In de grote stofwisselingskringlopen der natuur spelen de microörganismen een essentiële rol. In een in 1955 voor de Koninklijke Nedertandsche Akademie van Wetenschappen gehouden rede' wees A. J.
Kluyver op de alomtegenwoordigheid der microörganismen en voorts
op hun geweldige kwantitatieve betekenis. Zonder de remineraliserende
capaciteit der microörganismen zou het voor de groei van groene planten noodzakelijke koolzuur binnen 30 a 40 jaar geheel uit de aardatmosfeer zijn verdwenen. Deze voor het hogere plantenleven onmisbare
remineralisatie van "dode" organische materie bracht Pasteur tot de
kernachtige uitspraak: "C'est encore la vie qui préside au travah de la
mort". Het eveneens heterotrofe dierenrijk draagt in totaal minder dan
5% bij tot dh remineralisatieproces. Kluyver kwam dan ook tot de
conclusie, dat op aarde de totale massa der microben die van alle dieren,
de mens inbegrepen, met een veelvoud overtreft.
Naar een voordracht gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde "Dihgentia"
te Utrecht op 10 maart 1969.
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Naast deze saprofytische afbraak van dood organisch materiaal kunnen ook interacties optreden van microben met levende organismen:
mens, dier en plant; wanneer deze interacties schadelijk zijn voor de
gastheer spreekt men van parasitisme. Als voorbeelden noem ik hier de
in meerderheid door bacteriën veroorzaakte infectieziekten bij mens en
dier, en de veelal op schhnmelaantasting berustende plantenziekten.
De schimmels of fungi vertonen een geweldige verscheidenheid aan
verschijningsvormen: wij komen ze b.v. uiterlijk tegen als paddestoelen,
zwammen, draadvormige schimmels en als monocellulaire, op bacteriën
gehjkende gisten. In het algemeen zijn het typisch aerobe (d.w.z. zuurstofbenodigende) organismen, die bij voorkeur op of in vaste, doch
vochtige, miheus opereren. In de kringloop der koolstof verzorgen
schimmels door hun sterk oxyderend vermogen als het ware het sluitstuk.
Het zijn met de bacteriën finale opruimers van koolhydraten en andere
niet-eiwitprodukten, zoals cellulose, hemicellulose, pectine, chitine.
Hun verspreiding geschiedt in hoofdzaak via de lucht d.m.v. sporen
en/of kleine myceliumfragmenten. In de vorm van sporen kunnen tal
van schimmels extreme uitwendige condities langdurig overleven. Worden zij daarna onder voor kieming gunstige omstandigheden gebracht
dan vindt groei en ontwikkeling van de schimmel plaats.
Hoewel men tegenwoordig bepaalde hogere dieren, zelfs over verscheidene generaties, volledig kiemvrij heeft weten te fokken en dus
voor het welzijn van het individuele dier bij goede samenstelhng van het
voedsel microörganismen kunnen worden ontbeerd, gaat dit voor de
dierenwereld als geheel niet op. De door groene planten onder invloed
van stralingsenergie gevormde organische stoffen zouden zich ophopen,
daarmede van heverlede de koolstof aan zijn natuurlijke kringloop onttrekkende. Slechts door natuurlijke oorzaken ontstaande bosbranden
zouden enig soulaas kunnen bieden en de mens zou zelfs bewust deze
en dergelijke middelen ter redding van hoger plantenleven op beperkte
schaal kunnen aanwenden. Het ontbreken van microörganismen zou
echter tevens leiden tot het verlies van de vele door de mens gewaardeerde voedings- en genotmiddelen: brood, boter, kaas, zuurkool, bier
en wyn, om er slechts enkele te noemen.
Wij moeten dus wel tot de conclusie komen dat een wereld zonder
microörganismen en met name ook zonder schimmels, ondenkbaar is.
De mensheid zou zichzelf een uhermate slechte dienst bewijzen met een
brede bestrijding, zo dit al mogelijk mocht zijn, van schimmels in algemene zin. Vandaar mijn weerstand tegen de thel van deze voordracht
"Schimmelbestrijding", die de indruk wekt, dat schimmels worden of
moeten worden bestreden. Niettemin is onze samenleving zonder schimmelbestrijding eveneens ondenkbaar. Hierbij is dan echter geen sprake
van een algemene bestrijding doch integendeel van een zeer specifieke.

SCHIMMELBESTRIJDING

179

Wij bestrijden schimmels slechts als en voorzover zij interfereren met
het menselijk bestaan in directe of indirecte zin, d.w.z. met de specifiek
menselijke belangen. De twee gebieden waarop dergelijke ongewenste
interferenties optreden zijn de aantasting van materialen, voedingsmiddelen inbegrepen en de aantasting van planten.
Ik ga hier voorbij aan de schimmelziekten bij mens of dier, omdat dit
een probleem van geheel andere orde is, dat bovendien grotendeels
buiten myn eigen ervaringsgebied ligt.
Nu dient men zich wel te realiseren dat zelfs in zulke gevallen niet
het bestrijden van de schimmel het primaire doel is, doch de bescherming van het materiaal, resp. van de plant tegen aantasting. In de praktijk is deze bescherming tot dusverre echter het beste te realiseren door
het materiaal of de plant te behandelen met chemische verbindingen,
welke een schimmeldodende (fungicide) of een schimmelgroei remmende (fungistatische) werking uitoefenen. Op enkele factoren, welke bij de
aantasting een rol spelen, zal later worden gewezen.
In het vervolg van mijn verhandeling zal ik sprekende over "schimmeh
bestrijding" dit begrip uitsluitend gebruiken in de zojuist genoemde
specifieke zin. Bovendien zal ik mij in hoofdzaak beperken tot de bestrijding resp. het voorkómen van door schimmels veroorzaakte plantenziekten.
Bij de materiaalbescherming liggen de problemen in wezen eenvoudig. De bedoeling is veelal de fysiche eigenschappen van materialen —
hout, papier, verf, maar ook beton, olie etc. — zo lang mogelijk in volle
omvang te behouden en men doet dit door de materialen met de voor
het doel meest werkzame en economisch meest aantrekkelijke chemische verbindingen te impregneren resp. door ze onder zodanige omstandigheden te gebruiken (droog b.v.!) dat schimmelaantasting de geringst
mogelijke kans krijgt. Een economisch werkend en veilig spoorwegstelsel zou in de vorige eeuw niet kunnen zijn ontwikkeld wanneer men
niet de beschikking zou hebben gehad over creosoot, een produkt van
de steenkooldesthlatie. Miljoenen dwarsliggers werden en worden met
creosoot geïmpregneerd, doch hetzelfde geldt voor de gigantische aantahen telefoonpalen, al het mijnhout en ahe meerpalen en houten aanlegsteigers overal ter wereld. Er zijn nieuwere en betere houtconserveringsmiddelen ontwikkeld, zoals het pentachloorfenol, doch zelfs nu
bedraagt het totale wereldverbruik aan creosoot voor dit doel vele honderdduizenden tonnen per jaar.
Schimmels belagen in de eerste plaats al onze materialen op cellulosebasis, zoals hout, katoen, jute, linnen, papier etc. Het kenmerkende is
dat wij hierbij van belagen spreken zolang deze materialen voor ons een
nuttige functie vervullen. Daarna vinden wij het heel prettig en evenzeer
vanzelfsprekend, dat "de natuur" onze afval geruisloos, reukloos en snel
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opruimt, hetgeen inderdaad met materialen van deze aard het geval is.
Materiaalbescherming tegen schimmels heeft dus door zijn aard een
tijdelijk karakter, waarbij het toegepaste middel qua werking en economie zorgvuldig wordt afgestemd op het beoogde doel.
Het vermogen van schimmels tot biologische afbraak van koolstofhoudende materialen, zelfs van ietwat exotische, is wonderbaarlijk.
Niettemin moeten wij met enige bezorgdheid constateren dat de techniek het voor elkaar brengt op steeds toenemende schaal koolstof vast
te leggen in nieuwe soorten plastics, die nauwelijks (polyethyleen, polypropyleen) of in het geheel niet (polyvinylchloride) door schimmels
worden aangetast. De hierdoor optredende vervuiling van de biosfeer,
die nog weer van geheel andere aard is dan de gevreesde luchtverontreiniging, zie ik met groot pessimisme tegemoet. Ik denk hier in het bijzonder aan de ontelbare plastic bekertjes, zakjes en verpakkingsfoliën
en aan de nieuwe mode: de plastic wegwerpflessen.
Het is verleidelijk hier de noodzaak tot materiaalbescherming en tot
bescherming van te velde staande gewassen, geoogste produkten en van
industrieel verwerkte voedingsmiddelen tegen microbieel bederf cijfermatig toe te lichten. Ik zal dit slechts in zeer beperkte mate doen. Zij
die zich voor déze achtergronden interesseren kunnen ahe gegevens vinden in F.A.O.-rapporten. Genoeg zij, dat alleen in de U.S.A. de totale
jaarlijkse oogstdervingen door schimmelziekten van planten worden geschat op 4,5 miljard dohar.
Fig. 1 geeft een indruk van de oogstdervingen welke door de aantasting van te velde staande gewassen kunnen optreden.
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Fig. 1. Relatieve tarweopbrengst bij infectie van
tarweplanten in verscliillende groeistadia met
de verwekker van bladroest.
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(C. O. Johnston en E. C. Miller, Journ. Agr. Res. 49 966 (1934)),
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Voorts tonen F.A.O.-berekeningen, dat de jaarlijicse verliezen aan reeds
geoogste en opgeslagen tarwe en rijst circa 33 miljoen ton bedragen,
genoeg om 1 5 miljoen mensen een jaar lang te voeden. In deze tijd van
internationale gerichtheid op hulp aan ontwikkelingslanden is het wel
eens goed ons te reahseren, dat deze hulp, indien zij in natura wordt
gegeven, meestal hopeloos inefficient blijkt, wegens het onvermogen der
ontvangende partijen de materialen en voedingsmiddelen doelmatig op
te slaan en te distribueren. Het is bekend dat in vele gevallen de gezonden goederen niet veel verder komen dan de kaden en vhegvelden en
daar ten prooi vahen aan microbiologisch bederf en aan insecten en
knaagdieren.
Hoe aantrekkelijk het ook moge zijn op het thema der bescherming
van materialen en voedingsmiddelen door te gaan, ik wh dit toch niet
doen. Het komt mij namelijk voor, dat hier economische en organisatorische aspecten — om van de politieke maar te zwijgen! — van grotere
acute betekenis zijn dan ons huidig technisch-wetenschappelijk kunnen. Of, met andere woorden, als wij de thans beschikbare kennis en
inzichten op de juiste wijze zouden aanwenden zouden wij deze problemen een heel eind tot een oplossing kunnen brengen. Dit is in eerste
instantie meer een zaak van betere internationale planning en'samenwerking dan van vermeerdering van wetenschappelijke kennis en inzichten.
Geheel anders ligt het daarentegen bij de bestrijding van plantenziekten. Daar is men zich bewust van de noodzaak, dat geheel nieuwe
concepten aan de bestaande methoden moeten worden toegevoegd, welke slechts op grond van voortgezet fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek zijn te vinden. Omdat bovendien mijn instituut, het Organisch
Chemisch Instituut TNO te Utrecht, zich met deze problematiek bezighoudt heb ik de vrijheid genomen het zwaartepunt van mijn verhandeling te leggen bij de bescherming van levende planten tegen schimmeh
aantasting.
DE BESCHERMING VAN PLANTEN TEGEN SCHIMMELAANTASTING
Sinds de mensheid haar nomadisch bestaan kon opgeven door bewuste beoefening van de landbouw heeft zij ervaren, dat de daarmede verworven grotere bestaanszekerheid door nieuwe gevaren werd bedreigd.
Men spreekt tegenwoordig gaarne over "verstoring van het natuurlijk
evenwicht" en doelt daarbij dan veelal op de toepassing van chemische
middelen ter bestrijding van ziekten en plagen. De grootste verstoring
van dit evenwicht is echter gelegen in de aanleg van steeds grotere
monoculturen die moeten dienen om een zich steeds uitbreidende
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wereldbevolking van het nodige voedsel te voorzien. Zulke monoculturen lokken als het ware explosieve aantastingen uit. Reeds in het
Oude Testament lezen wij van massale oogstvernietigingen, die, voorzover het schimmelaantasting betrof, op basis van de toenmaals bestaande kennis volkomen onbegrypelijk waren.
Achteraf weten wij dat door de gehele wereldgeschiedenis heen massale schimmelaantastingen van landbouwgewassen het economisch patroon vaak diepgaaand hebben gewijzigd en zelfs de geschiedenis van
volken een andere loop hebben gegeven.
Een frappant voorbeeld - ook al omdat het zo recent is - vormen de
tussen 1845 en 1869 opgetreden hongersnoden in Ierland, door de
herhaalde en massale aantasting van de aardappeloogsten door de sclhmmel Phytophthom infestans, de verwekker van de zogenaamde aardappelziekte. Gedurende die periode stierven één miljoen Ieren de hongerdood en ongeveer een half mihoen Ieren emigreerden naar de V.S.
Onder de nazaten van deze emigranten tellen wy thans zowel de familie
Kennedy als de vele politieagenten in New York en andere Amerikaanse
steden. Hierbij deed zich nog een byzonder tragische factor voor. Ik
volg hier de beschrijving welke HorsfalP geeft in zijn in 1946 verschenen boek "Fungicides and their Action": "In 1846 a newspaper correspondent in Wales noted that potato blight was not present on potatoes
near a copper smelter, whereas potatoes further away were a stinking
putrid mess". Niemand ging op deze aanwijzing in en de Ieren zetten
hun ongelijke strijd voort. Horsfall drukt dit als volgt uh: "At any
rate the blight went ahead and demolished the Irish potatoe and the
Irish starved . . . despite a mountain of copper that they could almost
see just across the Irish sea in Wales". En dan te bedenken, dat reeds in
1807 de Fransman Prévost had beschreven, dat de sporen van de op
tarwe parasiterende roestschimmel Tilletia caries zeer gemakkelijk worden gedood door verdunde kopersulfaatoplossingen!
Bijna had deze historie zich enige decennia later in Frankrijk herhaald. Omstreeks 1840 ontstond daar de gewoonte om langs voetpaden
staande wynranken te bespuiten met een mengsel van koper sulfaat en
kalk, in de hoop dat de giftig-groene kleur voorbijgangers zou weerhouden van ongeoorloofd plukken. Sinds het midden van de zeventiger
jaren werd de Franse wijncultuur in steeds ernstiger mate bedreigd door
valse meeldauw {Peronospora). De toen reeds tegen andere schimmelziekten ingeburgerde zwavelpreparaten bleken onwerkzaam te zijn en
Frankrijk rekende reeds ernstig met een totale destructie van zijn wijnbouw. Totdat in 1882 Mhlardet in de omgeving van Bordeaux waarnam,
dat de om bovengenoemde redenen met kopersulfaat en kalk bespoten
wijnranken niet slechts weerstand boden tegen diefstal, doch tevens
tegen aantasting door de valse meeldauw. Mihardet miste ditmaal de
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aansluiting niet en met zijn waarneming begint de zegetocht van de z.g.
"Bordeause pap", die tot op de huidige dag het middel bij uitstek is ter
bescherming van de wijnoogsten over de gehele wereld.
Nu is het niet mijn bedoeling lang te bhjven stilstaan bij de prewetenschappelijke bestrijding van schimmelziekten. Zelfs zonder een
duidelijk inzicht te hebben in de causale relatie tussen schimmels en
plantenziekten had men langs zuiver empirische weg anorganische zwaveh en koperpreparaten leren toepassen. Een eerste doelbewuste benadering viel samen met de beroemde onderzoekingen van Paul Ehrhch,
rond 1900, op het gebied van de chemotherapie van infectieziekten bij
de mens met behulp van organoarseen, -antimoon- en -bismutverbindingen. Soortgelijk onderzoek op het gebied van de organokwikzilververbindingen leidde tot de ontwikkehng van een reeks fungiciden die
nog steeds van enorme betekenis zijn voor de ontsmetting van zaaizaden
in de grote graancultures, ter voorkoming van aantasting door bodempathogenen. Terzijde merk ik hier op, dat juist gedurende de afgelopen
vijf jaren zeer ernstige toxicologische bezwaren tegen de organokwikverbindingen zijn gerezen die de betreffende toepassing sterk ongewenst
maken, ondanks het feit dat men nog geen praktisch en economisch
bruikbaar alternatief kan stellen.
Alvorens de moderne ontwikkelingen betreffende schimmelbestrijding — die rond 1930 zijn aangevangen — te bespreken, moeten nog
enkele algemene aspecten worden genoemd, waarop deze ontwikkelingen geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd.
Ik heb reeds opgemerkt dat, zeker bij de toepassing van schimmelbestrijdingsmiddelen in de landbouw, het doel niet is het doden van
schimmels, doch het beschermen van planten. In de natuur zijn de
meeste planten in staat zichzelf te beschermen. Onder de indruk van het
destructieve geweld waarmede plantenziekten om zich heen kunnen
grypen en van hun ernstige economische en sociale gevolgen hebben wij
soms de neiging over het hoofd te zien, dat in de plantenwereld niet
resistentie tegen, doch gevoeligheid voor schimmelaantasting de uitzondering vormt. Onder de ruim 100.000 geclassificeerde schimmelspecies
zijn er slechts ca. 200 waarvan bekend is dat zij ernstige plantenziekten
kunnen veroorzaken. Het overgrote deel van het huidige fungicidenverbruik in de landbouw richt zich evenwel tegen niet meer dan een dozijn
species, hetzij omdat de beschikbare bestrijdingsmiddelen tegen de
overige minder effectief zijn, hetzy omdat economische factoren een
doeltreffende bestrijding in de weg staan. Als dramatisch voorbeeld,
waarbij beide factoren in het spel zijn geweest, wil ik herinneren aan de
eliminatie van de iep uit West-Europa en uit het Noordoosten der Verenigde Staten tengevolge van de iepziekte ("Dutch elm disease") veroorzaakt door Ceratocystis ulmi. De ziekte werd het eerst waargenomen in
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1919 in Zuid-Holland en verspreidde zich daarna zeer snel over geheel
West-Eropa en de V.S.
Iedere gezonde plant is immuun tegen vrijwel alle bestaande schimmelspecies en wordt in beginsel slechts aangetast door een zeer klein
aantal soorten, welke voor de betreffende plantesoort en soms zelfs
voor het betreffende planteras in hoge mate specifiek kunnen zijn. Zo
komt men tot de aanvaarding van een hoge wederzijdse gastheer/parasiet-specificiteit. Zeker spelen ook externe factoren een rol van betekenis in de plant-parasiet relaties. Zulke factoren (o.a. temperatuur, vochtigheid, dikte van de cuticula) zijn voornamelijk werkzaam in het stadium voorafgaande aan de penetratie van de schimmel in de plant. Zo is
de in Frankrijk gevreesde schimmelziekte van suikerbieten, veroorzaakt
door Cercospora beticola, in Nederland niet van belang wegens de hier
heersende gemiddeld lagere buitentemperaturen. Omgekeerd blijken in
kasculturen bepaalde komkommerrassen resistent te zijn tegen Cladosporium cucumerinum indien de kastemperatuur minstens 20° bedraagt. Beneden de 20° zijn dezelfde komkommerrassen vatbaar.
In een aantal gevallen is het gelukt resistentie terug te voeren op de
aanwezigheid, resp. de vorming onder invloed van de binnendringende
schimmel, van fungitoxische stoffen in hogere planten. Een frappant
voorbeeld is de aanwezigheid in jonge tulpenbollen van de vluchtige
fungitoxische verbinding "tulipaline":^
H^C

C=CHa

C=0
Het vatbaar worden van de oudere bollen, in het bijzonder gedurende
de laatste paar weken vóór de oogst, tegen aantasting door Fusarium
oxysporum valt samen met het verdwijnen (welhcht mede door verdamping) van deze verbinding. Toch is het niet mogelijk in meer algemene
zin vatbaarheid en resistentie op een zo eenvoudige stoffelijke basis te
verklaren.
Wij zijn genoodzaakt aan te nemen dat vatbaarheid van een plant
voor een schimmel heeft te maken met het totstandkomen van een zeer
nauwe en hoogst specifieke biochemische interrelatie tussen de beide
organismen. Onderzoek heeft getoond dat resistentie en vatbaarheid
volledig worden bepaald door de genetische patronen van microörganisme en plant. Op deze genetische aspecten, die van grote praktische
betekenis zijn voor het kweken van nieuwe resistente rassen door het
inkruisen van resistentiefactoren, zal ik hier echter niet verder ingaan.
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Inmiddels is het geen toeval dat bij de bestrijding van schimmelziekten van planten tot dusver vrijwel uitsluitend successen zijn behaald via
een aanval op de schimmel vóórdat deze de plant is binnengedrongen.
D.w.z. tot dusver kunnen wij de plant effectiever beschermen dan genezen. Evenmin is het toeval, dat de meest succesvolle pogingen tot het
kweken van resistente planterassen betrekking hebben op obligate parasieten. De zeer specifieke en dus beperkte gastheerkeuze van de obligate
schimmels (echte meeldauw, graanroest enz.) wordt in de natuur echter
gecompenseerd door hun groot vermogen tot het ontwikkelen van nieuwe fysiologische rassen waartegen de resistente plant geen afdoende
verweer heeft. De minder hoog gespecialiseerde parasitaire fungi, die
een veel bredere gastheerkeuze hebben, overleven juist door dit vermogen tot gastheerwissehng. De ontwikkehng van resistente plantenvariëteiten tegen deze meer omnivore parasieten is tot dusver weinig bemoedigend verlopen. Ik ben van mening, dat op dit laatste gebied de chemische bestrijding, in welke vorm dan ook, voorhands nog veruit de beste
kansen biedt.
Hoewel de klassieke anorganische zwaveh en koperfungiciden nog
steeds van grote betekenis zijn, trad na 1930 de bestrijding van plantenziekten een geheel nieuwe fase binnen. Met een in 1931 ingediende
aanvrage waarop in 1934 octrooi werd verleend, openden de Amerikanen Tisdale en Wilhams" het moderne tijdperk der plantenziektenbestrijding. Het begin was weinig spectaculah. Op basis van de reeds bekende werking van anorganische zwavel en van zwaveldioxide werd een
reeks organische zwavelverbindingen op hun desbetreffende werkzaamheid onderzocht. Deze reeks lag, bij wijze van spreken, gereed in het
chemicahënmagazijn en was in hoofdzaak tussen 1920 en 1930 ontwikkeld, bij het systematisch zoeken naar versnehers van het proces der
rubbervulcanisatie. Eén type, dat der dimethyldithiocarbaminaten en
hun oxydatieprodukt, het tetramethylthiuramdisulfide, stak qua fungitoxicheit met kop en schouders uit boven ahe andere. De technische
bereiding dezer verbindingen is zeer eenvoudig:
NaOH
(CH3)2NH + CS2
(CH3)2N-C-SNa + H^O
dimethylamine

zwavelkoolstof

S
Na-zout van
dimethyldithiocarbaminezuur

(CH3)2N-C-SNa
S

oxyd.

(CH3)2N-C-S-S-C-N(CH3)2
s

s

Tetramethylthiuramdisulfide
„TMTD"
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Desondanks was de tijd voor praktisclie toepassing in de landbouw
blijkbaar nog niet rijp. Eerst na 1945, nadat inmiddels nog twee groepen van zeer werkzame organische fungiciden waren ontdekt, leerde de
landbouw van deze middelen gebruik te maken. Eén van deze groepen
was een structuui-variant van de reeds genoemde dialkyldithiocarbaminaten, die achteraf van nog grotere betekenis is geworden dan de oorspronkelijk door Tisdale en Whliams geclaimde verbindingen. Omdat
deze groep ook thans nog tot de meest gebruikelijke praktijkfungiciden
behoort wordt hier de, opnieuw zeer simpele, bereiding vermeld:
H2N-CH2CH2-NH2 + 2 CS2

NaS-C-N-CHjCHrN-C-SNa + 2 H^O
H II
II H
S
S

ethyleendiamine

dinatriumzout van ethyleenbisdithiocarbaminezuur
„nabam"

In de praktijk wordt de oplosbare natrium verbinding niet als zodanig
toegepast, doch gebruikt men de veel minder oplosbare zink en mangaanzouten (resp. "zineb" en "maneb").
Deze vroege ontwikkehngen leidden tot zeer intensief onderzoek,
vooral in de chemische industrie. Duizenden organisch-chemische verbindingen uit de meest gevarieerde structuurklassen werden op fungicide werkzaamheid onderzocht; honderden verbindingen werden onder
praktijkomstandigheden getoetst en tenslotte resulteerde het huidige
bescheiden arsenaal van nauwelijks twintig verbindingstypen, dat in de
praktische bestrijding van schimmelziekten tot dusverre van waarde is
gebleken.
Ik zal U niet vermoeien met een opsomming van deze praktijkfungiciden, noch ga ik in op de interessante structuur-werkzaamheidsrelaties
of op het biochemisch werkingsmechanisme dezer verbindingen. Voor
één type verbindingen mag ik wellicht een uitzondering maken omdat
het is voortgekomen uit werk van mijn eigen instituut'. Dit betreft de
in 1951 ontwikkelde en sinds 1957 in de praktijk toegepaste trifenyltinverbindingen welke thans over de gehele wereld bezig zijn de koperver-

trifenyltinacetaat
„Brestan"

en

trifenyltinhydroxyde
„ D u ter"

bindingen te verdrijven in de bestrijding van de beruchte aardappelziekte {Phytophthom infestans). De effectivheh van de organotinfungiciden is uitzonderlijk hoog. In hoeveelheden van 0.5 tot 1,5 kg per ha
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beschermen zij zowel de boven- als de ondergrondse delen van de aardappelplant tegen aantasting. Eerder noemde ik de fungitoxische eigenschappen van anorganische koper- en van organische kwikverbindingen.
Van deze metalen is bekend, dat zij in zeer algemene zin toxisch zijn,
vrijwel ongeacht de wijze waarop zij chemisch zijn gebonden. De organotmverbindihgen nemen wat dit betreft een volslagen uitzonderingspositie in. Niet slechts is tin in zijn anorganische vormen in algemene
zin non-toxisch en dus tevens volslagen inactief tegen schimmels, doch
bovendien is bij de organotinverbindingen activiteit gebonden aan één
bepaald structuurtype, waarbij drie organische groepen aan het tinatoom zijn gebonden"^. Dh blijkt uh de volgende tabel:
Fungitoxiciteitswaarden
van ethyltinverbindingen
in afliankelijlcheid van het
aantal aan t i n gebonden
ethylgroepen.

Verbinding

Groeiverhinderende concentratie i n m g / l
(p.p.m.) moutagar; p H ca. 6; 24''C
Botrytis
ollii

(aH,).Sn
(C,H,),SnCl
(Ca),SnCl,
CHjSnCb
SnCb

SnCb

PeuicilHum
ilalician

50 >
0.5
100
> 1000 >
> 1000 >
> 1000 >

Aspergillus niger

Rhizopiis
nigricans

1000
100
100
2
5
2
100
500
200
1000 > 1000 > 1000
1000 > 1000 > 1000
1000 > 1000 > 1000

Doch zelfs bij dh structuurtype blijkt de uiteindelijke activiteit nog
weer sterk af te hangen van de aard der aan tin gebonden organische
groepen:
Fungitoxiciteit van verbindingen RaSnOCOCHa

R.SnOCOCa
R =

Methyl
Ethyl
?i-Propyl
/'-Propyl
«-Butyl
n-Hexyl
n-Octyl
Fenyl
C.H,HgOCOCH:,

Groeiverhinderende concentratie i n m g / l
(p.p.m.)pepton-glucose agar.pH ca.6-8; 24°C
Bolrylis
ollii

Penicilliiim
ilalicum

Aspergillus niger

200
1
0.5
0.1
0.5
>500
>500
10

500
10
0.5
0.1
0.5
>500
>500
1

200
2
0,5
1
1
>500
>500
0.5

0.5

0.5

0.5

Rhizopiis
nigricans

500
2
0.5
1
1
>500
>500
5
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Ter vergelijking zijn ook de groeiremmende concentraties opgenomen
van een fenylkwikverbinding die tot de krachtigste fungiciden behoort
welke men voordien kende.
Ahe fungiciden waarop ik tot dusver heb gedoeld zijn beschermende
fungiciden. Zij beschermen de plant door de schimmels te doden alvorens deze de kans hebben gekregen de plant binnen te dringen. Rond
1940 ontwikkelde zich de idee stoffen in de plant te brengen die van
binnenuit de invasie van schimmels zouden kunnen verhinderen, dan
wel reeds opgetreden infecties tot staan zouden kunnen brengen. Dh
concept werd in hoofdzaak gelanceerd ter mogelijke bestrijding van de
iepziekte, welke door een vaatschimmel wordt veroorzaakt. Er werden
zelfs aanvankelijke successen behaald met het bekende antisepticum
8-oxychinoline in de vorm van het sulfaat, beter bekend als "superol",
doch in de praktijk strandde deze toepassing op economische factoren.
Niettemin liad hiermede het begrip systemische fungiciden ^ d.w.z.
fungiciden die door opname via het blad of de wortels hun werking in
de inwendige vaatsystemen van de plant uitoefenen - zijn intrede gedaan. In de achter ons liggende decennia is ook op dit gebied opmerkelijke voortgang geboekt, die ik echter niet in detail zal bespreken. Wel
wil ik hier aandacht geven aan een belangwekkend nevenresultaat van
het zoeken naar systemische fungiciden, dat welhcht de weg zal openen
naar een geheel nieuwe benadering van het probleem der plantenziektenbestrijding.
Het zal duidelijk zijn, dat een belangrijk aspect bij het zoeken naar
systemische fungiciden is het vinden van systemische stoffen d.w.z.
verbindingen die door de intacte plant - hetzij via het blad, hetzij via
de wortels - worden opgenomen en van de opnameplaatsen af naar alle
delen van de plant worden getransporteerd. Deze condhio sine qua non
voor systemische-fungicide activiteit hebben wij zelfs op een gegeven
moment centraal gesteld bij ons onderzoek. Nu bleek, tot onze aanvankelijke verrassing, dat een aantal opneembare en transportabele - dus
systemische - verbindingen een gunstig effect had op het ziektebeeld,
terwijl in overeenkomstige concentratie hoegenaamd geen werking uitgeoefend werd op de betreffende schimmel zelf en die verbindingen
evenmin door de plant secundah in fungitoxische stoffen werden omgezet. Als men een verschijnsel eenmaal kent is het dikwijls niet erg moeilijk er een redelijke verklaring voor te geven en zo was het ook hier.
Even eerder heb ik uheengezet dat de aantasting van een hogere plant
door een schimmel berust op het totstandkomen van een specifieke
biochemische relatie tussen de beide organismen. Men kan deze interrelatie verstoren door één der beide betrokken organismen te doden, resp.
in zijn ontwikkeling te remmen, waarbij men dan om begrijpelijke rede-
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nen de schimmel als aanvalsobject kiest. Op deze basis werken derhalve
zowel de beschermende als de systemische fungiciden. In beginsel is het
echter mogelijk veel subtieler te werk te gaan, door de aanval te richten
op de zojuist genoemde specifieke interactie van de stofwisselingssystemen van schimmel en plant. Schematisch kan men dh als volgt aanduiden:
chemische
verbinding

plant ^ _ _ Z ^ _ ^

schimmel

In deze zin laten zich grosso modo nog drie gevallen onderscheiden
betreffende de wijze waarop zulke systemische verbindingen kunnen
ingrijpen:
le. Zij kunnen het basaal-metabolisme van de plant zodanig wijzigen,
dat de plant een onaantrekkelijke gastheer wordt voor de parasiet!
Zodanige stoffen verhogen derhalve op directe wijze de weerstand
van de plant tegen een bepaalde schimmel. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk gebleken met behulp van gemodificeerde groeistofstructuren de suikerspiegel in de plant te beïnvloeden. Deze bleek op zijn
beurt reproduceerbaar samen te hangen met verhoogde of verlaagde
vatbaarheid voor bepaalde aantastingen.
2e. Zij kunnen inactivatoren zijn van door schimmels afgescheiden biochemische aanvalswapens zoals toxinen en weefselvernietigende enzymen. Bij vele vaatziekten (o.a. de iepziekte) spelen schimmeh
toxinen een essentiële rol. Zij introduceren gomvorming in de houtvaten, die daardoor verstoppen met als gevolg verstoring van het
voedseltransport. Vele schimmels produceren extracellulahe pectolytische enzymen, die door afbraak van de als plantaardige structuurelementen gewichtige pectinen weefseldestructies veroorzaken.
Tot dusverre zijn slechts bescheiden resultaten behaald bij de inactivering van toxinen en enzymen. Het best bekende voorbeeld is de
bescherming van tomatenplanten tegen Fusarium oxysporum door
toediening van het natriumzout van rufiaanzuur (1,4-dihydroxyanthrachinonsulfonzuur-2) aan de wortels.''
O

OH
SO3H

O

OH

nhiaanzuur
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Fig. 2. Bescherming van tomatenplanten tegen aantasting door Fusarium
mann'').
links: controle

oxysporum

(Gross-

midden; geïnfecteerd
rechts: geïnfecteerd en behandeld via de wortels met 10"^ M rufiaanzuur-Na

Grossman (fig. 2) vond, dat in de toegepaste concentratie
(10"^M) het rufiaanzuur geen remstof is voor Fusarium, doch vi'el
voor de door deze schimmel geproduceerde pectolytische enzymen.
Inmiddels zijn de noodzakelijke concentraties prohibitief voor toepassing in de praktijk.
3e. Het derde geval, dat de toegediende systemische verbinding interfereert met het nieuwe biochemische systeem, dat door interactie van
de twee organismen - plant en schimmel - ontstaat, biedt uiteraard
de meest veelzijdige, maar tegelijkertijd de minst concrete aanknopingspunten.
Ter ondersteuning van deze benaderingswijze zijn wij in Utrecht
enkele jaren geleden een onderzoek begonnen naar de biochemische
achtergronden van natuurlijke resistentiemechanismen, onder gebruikmaking van resistente en niet-resistente plantenrassen.
Ik zal het voorgaande toehchten met een kort overzicht van een
recente richting van onderzoek, welke terzake van dh derde aspect
in Utrecht wordt gevolgd.
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DE WERKING VAN PHENYLTHIOUREUM TEGEN VRUCHTVUUR
BIJ KOMKOMMER
Enige jaren geleden werd gevonden dat een wortelbehandeling van
komkommerkiemplantjes met een oplossing van 50 ppm fenylthioureum (PTU) in water de plantjes volledig beschermt tegen aantasting
door de schimmel Cladosporium cucumerinum, de verwekker van het
vruchtvuur^

S
fenylthioureum (PTU)

Kiemplanten werden met hun wortels gedurende 2 dagen geplaatst in
water of in 50 ppm PTU. Daarna werden de plantjes overgebracht in
schoon water en bespoten met een sporensuspensie van Clad, cucumerinum. Na 7 dagen waren de onbehandelde plantjes zwaar aangetast. De
behandelde waren volledig beschermd.
Ter onderdrukking van de groei in vitro van Clad, cucumerinum moet
aan de voedingsbodem het PTU in een concentratie van minstens 500
ppm worden toegevoegd. Perssap uit komkommerkiemplanten, die via
de wortels met een oplossing van 50 ppm PTU waren behandeld en die
als gevolg hiervan volledig waren beschermd tegen aantasting door Clad,
cucumerinum, bleek slechts 10 a 20 ppm PTU te bevatten. Deze concentratie is vele malen te laag om het effect van de PTU-behandeling te
verklaren op basis van een directe fungicide werking. In het perssap
kwamen evenmin fungicide stoffen voor die door de plant, hetzij direct
of indirect, uit het toegediende PTU waren gevormd. PTU bleek geen
remstof te zijn van de pectolytische enzymen die Clad, cucumerinum
afscheidt. Alle gegevens wezen er dus op, dat wij in het geval van PTU
hebben te maken met een verbinding die het metabolisme van de plant
beïnvloedt of direct ingrijpt in het biochemische samenspel tussen
schimmel en plant.
Nu was het reeds bekend dat PTU een zeer sterke inhibitor is van
enzymsystemen bekend als polyfenoloxydase'*. Dunne schijfjes, gesneden uit een aardappelknol, werden gedurende 1 uur gelegd in oplossingen van PTU van verschihende concentratie. Onbehandelde schijfjes bevatten een zeer actief polyfenoloxydase-systeem, zoals blijkt uit de snelle roodkleuring na het aanbrengen van enkele kristallen dopa (dihydroxyfenylalanine) op het weefsel. Reeds 5 ppm PTU was voldoende om
deze oxydatie van dopa volledig te onderdrukken. Dit is een aanmerkelijk lagere concentratie dan die waarin het PTU in de beschermde kom-
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kommerplant aanwezig is, nl. 10 a 20 ppm.
Inmiddels was ook een tweede effect van PTU op een in de komkommerplant aanwezig enzymsysteem bekend geworden, nl. op het enzym
peroxydase'" . Evenals polyfenoloxydase oxydeert ook peroxydase fenolen; alleen is in het laatste geval de aanwezigheid van waterstofperoxyde als oxydans vereist. In vitro bhjkt de werking van peroxydase
door PTU noch te worden geremd noch te worden gestimuleerd. Tot
onze verrassing was de peroxydase-activiteit van met PTU behandelde
komkommerplanten echter significant hoger dan die in controleplanten. Zelf toenemingen tot 300% van de controle-activiteit werden
waargenomen.
Enkele jaren terug had Hijwegen" in Wageningen interessante histologische verschhlen geconstateerd tussen komkommer-variëteiten die gevoelig voor en die resistent zijn tegen Cladosporium. Ongeoculeerde
variëteiten vertoonden geen verschillen, doch na infectie met Cladosporium trad in de resistente planten sterke lignificatie op rond de primaire
penetratieplaatsen. Hijwegen suggereerde dat hierdoor welhcht door de
plant een mechanische barrière wordt opgeworpen tegen de verdere
penetratie van het schimmelweefsel. Bij de gevoelige plant blijft lignificatie geheel achterwege en kan de schimmel zich ongehinderd door de
plant verspreiden. Onder enig voorbehoud mogen wij hier spreken van
een natuurlijk resistentie-mechanisme, samenhangende met het al of niet
optreden van snelle lignificatie in de plant onder invloed van de binnendringende infectiehyphen van de schimmel.
Het is nu zeer suggestief, dat gevoelige komkommervariëteiten, welke
door behandehng met PTU kunstmatig resistent zijn gemaakt op precies
dezelfde wijze met sterke lignificatie reageren op het plaatsehjk binnendringen van Cladosporium. Men krijgt ook hier sterk de indruk dat er —
ditmaal als consequentie van de PTU-behandeling — direct na het binnendringen van de schimmel krachtige lignine-barrières worden opgeworpen, die de verdere penetratie van de schimmel tegenhouden. De
eerder beschreven waarneming dat PTU-behandeling van komkommerplanten voert tot een sterk verhoogde peroxydase-activiteit wordt nu
bijzonder interessant, omdat het bekend is dat één van de enzymen die
betrokken zijn bij de synthese van lignine uit fenolen, het peroxydasesysteem is.
De behandehng van komkommerplanten met PTU resulteert dus in
drie meetbare resp. zichtbare en reproduceerbare effecten:
1 e remming van de polyfenoloxydase
2e verhoging van de peroxydase-activiteit
3e versterkte lignificatie rond penetratieplaatsen van Cladosporium.
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Het ligt voor de hand, dat de versterkte lignificatie niet slechts tot
stand komt door activering van het daarbij betrokken enzymsysteem,
de peroxydase, doch tevens ten gevolge van de remming van de polyfenoloxydase, waardoor namelijk in absolute zin meer fenolen als precursors beschikbaar komen voor omzetting in lignine.
Al te ver mogen wij inmiddels de vergelijking tussen natuurlijk d.w.z. genetisch — resistente komkommerplanten en zulke, die door
PTU-behandeling onvatbaar zijn gemaakt, niet doortrekken. Wij vonden b.v. geen significant verschh in peroxydase-activiteit voor hypocotylen van natuurlijk-resistente en van vatbare komkommervariëteiten.
Er rijzen hier nog vele vragen die slechts door voortgezet onderzoek
zijn te beantwoorden, doch één ding is wel duidelijk: met een benadering als deze zijn wij reeds ver verwijderd van het meer primitieve doel
dat met de klassieke schimmeldodende middelen werd nagestreefd.
Doch laten wij ons tevens niet vergissen: deze klassieke middelen zyn in
vele decenniën van uiterst zorgvuldig onderzoek ontwikkeld en hebben
hun grote praktijkwaarde, ook in economisch opzicht, afdoende bewezen. Er zal nog zeer veel werk nodig zijn om de thans verkregen nieuwe
inzichten om te zetten in praktijkmiddelen die attractiever zijn dan de
huidige land- en tuinbouwfungiciden.
SLOTBESCHOUWING
Tenslotte zou ik over "Schimmelbestrijding" nog enkele opmerkingen van wijdere strekking willen maken.
Ik hoop U duidelijk te hebben gemaakt dat verdere wetenschappelijke en praktische voortgang op het gebied der schimmelbestrijding maar dit geldt ook voor alle andere gebieden waar onze oogsten, voorraden, materialen, huizen en gezondheid door aantasting en ziekten
worden bedreigd - dringend noodzakelijk is. Met betrekking tot de
landbouw is wel eens gezegd, dat wij niet oogsten wat wij hebben
gezaaid en verzorgd, maar wat de insekten en schimmels ons overlaten.
In 1962 heeft de, inmiddels overleden, Amerikaanse biologe en
schrijfster Rachel Carson in een beroemd geworden boek "Shent
Spring" alarm geslagen tegen de gevaren, welke aan de chemische bestrijding van ziekten en plagen zijn verbonden'^ . Of beter gezegd: zij
heeft gewezen op de risico's welke op lange termyn de eenzijdige toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen met zich brengt. De wereld
had deze waarschuwing nodig: de aanvankelijke successen waren te
groot geweest en ik denk hier in het bijzonder aan het DDT. Het ligt in
de menselijke aard om bij het behalen van een groot succes te denken
dat wij het nu weten, dat wij nu de oplossing hebben gevonden.
Het boek van Rachel Carson heeft met een schok onze tijdelijke
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verblinding doorbroken. Eveneens heeft het onze ogen geopend voor
ongewilde en ongewenste neveneffecten van de moderne techniek,
waarop de huidige menselijke samenleving grotendeels steunt, zoals
lucht- bodem- en waterverontreiniging, kortom de verontreiniging van
ons milieu. Dit is echter slechts een onderdeel van een veel verderstrekkende problematiek, waaromtrent Kuenen zich in 1964 tijdens het
symposium "Op Leven en Dood'"^ als volgt uitte.
"Tijdens het proces dat wij evolutie noemen, zijn in een zekere periode organismen ontstaan, die wij nu mensen noemen. Wanneer dit
precies is geweest, laat zich moehijk bepalen en die bepaling hangt
o.a. af van wat onze definitie van mens is. Zeker is dat nog geruime
tijd die mens geleefd heeft als deel van de natuur en daarop niet meer
invloed heeft gehad dan welke andere tamelijk grote alleseter ook.
Geleidelijk heeft zich nu die opvallende ontwikkeling voorgedaan, die
leidde naar een organisme met een cultuur. Daarmee werd tevens
geboren de tegenstelhng tussen natuur en cultuur waardoor de mens
steeds meer tegenover de wereld rondom hem kwam te staan en zich
steeds minder reahseerde ook nog deel uit te maken van het grote
complex van objecten en relaties, dat wij biosfeer noemen".
Het is goed dat de moderne mens zich voortdurend van zijn uitzonderingspositie bewust is. Hij heeft het vermogen gekregen en gebruikt
om de evolutie te beïnvloeden. Zolang hij in harmonie leefde met de
natuur, d.w.z. de evolutie passief onderging, bleef het aantal mensen
gering. Wellicht waren er honderdduizend jaar geleden niet meer dan 1
miljoen menselijke wezens op aarde. Omstreeks 1830 was het miljard
bereikt en in 1960 waren het er 3 miljard. Men schat thans, dat in het
jaar 2000 de wereldbevolking 6 miljard zal bedragen. Deze bevolkingsexplosie vormt ons meest dringende probleem. Inmiddels mogen wij bij
het hanteren van dit probleem ons niet op het standpunt stellen, dat
ahes goed was toen de mens in harmonie leefde met de natuur. De
harmonische ontwikkeling der mensheid vond plaats op basis van massale uitroehngen door hongersnoden en epidemieën, waartegen de mens
bij gebrek aan kennis en inzicht in het natuurgebeuren nauwelijks beter
gewapend was dan de overige leden van het dierenrijk.
In minder dan twee eeuwen hebben zich de moderne natuurwetenschappen ontwikkeld, die aan de mens nieuwe, ongekende overlevingsmogelijkheden hebben geboden. Nog rond 1800 was de gemiddelde
levensduur van de Westeuropese mens ca. 35 jaar, thans ca. 73; twee van
de drie pasgeborenen stierven binnen het jaar, thans is de zuigehngensterfte minder dan 2 procent. Niet slechts heeft de moderne wetenschap
"added years to life" maar, minstens even belangrijk, zij heeft "added
hfe to years". Het algemene peil der volksgezondheid is nimmer zo
hoog geweest als thans.
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Het is goed, ik herhaal het, dat Rachel Carson de samenleving heeft
gewaarschuwd en er op heeft gewezen dat eenzijdig ingrijpen in de
natuur niet straffeloos kan geschieden. Het is goed, dat als consequentie
hiemn de wetenschap zich aherwege bezint op een betere en meer
veelzijdige bestrijding van plantenziekten en in meer algemene zin op de
invloed van de moderne menselijke samenleving op de leefbaarheid van
onze aarde. Dit zou ook zonder Rachel Carson's boek wel zijn gebeurd;
evenals ook zonder Einstein de mensheid de moderne natuurkunde zou
hebben ontwikkeld, echter zeker in een langzamer tempo. Het valt
echter te betreuren dat de indruk is gewekt, dat de moderne mensheid
bezig is zichzelf te vergiftigen. Dit is een tendentieuze voorstelling van
zaken die, zoals uit het voorafgaande blijkt, door de feiten wordt weersproken.
Wij weten — en dank zij Rachel Carson weten wij het heel goed — dat
aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen of biociden risico's zijn verbonden, zowel van directe als van indhecte aard. Wij weten ook dat er
in het verleden fouten zijn gemaakt en dat deze ook in de toekomst nog
zuhen worden gemaakt. Ik vraag U echter waarom wij niet cohectief de
autofabrikanten verantwoordelijk stellen voor de doden in het verkeer.
Wij weten immers met statistische zekerheid dat één op de zoveel auto's
een medemens zal doden of blijvend invahde zal maken. Ik herhaal, dat
wij dit met zekerheid weten en niemand ter wereld is in staat een
soortgelijke gruwelijke statistiek te leveren ten aanzien van biociden.
Daarbij mogen wij tevens stellen, dat een wereld zonder auto's wèl,
doch zonder voldoende voedsel niet denkbaar is.
Er is nog een ander punt. De wetenschap geeft gaarne toe dat wij nog
zeer onvoldoende zijn geïnformeerd omtrent alle effecten, in het bijzonder de effecten op lange termijn, van biociden. Verder zijn wij in de
praktijk in aanraking gekomen met de resistentie-ontwikkeling, een probleem dat niet aanstonds in vohe omvang werd doorzien. Sinds wanneer
worden echter van de wetenschap antwoorden verlangd op problemen
die zij nog niet kent? Wat wèl mag worden verlangd is, dat de wetenschap ahe beschikbare kennis en inzicht zodanig integreert, dat er op
ieder moment het meest verantwoorde gebruik van wordt gemaakt. Het
is de verdienste van Rachel Carson dat zij op dit aspect van de ziekten
en plagen in de landbouw heeft gewezen.
Ik wil echter besluiten met een waarschuwend woord tegen het misbruik, dat soms van Rachel Carson's boek gemaakt wordt en dat zijn
doel ver voorbij schiet. Ik denk, dat U met mij van mening zult zijn, dat
wij, met erkenning van het feit dat wij nog vele fouten zuhen maken,
toch moeten blijven trachten voeding en gezondheid van de miljoenen
die na ons komen veilig te stehen op basis van ons beste weten en
kunnen.
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HYDROLOGISCHE PROBLEMEN IN ESTUARIUMGEBIEDEN

door
Prof. Dr. H. Postma
Het woord Estuarium is afgeleid van het latijnse aestus, dat getij
betelcent. Vrijwel overal in de oceanen, en zeker in de kustzeeën, speeh
het getij een rol, doch de benaming estuarium wordt beperkt tot het
gedeelte van de benedenloop van een rivier waar het getij zijn invloed
uitoefent of ook wel tot het gebied waar het zoete rivierwater en het
zoute zeewater zich onder invloed van de getijbeweging met elkaar
mengen.
De eerste omschrijving valt ruimtelijk niet geheel samen met de laat¬
ste. Stroomopwaarts gezien oefent de getijbeweging in het algemeen
zijn invloed verder naar binnen uit dan de invloed van het zoute water
rehct. Stroomafwaarts is de invloed van het rivierwater vaak tot ver buiten de riviermond merkbaar. In het betoog dat hier wordt gegeven worden beide definities gecombineerd tot een zo ruhn mogehjke interpretatie. Dit betekent voor Nederland, dat het estuarium aan de landzijde begint op de Waal ergens bij Zaltbommel en dus ook de geheel zoete Biesbos
omvat. Aan de zeezijde beslaat het behalve de Waddenzee en de Zeeuwse stromen ook het Noordzeewater langs de Nederlandse kust
Voordat echter wordt overgegaan tot een bespreking van Nederlandse
omstandigheden, zal eerst aandacht worden gegeven aan processen in
estuaria m het algemeen. Het Nederlandse estuarium is door het ingrijpen van de mens namelijk zo geformeerd, dat het vele eigenschappen
van een natuurlijk estuarium heeft verloren. Dit betoog is daarom zo
opgezet dat in het eerste gedeehe enkele algemene principes van ongestoorde estuaria zullen worden behandeld. In het tweede deel zuhen de
gevolgen van door de mens aangebrachte veranderingen worden besproHet estuariene gebied kenmerkt zich door een grote landschappelijke
verscheidenheid. De overgang van rivier naar zee verloopt zelden via een
geometrisch eenvoudige monding. Meestal is er een uitgebreid systeem
van afvoergeulen, soms in de vorm van een delta, van vloedbossen
ehanden, zandbanken en shkplaten. Het is alsof de rivier, aan het eind'
fe V G ^ v X ^ o T a f
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van zijn reis gekomen, geen afscheid van het land kan nemen en zichzelf
zo veel mogelijk hindernissen in de weg legt om zijn voortgang te vertragen. Inderdaad raakt de rivier het meegevoerde zand en de meegevoerde klei maar met moehe aan de zee kwijt. Het is zelfs zo dat in het
sedimentpakket van een estuarium vaak aanzienlijke hoeveelheden uh
zee afkomstig materiaal zijn afgezet.
Men zou zich kunnen voorstellen dat de gelegenheid tot het afzetten
van sediment ontstaat doordat dh, komende uh de snelstromende rivier, in de rustiger zee voor de monding kan bezinken. In enkele gevallen,' bijvoorbeeld bij de deUa van de Mississippi, is dh ook wel waar.
Meestal is de zee echter door storm en getij veel woeliger dan de rivier
en komen in de geulen van het estuarium stroomsnelheden voor, die die
van de rivier aanzienlijk overtreffen. Er moeten dus speciale processen
aan het werk zijn die het wegvoeren van sediment beletten.
Een van de belangrijkste van deze processen is de zogenaamde estuariene waterchculiitie. Deze dankt zijn ontstaan aan het feh dat het
soortelijk gewicht^ van zeewater, door het aanwezige zout, ongeveer
O 03 g/cm' hoger is dan van rivierwater. Het gevolg hiervan is dat het
hchtere rivierwater de neiging heeft zich aheen aan de oppervlakte van
de geulen naar zee te verplaatsen, terwijl in de diepere delen zout water
uh zee naar binnen dringt. Deze „zouttong" zou vrijwel sth; staan, dus
een stagnerende laag vormen, indien er geen getij was. De getijstromen
zorgen er echter voor dat de beide waterlagen voortdurend met elkaar
worden vermengd. Hierdoor komt dus zout water in de oppervlaktelaag terecht dat met het rivierwater mee naar zee wordt teruggevoerd. Ter
vervanging hiervan wordt in de bodemlaag voortdurend zout water naar
binnen getransporteerd. Het water in de zouttong wordt daarom snel
vernieuwd.
.
^ u*.
Wat gebeurt er nu met zand- en slibdeeltjes die m dh systeem terecht
komen? Nemen we eerst het meest voorkomende geval dat dh materiaal door de rivier wordt aangevoerd. Voor zover het om zeer hcht
materiaal gaat, zal het in het oppervlaktewater van het estuarium blijven
en regehecht naar zee gaan. Een groot deel echter bezinkt vrij snel en
komt dus in de zouttong terecht. Het wordt dan in tegengestelde richting terug getransporteerd. Als het materiaal niet te zwaar is bestaat
door de getijwerking de kans dat het weer naar boven komt en dus
opnieuw zeewaarts wordt verplaatst; vervolgens kan het echter weer
omlaag zakken en dan opnieuw naar binnen worden gevoerd. Met andere woorden, het materiaal blijft in het estuarium heen en weer pendelen zonder dat het naar zee kan ontsnappen.
Het resultaat is, dat in het estuarium een voorraad aan zwevend
materiaal wordt gevormd. De concentratie, uitgedrukt in gewicht per
watervolume, kan die in de rivier tientallen, zelfs honderden, malen
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overtreffen. De hoogste concentraties worden meestal gevonden aan het
uiteinde van de zouttong, dus daar waar het brakke water overgaat in
het vohedig zoete water. Er is dus een duidelijke piek in de concentratie. Aangezien deze vaak zonder moeite visueel kan worden waargenomen door de troebelheid van het water hééft men het de naam van
„troebelingsmaximum" gegeven. In de Gironde, waar het verschijnsel in
optima forma optreedt, spreekt men van „bouchon vaseux", een voor
een wijngebied toepasselijke naam.
De hoeveelheid in het troebelingsmaximum gevangen slib kan zeer
groot zijn en vertegenwoordigt soms de door de rivier afgevoerde voorraad van vele maanden. Er zijn echter ook nog al wat gevallen bekend,
waarbij het shb niet uh de rivier, maar uit zee afkomstig is. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de rivieren in Suriname. In die gevahen wordt het
materiaal met het water van de zouttong naar binnen gevoerd.
Het is duidelijk dat het vasthouden van zulke geweldige hoeveelheden
klei en ander materiaal de opbouw van het sedimentpakket in het estuarium in hoge mate zal bevorderen. Overigens is merkwaardig dat men
lange tijd de vorming van het troebelingsmaximum niet heeft toegeschreven aan de estuariene circulatie, doch aan het uitvlokken van materiaal uit het rivierwater wanneer dh met zeewater in contact komt. Het
is juist dat kleideeltjes onder invloed van de in zeewater aanwezige
zouten grotere en sneher bezinkende vlokken vormen, doch dit effect
leidt op zichzelf uheraard niet tot een hogere concentratie. Wel kan
worden gezegd dat deze vlokken door hun grotere bezinkingssnelheid
gemakkelijker door de estuariene chculatie zuhen worden gevangen en
op deze manier draagt uitvlokking dus toch wel tot de opbouw van het
troebelingsmaximum bij.
Behalve deze circulatie zijn er nog een aantal andere factoren die tot
het vasthouden van shb en zand in estuaria kunnen leiden, vooral in die
gevallen waar de rivierafvoer relatief gering is en het getij krachtig Een
van die factoren is het getij zelf. In open zee is dit meestal vrij symmetrisch. Rijzen en dalen van het water geschiedt in gelijk tempo en de
hierdoor veroorzaakte maximum eb- en vloedstroomsnelheden zijn ongeveer dezelfde. De getijgolf die een riviermond binnendringt heeft
echter de neiging asymmetrisch te worden, wat samenhangt met vorm
en ondiepte van de monding. De voorkant van de golf wordt steher dan
de achterkant, wat in extreme gevallen zo ver kan gaan dat het water
vooral bij springtij, als een haast verticale muur naar binnendringt Dit
laatste verschijnsel, de z.g. „bore" of „mascaret", kwam vroeger vrij
algemeen voor, ook in Europa, doch is door de kanstmatige verdieping
der rivieren ten behoeve van de scheepvaart in veel gevallen verdwenen
Gebleven is echter, dat de vloed met grotere maximum snelheid naar
binnen dringt dan de eb naar buiten loopt, zij het dat de vlocdduur dan
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korter is dan de ebperiode. Aangezien de capaciteit om slib en zand te
transporteren toeneemt met een macht groter dan die van de stroomsnelheid is het resultaat dat de vloed meer shb naar binnen kan brengen
dan de eb naar buiten.
Een derde belangrijke factor is dat op de slik- en zandbanken aan de
periferie van het estuarium door de vloed materiaal wordt afgezet dat
door de ebstroom niet weer wordt weggevoerd. Tenslotte, zonder overigens vohedig te wihen zijn, dient er op gewezen te worden dat planten
zoals biezen, riet, zeegras, spartina, wier en op de slikken levende
bodemalgen en in de tropen de mangroven uhstekende slibvangers zijn
die in veel gevallen de verdere uhbouw van de estuariene afzettingen
zowel aan land- als zeezijde aanzienlijk bevorderen.
Met dh laatste zijn wij aangekomen bij de chemische en biologische
processen welke zich in estuaria afspelen. Twee aspecten zijn hierbij van
overwegend belang. Ten eerste is het estuarium een bijzonder voedselrijk mhieu. Ten tweede maakt de menging van zout en zoet water in
wisselende hoeveelheden een speciale adaptie van de daar levende organismen aan deze omstandigheden noodzakelijk. Het eerste en het tweede aspect zijn nauw met elkaar verbonden.
De grote voedselrijkdom wordt veroorzaakt door dezelfde processen
als die welke leiden tot het vasthouden van het sediment. Zowel van de
door de rivier als door de zee aangebrachte zwevende stof is een belangrijk percentage organische stof; 10-20%, berekend op de droge stof,
is niet abnormaal. Beide, de zee zowel als de rivier, voeren vegetatieresten en ook levend materiaal, zoals plankton, aan. Het laatste is dus
zout- of zoetwater plankton, dat in het brakke menggebied veelal afsterft. Het troebelingsmaximum bevat daardoor als belangrijke component een hoge concentratie aan organisch afval. Voor een deel wordt
dit materiaal in de estuariene afzettingen verwerkt en draagt het bij tot
de vruchtbaarheid van de bodem. Een ander deel wordt in het water
zelf bacterieel afgebroken. Bij deze mineralisatie komt een groot aantal
stoffen vrij die noodzakelijk zijn voor de groei van planten en dieren.
Het brakke water is hierdoor zeer vruchtbaar. De rijkdom aan mineralen
kan het tienvoudige bedragen van het rijkste zeewater. Hierdoor wordt
gezorgd voor een natuurlijke bemesting van de in het estuariumgebied
gelegen wadden, slikken, schorren en vloedbossen.
Men zou op grond van de grote vruchtbaarheid van het brakke water
verwachten dat ook in dh water zelf een zeer dichte bevolking van
levende algen zou worden aangetroffen. Er zijn echter factoren, die de
productie van deze algen afremmen. Het water heeft, zoals werd betoogd, zijn mineralenrijkdom te danken aan de aanwezigheid van het
troebelingsmaximum. Tegelijkertijd echter belet de in dh maximum
aanwezige grote hoeveelheid zwevend slib, dat het daghcht diep in het
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water doordringt. Algen kunnen echter alleen maar in grote getale leven
als er voldoende hcht is. De algengroei is dus door gebrek aan licht
beperkt. Paradoxaal kan dus worden gesteld dat naar mate het troebehngsmaximum beter is ontwikkeld, het water vruchtbaarder is, doch de
algengroei beperkter.
Een en ander heeft tot gevolg dat van de bij de afbraak vrijkomende
mineralen slechts een deel in het estuarium zelf wordt gebruikt. Een
belangrijk deel wordt daarom ongebruikt afgevoerd naar open zee. Zo
gezien is het estuarium dus een grote zuiveringsinstallatie, waar aan de
ene kant met organische stof geladen water in komt, terwijl aan de
andere kant water rijk aan mineralen wordt afgevoerd.
Voor het onmiddellijk aangrenzende kustwater kan dh een verrijking
met mineralen betekenen, die tot een verhoogde vruchtbaarheid kan
leiden. Varende uit een riviermond naar open zee kan men dan ook
dikwijls drie zones onderscheiden: eerst het nog troebele water van de
rivier, daarna een helder duidelijk groen gekleurd gebied en pas op vrij
grote afstand van de kust het diep blauwe oceaanwater. De groene zóne
dankt zijn kleur aan de grote planktonrijkdom die gebaseerd zou kunnen zijn op de afvoer van mineralen uit de rivier.
Een andere factor die de groei van phytoplankton belemmert is het
feit, dat het met het rivierwater meegevoerde zoetwaterplankton in het
geheel niet of slechts korte tijd bestand is tegen een hoog zoutgehalte
terwijl omgekeerd het mariene plankton te gronde gaat bij lage zoutconcentraties. Er moet dus in het brakke overgangsgebied een geheel nieuwe populatie van specifieke brakwaterorganismen worden opgebouwd
en m stand gehouden, die is aangepast aan deze speciale omstandigheden.
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat het brakwaterhchaam in het estuarium steeds wordt vei-verst en dus een beperkte levensduur heeft. Een vrij zwevende planktonpopulatie kan zich hierin slechts handhaven indien de procentuele verversingssnelheid, - d.w.z
het quotiënt van de toevoersnelheid van nieuw zout en zoet water
gedeeld door het totale brakwatervolume - kleiner is dan de procentuele groeisnelheid van de populatie. Met andere woorden, indien de
planktonpopulatie zich b.v. elke dag kan verdubbelen, mag het brakke
water per dag voor niet meer dan de helft worden vernieuwd Bij een
hogere verversingssnelheid kan het plankton zich niet handhaven Het
estuarium zou in dh opzicht kunnen worden vergeleken met een zeer
grote „chemostaat", een instrument dat in microbiologische laboratoria
wordt gebruikt voor het kweken van bacteria en algencultures onder
evenwichtscondities.
Er zijn nog al wat, veelal kleine, estuaria waarin de verversingssnel¬
heid relatief groot is en waarin dus geen autochtone vrij zwevende
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algenbevolking kan ontstaan. In Nederland geldt dit bijvoorbeeld voor
de Rijnmonding en de Waddenzee. De vroegere Zuiderzee daarentegen
werd zeer langzaam doorstroomd en bezat daardoor een geheel eigen
planktonbevolking.
Met nadruk moet er op worden gewezen dat het bovenstaande alleen
geldt voor organismen die hun hele leven vrij zwevend in het water
doorbrengen. Planten en dierenTHlTyich gedurende hun gehele bestaan
of een gedeelte ervan op de bodem van het estuarium bevinden, dus
een benthonisch leven leiden, of zich vasthechten op rotsen en stenen
langs de oevers, kunnen uheraard niet zo gemakkelijk worden uitgespoeld. De wetten, die de verspreiding van deze organismen beheersen,
zijn geheel andere, hoewel het zoutgehalte van het water hierbij opnieuw een uherst helangrijke rol speeh. Op grond van dh zoutgehalte
kan het estuarium worden ingedeeld in een aantal zones, die elk verschhlend samengestelde populaties bezhten. Een gebruikelijke indeling
is die in een limnische (zoutgehalte beneden 0.57oo), een oligohaline
(0.5-5 7oo), een mesohaline (5-18 7oo), een polyhaline (18-30 %o) en
een euhaline (zoutgehalte boven 30 7oo) zone, waarbij moet worden
aangetekend dat diverse auteurs verschhlende onderverdelingen gebruiken. Vele diersoorten vertonen een duidelijke voorkeur voor een der
zones, terwijl andere juist een zeer wijd bereik hebben.
Het aantal soorten planten en dieren dat kan leven in het variabele en
slibrijke estuariene milieu is niet groot vergeleken met woongebieden
met meer constante eigenschappen. De grote fluctuaties maken het
estuarium tot een gebied dat fysiologisch voor zijn bewoners een grote
uitdaging betekent. Een gangbare biologische opvatting is dat hierdoor
potentiële immigranten uh zowel het zoete als het zoute water ervan
worden weerhouden het gebied te bevolken. De brakwaterorganismen
daarentegen vinden in het estuariene milieu een vluchtoord voor de
strijd om het bestaan er buhen. In het estuarium zelf is die strijd om het
bestaan er dus meer een tegen de elementen dan tussen de soorten
onderling. In dit verband moet ook worden bedacht dat de meeste
estuaria slechts enkele duizenden, hoogstens tienduizenden, jaren oud
zijn, aangezien de zeespiegel aan het einde van de laatste ijstijd meer
dan'honderd meter lager stond dan vandaag.
Het gebrek aan soortenrijkdom in het estuarium wordt gecompenseerd door vaak enorme aantahen van elke aanwezige soort. De populatiedichtheid, mogelijk gemaakt door de grote voedselrijkdom, overtreft
daarom veelal ver die van andere mariene mhieus. Een sprekend voorbeeld hiervan is de Waddenzee. De totale hoeveelheid organische stof
(drooggewicht) beschikbaar als voedsel voor de in het gebied levende
dieren bedraagt in de westelijke Waddenzee ongeveer 1000 gram per
vierkante meter per jaar, waarvan de helft in het gebied zelf door foto-
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Schematische voorstelling van de estuariene waterbeweging en de verdehng van enlcele belangrijlce variabelen.
A . De verdeling van rivier- en zeewater langs de lengteas van een estuarium, aangegeven door
Hjnen van gelijk zoutgehalte. Onverdund rivierwater is gestippeld. Onverdund zeewater heeft
een zoutgehalte van ongeveer 35 /oo (g/kg). De pijlen geven de richting van de netto waterbeweging aan.
B. Netto stroomsnelheid langs een verticaal.
C. Accumulatie van zwevende deeltjes (troebehngszóne) aan het einde van de zouttong.
D . Verdehng van de concentratie van zwevend materiaal en van de organische fractie aan het
wateroppervlak. De verticale schaal is willekeurig.
E. Verdeling van zuurstofgehalte en fosfaat (gewicht per watervolume). Aangenomen is dat
het onverdunde zee- en rivierwater met zuurstof verzadigd is (100%). Verzadigd zoet water
bevat meer zuurstof dan zout water.
F. Verdehng van zout- en zoetwaterphytoplankton en van de productie van organische stof
door koolzuurassimilatie, i n eenheden per watervolume. Aangenomen is dat de daling van de
fotosynthese i n het brakwatergebied ten dele te w i j t e n is aan het afsterven van het plankton
ten dele aan de grotere troebeUieid.
'

204

H . POSTMA

synthese wordt geproduceerd, terwijl de andere helft via de zeegaten uh
de Noordzee wordt aangevoerd. In open zee is de beschikbare hoeveelheid in het algemeen veel lager; voor de aangrenzende Noordzee misschien zo'n 150 tot 500 g/m^jaar. Veel duidelijker is het verschh per
kubieke meter, daar de Waddenzee gemiddeld slechts 2 meter diep is en
de zuidelijke Noordzee 20 meter. We komen dan op 500 g/m^ /jaar voor
de Waddenzee en hoogstens 25 g/m^ /jaar voor de Noordzee.
Van deze grote voedselrijkdom profiteert een zeer dichte, zij het
sterk wisselende, populatie. Men zou hierbij twee grote groepen kunnen
onderscheiden. Ten eerste de dieren, die hun gehele of het grootste deel
van hun leven in het gebied zelf doorbrengen. Ten tweede de dieren die,
tijdelijk of voor goed, naar andere streken vertrekken. In de eerste
groep treden vooral de op de wadden levende schelpdieren - zoals de
kokkel, de mossel en het nonnetje - op de voorgrond. Verder wonen in
de bodem verschihende wormen, onder andere de zeepier. In het water
zelf leven grote hoeveelheden dierlijk plankton, zeesterren en verschillende vissoorten.
De tweede groep omvat zowel waterdieren, zoals de garnaal en verschhlende vissen, als vogels: meeuwen, steltlopers, eenden en ganzen. In
een aantal gevahen doet de Waddenzee daarbij dienst als „kinderkamer"
voor de jonge generatie, waaronder belangrijke commerciële Noordzeevissen. Verder is de Waddenzee een belangrijk doorgangsgebied voor
trekvogels.
Al deze dieren profiteren van de in het Waddengebied aanwezige
voedselvoorraden. Het bepalen van hun plaats en gewicht in de voedseb
ketens vereist tijdrovend onderzoek, waardoor betrouwbaar cijfermateriaal slechts geleidelijk ter beschikking zal komen.
In het bovenstaande werden de processen beschreven die zich afspelen in natuurlijke, niet door de mens gedeformeerde estuaria. Thans
zal worden nagegaan wat de gevolgen zijn van het ingrijpen van de
menselijke activiteiten in deze systemen. Hierbij zal vooral aandacht
worden besteed aan de gevolgen van dit ingrijpen in Nederland.
Van oudsher zijn estuaria, vanwege hun grote vruchtbaarheid en
natuurlijke transportverbindingen, aantrekkelijke vestigingsplaatsen geweest. De combinatie van deze beide factoren heeft tot gevolg gehad
dat de overgang van een agrarisch naar een industrieel levenspatroon
geen vermindering in deze aantrekkingskracht heeft gebracht. Integendeel, de grote industrie en de daarin werk vindende bevolking blijkt
steeds meer de neiging te vertonen zich in de kustzone, aan of dicht bij
de rivieren, te vestigen.
Dit verschijnsel is wereldwijd en heeft onder andere het gevolg dat
van de tien grootste wereldsteden er zeven in estuariene gebieden liggen.
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Geschat wordt dat 25% van de totale wereldbevolking thans in deze
streken leeft. De locale bevolkingsdichtheid overtreft daardoor vele
malen die van andere gebieden.
Vele eeuwen hebben estuaria hiervan betrekkelijk weinig last ondervonden. Uiteraard zijn van het begin af aan wijzigingen in het mhieu
aangebracht, doch deze waren in het algemeen op een schaal die de
estuaria als zodanig niet aantastte. De voornaamste reden hieiwoor is,
dat de beschikbare hulpmiddelen te zwak waren om dwars tegen de
gegeven situatie in te gaan. Bij elke verandering moest er steeds naar
worden gestreefd deze zo goed mogelijk in de gegeven hydrologische
situatie te passen. Thans ligt dit geheel anders.
De door de mens aangebrachte wijzigingen in estuaria kunnen in twee
catergorieën worden ondergebracht. Ten eerste worden waterbouwkundige werken uitgevoerd, zoals inpolderingen, bedijkingen, geulverdiepingen, havenaanleg en andere regulerende werken. Ten tweede
wordt de kwaliteit van het water beïnvloed door toevoeging van organische en anorganische afvalstoffen. Beide invloeden zijn meestal gezamenlijk werkzaam.
Een zeer hlustratief voorbeeld is het grootste brakwatergebied dat
ons land heeft gekend: het vroegere Zuiderzee-Waddenzee estuarium. In
het binnendeel had dh gebied een zoutgehahe van 5-157oo, in het
buitendeel van 15-307oo. Na de afsluiting in 1932 daalde het zoutgehalte binnendijks in de loop van een jaar of vijf tot bijna nul; buitendijks, in de westelijke Waddenzee, werd het zoutgehalte in hoge mate
afhankelijk van de tijdstippen waarop IJsselmeerwater wordt gespuid.
De zoutgehaltevariaties worden hierdoor wat groter, omdat in droge
tijden het rivierwater wordt opgespaard, terwijl in natte perioden juist
extra veel wordt afgevoerd.
Inmiddels zijn bijna 40 jaar verstreken sinds het IJsselmeer werd
afgesloten, doch behalve wat het zoutgehalte betreft werd nog geen
nieuw evenwicht in de samenstelling van het zoete water bereikt. Dit
volgt uit de waarnemingen dat het door de IJssel aangevoerde water veel
zwaarder met slib en opgeloste stoffen is geladen dan het door de
sluizen bij Den Oever en Kornwerderzand afgevoerde water. Het verschh wordt in het meer opgeslagen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat per jaar
omstreeks 150.000 ton anorganisch slib (drooggewicht) wordt vastgehouden samen met 2500 ton fosfor en 17000 ton stikstof; de laatste
worden vastgelegd in organisch shb.
Dat het IJsselmeer thans in staat is meer door de rivier aangevoerd
materiaal vast te houden dan vóór de afsluiting moet zijn oorzaak vinden in het wegvallen van het getij. Zwevend slib dat vroeger door de
getijstromen werd afgevoerd heeft nu de gelegenheid zich op de bodem
af te zetten. Deze bodem wordt nu steeds rijker aan mineralen, terwijl
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tegelijkertijd door slibafzetting het meer steeds ondieper wordt.
Op de duur zal een nieuw evenwicht tot stand komen, als aan- en
afvoer van materiaal weer aan elkaar gelijk zullen zijn. Het ziet er echter
naar uit dat dit nog zeer veel tijd zal nemen. Wat het anorganisch slib
betreft lijkt evenwicht alleen mogelijk wanneer het noordelijk deel van
het meer zo ondiep is geworden dat de golfslag hier vat op de bodem
krijgt. Eerst dan zal voldoende slib in suspensie blijven en met het
spuiwater worden verwijderd. Gemiddeld genomen over het gehele meer
wordt echter nog geen millimeter anorganisch slib per jaar afgezet,
zodat het heel lang zal duren voordat deze situatie is bereikt. Gedurende een groot deel van deze periode zal de bodem echter ook voldoende
ruimte bieden voor het opslaan van organisch slib.
Voorwaarde voor het bereiken van evenwicht is verder dat de belasting van de IJssel, dus in laatste instantie van de Rijn, met stedelijk en
industrieel afvalwater op een gegeven ogenblik niet verder toeneemt. Op
het ogenblik stijgt de belasting ondanks maatregelen om dit te voorkomen, nog steeds. Het water van de Rijn en zijn vertakkingen is daardoor weinig beter dan dat van een open riool.
Voor het aangrenzende deel van de Waddenzee is daarom het feit dat
het IJsselmeer als een enorme bezinkingstank werkt een uitkomst,
omdat het door de sluizen aangevoerde zoete water hierdoor van veel
betere kwahteit is dan het oorspronkelijke IJsselwater. Het gevaar van
verontreiniging van de Waddenzee komt hierdoor merkwaardig genoeg
niet van de kant van het IJsselmeer, doch zoals later zal worden betoogd vooral van de kant van de Noordzee. Toch heeft het zin zich nu
reeds af te vragen wat de gevolgen van een zwaardere organische belasting voor het Waddengebied zuhen zijn. Hierbij moet niet zozeer worden gedacht aan belasting door de rivier als door aanvoer van afvalwater
via pijpleidingen.
Er is reeds op gewezen dat de Waddenzee, als belangrijk onderdeel
van het estuariene systeem, in staat is zeer grote hoeveelheden organische stof te verwerken. Een extra belasting met organisch materiaal
lijkt daarom niet zo storend als bijvoorbeeld aan een kust met helder
oceaanwater, waar organismen leven die alleen in dit zuivere en transparante miheu kunnen voortbestaan. Men kan het echter ook anders
stellen. Aangezien gebieden als de Waddenzee reeds van nature een
zware last aan organische stof hebben te dragen, is het denkbaar dat een
extra belasting juist te veel zal zijn, zoals een druppel een emmer doet
overlopen. Ei-varingen in het buitenland, vooral in estuaria in de Verenigde Staten, wijzen er op dat dit laatste gezichtspunt vaak het juiste
is. Het is vooral de zuurstofvoorziening van het water, die op een gegeven moment te kort gaat schieten. Daarnaast gaat de geschiktheid
voor menselijke consumptie vooral van schelpdieren, doch ook van
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estuariene vissen vaalc snel achteruit. Voorts is er de mogelijkheid dat
het Waddengebied zijn rol als kinderkamer voor jonge zeevis niet meer
kan spelen. Een en ander heeft er toe geleid, dat de extra belasting met
organisch materiaal in veel estuaria grote schade heeft aangericht. Het is
daarom noodzakelijk voor elk afzonderlijk geval zorgvuldig te onderzoeken of toevoer van afvalwater verantwoord is.
Het tweede belangrijke estuarium gebied van ons land is dat van Rijn
en Maas. Dit zal door de Deltawerken binnenkort vrijwel geheel zijn
verdwenen. Uit de met het IJsselmeer opgedane ei-varingen kunnen
enkele voorspellingen worden gedaan over de toekomstige ontwikkeling
van het Zeeuwse Meer. Het ligt voor de hand dat ook hier de bodem in
het begin een grote opnamecapaciteit voor anorganisch en organisch slib
zal hebben. Men mag zelfs verwachten dat deze opnamecapaciteit nog
beter zal zijn dan in het IJsselmeer omdat het getij er vóór de afsluiting
veel.sterker zal zijn geweest. Door het laatste is ook de bodem zandiger
en het water op veel plaatsen aanzienlijk dieper. Verder is het vrije
wateroppervlak wat kleiner en vooral meer beschut, aangezien het door
de ehanden in stukken wordt gedeeld. Het resultaat zal zijn dat het slib,
indien eenmaal bezonken, niet meer zo gemakkelijk zal worden opgewerveld.
Vooral het ontbreken van shb in het oppervlaktewater zal tot gevolg
hebben dat de ontwikkeling van het Zeeuwse Meer afwijkingen zal vertonen van die van het IJsselmeer. In het IJsselmeer is steeds veel slib in
suspensie, wat de fotosynthese in het meer sterk afremt. In het Zeeuwse
Meer zal deze rem grotendeels ontbreken. Er mag daarom in eerste
instantie een grote opbloei van het phytoplankton worden verwacht,
een opbloei die in het overigens tot nu toe zout gebleven Veerse Meer
reeds is geconstateerd. Deze bloei, gecombineerd met de relatief grote
waterdiepte, zou er toe kunnen leiden dat de diepere waterlagen van het
Zeeuwse Meer hun zuurstof zullen verliezen, vooral in het voorjaar en in
de zomer. Zuurstofgebrek zou grote delen van het meer ongeschikt
maken voor dierlijk leven, inclusief consumptievis. De planktonbloei
zelf zou de kwaliteit van het oppervlaktewater kunnen aantasten. Wh
men een en ander binnen de perken houden, dan lijkt het van belang
om zodra de verzoeting is voltooid zo weinig mogelijk rivierwater in het
gebied toe te laten, ten einde de vruchtbaarheid ervan zo weinig mogelijk te laten toenemen.
De afsluiting van de Zeeuwse stromen zal tot gevolg hebben dat, met
uitzondering van de Nieuwe Waterweg, de estuariene circulatie van Rijn
en Maas zich vrijwel geheel zal gaan afspelen in de Noordzee. Reeds nu
is dit in belangrijke mate het geval aangezien de verblijftijd van het
water in het Haringvhet zeer kort is. Er zijn overigens aanwijzingen dat
de gehele zuidelijke Noordzee onder invloed van een estuariene water-
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beweging staat. Het duidelijkst blijkt dit uit het feit dat zwevende voorwerpen die zich voortbewegen langs de bodem van de Noordzee zowel
aan de Nederlandse als aan de Engelse zijde de neiging hebben zich in de
richting van de kust te bewegen.
Voor de Nederlandse kust is van belang dat het Rijn- en Maaswater,
zodra het buiten de kustlijn is gekomen, met de heersende zeestromen
naar het Noorden wordt verplaatst. Gecombineerd met de getijbeweging
zijn deze stromen zo sterk dat verschillen in zoutgehalte langs de verticaal door de watermenging snel worden teniet gedaan. Het Rijnwater
mengt zich dus snel met het Noordzeewater, maar het mengsel is door
een wat lager zoutgehalte tot bij de Waddenzee toch duidelijk van het
laatste te onderscheiden. Langs de gesloten Noordzeekust hebben we
dus te maken met een snelle noordgaande stroming, waarin bovendien
het oppei-vlaktewater een westwaartse bewegingscomponent bezit en
het bodemwater een oostwaartse.
In dit systeem worden, vooral door de Rijn, grote hoeveelheden slib,
biologisch belangrijke mineralen en afvalstoffen geloosd. Het gesuspendeerde materiaal wordt door de estuariene waterbeweging zeer dicht
langs de kust naar het noorden getransporteerd. Dit wordt misschien
nog het beste geïllustreerd door de aanslibbing in de haven van IJmuiden, die als een slibval halverwege de kust van Holland staat opgesteld.
Uit deze haven worden per jaar omstreeks 0.6 miljoen ton slib gebaggerd, terwijl de totale slibafvoer van de Rijn 2.5 miljoen ton is; dus een
aanmerkelijk percentage.
Een tweede slibval, verderop, is de Waddenzee. Er zijn inderdaad
aanwijzingen dat dit gebied een zeer belangrijk deel van het totaal door
de rivieren afgevoerde slib ontvangt, al weten we niet hoeveel er voor
langere tijd wordt afgezet. We komen dus tot de merkwaardige conclusie, dat het rivierslib de Waddenzee niet langs de directe weg door het
IJsselmeer bereikt, doch via een omweg over de Noordzee.
Op zichzelf betekent dit slib winst voor het gebied omdat het een
essentiële bijdrage levert tot de vorming en instandhouding van de slikkige wadden, terwijl de organische component contribueert in de voedselvoorraad. Bedacht moet worden dat het shb tevens een grote capaciteit heeft voor de absorptie van vreemde en soms gevaarlijke stoffen,
zoals giftige metalen en organische bestrijdingsmiddelen. Dit betekent
dat men deze stoffen door ze te lozen in ons kustwater nog niet kwijt
raakt. In het jongste verleden zijn er enkele treffende voorbeelden van
vergiftiging voorgekomen. Het betrof hier incidentele gevallen, waarvan
de gevolgen, hoewel op zichzelf ernstig, na korte tijd verdwenen. Meer
zorg moeten we hebben voor de gevolgen van een geleidelijke accumulatie van niet of moeilijk afbreekbare vergiften in het estuariene miheu.
In het voorgaande is het Nederlandse estuarium genomen als voor-
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beeld voor een gebied waar de mens diep ingegrepen heeft n de natuurlijke gang van zaken. Dit voorbeeld zou met talloze uit het buitenland
kunnen worden vermeerderd. Men gaat niet te ver met te stellen dat
estuariene milieus overal ter wereld door vergaande deformatie vaak
zelfs met de ondergang worden bedreigd. Het valt daarom niet te verwonderen dat acties voor het behoud van estuaria, of op zijn minst voor
een evenwichtig beheer van deze gebieden steeds talrijker worden. De in
ons land ondernomen acties tegen de afsluiting van de Waddenzee zijn
er een voorbeeld van,
Afsluiting van de Waddenzee zal technisch ongetwijfeld mogelijk zijn.
Voor het waterbouwkundig beheer van ons land biedt een geheel gesloten Nederlandse kust, vooral op lange termijn, belangrijke voordelen
zowel wat veiligheid als onderhoud betreft. De economische voordelen,
als die er thans al zijn, schijnen op het ogenbhk bij lange na niet tegen
de kosten op te wegen; als men echter de enorme investeringen ziet die
elders in het land voor havens en dergelijke worden verricht en als men
aan het toenemende ruimtegebrek denkt, dan kan dit van de ene dag op
de andere veranderen. In het technisch-economisch vlak aheen zijn daarom geen duurzarne argumenten tegen de afsluiting van de Waddenzee te
vinden.
Dit betekent overigens niet dat bepaalde economische nadelen niet
een steun in de strijd tegen de afsluiting kunnen zijn. Het totale verdwijnen van de mosselcultuur, het verlies van een groot deel van de garnalenvisserij en het verlies van de Waddenzee als „kinderkamer" voor
Noordzeevis mag niet worden gebagatelliseerd. Het laatste plaatst overigens de gevolgen van de afsluiting in een internationaal kader, daar
ook andere landen dan Nederland er de dupe van zullen zijn.
Het hoofdargument tegen de afsluiting van de Waddenzee is echter
gelegen in de enorme mhieuverarming die hierdoor zou worden teweeggebracht. Met deze afsluiting zou immers het laatste stuk Nederlands
estuarium verdwijnen en zouden daarmee levensgemeenschappen die als
geen andere kenmerkend voor ons land zijn, te gronde gaan. Het zou de
grootste stap zijn op de weg naar een land waarin geen belangrijke
milieuverschillen meer zouden bestaan. Het zou leiden tot een progressieve verarming van flora en fauna, waarvan de gevolgen vooral wat de
vogels betreft in geheel Europa zouden worden gevoeld. Het zou ook de
ontplooiing van de mens zelf belemmeren, die even goed als plant en
dier behoefte heeft aan een grote landschappelijke en biologische verscheidenheid.
Bij dit ahes dient uiteraard te worden bedacht dat elk estuarium,
geologisch gesproken, een vluchtige conceptie van de natuur is. Dit
geldt ook voor de Waddenzee, waarbij komt dat de mens hier het natuurlijke hydrologische regime al belangrijk heeft gewijzigd. Hieruit
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volgt dat ook in de toekomst verder menselijk ingrijpen onvermijdelijk
en vaak zelfs gewenst zal zijn. Zulke maatregelen kunnen echter worden
genomen zonder dat het estuariene karakter teloor gaat; zij zouden zelfs
kunnen leiden tot grotere miheuvariatie en grotere aantrekkelijkheid
van het gebied. Voorwaarde hiervoor is dat zij worden genomen vanuit
een visie op het gebied in zijn totahteit.

