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VOORWOORD

Op uitnodiging van het College van Burgemeester en Schepenen van de
Stad Antwerpen heeft de Koninklijke Academie voor Overzeese Weten
schappen een openbare zitting gehouden op 2 1 april 1990 in het Stadhuis
van Antwerpen.
Het was de eerste zitting buiten Brussel van de Academie aan wie aldus
de gelegenheid geboden werd haar rol en haar toekomstperspectieven aan het
publiek van deze grote havenstad uit te leggen, en tevens zijn aandacht te
vestigen op twee grote overzeese thema's : de Tropische Geneeskunde
vandaag en de Voortschrijdende Woestijnvorming, respectievelijk behandeld
door Prof. Dr. L. Eyckrnans, Directeur van het Prins Leopold Instituut voor
Tropische Geneeskunde, en Prof. Dr. ir. M. De Boodt, Directeur van het
Laboratorium voor Bodemfysica van de Rijksuniversiteit Gent.
De Academie is het College van Burgemeester en Schepenen van de
Stad Antwerpen zeer dankbaar voor zijn gastvrijheid, alsook de H. F.
Suykens, Directeur-Generaal van het Havenbedrijf Antwerpen, die de leden
van de Academie na de zitting vergastte op een bezoek van de haven aan
boord van de m/s Flan dria 24.

Openbare zitting
(Antwerpen, 21 april 1990)
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Brussel
pp. 7-10 (1991)

Ontstaan, funktie en toekomst
van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
door

J.-J SYMOENS *
_

Het is niet toevallig dat de eerste zitting buiten Brussel van de
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen te Antwerpen plaats
heeft.
Dank zij haar geografische ligging, haar haven, haar commerciële,
culturele en onderwijsinstellingen, is Antwerpen de grote Belgische stad die
zich bij uitstek gewijd heeft aan de Overzeese handel en activiteiten.
En is het niet die roep van Overzee aan zijn geboortestad die ons
verhaald wordt door een zoon van Antwerpen, Paul Willems, de avonturier
van het denkbeeldige, in zijn toneelstuk La Ville à Voile ? Hijzelf zei van
Antwerpen: "Vtlle que l'on quitte et qui vous quitte, ville ou on revient et
qui revient à vous, ville des marées, ville à la dérive, ville à voile". En de held
van zijn verhaal stelde zich zijn stad voor die zijn trossen losgooide en die,
net als een prachtig schip met bolle zeilen, verre reizen tegemoetging.
Vandaag heeft de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschap
pen de grote eer hier in Antwerpen ontvangen te worden door de magistraten
van de Stad in dit indrukwekkende Stadhuis. De Academie is hen zeer
dankbaar, te dezer gelegenheid, haar oorsprong, haar funktie en haar toe
komstperspectieven aan het publiek te kunnen toelichten.
Onze Academie werd in 1928 opgericht onder de naam "Koninklijk
Belgisch Koloniaal Instituut". Ze kreeg de titel van Academie bij koninklijk
besluit van 25 oktober 1954 en haar huidige benamig bij koninklijk besluit
van 8 december 1959. Zij is de enige van de zeven Koninklijke Academiën
van ons land die een nationaal karakter behouden heeft ; ze telt dan ook een
even aantal leden van onze twee grote gemeenschappen.

* Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen,
Defacqzstraat 1 bus 3, B-1050 Brussel (België).
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Haar statuten bepalen haar opdracht : de wetenschappelijke kennis van
de overzeese streken te bevorderen.
De Academie telt drie afdelingen, die Klassen genoemd worden : deze
van de Morele en Politieke Wetenschappen, deze van de Natuur- en
Geneeskundige Wetenschappen, deze van de Technische Wetenschappen.
De Academie streeft haar doelstellingen na door interne werkzaamhe
den : de voorstelling en de bespreking in haar Klassen van wetenschappelijke
mededelingen die door haar leden of door uitgenodigde vorsers opgesteld
zijn.
Maar de Academie wil zich vooral op de buitenwereld openen en meer
in het bijzonder op de ontwikkelingslanden.
Deze externe actie vertaalt zich vooreerst in haar publikaties. Tot op
heden tellen de Mede delingen der Zittingen 62 boekdelen die ongeveer

5 8 000 bladzijden uitmaken. De verzameling van onze verhandelingen
bedraagt meer dan 700 titels die ongeveer 1 1 0 000 bladzijden voorstellen.
Deze rijke informatiebron wordt dank zij de uitwisselingsdienst wereldwijd
verspreid en vooral in de tropische streken.
De Academie organiseert ook symposia met specialisten en studie- of
informatiedagen over de meest uiteenlopende onderwerpen : Coöperatie en
botsen van beschavingen, De problemen van stad en platteland in de
ontwikkelingswereld, De kennis van het recht in Afrika, Het laterisatieproces,
De teledetectie als factor van overzeese ontwikkeling, De maritieme toegang
tot Zaïre, Impact van de informatica in de Derde Wereld, De humane
wetenschappen in Kameroen, Voorkomen van natuurrampen, enz.
Deze verwezenlijkingen vergen uiteraard van onze leden een aangehou
den inspanning om onze kennis van de oneindig gevarieerde domeinen die
deze streken, hun leefmilieu en hun kulturen vertonen, uit te breiden. Maar
het specifieke karakter van de Koninklijke Academie voor Overzeese
Wetenschappen kan zich mijns inziens niet beperken tot de studie hiervan.
Ze moet zich uitbreiden tot hun finaliteit. Indien ons enkel was opgelegd te
beschrijven en uit te leggen, was er geen behoefte geweest aan een Academie
die verschillend zou zijn van de reeds bestaande Koninklijke Academiën. In
werkelijkheid moeten onze studies en onze activiteiten zich als voornaamste
doel stellen bij te dragen tot de ontwikkeling van de bevolkingen van de
Derde Wereld.
Welnu, alle acties, alle strategieën, alle beleidslijnen die op die ont
wikkeling gericht zijn, zijn zeer complex, talrijke interacties tussen het
technische, het economische, het sociale en het politieke lopen door elkaar.
De Academie heeft drie jaar geleden een Seminarie georganiseerd, in
samenwerking met het "Technica) Centre for Agricultural and Rural Co-
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Operation" (EEG/ACP), over Voedsel- en Voedingsstrategieën, toepasbaar
op de Afrikaanse Staten ten zuiden van de Sahara. Duidelijk een complex
probleem! Het volstaat niet alleen voedsel te produceren, te verzenden, te
verspreiden. Men moet ook de omstandigheden waarin de hygiëne, de
gezondheid en het klaarmaken van het voedsel zich bevinden, aanzienlijk
verbeteren, wat een beter gebruik van het voedsel mogelijk maakt. Men moet
eveneens omzichtig omgaan met de toekomst, dit wil zeggen het leefmilieu
eerbiedigen, de natuurlijke hulpbronnen bewaren, waarin begrepen zijn
genetisch potentieel, en de demografische ontwikkeling voorzien maar ook
beheersen. Inzameling van precieze informatie over de bevolking, haar
landbouwproduktie en haar voedingssituatie, behandeling en interpretatie
van de gegevens, planificatie, efficiënte aanwending en coördinatie van de
actieprogramm a's, steun op alle vlakken van de motivatie en van de stimu
latie, oordeelkundige oriëntatie van het verbruik, hoevele problemen stellen
zich daar niet voor de voedsel- en voedingsstrategieën! We mogen ook de
rol van het wetenschappelijk onderzoek en van de vorming niet uit het oog
verliezen : denken we maar aan de prestaties van de graanvariëteiten met
hoog rendement die in India en in Pakistan zeer efficiënt verbouwd worden ;
denken we ook aan de verwachtingen die de biotechnologie voorstelt voor
de tropische kulturen : technieken van meristeemkulturen, van somatische
embryogenese, van DNA-recombinatie, enz. Indien men wil dat de nieuwe
krachten van de voedselproduktie werkelijk de economische situatie van de
boeren en de voedingssituatie van de verbruikers zouden verbeteren, moeten
de problemen van armoede opgelost worden, in het bijzonder van de
landelijke armoede, en moet men aan de oppressieve financiële, politieke of
grondstructuren verhelpen.
Het voorbeeld dat ik zojuist aangehaald heb, licht de oneindige com
plexiteit toe van de ontwikkelingsproblemen. Om zulke problemen aan te
kunnen beschikt onze Academie over een niet te verwaarlozen troef : haar
multidisciplinariteit. De socioloog ontmoet er de havenbeheerder, de agro
noom gaat om met de linguïst, de geneesheer komt er in contact met de
economist. Bestaat er een meer gekwalificeerd forum dat tracht deze onder
werpen gezamenlijk te bestuderen en collectief te behandelen, onderwerpen
die geen enkele specialist, hoe briljant ook, alleen zou kunnen benaderen?
Een van de ontwikkelingen van onze Academie, die mijns inziens
vermeldenswaardig is, is de intensievere deelneming van Overzeese onderho
rigen aan de studies die wij coördineren. In dit domein beschikt de Academie
ook over een belangrijke troef : de corresponderende leden die ze gecoöp
teerd heeft uit de meest gekwalificeerde personaliteiten van Afrika, Azië,
Latijns-Amerika. Onze statuten stellen dat het aantal corresponderende leden
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ten minste voor de helft bestaat uit staatsonderhorigen van overzeese landen.
Tot op heden telt onze Academie aldus een dertigtal onderhorigen van
Benin, Brazilië, Burkina Faso, Gabon, India, Ivoorkust, Marokko, Mexico,
Nigeria, de Filippijnen, Rwanda, Senegal, Venezuela en Zaïre.
De werkzaamheden van de Academie hangen niet af van bijzondere
belangen of van politieke passies. Alles kan er dus gezegd worden, in volle
onafhankelij kheid, in alle openhartigheid, zonder enige valse welwillendheid.
Bestaat er een serener forum voor een oprechte Noord-Zuid dialoog ?
In haar bijdrage tot de ontwikkeling van de Derde Wereld, zal de
Academie, aan de zijde van haar Overzeese partners, veel meer dan een
gewone getuige zijn : ze zal vastberaden een handelende rol spelen in de
noodzakelij ke evolutie van de rol van de kennis in de ontwikkelingsstimu
latie, dus van het lot van de gemeenschappen. Dit is mijn geloofsbelijdenis.

Openbare zitting
(Antwerpen, 21 april 1990)
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen
Brussel
pp. 11-22 (1991)

Tropische geneeskunde vandaag
door
L. EYCKMANS *

SAMENVATIING.

-

Tropische of exotische geneeskunde heeft zeker een na

klank gekregen, die herinnert aan het koloniale tijdperk. Tijdens deze periode, die
men soms de triomfperiode van de tropische geneeskunde noemt, werden inderdaad
merkwaardige prestaties geleverd, soms met heel rudimentaire middelen. Van enkele
tientallen, tot hiertoe onbekende ziekten, werd het mysterie ontrafeld. Dit is
bijzonder merkwaardig indien men bedenkt dat hierbij ingewikkelde biologische
cycli te pas kwamen met één of soms meerdere dierlijke tussengastheren. Deze
inspanningen hebben ertoe geleid dat verschillende ziekten op grote schaal tijdelijk
werden gecontroleerd (bv. malaria en slaapziekte), nu nog onder controle zijn (bv.
lepra en onchocercose) of definitief werden uitgeroeid (bv. variola). Daarbij mag niet
vergeten worden dat de studie van tropische aandoeningen ons ontelbare inlichtin
gen verschaft heeft, die toepasselijk zijn op andere domeinen van de biologie en van
de geneeskunde. De wetenschappelijke binding met de tropische wereld heeft ook
een snelle interventie mogelijk gemaakt wanneer nieuwe problemen opkwamen,
zoals meest recent dat van AIDS. Ondanks deze merkwaardige verwezenlijkingen
moeten wij nochtans niet vergeten dat voor de behandeling van vele "tropische"
ziekten in de laatste decennia nauwelijks tot geen nieuwe medicamenten werden
ontwikkeld en wij soms nog aangewezen zijn op produkten waarvan het gebruik
gepaard gaat met onvoorstelbare nevenwerkingen. Nieuwe tijden hebben nieuwe
toestanden en nieuwe structuren ingeleid. Mede door de economische crisis zijn de
controlemaatregelen van verschillende tropische ziekten opgeschort. Waar dit niet
onmiddellijk leidt tot catastrofale toestanden, wordt de rekening dikwijls later
gepresenteerd : heropflakkering van gecontroleerd gewaande ziekten, zoals malaria
en slaapziekte, en zelfs het terug verschijnen van framboesia of pian. Zelfs indien wij
afzien van de transnationale menselijke solidariteit, worden de toestanden beangsti
gend, indien wij rekening houden met de progressieve en onweerstaanbare stijging
van het aantal gevallen van "importziekten" in onze streken, mogelijk gemaakt door
de snelle reizen en het massatoerisme. Bij het plotse verschijnen van tot hiertoe
* Werkend lid van de Academie, directeur van het Prins Leopold Instituut voor
Tropische Geneeskunde, Nationalestraat 1 5 5 , B-2000 Antwerpen (België).
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onbekende, maar bijzonder moorddadige ziekten, werd zelfs vóór een tiental jaar
groot alarm geslagen in Europa. Bijzonder complexe isolatiecentra dienden te
worden georganiseerd. De nieuwe uitdaging, die nieuwe toestanden schept, wordt
bijzonder aangescherpt, wanneer wij realiseren dat middelen die vóór vijftig jaar
konden worden toegepast, op dit ogenblik onaanvaardbaar zouden zijn. Er is dus
een dringende noodzaak om nieuwe middelen uit te denken voor de opsporing, de
controle en de behandeling van deze ziekten. De navorsing, die hiervoor vereist is,
steunt in grote mate op vooruitgang in de biologie, zoals bv. in de gebieden van de
entomologie, de immunologie en de moleculaire biologie. Zij is nochtans niet
beperkt tot deze gebieden, maar dient rekening te houden met de nieuwe aanwinsten
van onderzoek over dierlijke biologie. De mogelijke toepassing van nieuw ontdekte
methoden veronderstelt daarbij een inzicht in het gedrag van de betrokken bevolkin
gen en de mogelijkheid om gezondheidszorg te organiseren met de bestaande,
dikwijls zeer beperkte middelen.
RÉSUMÉ.

-

La médecine tropica/e aujourd'hui.

-

La médecine tropicale ou

exotique a certainement acquis une résonance qui nous rappelle l'ère coloniale.
Durant cette période, souvent appelée la période triomphale de la médecine tropi
cale, des prestations remarquables ont en effet été livrées, souvent avec des moyens
très rudimentaires. Pour quelques dizaines de maladies, jusqu'alors inconnues, Ie
mystère a été dévoilé. Ceci est particulièrement remarquable, si !'on pense que ceci
impliquait des cycles biologiques complexes ayant un ou plusieurs hotes animaux.
Ces efforts ont conduit

à ce que diverses maladies à grande extension ont été

controlées temporairement (p.ex. la malaria et la maladie du sommeil), sont toujours
sous controle (p.ex. l'onchocercose ou la lèpre) ou ont été éradiquées définitivement
(p.ex. la variole). En plus, il ne faut surtout pas perdre de vue que l'étude des
affections tropicales nous a fourni d'innombrables renseignements, applicables dans
d'autres domaines de la biologie et de la médecine. Le lien scientifique avec Ie
monde tropical a rendu possible une intervention rapide chaque fois que de
nouveaux problèmes apparaissaient. Tel fut Ie cas récemment pour Ie SIDA. Malgré
ces réalisations remarquables, de nouveaux médicaments n'ont pas, sinon

à peine,

été développés pour Ie traitement d'un grand nombre de maladies «tropicales». Trés
souvent, nous devons donc recourir

à des produits dont l'usage cause des effets
à des situations et

secondaires invraisemblables. Des temps nouveaux ont conduit

des structures nouvelles. De par la crise économique, les mesures de controle de
différentes maladies tropicales ont été suspendues. Si ceci n'amène pas directement

à des situations catastrophiques, l'addition est souvent présentée plus tard : ré
apparition de maladies considérées comme étant controlées, telles que la malaria et
la maladie du sommeil, et même la réapparition du pian. Même si nous nous
distancions de la solidarité humaine transnationale, les situations deviennent in
quiétantes, si nous tenons compte de l'accroissement progressif et irrésistible du
nombre de «maladies d'importation» dans nos régions, rendu possible par les
voyages rapides et Ie tourisme de masse. Lors de l'apparition soudaine, il y a dix ans,
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de maladies jusqu'à présent inconnues, mais extrêmement meurtrières, l'Europe a
été prise de panique. Des centres d'isolement extrêmement complexes ont dû être
organisés. Le nouveau défi, conséquence de ces situations nouvelles, est particuliè
rement aigu, lorsque nous nous réalisons que des solutions parfaitement applicables
il y a cinquante ans seraient actuellement inacceptables. Il existe donc un besoin
urgent de créer des moyens nouveaux pour la détection, Ie contröle ainsi que Ie
traitement de ces maladies. La recherche nécessaire à réaliser eet objectif repose dans
une grande mesure sur les progrès de la biologie comme par ex. dans les domaines
de l'entomologie, de !'immunologie et de la biologie moléculaire. Elle n'est cepen
dant pas limitée à ces domaines, mais doit tenir compte de toutes les acquisitions
nouvelles de la recherche sur la biologie animale. L'application possible de nouvelles
techniques suppose également une connaissance du comportement des populations
intéressées et la possibilité d'organiser des soins de santé avec les moyens existants,
même s'ils sont fort limités.
SUMMARY.
Tropica/ medicine today.
Tropical or exotic medicine has
acquired a name which reminds us of the colonial era. During this period, sometimes
looked upon as the glorious days of tropical medicine, there have been remarkable
achievements, often with primitive means. For a number of diseases unknown until
now, the mystery has been unveiled. This is quite remarkable considering the fact
that this involved complex biologica! cycles with one or more interrnediate anima!
hosts. These efforts have led to temporary control of different large-scale diseases
(such as malaria and sleeping sickness), whereas others remain under control
(onchocerciasis, leprosy) or have been wiped out once and for good (smallpox).
Also, it should not be forgotten that the study of tropical diseases has provided
considerable information that can be applied in many other fields of bio!ogy and
medicine. The scientific connection with the tropical world has made rapid interven
tion possible when new problems, such as AIDS, occurred. Despite these remarkable
achievements, we must not forget that, in the last decades, no new drugs, or hardly
any, have been developed for treating large numbers of "tropical" illnesses. Very
often we have to rely on products whose use causes sometimes amazing side-effects.
However, with modem times have come new structures and new situations. As a
result of the economie crisis, measures for controlling different tropical diseases have
been suspended. While this does not directly lead to disastrous situations, the bill is
often presented much later : the reappearance of diseases considered to be under
control, such as malaria and sleeping sickness, and even the reappearance of
Framboesia tropica. Even without relying on transnational solidarity, the situation
becomes quite alarming if we consider the progressive and irresistible increase of a
number.of "imported diseases" in our regions, made possible by fast travelling and
mass tourism. With the sudden appearance of so far unknown but particularly
murderous diseases, the alarm was raised some ten years ago in Europe, and very
complex isolation centres had to be organized. This new challenge, caused by new
situations, is made much more acute if we realize that methods perfectly applicable
-

-
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fifty years ago may now be inacceptable. lt is therefore absolutely necessary to find
new solutions for the detection, control and treatment of these new diseases. The
necessary research is largely based on the progress in biology, for example in the
fields of entomology, immunology and molecular biology. However, it is definitely
not limited to these fields and has to reckon with the new advances in anima! biology
research. The possible applications of newly discovered methods presupposes some
insight into the behaviour of the populations involved and the possibility of
organizing health care with existing, though often very limited, resources.
*

*

*

In een wereld die aan een versnelde evolutie toe is, wordt de weerslag
ervan op de ecologie, de levenswijze en de economie, bijzonder dramatisch
aangevoeld in de tropen. De afhankelijkheid van de wereldeconomie en de
inslag van natuurlijke fenomenen op de levenswijze maken de bevolkingen
van die streken bijzonder gevoelig aan deze wijzigingen. Vooral op het gebied
van gezondheid en ziekte is de evolutie tijdens de laatste eeuw spectaculair
geweest, hoewel niet altijd in gunstige zin. De Tropische Geneeskunde
vandaag situeert zich dus binnen een historisch kader, buiten hetwelk zij niet
kan begrepen worden.
Ook op een ander gebied is de Tropische Geneeskunde verschillend van
de praktijk van de geneeskunde in medische kabinetten en ziekenhuizen,
zoals wij die kennen in West-Europa. Zij is veel breder dan dat, en zou in
feite beter "Gezondheidszorg in de Tropen" dienen genoemd te worden.
Inderdaad maken de omstandigheden dat de zorg voor een goede
gezondheid begint op een zeer brede basis, die de bezorgdheid inhoudt voor
een degelijke voeding, gezonde leefgewoontes, de beschikbaarheid van
drinkbaar water en veel andere faktoren. Deze zorg voor de gezondheid moet
beroep doen op disciplines die wij plaatsen bij de sociologie, de antropologie,
de dierlijke biologie, het sanitaire genie, de epidemiologie en vele andere.
Met een tikje cynisme is ooit gezegd dat "geneeskunde" datgene is, waarop
wij moeten terugvallen, als al het overige mislukt is. In de Tropen is dat nog
een grotere waarheid dan bij ons !
Tropische Geneeskunde, zoals wij ze kennen, is gegroeid in parallel met
de koloniale periode, die zij trouwens mogelijk gemaakt heeft. Zij werd soms
zelfs "Médecine coloniale" genoemd. Dit is een historisch feit dat wij niet
moeten trachten te negeren. In zijn boek met juist die titel schrijft Generaal
Geneesheer LAPEYSSONNIE (1988) kernachtig: "S'il y a eu une médecine
coloniale, c'est parce qu'elle correspondait à un besoin, qui s'inscrivait dans
Ie cadre administratif des Colonies". Het dient meteen opgemerkt dat hij de
verleden tijd gebruikt!
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Wat op dat gebied door de vorige generatie werd gepresteerd in
moeilijke omstandigheden en met zeer rudimentaire middelen, grenst aan het
ongelooflijke. Maar vooreerst dient de vraag gesteld : Waarom zijn er ziekten
die "tropisch" zijn? Het antwoord is niet eenvoudig. Sommige aandoenin
gen, die in principe overal kunnen bestaan, zijn naar de tropen terugge
drongen door de toenemende verbetering van de levenswijze en van de
levensgewoonten in gematigde streken. Voorbeelden hiervan zijn melaatsheid
of lepra en de infectie met Amoeben. Andere ziekten, zoals voedingstekor
ten, zijn het gevolg van armoede of een eenzijdige voeding in minder
begunstigde streken, waar ruil en handel onbestaand zijn. De infectieziekten
die uitsluitend in de tropen heersen doen dit in de overgrote meerderheid
omdat hun overbrenging van één mens naar de andere uitsluitend mogelijk
is door de inwerking van een dier, meestal een insect, dat uitsluitend leeft in
een warm klimaat. Wij hebben dus in de overgrote meerderheid van de
gevallen te doen met infecties die noodzakelijk door één, twee, drie of meer
verschillende diersoorten moeten gaan en wel in een bepaalde volgorde. De
eerste geneesheren die naar warme landen trokken werden geconfronteerd
met deze ziekten, hadden geen geneesmiddelen om ze te behandelen en
hadden hierom gauw begrepen dat de enige manier om ze te controleren erin
bestond om een inzicht te krijgen in hun ware identiteit en in de manier
waarin zij werden doorgegeven. Een artisanale microscoop was dikwijls hun
enige wetenschappelijke uitrusting. Deze leemte moesten zij compenseren
met hun enthousiasme, hun verbeelding en hun werk. Hun eerste pogingen
om de natuur van de tropische ziekten te ontwarren werd beloond wanneer
het duidelijk werd dat een belangrijk aantal ervan berustte op de infectie met
vrij grote parasieten, die met hun microscopen konden herkend worden. In
een tweede tijd moest dan worden nagegaan hoe deze parasiet van de ene
persoon naar de andere werd overgebracht. Luisteren naar de verhalen van
de ouderen, scrupuleuze observatie in de natuur en een flinke dosis ver
beelding, bracht hen ertoe om alle soorten, grote en kleine dieren, te
onderzoeken en uiteindelijk transmissiecycli te beschrijven die soms elke
verbeelding tartten. Eens de cyclus gevonden, kon er dan gezocht worden
naar een zwakke plek in de transmissie, die de onderbreking van de cyclus
en dus van de overbrenging van de ziekte mogelijk maakte.
De periode, welke de historici van de tropen beschrijven als het "ko
loniale tijdperk" komt voor de geneeskunde en de biologie overeen met een
enorm vruchtbaar tijdperk, waarin een zeer groot aantal nieuwe gegevens en
nieuwe inzichten werden bekomen. Praktische implicaties, die steunden op
deze gegevens, hebben geleid tot het nagenoeg volledig controleren van
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traditioneel moorddadige ziekten, zoals malaria, gele koorts, slaapziekte,
dengue en andere.
Maar deze wetenschappelijke explosie was ook de aanleiding voor
deiningen die ver uitstraalden buiten de tropen. Om maar enkele te noemen :
de verwekker van slaapziekte bij de mens en van corresponderende ziekten
bij het dier, de flagellaat "trypanosoom", is in het laboratorium een model
geworden voor de studie van cellen in het algemeen en kankercellen in het
bijzonder. Gekweekte trypanosomen worden nu nog gebruikt als een handig
en snel middel om potentiële antikankermedicamenten te selecteren. Op een
totaal ander vlak werd de epidemiologie van malaria uit noodzaak zo grondig
bestudeerd dat hieruit mathematische modellen ontstonden die nu nog
gebruikt worden voor epidemiologische studies over totaal andere aandoe
ningen.
In de marge hiervan mogen wij niet vergeten dat een netwerk van
laboratoria en een traditie van navorsing werd opgericht in de tropen, waarop
zeer snel kon worden teruggevallen in het recente verleden, wanneer zoge
zegd nieuwe ziekten opkwamen, die een dramatische bedreiging gingen
inhouden. Het zeer snel oplossen van de problemen rond "hemorragische
koorts" in Centraal-Afrika en de epidemiologie van AIDS in dezelfde
gebieden, was mogelijk omwille van het bestaan van bruikbare laboratoria,
die oorspronkelijk werden opgericht voor de studie van malaria, slaapziekte
en rivierblindheid.
Wat voorafgaat kan lijken op een loflied voor het verleden, of erger nog,
op een nostalgische terugblik naar de goede oude tijd. Dit was zeker niet de
bedoeling, maar wel bleek het noodzakelijk om enkele realisaties uit het
verleden op te roepen als basis voor een beter doorzicht in de huidige
toestand. In het verleden was alles trouwens ook niet rozegeur en mane
schijn. Indien slaapziekte in Centraal-Afrika werd gecontroleerd, dan is het
door het gebruiken van methoden die wel onontbeerlijk waren, maar vandaag
totaal onaanvaardbaar zouden zijn omdat zij berustten op bevolkingsonder
zoek, met al wat dit veronderstelt aan dwang. In verband met diezelfde
slaapziekte gebruiken wij vandaag nog arsenicumhoudende geneesmiddelen
die op zichzelf kunnen doden, terwijl sinds hun invoering in 1 947 nauwelijks
geen nieuwe middelen voor menselijk gebruik werden ontworpen. De reden
hiervoor is zeer eenvoudig : er bestond in dit verband geen rendabele markt,
en praktisch alle navorsing werd door de industrie gestopt. Enkel onze
collega's dierenartsen werden aangemoedigd om naar nieuwe geneesmidde
len te zoeken omdat economische verliezen in de veeteelt dit wettigden.
*

*

*
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De Tropische Geneeskunde van vandaag schrijft zich in een totaal ander
kader dat zich vanaf de jaren zestig begon af te tekenen. Mits enige, mogelijk
caricaturale, oververeenvoudiging, kunnen wij stellen dat wij ongeveer simul
taan drie verschijnselen hebben zien ontstaan.
Vooreerst was er de drang van alle betrokken volkeren om hun eigen
lot in handen te nemen. Dit heeft geleid tot nieuwe politieke entiteiten en
aanpassingsmoeilijkheden in de administratieve structuren. Dit ging ook
gepaard met een lofwaardig besef van de menselijke waardigheid en de
menselijke vrijheid. Coërcitieve methoden die vroeger werden aangewend bij
bevolkingsonderzoek worden nu niet meer aanvaard. Dit is een vaststelling
en geen kritiek.
Een tweede factor, die kort daarop volgde, was de globale economische
crisis. Vooral de stijging van de petroleumprijzen was een zware dobber voor
het budget van alle landen waarvan de communicatie, de handel en de
administratie noodzakelijk moest steunen op vervoer over grote afstanden en
in moeilijke omstandigheden. Budgettaire prioriteiten werden gesteld en
posten werden geschrapt die niet als onmiddellijk levensbelangrijk voorkwa
men. Voor ziekten, zoals malaria en slaapziekte, die nagenoeg volledig waren
gecontroleerd, zat de schrik bij de nieuwe bewindslieden er niet meer in.
Men ging zich at\rragen waarom verder grote sommen moesten uitbesteed
worden aan de bestrijding van insecten die er niet meer waren en aan
massa-onderzoek van gezonde bevolkingsgroepen. Deze maatregelen werden
opgeschort. De grote tragiek is dat insecten niet onmiddellijk terugkomen
wanneer hun bestrijding wordt onderbroken. De gedane besparing leek dan
ook oordeelkundig en de post "insectenverdelging" verdween van het budget.
Het is pas na verschillende jaren dat betrokken insecten terugkomen met de
ziekten die ze overbrengen. Op dat ogenblik is de budgettaire voorziening
sinds lang verdwenen.
Dit mechanisme heeft op verschillende plaatsen gewerkt in verband met
verschillende ziekten. Waar de Wereldgezondheidsorganisatie vóór twintig
jaar de hoop koesterde om malaria volledig van de planeet te doen verdwij
nen, heeft dit mechanisme, en sommige andere trouwens, de mislukking van
deze anders zeer belangrijke, hoewel zeer gewaagde maar zeer dure eradi
catiepoging ingeleid. Op dit ogenblik is malaria op zeer veel plaatsen in de
tropen terug aanwezig in verhoudingen die de eerste pioniers tegenkwamen
bij de eeuwwisseling (CoosEMANS 1989). Ook de Afrikaanse slaapziekte, die
onze generatie leerde kennen uit de geschiedenisboeken van het Lager
Onderwijs, is op vele plaatsen terug aanwezig zoals op dat ogenblik, hoewel
de ziekte vóór twintig, dertig jaar nagenoeg verdwenen was.
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In 1958 hebben drie gevallen van gele koorts in Gemena, in het
noorden van het huidige Zaïre, gezorgd voor een enorme mobilisatie van
middelen. Op dit ogenblik is gele koorts terug aanwezig met tientallen en
honderden bekende gevallen, zowel in Zwart-Afrika als in Latijns-Amerika.
Zelfs een ziekte zoals pian of Fra mboesia tropica , waarvan men kon
denken dat ze volledig verdwenen was, is onlangs terug verschenen. Fra m
boesia tropica leidt tot het verschijnen van kenmerkende huidletsels, die het
herkennen van de ziekte mits enige ervaring heel gemakkelijk maakt zonder
de noodzaak voor laboratoria. Één enkele inspuiting penicilline geneest de
ziekte volkomen. Mits een minimale medische infrastructuur was de ziekte
dan ook sinds de jaren vijftig weggevaagd uit Afrika, Latijns-Amerika en
Polynesië waar zij heerste. Sinds een vijftal jaren werd eerst confidentieel
melding gemaakt van enkele gevallen hier en daar, en verschijnen nu zelfs
officiële statistieken over het aantal herkende gevallen per land (OCEAC,
198 8). Impliciet vertelt dit natuurlijk boekdelen over de organisatie van de
medische diensten in de betrokken gebieden. Dit moet niet doen besluiten
tot kritiek, maar houdt wel een les in : de middelen die werden gebruikt om
de ziekte te doen verdwijnen zijn niet meer aanwezig of niet meer te betalen,
of gedesorganiseerd. Indien wij daar iets willen aan doen is het dringend
nodig om andere middelen te vinden, die aangepast zijn en betaalbaar.
De toestand is niet op alle gebieden even somber of even dramatisch. Door
een meesterlijk georkestreerde wereldwijde inspanning lijken pokken of
variola toch wel echt verdwenen van de aardbol. Variola is - of liever was
- een ziekte welke 10 tot zelfs 80% van de getroffen personen doodde. Er
moet wel bij verteld worden dat het financieren van deze wereldwijde
c�pagne gebeurde door rijke landen die berekend hadden dat de kosten van
de eradicatie op enkele jaren zouden gerecupereerd zijn indien zij in eigen
land konden stoppen met de vaccinatie.
De internationale solidariteit heeft voor twee andere ziekten geleid tot
een nagenoeg volledige controle. Ik spreek hier van rivierblindheid in het
Voltabekken, waar geconcerteerde acties van de Wereldgezondheidsorga
nisatie, gelukkig aanvaard door alle betrokken landen, hebben geleid tot de
controle van de infectie. Dit is nochtans niet goedkoop geweest en de
bedreiging blijft bestaan. Indien de inspanningen moesten gestopt worden,
zou alles binnen de vijf of tien jaar dienen terug begonnen te worden. Meer
wonderlijk, omdat minder officieel, is de wereldwijde werking van karitatieve
instellingen, waarbij onze Belgische Darniaanactie een zeer grote rol speelt,
welke geleid hebben tot een zeer degelijke controle van melaatsheid of lepra.
Ook hier blijft nochtans waakzaamheid geboden. Het gevaar is niet denk
beeldig dat het bekomen succes zou leiden tot een onderbreken van de

TR OP ISCHE GENEESKUNDE VANDAAG

19

waakzaamheid. Melaatsheid is een slepende ziekte die dan over tien of
twintig jaar terug het hoofd zou opsteken en alles zou terug te herbeginnen
zijn.
De derde nieuwe factor waarop ik allusie maakte is de explosieve
toename van het internationale verkeer, gedragen door jetmotoren. Niet
alleen gaan horden toeristen zich in de verste uithoeken van de wereld
blootstellen aan de besmetting met deze tropische ziekten, ook de toename
van de internationale handel leidt ertoe dat handelaars, zaakvoerders, arbei
ders, ingenieurs en zelfs universiteitsprofessoren in toenemende mate in de
tropen gaan verblijven. De "importpathologie" vormt nu een nieuwe di
mensie voor onze Europese geneeskunde. Ietwat cynisch moet nochtans met
enige voldoening gesteld worden dat de schrik voor deze ziekten geleid heeft
tot een betere kennis ervan bij ons grote publiek en tot het onderkennen van
de noodzaak om er iets aan te doen. Ook in de "ingevoerde pathologie"
ondervinden wij trouwens de weerslag van gewijzigde toestanden in de
Tropen. Zo is malaria niet helemaal meer wat wij in de klassieke boeken
leerden. Het opkomen van resistentie aan de gebruikelijke antimalariamidde
len, die voor de preventie worden ingenomen door reizigers, heeft aan de
ziekte een "nieuw gelaat" gegeven (CLINIQUE LÉOPOLD II, 1989). De bijna
paniekerige reacties in Europa en Noord-Amerika, wanneer er gesproken
werd over het invoeren van hemorragische koorts (EYCKMANS & VAN DER

GROEN 1984, EYCKMANS 1987), hebben een deel van het grote publiek
wakker geschud. Deze rol is nu overgenomen door AIDS dat ons vanuit

Afrika dreigt te overspoelen indien wij geen maatregelen nemen om de ziekte
te controleren.
Ook in ontwikkelingslanden is AIDS een probleem dat prioritair wordt.
Het zijn in grote mate de intellectuelen die in sommige streken aangetast zijn
door het virus. Het spookbeeld van een maatschappij zonder kaders, over een
tiental jaren, wordt wel eens opgeroepen. De interhumane transmissie zou
in principe zeer gemakkelijk te voorkomen zijn, en toch breidt de infectie
zich uit. Meer nog dan biologische studies, zijn hier misschien studies naar
het menselijke gedrag in andere kulturen nodig. Laat ons nochtans de zaak
tot haar werkelijke dimensie herleiden : beangstigend als dit probleem moge
zijn, dat regelmatig de kranten haalt, zijn er in de wereld waarschijnlijk
tienmaal meer mensen aangetast door melaatsheid dan door AIDS, ook al
beschouwen wij lepra als gecontroleerd.
*

*

*

De Tropische Geneeskunde van vandaag is dus niet meer het middel dat
noodzakelijk was om een Europese penetratie in de tropen mogelijk te
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maken. Zij wordt daarentegen gedragen door een wereldwijde interhumane
solidariteit. Moest dit edel gevoel niet voldoende zijn, zou de studie van de
tropische ziekten noodzakelijk worden voor de bescherming van onze
reizigers en van onze vakantie. Er werd onlangs in een universitair milieu
gezegd dat het begint gevaarlijk te worden om hoogleraren uit te zenden
omdat de kans groot is dat zij ziek terugkomen. Wij staan dus voor een
nieuwe enorme uitdaging waarvoor de middelen van het verleden ontoerei
kend zijn. Het is weerom LAPEYSSONNIE (1988) die schreef : "". Les
populations autochtones, maintenant maîtresses de leur destinée, reconnais
sent sans ambage l'importance de l'action médicale des nations colonisatri
ces". Elles Ie font même avec un certain excès, ce qui conduit souvent à un
rnimétisme institutionnel, qui gêne la conception et la mise en reuvre d'autres
pratiques et d'autres systèmes médico-sociaux, qui seraient sans doute mieux
adaptés aux situations locales et aux ressources des gouvernements".
Dit situeert onmiddellijk de plaats van het oude Europa met zijn enorm
potentieel aan navorsing en zijn traditie in verband met tropische genees
kunde. Navorsing in verband met gezondheidszorg in de tropen is een
onmisbaar deel geworden van de inspanning tot de ontwikkeling van die
gebieden (INSTITUT DE MÉDECINE TROPICALE, 1989).
Het is vooreerst aan ons om de kaders op te leiden die zowel het
onderzoek als de toepassing van nieuwe middelen zullen mogelijk maken
voor de tropen. Indien wij het niet doen, wie zou het dan wel kunnen?
Simultaan hiermee moeten wij nochtans ook dringend nieuwe middelen
vinden voor de vroegtijdige opsporing van ziekten, zoals slaapziekte, ten
einde ze te kunnen behandelen voordat de verdere transmissie gebeurd is en
voordat onherroepelijke beschadigingen van het lichaam zijn opgetreden. Wij
moeten dringend nieuwe geneesmiddelen vinden die de rol zullen overnemen
van de oude middelen die onaanvaardbaar toxisch zijn en waartegen dikwijls
weerstand is opgetreden.
Wij hebben in het begin van deze bijdrage duidelijk gesteld dat de
meeste tropische infectieziekten beperkt zijn tot de tropen omdat zij noodza
kelijk afhangen voor hun overbrenging van insecten of andere dieren welke
uitsluitend in die gebieden kunnen leven. De vorige generatie had deze
schakel in hun overbrenging reeds aangeduid als de zwakke plek die de
onderbreking ervan kon mogelijk maken. Insectendodende middelen hebben
hierin een rol gespeeld, maar die produkten zijn dikwijls te duur voor het
budget van de betrokken landen, zij verstoren de ecologie en om de zaak nog
somberder voor te stellen, zeer veel insecten zijn eraan weerstandig gewor
den. Er is dus dringende nood aan nieuwe imaginatieve navorsing naar het
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gedrag en de biologie van deze overdragende insecten om ze te kunnen
bestrijden met aanvaardbare middelen.
Agronomie, zoötechnie en diergeneeskunde hebben in principe de vrees
voor grote hongersnoden doen wegdeinen. Wij kunnen onze aandacht nu
toespitsen op meer subtiele deficiënties die wel niet doden, maar zwaar
gehandicapte mensen achterlaten: mentale handicap bij iodiumtekort, blind
heid na vitamine A deficiëntie ...
Toch kunnen bijzondere omstandigheden leiden tot benarde voedings
toestanden. Ongebreidelde· bevolkingsaangroei, gronderosie en overgrazing
leiden in sommige streken regelrecht naar katastrofen (WILS et al. 198 6). Dit
voorzien en de gepaste maatregelen vinden op het niveau van de kontrole van
de nataliteit, zijn problemen die ressorteren onder de huidige aspekten van
de Tropengeneeskunde. Het impakt van een goede antropologische en
sociologische benadering is ook hier essentieel, naast meer biologisch
gerichte studies.
Minder evident in dit biologisch getint betoog is de essentiële plaats van
opzoeking in verband met de organisatie van medische diensten en met de
gedraging van de bedreigde bevolkingen. Zelfs het meest geniale geneesmid·
del is nutteloos indien het niet komt tot de getroffen persoon of indien die
persoon het weigert in te nemen. Navorsing naar de moderne epidemiologie
van oude en nieuwe ziekten en wat men pleegt te noemen "health systems
research" zijn dringend nodig.
In deze strijd voor het behoud van de gezondheid in de tropen, en
toenemend ook bij ons, is er een rol weggelegd voor talrijke instellingen, elk
op hun domein : de Universiteiten, de Instituten voor Tropische Genees
kunde, de opzoekingslaboratoria van de industrie en de wetenschappelijke
instellingen (EYCKMANS 1989). De uitdaging die hiervan uitgaat is boeiend,
omdat zij, naast onmisbare materiële middelen, beroep doet op de beschik
baarheid van veel informatie uit vroegere tijden, op veel verbeelding voor de
toekomst, op veel werkkracht, vernuft en intelligentie. Om al deze redenen
is het in grote mate een Europese uitdaging, waarin ons land, ondanks zijn
beperkte grenzen, een grote rol te spelen heeft.
Is het samenbrengen van deze inspiratie en van deze inspanning geen
uitdaging voor een Academie voor Overzeese Wetenschappen?
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De voortschrijdende woestijnvorming
Een geo-historisch overzicht
met een blik op de toekomst
door
M. DE Boom *

SAMENVATITNG. - Woestijnvorming, een wereldwij d probleem, is te wijten
aan twee belangrijke faktoren : de natuurlij ke verschijnselen en de interventie van de
mens. Ze betekent verschraling in hoofdzaak te wijten aan toenemende droogte.
Daarentegen wordt desertifikatie of verwoestijning in hoofdzaak door de mens
teweeggebracht. In de loop van de voorbije miljoenen jaren hebben de plaatsen, nu
door woestijnen ingenomen, geo-klimatologische veranderingen ondergaan die nu
eens glaciaties, dan weer vochtige, tropische, warme en aride perioden tot gevolg
hadden. Variërende grenzen hebben altij d bestaan, ook voor woestijngebieden. De
verstoring in het ecologisch systeem in de randgebieden van de woestij n, meer
bepaald de Sahara, ziet men voor het eerst opdagen rond de jaren 1900. Beide
faktoren, natuurlijke en menselijke, zijn er verantwoordelijk voor, doch het is
moeilij k het aandeel van elke faktor in te schatten. In de huidige geo-historische
periode worden toenemende en zeer complexe klimatologische schommelingen
vastgesteld zodat precieze voorspellingen op korte termij n zeer moeilijk, zoniet
onmogelij k zijn. Nochtans trachten wetenschappers met wisselend sukses de perio
diciteit van de verschijnselen steeds beter te begrijpen en te beheersen. De invloed
van de mens als sociaal wezen in de woestijn manifesteert zich voor het eerst tijdens
het neolithicum, zowat 9000 jaar geleden. Het valt samen met het einde van de grote
Pluviale, "de Sahara" genoemd, die zich verder ontwikkelde tot ariditeit, onder
broken door talrijke regenperiodes. De laatste hiervan dateert van 1870-1900. Ze
werd gevolgd door drie klimaatschommelingen met extreme verschraling :
1910-1915, 1939-1944 en de meest recente 1968-1986. De talrijke redenen zijn
niet altijd bekend. Antropologisch zijn de hoofdoorzaken de bevolkingsexplosie, de
armoede en de onwetendheid. Voor al deze problemen is naast materiële hulp vooral
* Geassocieerd lid van de Academie ; directeur van het Laboratorium voor Bodemfy
sica, Faculteit van de Landbouwwetenschappen, Rijksuniversiteit Gent, Coupure Links 6 5 3,
B-9000 Gent (België).
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overdracht van kennis en opvoeding nodig. In de toekomst zijn er voor de bewoners
van de woestijnranden tekenen van hoop, gezien de rij kdom van de ondergrond en
de uitzonderlijke fysische omstandigheden die de mens kan benutten voor hogere
produkties in land- en veeteelt, dank zij betere inzichten en moderne technologieën.
RÉSUMÉ.

sur / 'avenir.

-

-

Progression de la désertification. Un aperçu géo- historique projeté

Le problème de l'aridification, devenu un problème mondial, est

dèterrninè par deux facteurs : l'action de la nature et celle de l'homme. La dèserti

à la
à l'inter

sation ou formation de dèserts signi.fie la dègradation de l'environnement due
sècheresse. La dèsertification de l'environnement est principalement due

vention humaine . En ce qui conceme la nature, il faut mentionner les variations
gèo-climatiques pendant des millénaires. Elles ont engendré des périodes glaciaires,
humides, tropicales, chaudes et arides dans une succession complexe aux endroits
mêmes ou se trouvent actuellement les déserts. Des limites variables ont toujours
existé, y compris pour les régions désertiques. La rupture du système écologique
dans les régions limitrophes du désert, plus particulièrement Ie Sahara, apparaît aux
alentours des années

1 900. Dans un endroit donné, l 'influence de la nature et celle

de l'homme jouent simultanément et il n'est pas toujours facile de les distinguer.

À

!'époque actuelle, les variations géo-climatologiques se multiplient et sont com
plexes, de sorte que les prévisions

à court terme deviennent difficiles, sinon impossi
à examiner et à expliquer la périodicité des

bles. Cependant, les savants continuent

évènements avec un succès variable. L'influence de l'homme en tant qu'être social

à partir de l'ère néolithique il y a
9000 ans. C 'est la période finale de la grande Pluviale, appelée «La Sahara».

dans Ie désert se manifeste d'une façon notoire
environ

Une nouvelle longue période d'aridité s'installa, entrecoupée par des périodes

1 870 à 1 900. Elle fut suivie de trois périodes
1 9 1 0- 1 9 1 5 , de 1 939- 1 944 et, la plus récente, de
1 968- 1 986. Les raisons multiples ne sont pas bien connues et s0nt mêlées à
l'explosion démographique, à la pauvreté et à l'ignorance. Tous ces problèmes

pluvieuses dont la demière date de
d'une très grave aridité datant de

exigent notre aide, surtout Ie transfert du savoir et de l'éducation. Pour les habitants
des zones périphériques des déserts il y a des signes d'espoir,

vu

Ie potentie] minéral

et les conditions physiques exceptionnelles dont peuvent profiter l 'agriculture et
l'économie en général, gráce

à une meilleure compréhension et à l'application de

technologies modernes.
SUMMARY.

on the future.

-

-

The progress of desertification : a geo- historical glance projected

Deserti.fication, a world-wide problem, is determined by two factors :

the action of nature and the intervention of man. The formation of deserts signifies
the degradation of the environment because of dryness. The desertification of the
environment is principally caused by human intervention. Conceming nature, there
have been millenia of geo-climatic variations. These have engendered glacial, wet,
tropical, hot and dry periods in a complex succession in the same places which are
now deserts. Their lirnits have always been variable. The break in the ecological
system in the regions adjacent to deserts, especially the Sahara, appeared around
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1 900. In a given place, the influence of nature and that of man were acting
simultaneously, and it is not always easy to distinguish them. At the present time,
geo-climatic variations are multiple and complex, in such a way that short tenn
predictions are difficult if not impossible. However, scientists continue to examine
and explain the periodicity of events with varying success. The influence of man (as
a social being) in the desert becomes obvious from the neolithic period, about 9000
years ago. It was the last period of the great Pluvial, called "The Sahara". A new long
dry period followed, interspersed with wet periods, the last dating from 1 870 to

1 900. It was followed by three very dry periods : 1 9 1 0- 1 9 1 5 , 1 939- 1 944, and the
latest 1 968- 1 986. The many reasons for the unprecedented extension of the desert
are not well known and are mingled with the demographic explosion, poverty and
ignorance. All these problems need our help, especially the transfer of knowledge
and education. For the inhabitants of the regions adjacent to deserts, there are some
signs of hope, given the potential in minerals and the exceptional physical conditions
for agriculture and the economy in genera!, thanks to a better understanding and
application of modem technology.
*

*

*

1 . Inleiding

Reeds enkele tientallen jaren terug kon men gewagen van een interna
tionale bewustwording voor de kwaliteit van het leefmilieu doordat de natuur
op vele plaatsen ten prooi dreigde te vallen aan een verregaande verschraling.
In de Verenigde Naties werd het PNUE (Programme des Nations Unies pour
l'Environnement) opgericht dat inspeelde op de aangevoelde noodwendig
heid en de krachten wilde bundelen om een halt toe te roepen aan de
voortschrijdende woestijnvorming. De toenmalige trend heeft zich voortgezet
met een intensiteit die zelfs de meest pessimistische vooruitzichten overtrof.
Een grote bekommernis is gegroeid om te weten hoe ver de alom heengrij
pende desertifikatie zich zal voortzetten, om te begrijpen wat de toekomst zal
brengen en wat de passende maatregelen kunnen zijn om het tij te doen
keren.
Bij het onderzoek van de verschralingsverschijnselen moet een onder
scheid gemaakt worden tussen hetgeen men aanziet als een desertisatie of
woestijnvorming en een desertifikatie of verwoestijning.
Door de toenemende ariditeit van het klimaat ziet men dat aan de
randen van de woestijn de verschraling, meestal geholpen door antropogene
faktoren, nog steeds uitbreiding neemt. Behalve enkele kleine tussenpauzen
heeft tijdens de periode 1968-1986 deze verarming met een nooit gekende
intensiteit toegeslaan in de Sahellanden. Het is de desertisatie, de woestijn
vorming, die verder gaat en voor de toekomst grote zorgen baart.
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Gebeurt het terugdringen van de vegetatie of van het biologische leven
in het algemeen door menselijk ingrijpen, dan wordt er een woestijn of
woestenij tot stand gebracht. Het is een verwoestijning, ook nog desertifikatie
genoemd, die aan de gang is. De mens is er de grote verantwoordelijke. Het
leidt tot een verschraling van de omgeving die niet thuishoort binnen de
huidige klimatologische en geografische omstandigheden.
De verschraling in de aride gebieden betekent niet alleen een vermin
dering in produktiviteit van het bouw- en weiland, maar kan ook gepaard
gaan met wind- en watererosie, met verzilting van de geïrrigeerde velden, met
het verdwijnen van belangrijke planten en dieren.
Verschraling is de algemene term. Desertisatie of toenemende woestijn
vorming wijst op een regelmatige verarming van de fauna en flora als gevolg
van de verminderde neerslag en het voorkomen van lange droge periodes.
Men kent ook de omgekeerde verschijnselen zoals nu in Groenland. Een
ijswoestijn wordt teruggedrongen door de verhoging van de temperatuur, de
ijskap smelt en de produktiviteit van de aarde neemt toe.
Bij de woestijnvorming kan de mens wel het proces bespoedigen, doch
hij staat machteloos om een fundamentele wij ziging teweeg te brengen.
De desertifikatie is veeleer een socio-ekonomisch proces met eveneens
een verschraling van de bodem tot gevolg. De verschijnselen worden in de
hand gewerkt in een periode van toenemende ariditeit van het klimaat. De
mens die onoordeelkundig ingrij pt ligt aan de basis. Hij kan hierin wel de
gang van zaken veranderen.
De desertifikatie is geen recent verschijnsel. Het is sinds lang gekend
door de nomadische volkeren die hun tenten opslaan daar waar de vruchten
overvloedig te oogsten vallen en slechts vertrekken wanneer de grond
uitgeput blijkt te zijn. Op een andere verder gelegen plaats heeft dan hetzelfde
scenario plaats. Telkens doet zich in meer of mindere mate een verwoestij
ning voor. Zolang er geen nood is aan land zijn de problemen niet al te groot.
Door de beperktheid van de verschraling is natuurlijke regeneratie mogelijk.
Gedurende vele eeuwen heeft het nomadisme ongehinderd kunnen voort
gaan.
Bij het begin van onze tijdrekening leefden er op de aardbol ongeveer
200 miljoen mensen. De potentieel bebouwbare oppervlakte in verhouding
tot de bevolking was toen duizelingwekkend groot. Heden ten dage zijn er
1,5 miljard ha waarop voedsel wordt geproduceerd. Het is amper 10% van
de totale oppervlakte aan land, zijnde 14,9 miljard ha. De rest maakt het
gewone leefmilieu uit van de planten-, dieren- en mensenwereld. De woestijn
en en niet te kultiveren gronden beslaan 3 ,3 miljard ha. De te koude gebieden
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bedekken 4, 1 miljard ha, terwij l deze die te droog zijn en niet meteen
geschikt voor irrigatie 1,9 miljard ha beslaan. De bergterreinen, praktisch
zonder begroeiing, beslaan 2,6 miljard ha. De beboste en groene zones die
kunnen gekultiveerd worden, doch behouden moeten blijven omwille van de
02-C02 cyclus op aarde, bedragen 1,5 miljard ha. Het is vooral dit laatste
areaal dat door woestijnvorming en verwoestijning wordt bedreigd. Het
betekent een reële uitdaging voor de mens omdat de groenzones de longen
van de aarde zijn.
Natuur en mens hebben vaak afzonderlij k ofwel gezamenlij k de ver
schraling van het leefmilieu in de hand gewerkt en aldus geknaagd aan ons
aller patrimonium. Dat dit voortdurend bedreigd wordt leren ons de verre en
meer recente geschiedenis.
Voorbeelden van het verdwijnen van oude beschavingen maken het
overduidelij k. De Sumeriërs, 4000 jaar vóór onze tijdrekening, hadden een
sedentaire beschaving ontwikkeld waarin irrigatiesystemen reeds toepassing
vonden. Ze verbouwden gerst en tarwe. De overirrigatie gepaard met een
gebrek aan drainage leidde toen al tot verzouting van het land. Het warm
klimaat nam meteen nog toe. De opbrengsten daalden en de bevolking
verspreidde zich naar andere oorden. Archeologen hebben hun woonsteden
en prachtige gebouwen blootgelegd. In de wereld zijn veel dergelijke voor
beelden gekend.
In de meeste van deze gevallen is weliswaar de klimaatwisseling de
eerste oorzaak, zoals in de Mesopotamische vlakten. Het menselij k falen
droeg het zijne bij tot de exodus. Niet noodzakelijkerwij ze heeft zich
hetzelfde scenario overal voorgedaan. Toen de aciditeit steeds groter werd in
de Nijldelta kon de bevolking er zich toch handhaven. Er moet toegegeven
worden dat daar de natuurlijke omstandigheden om het irrigatiesysteem over
vele duizenden jaren in stand te houden gunstiger lagen.
Is de verschraling van het leefmilieu al dan niet omkeerbaar? Bij de
desertifikatie ligt de oorzaak hoofdzakelijk op het socio-ekonomisch vlak.
Het is uit materiële noodzaak dat bomen worden gekapt en de weiden aan
overbegrazing worden blootgesteld. In een gezamenlij ke inspanning moet
dan ook de oplossing kunnen gevonden worden. Het moeilijke is vaak dat
de landen waar verwoestijning gebeurt meestal in armoede leven. Het
betekent meteen geringe middelen en een laag kennisniveau. De hulp, liefst
internationaal gecoördineerd, moet van buitenaf komen. Hoe lofwaardig de
huidige inspanningen ook mogen zijn om van de rijke landen 0, 7% van hun
B.N.P. voor dit goede doel aan te wenden, men stelt vast dat ze slechts
gedeeltelijk en gebrekkig de goede voornemens kunnen waarmaken. In
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sommige landen, zoals in België, wordt amper 0,47% van het B.N.P. behaald.
Het ergste is echter dat, na veertig jaar ontwikkelingshulp, men nog steeds
op zoek is om de bestede gelden het best te coördineren en te gebruiken om
een noemenswaardig niveau van efficiëntie te bereiken.
De eigenlijke woestijnvorming, de desertisatie, wortelt in de klimaat
wisselingen. Ze moet vaak als onomkeerbaar geacht worden binnen het
tijdsbestek van enkele generaties. Spreekt men echter van geologische tijdre
keningen, dan is het duidelijk dat er éénmaal vruchtbaar land was daar waar
er nu woestijn is, en omgekeerd. De golvende beweging in de natuur, ook
voor de klimaatwisselingen, staat niet stil.
Alhoewel het inzicht in de geschiedenis van de aarde de huidige
toestanden beter leert begrijpen, wordt de meeste aandacht opgeëist om
oorzaken van de huidige veranderingen na te gaan en om van daaruit de
passende maatregelen te treffen. De tijd dringt.
De nooit geziene bevolkingsdruk, die de armsten steeds meer naar de
randgebieden van de woestijn verdringt, maakt de zaak zelfs dramatisch nu
de randgebieden tot echte woestijnen dreigen omgeschapen te worden.
2. Wereldwijd probleem

Nieuws over noodtoestanden, die vele miljoenen mensen treffen in
gebieden waar de woestijnvorming steeds verder om zich heen grijpt, beweegt
de meer welvarende landen, zowel uit solidariteitsgevoel als om de vrijwaring
van eigen belangen. Dat er iets aan de hand is beseft men stilaan wel. De
voorheen ongekende atmosferische verschijnselen, die zelfs in West-Europa
voelbaar zijn, herinneren er ons aan dat de desertifikatie, die zich voordoet
op vaak duizenden kilometers afstand, de oorzaak is van het woestijnstof dat
tot bij ons komt en de zuiverheid van de atmosfeer aantast.
Het zijn echter geen alleenstaande feiten. Bij de grote ontbossingspro
jekten en de argeloze grootschalige ontsluiting van natuurlijke gebieden zoals
in de Mid-West van de Verenigde Staten bleek er aanvankelijk niets aan de
hand. Bij de eerste grote droogten echter, op het einde van de twintiger jaren,
verschenen reeds grote stofwolken in volle dag die deemstering tot gevolg
hadden, groter dan wat men totnogtoe bij een zonsverduistering had
meegemaakt. Het waren de "<lust bowls" die er als tekens aan de wand op
wezen dat men te ver was gegaan. In 1929 kwam onder leiding van Bennet
de "Soil Conservation Service" in de VSA tot stand. De zaken werden nog
sterker aangepakt toen in 19 34 steden als New Yark en Washington
verduisterd werden door gigantische stofwolken afkomstig van de opge
waaide bodemdeeltjes uit Kansas, Montana en de beide Dakota's. De

Fig.

1.

-

Desertisatie in Noord-Afrika. Door droogte en overmechanisatie is het

vroegere bouwland voor gerst en tarwe niet meer vruchtbaar. Het is verlaten. Wilde grassen
en struiken schieten op,

doch het land verstuift. Bermen worden opgeworpen om de

verstuiving tegen te gaan en om het achterliggende bouwland te beschermen.

Fig. 3.

-

Stroomonthoofding gevolgd door sterk toegenomen afspoeling van de grond

op het loessplateau in China. Door terrassenbouw wordt de afspoeling van het land nog
tegengewerkt, doch tevergeefs, omwille van de terugschrijdende erosie die, op haar beurt, de
kam tussen twee diepe geulen zal wegschuren.
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aggregerende substantie, de humus, was teloor gegaan door overdreven
landbouwmechanisatie over te uitgestrekte velden. De verschijnselen werden
daarbij nog geaccelereerd door de opeenvolgende droogteperiodes, wat
terzelfdertijd de ekonomische krisis nog ernstiger maakte.
Naar schatting zijn tegenwoordig 300 miljoen ha, zijnde ongeveer 20%
van de bebouwde aarde , ernstig bedreigd door woestijnvorming en ver
woestijning. De belangrijkste, kwasi aaneensluitende zones, bedragen in
totaal 270 miljoen ha. Ze liggen in Midden- en Noord-Amerika, vanaf
Mexico over de VSA tot in Canada, alles samen een 7 5 miljoen ha. De
Sahellanden, met 55 miljoen ha, liggen het meest in de kijker, omdat de
uitbreiding er het snelst gebeurt en er het meeste leed veroorzaakt. In
Zuid-Amerika telt men gezamenlijk voor Brazilië, Argentinië, Chili en
Ecuador 50 miljoen ha. Voor India en Pakistan telt men 20 miljoen ha. Voor
Australië 10 en voor China 30 miljoen ha. Het Middellandse Zeegebied is
goed voor 30 miljoen ha. De ekonomische weerslag is er zeer aanzienlijk.
Als totaalbeeld voor de huidige gang van zaken kan men stellen dat
door woestijnvorming jaarlijks 6 miljoen ha verdwijnen voor de agro-bos
bouwkundige produktie, terwijl 21 miljoen ha geleidelijk hun produktiviteit
verliezen. Om zich een beeld te vormen van wat het in werkelijkheid
betekent, kan men de vergelijking maken met de oppervlakte van gans België
dat 3 miljoen ha beslaat.
Alhoewel het begrip desertifikatie in vele gevallen met de ariditeit rond
en in de woestijnen geassocieerd wordt, is het toch geen fenomeen dat zich
alleen aan de keerkringen voordoet, zoals bovenstaande gegevens aantonen.
Het kan zich in elke klimaatgordel voordoen.

3. Verschraling in de vochtige tropen
Tot het onherstelbare binnen een tijdsbestek van veel generaties moet
de huidige aanvreting vermeld worden van het grootste en r ijkste biologisch
milieu dat men kent, namelijk het Amazonewoud. De aan de gang zijnde
ontbossing betekent een kaalslag ten gronde. In een gebied met hevige
tropische neerslag wordt aldus de grootste schade veroorzaakt door het
wegspoelen van de dikke organische bodembedekkingslaag. Het is de
nalatenschap van duizenden jaren oerwoudvegetatie die nu wordt opgeofferd.
Het Amazonewoud kwam tot stand onder andere klimatologische
omstandigheden dan deze die er nu heersen. Het bouwde meteen zijn eigen
humus- en ekosysteem op waarop het kon teren en zelfs in stand houden nu
het klimaat reeds sterk verschillend is geworden. Eenmaal het woud gekapt
en de grond diep geërodeerd is het herrijzen nu bijna onmogelijk geworden.
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Het blootgekomen onvruchtbaar moedergesteente ligt er als een skelet aan
de oppervlakte, dor en levenloos.
De bewering dat het de longen zijn van de aarde die er afsterven blijkt
juist te zijn. Het voltrekt zich voor onze ogen. Het noodzakelijk ingrijpen
wordt maar steeds verdaagd.
Een onherstelbaar verlies aan vruchtbare bodem door erosie speelt zich
eveneens af in het aaneengesloten, meestal bebouwde, bergland in Centraal
Afrika dat als een kam de Zaïre-stroom omgeeft. De belangrijkste degradaties
doen zich voor in Rwanda, Burundi en westwaarts in de Kivu. Meer naar het
noorden is er het sub-Sahara gebied, waar oostelijk Nigeria bijhoort en als
voorbeeld gesteld wordt van erosie met geologische afmetingen. De hongers
nood heeft in het anders zo rijke oerwoud reeds toegeslagen en miljoenen
mensen tot slachtoffer gemaakt. De aarde produceert er niet meer wat men
er normaal kan van verwachten. Het is een verwoestijning met een intensiteit
die deze uit de aride gebieden evenaart of zelfs overtreft.

4. Verschraling door een geologisch gebeuren
In omvang nog belangrijker dan de Afrikaanse bodemdegradatie is
hetgeen zich sinds mensenheugenis afspeelt in China op het grootste loess
plateau ter wereld dat door de Gele Rivier doorsneden wordt.
Behalve klimaatwij zigingen en menselijk gedrag kan er nog een derde
oorzaak in het spel zijn bij de verwoestijning, namelij k een geologisch
gebeuren dat de aardkorst langzaam vervormt. In breukgebieden kunnen op
een tijdschaal van duizenden jaren hoger gelegen gebieden stilaan wegzak
ken, geholpen door erosieverschijnselen. Een stroomonthoofding van rivie
ren grij pt plaats. Het betekent dat in een afwateringsbekken één van de
bijrivieren door de verzakkingen en diepere uitsnijdingen de rol overneemt
van de hoofdstroming. Nieuwe uitschuringen ontstaan in het landschap om
het verval van de nieuwe hoofdrivier in evenwichtstoestand te brengen met
de nog lager gelegen rivieruitmonding die de erosiebasis genoemd wordt.
De onmacht van de mens tegenover deze wijdse topografische veran
deringen is bijzonder groot. Daarbij komt nog dat de loess zich goed leent
om door water als duizenden kleine deeltjes meegevoerd te worden, om via
de rivieren uiteindelijk in de zee te belanden. De zeer fij ne kwartsdeeltjes
waaruit loess is opgebouwd bezitten immers geen of weinig onderlinge
bindingskracht.
Ook hier gaat de verschraling van het biologische milieu eerst gepaard
met het wegspoelen van de vruchtbare bovenlaag. Door diepe insnijdingen
komt het onderliggende onvruchtbaar moedergesteente bloot te liggen.
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Fig. 2. - Voorbeeld van stroomonthoofding met desertifikatie als gevolg van versterkte
wind- en watererosie. De stroomonthoofding is mogelijk doordat : 1 ) rivier B meer uitschuurt
dan rivier A omwille van het sterkere debiet en door terugschrijdende erosie, waardoor
bijrivier C de loop van rivier A bereikt die vervolgens door rivier C at\vatert, en/of 2) door
de aanwezigheid van het breukgebied waardoor de basis van rivier B lager komt te liggen, met
dezelfde gevolgen als hierboven.

Menselijke inspanningen om het kleine zelf bewerkte perceel te redden
kunnen hier geen baat brengen. Het opnieuw verhogen van de erosiebasis
door het bouwen van betonnen dammen van meer dan honderd meter hoog
is slechts door de zeer recent ontwikkelde techniek mogelijk geworden.
Geslaagde voorbeelden, zoals de Grand Coulee Dam in de VSA, zijn tot nog
toe maar in een gering aantal plaatsen te bezichtigen.
Een belangrijk verschil met de verschraling in aride gebieden is de tijd
die er nodig is voor het herstel, eenmaal dat de initiële oorzaken vervallen.
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Dat kan gebeuren door een klimaatwisseling of het wegvallen van de
subsidentieverschijnselen. De verschraling aan de rand van de woestijn, zij
het door desertisatie of desertifikatie, kan bij het optreden van een vochtige
periode in één of meer decennia weer omslaan tot groen en een nieuwe
produktieve periode inleiden. Dit is niet het geval wanneer diepe erosiegeu
len het land doorploegd hebben en het scherp reliëfverval tot op het
moedergesteente een maanlandschap heeft teweeggebracht. Begroenen ge
schiedt er uiterst langzaam. Een nieuwe bouwlaag moet tot stand komen
alvorens de mogelijkheid geschapen is voor plantaardige produktie en
voedsel voor de mens.
In West-Europa wordt bij de studie van de voortschrijdende woestijn
vorming vooral het probleem gesteld hoe de evolutie verloopt bij de ons
nabije bedreigde gebieden, omdat ze ook bij ons een weerslag heeft. De voor
ons belangrijke probleemgebieden liggen zuidwaarts. Het Middellandse
Zeebekken, met inbegrip van de Sahara, hebben in een niet zo ver verleden
klimaatwisselingen ondergaan waarvan de diversiteit opvallend is. Hierdoor
kan het onze belangstelling wekken, niet alleen omdat het voor ons het meest
nabije gebied is met voortschrijdende woestijnvorming, maar tevens omdat
het een representatief beeld ophangt van wat in andere aride gebieden kan
gebeuren.

5. Verschraling en klimaatschommelingen
De voortschrijdende woestijnvorming roept het beeld op van meer aride
wordende klimaatveranderingen. Heeft dit altijd bestaan ? Hoe groot is
hiervan de weerslag ?
Halfweg de oudst gekende geologische periode die men het Primair
noemt kwamen reeds de naaldbomen tot ontwikkeling als vorm van een
hoger biologisch leven. De loofbomen kenden vervolgens hun volle opgang
in het Secundair. Fossielen die men in de geologische lagen terugvindt laten
toe de klimaatschommelingen uit zeer veraf gelegen tijden te rekonstrueren.
Opvallend hierbij is dat op aarde steeds gebieden met een zeer gering
biologisch leven gelijktijdig voorgekomen zijn naast grote zones met inten
sieve begroening. Dit houdt verband met klimaatgordels die naast mekaar
voorkomen en gekenmerkt zijn door respektievelijk dominerende hoge en
lage luchtdrukgebieden. De huidige grote woestijnen, aan de keerkringen met
dominerende hoge luchtdrukgebieden gelegen, worden best begrepen vanuit
de atmosferische omstandigheden die zich erbuiten voordoen, namelij k de
evaporatie-intensiteiten van het water uit de omliggende oceanen en het
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klimaat in de ekwatoriale zones die er het dichtst bij liggen. Dit belet echter
niet dat de kennis van de klimaatschommelingen uit de geologische tijden
ook kunnen bijdragen om het geheel beter te begrij pen.
Schematisch kan gesteld worden dat het mogelijk is 450 MJ ( miljoen
jaar) in de geologische tijd terug te blikken. Dit was het begin van het
Primair. De huidige Sahara was toen met een ijskap bedekt. Het klimaat is
daarna slechts zeer langzaam geëvolueerd naar warmere tijden.
Volgens RoGNON ( 1 989) vindt men pas in de 200 MJ jongere geolo
gische lagen de eerste aanwij zigingen van een vochtig tropisch klimaat. Dit
betekent meteen de laatste faze van het Primair die het Permiaan wordt
genoemd. Op dat ogenblik spreidt zich in West-Europa, met inbegrip van de
Noordzee, een zeer grote woestijn uit.
In die periode komen de "Bundsandssteinen" tot stand. Heden ten dage
ziet men ze verwerkt als bouwmateriaal in grote openbare gebouwen uit de
laatste eeuwwisseling. Men kan ze bewonderen in meer centraal gelegen
Europese gebieden vanaf Luxemburg tot Midden- en Zuid-Duitsland.
De evolutie in het klimaat ontrolde zich verder. Honderd MJ later, dus
nu 1 50 MJ geleden, ontstaan de grote krijthoudende zeeën. In de geologi
sche tijdrekening betekent dit reeds de eindfaze van het Secundair, dat het
Krij t wordt genoemd. Grote transgressies van zeeën met reuzeschelpen
reiken tot Zuid- en Midden-Europa, zelfs tot in ons land. In West-Europa
is er ondertussen een vochtig klimaat ontstaan dat gekenmerkt wordt door
de grote loofwouden bewoond door mastodonten van dieren. Het zijn
herbivoren zoals de iguanodons waarvan talrij ke voorbeelden in het Na
tuurhistorisch Museum te vinden zijn.
Nog later wordt het klimaat in Europa mild kontinentaal, dit zal
ongeveer 60 MJ aanhouden. In de Sahara komt tijdens het Krij t voor het
eerst een grote woestijn tot stand. Deze duurt 40 MJ. Daarna groeit er
opnieuw een ekwatoriaal oerwoud. Ondertussen heeft het Tertiair, meer
bepaald het Eoceen, reeds een aanvang genomen.
Naar het einde van het Tertiair toe wordt het klimaat van de Sahara
opnieuw vochtiger en warm. Een overweldigende bebossing komt tot stand.
In onze gewesten neemt de ariditeit dan opnieuw sterk toe.
Deze klimaatwisselingen, waaruit duidelijk het tijdelijk karakter blijkt
van woestijnen, is te verklaren door de theorie van de drijvende kontinenten
en de veranderende positie van de aarde in haar baan rond de zon.
Zoals figuur 4 aantoont lag, in de vroegst gekende geologische tijden,
de Sahara met een ijskap bedekt aan de Zuidpool. Langzamerhand zal dit
gebied meer en meer noordwaarts drijven, tot over de evenaar heen. De
klimaatveranderingen vallen aldus vlug te begrij pen.
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DE SAHARA IN DE LOOP VAN DE
G EOLOGISCHE
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Fig. 4. - Evolutie van de ligging en van het klimaat van de Sahara doorheen de
geologische tijden (ROGNON 1 9 8 9 ) . Bemerk de verplaatsing van de Sahara ( l ) en de woestijn
op de Westkust van de VSA sinds -250
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Bij het begin van het Kwartair, nu ongeveer 2-3 MJ geleden, kan men
stellen dat de kontinenten hun plaats reeds hebben ingenomen waar ze nu
ongeveer liggen. Vanuit deze konfiguratie kan er dan meer op de bijzon
derheden ingegaan worden van de voortschrijdende desertisatie in een gebied
rond de Sahara.
6. De Sahara : de grootste, de meest wispelturige

De Sahara komt bij de aanvang van de jongste grote geologische tijd,
het Kwartair, te voorschijn als het klimatologisch meest wispelturige gebied
van al de grote woestijnen. In de loop van de geologische geschiedenis is ze
meer vochtig dan aride geweest. Andere grote woestijngebieden gelegen aan
de westkant van Zuid- en Noord-Amerika zijn heel wat stabieler. Sinds de
Perm-periode is aldaar de grote ariditeit bijna ononderbroken aanwezig
geweest.
De evolutie in de Sahara kan echter niet onafhankelijk gezien worden
van hetgeen er zich in de meer noordelijk gelegen gebieden afspeelde.
Het klimaat bij het begin van het Kwartair, nu 2 MJ geleden, is in het
noordelijk halfrond gekenmerkt door een reeks grote temperatuurschomme
lingen waarvan de koudste de Glaciaties of IJstij den genoemd worden. Dit
is het Pleistoceen, dat volgens de klassieke opvattingen in vier grote perioden
kan ingedeeld worden, telkens afgewisseld met kortere of langere warme
interglaciaire periodes.
IJstijden zijn gekenmerkt door grote ijskappen en bewegend landijs,
gletsjers, smeltwaters, toendras, periglaciale verschijnselen, enz. Afgaand op
wat men terugvindt uit die tijd op de kontinenten leert men weinig van
hetgeen er vroeger werkelij k gebeurd is. Elke ijstijd wist, door de geweldige
massa's ijs, water, modderige grondmassa's, stofdeeltjes, enz . , die hij in
beweging brengt, voor een groot gedeelte de sporen uit van zijn voorganger.
Vandaar dat in de huidige opvatting de geologische geschiedenis van de
glaciaties het best te bestuderen valt door boringen in de randzeeën van het
vasteland of in zeer diepe meren, waar de sedimentaties zich onafgebroken
hebben voortgezet gedurende de laatste miljoenen jaren. De opeenvolging
van typische afzettingen in funktie van de klimatologische omstandigheden
zijn er goed te volgen. Volgens deze gegevens zouden de glaciaties zich met
een periodiciteit van nagenoeg 1 00 000 jaar in het Pleistoceen hebben
voorgedaan en zijn de klassiek gekende vier grote IJstijden voor meer
genuanceerde interpretaties vatbaar.
De regelmaat van de klimaatwendingen zou te wijten zijn aan de nu vrij
algemeen aanvaarde theorie van Milankovitch (BERGER et al. 1 984), die aan

36

M . D E BOODT

de cyclische beweging ook zijn naam verleende. De oorzaken zouden liggen
bij :
1 . De excentriciteit van de aardbaan rond de zon van bijna cirkelvormig tot
meer ellipsoïdaal met een periodiciteit van 96 600 jaar.
2 . De helling van de aardas t.o.v. het vlak dat de aarde beschrij ft rond de
zon. Deze zou variëren van 2 1 ,8° tot 24,4°, met een periodiciteit van
4 1 000 jaar.
3 . De richting van de aardas of precessie. Bij de omwentelingen van de aarde
rond haar as die de periodiciteit van dag en nacht teweegbrengen, draait
de aarde als een tol om haar van richting veranderende as. De periodiciteit
varieert van 1 3 500 tot 29 000 jaar.
Aangenomen wordt dat er geen verandering bestaat in de jaarlijkse
hoeveelheid straling die de aarde als geheel van de zon ontvangt, doch dat
er wel degelijk een fluctuatie plaatsheeft in de hoeveelheid straling op de
afronderlijke breedteliggingen. Alzo wordt de cyclische versterking of ver
zwakking van het winter-zomer kontrast verklaard, evenals de kontrasten
tussen de verschillende klimaatgordels.
Over de oudste IJstijden die het Oud- en Midden-Pleistoceen uitmaken
weet men niet veel. Tot de eerst genoemde behoort de Gunzglaciatie die 0,8
MJ geleden eindigde. Tot een andere behoren de Minde!- en Rissglaciaties.
Die periode eindigt 0, 1 MJ geleden. Het Laat-Pleistoceen dat hierop volgt
met de Wurm-glaciatie duurt tot -0,0 1 MJ of - 1 0 000 jaar. Hierover is meer
gekend. Inderdaad, tijdens de Wurm heeft ook in Afrika een grote ariditeit
plaats die de voorloper is van de huidige Sahara en duurt van -20 000 jaar
tot - 1 2 000 jaar. Zij wordt de Ogoliaan-woestijn genoemd. Het -teken
betekent zoveel jaren geleden t.o.v. de tegenwoordige tijd.
Toen hier de IJstijden uit het Kwartair plaats hadden kende men in de
Sahara eveneens grote klimaatwisselingen, gekenmerkt door een zeer hoge
regenneerslag. Men noemt ze de Pluvialen. Volgens de klassieke opvatting
zijn er zo'n drie belangrijke perioden geweest, telkens afgewisseld door
drogere klimaten. Terzelfdertijd hebben zich in het noorden vier IJstijden
voorgedaan. Een strikte korrelatie tussen Glaciaties en Pluvialen is er niet te
maken. Hoe korter bij de huidige tijdrekening, hoe meer men de indruk heeft
dat klimaatwisselingen zich in Noord-Afrika intenser en talrijker hebben
voorgedaan. Men kan zich afvragen of het niet komt doordat men er meer
over weet. De kennis van de voortschrijdende en krimpende woestijnvorming
stoelt vanaf hier op meer precieze gegevens.
Met het einde van de Wurm-glaciatie nu 1 0 000 jaar geleden vangt het
Holoceen aan. Sindsdien leeft men in het noordelijk halfrond in een intergla-
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ciale periode. Volgens de cycli van Milankovitch is een terugkeer voorzien
naar een nieuwe IJstij d binnen de 6000 jaar ( BERGER et al. 1 98 4 ) . Wellicht
zouden binnen een zestigtal jaren ook bij ons reeds meetbare verschillen
t.o.v. het huidige klimaat waarneembaar zijn indien deze evolutie niet
doorkruist wordt door het zogenaamde serre-effekt. De weerslag ervan is op
dit ogenblik moeilijk in te schatten.
KLIMAATSEVOLUTIE IN DE SAHARA

t

pluviale sahara
...
/
Belangrijke Klimaatswend�g

vochtiger

2

3

4

Fig. 5. - Klimaatevolutie in de Sahara tijdens de laatste 1 0 000 jaar (het Holoceen) aan
de hand van opeenvolgende sedimenten in het paleo-Tchaadmeer (SERVANf 1 983).

In het Saharagebied wordt voor de komende eeuwen een verplaatsing
van de ariditeit meer naar het noorden voorzien. De boorden van de
Middellandse Zee zouden droger worden, terwijl voor de Sahellanden de
terugkeer naar een savanne-vegetatie wordt verwacht.

Klimaatevoluties

naarmate de perioden korter bij liggen vallen moeilijker te voorspellen. Het
evolutiepatroon van de laatste eeuw toont aan hoe ingewikkeld het allemaal
verloopt. De recente droogteperioden van een paar decennia waren niet
voorzien. Nog heel wat navorsingswerk blijkt nodig te zijn om voorspellingen
over een nabije toekomst betrouwbaar te maken.

7. Antropogene vondsten als getuigenis
Het mildere klimaat dat in West-Europa tienduizend jaar geleden
aanvangt is in feite de interglaciale periode die we nu beleven. In de Sahara
is de grote ariditeit van de Ogoliaan-woestijn voorbij, en de laatste Pluviale,
de Saharapluviale genoemd, neemt een aanvang. De verbinding van het
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Nijlbekken met de grote waterbronnen in Afrika komt tot stand, evenals het
Tchaadmeer.
Achtduizend jaar geleden heeft er in de geschiedenis van de mensheid
een grote stille evolutie plaatsgehad die men het Neoliticum noemt. De mens
gaat meer sedentair leven. Talrijke archeologische vondsten herinneren er
ons aan. Deze evolutie zou zich aanvankelijk uitgebreider en op een intensie
vere wijze in Noord-Afrika manifesteren dan in Europa. De grote Sahara
pluviale met enkele minder overvloedige regens duurt slechts tot -6 500 jaar
in het Oosten, tot -4500 jaar in het Centraal gedeelte, met het Tchaadmeer
als referentie, en tot -3500 jaar in en rond het meer oostelijk gelegen
Abhémeer (RoGNON 1 989). Daarna begint een hyperaride periode, die nu
nog voortduurt. De gebakken aardewerkstukken die men als aanduidingen
van het begin van de Neolitilisatie beschouwt, vindt men vanaf -9500 tot
-9000 reeds ten noorden van de Niger.
Vanaf -6000 jaar wordt men getroffen door de bevolkingsdichtheid die
in de Sahara moet bestaan hebben. De bevolking leidde vooral een sedentair
bestaan tijdens heel de periode van -9000 tot -5000 jaar. Voor het eerst ziet
men op de zandige bodems, door het veelvuldig vertrappelen door herkau
wers, de gevolgen van overbegrazing. Het is de antropogene getuigenis van
de woestijnvorming. De gehele Neolitische beschaving, die aldaar in totaal
±6000 jaar heeft geduurd, viel samen met een lange vochtige periode (figuur
3 ) . Duizenden tijdens die perioden bewerkte stenen werden teruggevonden.
Gans de Sahara moet een savanne-vegetatie gehad hebben met talrij ke
rivieren die in het gebergte zowat overal hun oorsprong vonden. Naar men
kan uitmaken zouden in Mauretanië alleen reeds 300 000 mensen gewoond
hebben en een veelvoud ervan in de omliggende landen. De fauna moet
eveneens uitgebreid aanwezig geweest zijn. Men vond er olifanten, leeuwen,
giraffen, struisvogels, enz. De rotsschilderingen van Tassilli, die met honder
den te vinden zijn, dateren uit die periode tot -5000 en tonen goed gevormd
vee samen met herders en jagers en hun gebruiksvoorwerpen.
De Saharawoestijn heeft zich voorgoed op haar huidige plaats gevestigd
vanaf -4500. In deze grote droge periode (2250 tot 1 950 voor onze
tijdrekening) werden onder de IVde Dynastie de drie grote pyramiden van
Gizeh gebouwd. Het debiet van de Nijl met zijn bronnen in Centraal-Afrika
moet niet noemenswaardig veranderd zijn, doch de zandverstuivingen
werden maar steeds belangrij ker en het groot wild verdween. Op de jachttafe
relen komen dan alleen nog gazellen voor.
Rond 1 8 40 tot 1 7 70 vóór onze tijdrekening kent men opnieuw een
regenrijke periode. De sterkste regenneerslagen en stijgingen van de Nijl,
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gemeten met de nilometer, doen zich voor tot de jaren 600 à 800 volgens
onze tijdrekening. Dit alles om aan te tonen dat de evolutie van de klimaten
volgens een onregelmatige sinusoïdale kurve verloopt. Belangrij k is de
opmerking dat de periode van de kleine IJstijden in Europa uit de veertiende
en vijftiende eeuw nagenoeg samenvalt met de kleine Pluvialen in de Sahara.
Het klimaat wordt opnieuw zeer aride. Katastrofale droogteperiodes
zijn er gekend vanaf 1 68 1 tot 1 68 7 , van 1 7 38 tot 1 7 5 6 , en vooral in 1 8 28
en 1 8 30. Geschiedschrijvers gewagen telkens van grote hongersnood en van
vele slachtoffers, met daarbij een grote uitbreiding van de Sahara en een
gedeeltelijk opdrogen van het Tchaadmeer. Eigenaardig genoeg, vanaf 1 8 70
heeft heel het oostelij ke gedeelte van de Sahara 2 5 à 30 jaren overvloedige
regenneerslag gekend, met uitzonderlij ke relatief hoge waterstanden in de
rivieren die in de randgebieden voorkomen.
Daarna slaat het klimaat weer om, gekenmerkt door drie katastrofale
droogteperiodes : van 1 9 1 0 tot 1 9 1 5 , van 1 9 39 tot 1 944 en de zeer recente
van 1 968 tot 1 986.
Daar waar de klimaatwij zigingen in de vorige eeuwen door de geringe
bevolking relatief gemakkelij k konden verwerkt worden, kampt men vanaf de
eeuwwisseling met de toenemende zware last van een bevolking, die haar
voedsel zoekt waar het kan. De desertisatie gaat hand in hand met de
desertifikatie. Ze nemen een tot nog toe ongekende uitbreiding.
8. De grote ommezwaai vanaf de jaren 1900
Tot aan het begin van deze eeuw is de verhouding tussen de mens en
de woestijn gekarakteriseerd door een ekologisch evenwicht. De leefwij ze van
de nomaden was in harmonie met de natuur. De groene weiden werden door
de kudden systematisch gevolgd van het zuiden naar het noorden en
omgekeerd, naargelang de evolutie van de vegetatie in funktie van de
regenneerslag en de seizoenen.
De wetenschappers zijn getroffen door de uitzonderlij ke lengte en de
korte opeenvolging van de droogteperiodes in de tweede helft van de
twintigste eeuw. Vanaf 1 968 is de geringe regenneerslag nog beduidend lager
geworden. De eerste erge grote ariditeit liet zich gevoelen in 1 9 72- 1 97 3 .
Vanaf Senegal tot Ethiopië ligt d e grond gebarsten van d e droogte, de
bevolking lijdt honger, er vallen honderdduizenden doden. Na een korte
regenperiode herneemt de droogte in 1 9 76 en wordt nog erger in
1 98 2 - 1 986. Meer dan twee miljoen mensen sterven van honger en zes
miljoen jongeren zijn voor hun leven getekend door gebrek aan proteïnen en
ander voedsel dat ze moesten ontberen tijdens hun groeiperiode.
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Fig. 6. - Kaart van Afrika opgemaakt door de FAO in 1 977 met aanduiding voor de
verschillende gordels van de lengte van de groeiperioden. Is deze kleiner dan 1 50 dagen per
jaar dan beschouwt men het gebied als een woestijn. Voor het Sahelgebied was in 1 986 de
grens van de 1 50 dagen groeiperiode met gemiddeld 1 00 km meer zuidwaarts verlegd.
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Gemeten volgens de regenneerslag werd in 1 97 7 door de FAO de
ariditeitskaart van Afrika opgemaakt, waarbij men de grens van 1 50 groeida
gen neemt als limiet voor de woestijn (figuur 6 ) . Tijdens de droogte van 1 98 6
werd voor de Sahel die grens 1 00- 1 5 0 km meer zuidwaarts verplaatst, wat
een voortschrijding van 1 0 km per jaar betekent.

De droogte van 1 982- 1 986 heeft ook grote zandverstuivingen met zich
meegebracht. Ze is de meest katastrofale geweest, gezien de sterk toegeno
men desertisatie. Het vruchtbare land, vooral bestemd voor de kweek van
aardnoten, sorghum, millet en gerst, werd bedolven onder het opgewaaide
zand als onder een mantel van onvruchtbaarheid.
De grote droogten van 1 97 2 en 1 9 8 3 vielen samen met wereldwijde
klimaatstoornissen. De winden die over het oostelijk gedeelte van de Stille
Oceaan kwamen en normaal regen aanvoeren, bereikten de Westkust niet,
noch in Zuid-, noch in Noord-Amerika. Het samenspel van de gekende El
Nino en El Nina winden bleek verstoord. Nog later in 1 98 8 deed zich een
analoge verstoring voor, waarbij EI Nina een hoog drukgebied wist op te
bouwen dat de regenrijke wolken hoger dan gewoonlijk naar het noorden
stuwde en in de Mid-West grote droogte veroorzaakte.
De huidige kennis zet ons ertoe aan de verklaring van de recente
droogte te zoeken in een veel groter verband dan een eenvoudige plaatselijke
desertifikatie teweeggebracht door het kappen van bomen en overbegrazing,
waarvoor de mens kan verantwoordelij k gesteld worden. De vermeende
samenhang met de oceanische winden blijkt ingewikkelder dan ooit te voren.

9. Blik op de toekomst
Het meest treffende bij de voortschrijdende woestijnvorming van de
laatste twintig jaar is wel het groot aantal slachtoffers dat er gevallen is. De
droogteperiodes hebben zich voorheen nooit zo kort opgevolgd. Waren de
huidige bewoners dan minder bestand om te overleven dan hun voorgangers ?
Vooreerst is de bevolkingsdruk nu veel groter dan wat hij ooit geweest
is. Deskundigen zijn het erover eens dat een bevolkingsdichtheid van 45
inwoners per km2 ongeveer de draagkracht is van de aarde in aride gebieden
(LE HoUÉROU 1 97 7 ). Hierbij rekent men dat een volwassene, bij afwezigheid
van dierlijke produkten, voor zijn behoeften minimaal ongeveer 500 kg
granen per jaar nodig heeft. Nieuwe droogtolerante gerstvariëteiten werden
ontwikkeld die, zelfs bij een geringe seizoenneerslag van 1 50-200 mm, toch
nog een oogst kunnen opleveren van een paar honderd kg. Hierbij mag men
echter niet vergeten dat vooraf eerst 5 0 tot 8 0 kg zaaigraan breedwerpig
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aan de bodem moet toevertrouwd worden. Om het rendement te meten
rekent men de verhouding van de ingezaaide tot de geoogste hoeveelheid
graan

:

1 op 5 is goed

;

1 op 7 is reeds hoog

;

1 op 1 2 is een rekord. In

West-Europa bereiken normale goede oogsten de verhouding 1 op 1 20.
Het begroeiingspatroon heeft een grote weerslag op de kwetsbaarheid
van het land voor erosie. In het Soedanees gebied van de Sahara werkt men
met begroeiingscycli die normaal meerdere decennia in beslag nemen :

1 . Vijf tot tien jaar na elkaar voor de basisvoedingsgewassen (gerst, millet,
sorghum, aardnoten).

2. Tien jaar braakland met acaciabomen die stikstof in de grond brengen, en
gras voor de beweiding van het vee met een overwicht aan schapen en
geiten. De acaciabomen worden daarbij gedurende zes tot acht jaar
geoogst voor de gomproduktie, totdat ze afsterven.

3. Drie-vier jaar hoog gras dat opschiet tussen de afgestorven acaciabomen
en -struiken voorzien van grote doornen. Dit betekent een rustperiode
voor de grond, gezien de dieren al die tijd het braakland niet kunnen
betreden.

4. Een broussebrand beëindigt deze herstelperiode, waarna de cyclus her
begint.
Valt het einde van een dergelijke cyclus samen met een droogteperiode,
dan haalt de winderosie de bovenhand in plaats van de verhoogde produktie.
Niet altij d is men zo gelukkig geweest met de traditionele uitbatingswij 
zen. Voorbeelden uit het zuiden van Tunesië, centrale gebieden van Maurita
nië, Senegal en de Sahellanden zijn zeer talrij k, waarbij de uitblijvende regens
vorig decennium de naakt liggende grond vlak na de magere oogst tot prooi
maakten van de desertifikatie. Dit veroorzaakte verliezen door windverstui
ving van

10 ton/ha/maand of meer. Meer zuidwaarts registreerde men

verliezen aan grond van 200 tot 350 ton/ha/jaar. Om de geringe bodem
vruchtbaarheid in stand te houden mag het verlies 35 ton/ha/jaar niet
overtroffen worden.
De grootste teleurgang van de grond werd echter geleden door de
veeuitbating en het winnen van brandhout. De bevolking, die op veel plaatsen
leeft van de dierlijke produktie, heeft voor haar bestaan twee tot drie
rundvee-equivalenten per jaar nodig, wat overeenkomt met 20 tot 30 scha
pen.
Voor het bereiden van het voedsel zijn er 1 -2 kg droog hout nodig per
dag en per persoon. De biomassa van de savannes, dus de wat vochtiger
kontaktgebieden met de woestijn, bedraagt niet meer dan 1 000 kg/ha. Voor
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het effektief houtgebruik wordt gerekend dat 60% van de bevolking gemid
deld 1 ,5 kg hout per dag nodig heeft. De gedroogde uitwerpselen van het
rundvee zorgen voor een additioneel 1 0%.
Om de teweeggebrachte

desertisatie

en

desertifikatie te kunnen

inschatten moet men de bevolkingsevolutie kennen. In de bedreigde gebieden
rondom de echte Saharawoestijn bedroeg de bevolking bij het begin van de
eeuwwisseling 40 miljoen personen. In 1 97 5 was dit reeds 1 82 miljoen, om
nu nagenoeg 300 miljoen personen te bedragen.
In dit opzicht toont een berekening aan dat er jaarlijks 300 miljoen

x

60% x 1 ,5
270 miljoen kg hout nodig is. Dit betekent het afoogsten van
270 x 1 000/( 360 x 1 000) = 7 5 miljoen ha per jaar. Gelukkig is er de laatste
=

drie jaar heel wat regen gevallen en is de groei van het jonge hout weer op

gang gekomen. Moest dit er niet geweest zijn, dan zou de ganse woestijnrand
binnen enkele generaties tot één groot aride gebied zijn omgeschapen, zelfs
tot aan de Middellandse Zee.
De redenen voor de bevolkingsexplosie die meestal opgenoemd worden
zijn de medische vooruitgang en, niettegenstaande alles, de betere en meer
evenwichtige voeding, waarbij de internationale hulp en de solidariteit
ongetwijfeld hun steentje hebben bijgedragen (LE HoUÉROU 1 97 5 ) .
I n een recente studie van J. C. CALDWELL & P. CALDWELL

( 1 990)

wordt de aandacht gevestigd op het feit dat in de Sub-Sahara de bevolkings
aangroei met 40/ 1 000 de hoogste ter wereld is (zie figuur 7 ) . De studie vangt
aan in 1 950, datum waarop de gegevens betrouwbaar geacht worden. Deze
cijfers betekenen een potentiële verdubbeling van de bevolking om de 1 7- 1 8
jaar.
De reden voor deze hoge vruchtbaarheid zoeken de auteurs in het
socio-religieus systeem dat niet méér traditioneel, primitief of achterlijk moet
beschouwd worden dan hetgeen er bestaat in Europa, Azië of beide
Amerika's. In de Sub-Sahara wordt de nadruk gelegd op de familie en de
afstamming . Hierbij is het voortzetten van de familie de eerste plicht. Hierbij
voelt elkeen zich nauw betrokken en verantwoordelij k. Men zal gezegend of
vervloekt worden naargelang zijn bijdrage tot de voortzetting van de familie,
want het is uiteindelijk de geest van de voorouders die op deze wij ze in stand
wordt gehouden. Het is het respect voor diegenen waarvan men afstamt die
de verplichting inhoudt het leven van de eigen familie verder te dragen.
In zo'n snelgroeiende maatschappij heeft men gedurende de eerste helft
van deze eeuw en in het begin van de tweede helft kunnen vaststellen dat men
erin slaagde de bevolkingsgroei op te vangen door nieuw kultuurland in
gebruik te nemen, t.t.z. bij een verdubbeling van de bevolking had er een
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Fig. 7. - De geboortecijfers kennen over gans de wereld een daling sinds 1 950, behalve
in de Sub-Sahara gebieden, waar ze heden nog > 4% bedraagt, zelfs tijdens de recente
droogteperiodes.

verdubbeling van het bebouwde land plaats. Eenzelfde parallelle groei kon
men vaststellen bij de toename van de bevolking en de aangroei van het vee.
Tellingen van het aantal dieren tussen 1 950 en 1 97 3 toonden inderdaad een
verdubbeling aan van de kudden terzelfdertijd als een toename van de
produktie per dier. De verbeterde medische hulp, evenals van de samen
stelling van het voedsel, hadden hier ook het hunne bijgedragen. Na de eerste
droogteperiode van 1 968- 1 97 1 was het duidelij k dat de grens van de
draagbaarheid van het land bereikt, ja zelfs overschreden was. De overbe·
grazing werd algemeen.
Met de droogteperiodes komt de grote breuk in de gelijkmatige opgang
tussen bevolkingsaangroei en voedselproduktie. De dramatische gevolgen
zijn algemeen bekend. De desertifikatie bleek inderdaad niet te stoppen. De
voedselproduktie viel scherp terug, doch de bevolkingstoename werd slechts
lichtjes beïnvloed, met hongersnood en algemene verschraling van het land
als gevolg.
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Er moet opgemerkt worden dat de levenswij ze van de huidige generaties
enigszins verschilde van de voorgaande. Het geloof in de moderne techno
logie had tot gevolg dat de oude geplogenheden op veel plaatsen overboord
werden gegooid doch de nieuwe methodes, uit het Westen afkomstig, waren
nog niet voldoende aangepast om een evenwichtige uitbatingswij ze te ver
zekeren. De gewoonte om reserves aan te leggen voor onvoorziene katas
trofen was voor velen onmogelijk geworden omdat, ofwel het geld uitgegeven
was om verbruiksgoederen uit Europa aan te kopen, ofwel om investeringen
in de landbouw uit te voeren die nog niet rendeerden. Traktoren, werktuigen
voor mechanische bodembewerkingen, zelfs kunstmeststoffen en pesticiden
werden aangekocht, die waarschij nlij k de produktie hadden verhoogd mocht
er voldoende regen zijn gevallen. De toestand van "tussen twee stelsels",
samen met de bevolkingsexplosie, moet zeker als hoofdverantwoordelij ke
beschouwd worden voor het grote leed dat de desertisatie teweegbracht.
De grillige klimaatwisseling betekende een ongekende tegenslag. De
kwetsbaarheid van de natuur en de mens bleken meteen groter dan ooit
tevoren.
Voegt men bij dit alles nog de burgeroorlogen in de getroffen gebieden
en het wordt duidelij k welke ongekende verwoesting voor de mens en de
natuur in de gebieden rond de Sahara heeft plaatsgegrepen in de recente
dramatische droogteperiode van 1 968- 1 986, op haar beurt gekenmerkt door
vier uiterst aride klimaatwendingen.

10. Herovering vanuit gepreserveerde plaatsen
De voortschrijdende woestijnvorming baart grote zorgen omdat men
het gevoel heeft dat grote stukken natuur, zo essentieel voor het behoud van
het leven, voor altij d dreigen verloren te gaan. Nieuwe inzichten, gesproten
uit accidentele feiten, tonen echter aan dat, mits het nodige overleg en
gebruik makend van vochtige periodes, heel wat kan teruggewonnen worden
vanuit de nog onaangetaste plaatsen, ook nog refugeposities van de be
groeiing genoemd.
In Noord-Afrika hebben zowel Engelse, Franse als Duitse tankeenhe
den, vooral tussen 1 9 4 1 en 1 943 tijdens de voorbije wereldoorlog, over
verschillende duizenden kilometers, waarvan de meeste gelegen zijn in de
nabijheid van Bir Hakeim, El Alamein, Ksar Rhilane, slag geleverd. Geen
prangender voorbeelden van desertifikatie of verwoestijning konden er
gevonden worden, vooral omdat het klimaat toen een zeer aride periode
kende. Na vijftig jaar kan men er vaststellen dat zeer grote oppervlakten nog
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verder gedegradeerd zijn en zandverstuivingen een onherkenbaar schraal
landschap hebben achtergelaten. Andere plaatsen is het beter vergaan. De
vegetatie heeft zich hernomen. Op bepaalde vruchtbare bodems, zelfs bij een
jaarlijkse neerslag van niet meer dan 80- 1 00 mm tijdens de natte interfase van
1 947- 1 96 8 , heeft zich de traditionele plantenassociatie kunnen hervatten.
Waarom hier wel en ginder niet? Omdat als het ware bij toeval tijdens al het
krijgsgeweld er toch ongeschonden eilanden met vegetatie zijn overgebleven.
Een nauwkeurige analyse ervan leert dat de regeneratie kan plaatshebben
wanneer op eerder onvruchtbare plaatsen de vegetatie was blijven bestaan.
Deze blijken de bakermat van de regeneratie te zijn van waaruit de nabijgele
gen vruchtbare plaatsen de natuurlijke herbezaaüng van de autochtone en
aangepaste species konden ontvangen die het landschap herstelden.
Het omgekeerde doet zich meestal niet voor. Onbegroeide en onvrucht
bare plaatsen zullen door windverstuivingen steeds meer uitbreiden en de
betere gebieden overdekken en aldus de verwoestijning verder dragen.
Voorbeelden hiervan vindt men zelfs in de Belgische Kempen, de Maatheide.
Het begon er vorige eeuw met een dorre bezoedelde zandgrond van amper
een tiental hectaren. Het stuifzand heeft steeds verder om zich heen kunnen
grijpen. De verwoestijning bedekt nu reeds verschillende honderden hecta
ren. Met grote inspanningen die vrij kostelij k zijn slaagt men er nu in de
begroeiing op gang te krijgen. De methoden, zoals beschreven door DE
BooDT ( 1 98 9 ) , onder de titel : "Aangepaste technologieën voor het vrucht
baar maken van de woestijngronden" , worden hierbij toegepast.
De ecosystemen op eerder ondiepe gronden in aride gebieden hebben
geen grote overlevingskracht. Eenmaal uitgeroeid kunnen ze moeilijk op
nieuw op gang gebracht worden. Op de minder vruchtbare plaatsen is het dan
een kwestie van meerdere generaties alvorens ze opnieuw groen worden. Bij
de vruchtbare diepe gronden is het andersom. Die kunnen vlug regenereren
zo ze maar in hun nabijheid eilanden van vegetatie vinden en het klimaat wat
meewil.
Eenzelfde gedachtengang kan men toepassen bij de regeneratie van
gekapte oerwouden. Er zijn gebieden die men de bakermat van de regeneratie
kan noemen. Hier opnieuw gaat het om de vegetatie op de eerder on
vruchtbare gronden die moeten gepreserveerd worden. Zij leveren de zaden
en kiemen voor de herkolonisatie van de vruchtbare gronden.
In het Amazonewoud, daar waar het bos verdwenen is, zullen door de
terugschrijdende erosie op de vruchtbare bodems diepe geulen ontstaan die
steeds verder om zich heen zullen grijpen. Verschraling brengt ook daar
verdere verschraling met zich mee.
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Bij het zoeken naar hout om aan de eigen onmiddellijke behoeften te
voldoen, of bij het opmaken van plannen voor grote werken zoals de aanleg
van de Amazonesnelweg, heeft men steeds de neiging gehad andersom te
werken. De eerste reaktie is dat men de natuur wil sparen. Men kiest de
minder vruchtbare gebieden eerst uit om de vegetatie te kappen, denkende

aan het minste kwaad. Men moet echter vaststellen dat die plaatsen niet
regenereren, integendeel. Van daaruit wordt, hetzij door wind- of waterero
sie, het betere land aangevreten. Gaat men andersom tewerk en wordt er
gekapt op de vruchtbare plaatsen, dan zal de spontane regeneratie vaak niet
uitblijven want de onaangetaste plaatsen zijn de bakermat van de regeneratie.
Nog heel wat studiewerk is er vereist om die kerngebieden juist te
definiëren. Een samenspraak tussen plantsociologen en bodemkundigen is
hier geboden. Praktische vragen hoe groot dergelijke eilanden wel moeten
zijn in funktie van de te regenereren oppervlakten, hoe frekwent ze moeten
voorkomen, wat de essentiële plantenassociaties zijn, enz. , is nog niet
uitgemaakt. Één zaak is echter reeds zeker. Mocht de Amazoneweg moeten
hertekend worden, dan zou het tracé er wellicht heel anders uitzien dan
hetgeen er nu bestaat. De erosie en bijhorende verschraling rondom dit groot
wegennet zouden wellicht beperkter zijn en een natuurlijke regeneratie zou
er nu reeds de eerste tekenen van een herleving geven.
Dit alles belet niet dat de mens een hand moet toesteken bij de
herwinning van de verloren gegane gebieden. Veel vorderingen zijn gemaakt
bij de selektie van droogte- en zoutresistente kultivars bij Acacia, Atrip/ex,
doornloze cactus, Casuarina, Eucalyptus, Tamariks, Saxaoul, Haloxylon,
enz. Minder vruchtbare gronden hebben vaak op een spontane wij ze tot de
natuurlijke selektie heel wat bijgedragen.

1 1 . Moderne technieken voor de mens
De nieuwe moderne technieken die besproken zijn in de reeds ver
noemde en analoge bijdragen (DE BooDT 1 98 7 , 1 989, 1 990) worden hier
niet hernomen.
De mens die zich noodgedwongen in de randgebieden van de woestijn
moet vestigen kan opnieuw - doch voor hoelang ? - hoopvol de toekomst
tegemoetzien, nu het klimaat sinds enkele jaren opnieuw vochtiger is
geworden. Op goed herkenbare plaatsen wijkt de desertifikatie reeds, dank
zij de aanwezigheid van de refuge-vegetatie plaatsen.
Voor hèt ekonomische bestaan tracht men de laatste jaren meer en meer
gebruik te maken van die plantegroeifaktor die enig is in de woestijngebieden,
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namelijk de hoge en langdurige lichtintensiteit. Zelfs met de meest voor
uitstrevende technieken in gevorderde landen kan men niet op artificiële en
ekonomisch verantwoorde wij ze deze belangrij ke produktieparameter imite
ren.
De speciale glazen serres zijn reeds ontwikkeld en kosten niet meer dan
deze die in West-Europa bij de bloemen- en groententeelt worden gebruikt.
Een vrij konstante temperatuur van 28° C binnenin, wanneer deze buiten
zelfs de 40° C overtreft, wordt bekomen door aan de ene zijde van de serre

respektievelijk vochtig gehouden matten aan te brengen, en aan de tegeno

verstaande kant lucht aan te zuigen. De verdamping en meteen de afkoeling
en relatieve vochtigheid worden aldus teweeggebracht. De kunstmatige
substraten met passende anti-evaporatie middelen beletten de verzouting en
verhinderen de bodemmoeheid. Door speciale sassystemen wordt de lucht op
voorhand gefilterd van alle ziektekiemen. In deze voorspoedige omstandig
heden voor de groei bij hoge lichtintensiteit worden op zeer korte duur
uitzonderlijke resultaten behaald voor groenten en fruit van zeer hoge
kwaliteit. In deze beschermde groeiplaatsen blijken de nieuwe, volgens de
"genetic engineering" gemanipuleerde, planten het bijzonder goed te doen.
De woestijn, of "eremos" in het Grieks, wat plaats van de leegte
betekent, zou wel eens het land van de overvloedige vruchten- en groenten
produktie kunnen worden. De nieuwe mogelijkheden blijven de mens
verbazen. Doch gaat men niet te ver met de manipulatie van de natuur ? De
kwinkslag van de Franse filosoof en huidige minister van Wetenschapsbeleid
Curien kan even tot nadenken aansporen : " Lorsqu'on touche Ie doigt de
Dieu, on fróle parfois la queue du diable".

REFERENTIES
BERGER, A . , lMBRIC, J . , HAYS, J . , KUKLA, G.

& SALTZMAN, B. 1 984. Milankovitch
5 1 0 pp.

and Climate. - NATO ASI Series, Reide! Publish"

& CALDWELL, P. 1 990. High Fertility in Sub-Saharan Africa. 265, pp. 82-88.
DE BooDT, M. 1 987. Long distance water transfer and its possibilities for fighting
CALDWELL, J. C .

Ed. Scientific American Ine" New York,

desertification. - In : Proceedings International Water Supply Association,

1 986), Water Supply, London, 5,
1 79- 1 88.
DE BOODT, M. 1 989. Appropriate technologies to reclaim desert soils.
In : DE
BoooT, M. & HARTMAN, R. (eds . ) , Proceedings of the Symposium on Desert
Science (Eremology) (Gent, Belgium, 3 1 August - 25 September 1 987),
Faculty of Agric. Sciences, State University Gent, pp. 1 1 -33.
Symposium Drought and Famine ( London,

pp.

-

DE VOORTS C H R I J D E N D E WOESTIJNVOR M ING

49

DE Booor, M. 1 989. Aangepaste technologieën voor het vruchtbaar maken van de
woestijngronden.
Meded. Zitt. Kon. Acad. Overz. Wet. , nieuwe reeks, 34
( 1 988/2) : 35 1 -377.
DE Boom, M. 1 990. Application of polymerie substances as physical soil condi
tioners. - In : DE Booor et al. (eds.), Soil Colloids and their Association in
Soil Aggregates, NATO ASI Series B : Physics, vol. 2 1 5, Plenum Publishing
Corp., London/New York, pp. 5 1 7-556.
LE HouÉROU, H. N. 1 977. Man and Desertization in the Mediterranean Region.
Ambio, 6 : 363-365.
RoGNON, P. 1 989. Biographie d'un désert. - Collection scientifique Synthèse, Pion,
Paris, 347 pp.
SERVANf, M. 1 983. Séquences continentalés et variations climatiques : évolution du
bassin de Tchad au Cénozoïque Supérieur. - Travaux et Documentations,
ORSTOM, Paris, 5 7 3 pp.
-

-

Gedrukt op 10 juni 1 99 1
door drukkerij
Universa B.V.B.A., Wetteren

