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HERDENKING 
VAN 

L. OTTEN 

(5 November 1883-7 November 1946) 

Zeven November 1946 overleed plotseling te 's-Gravenhage 
Prof. Dr L. .atten, Directeur van 's Lands Koepokinrichting en 

het Instituut Pasteur te Bandoeng, sinds 1934 correspondent van 
de Afdeling Natuurkunde der Akademie van Wetenschappen. Met 
hem is een zeer markante figuur, een man van grote gaven en 
van grote verdiensten van ons heengegaan. Een merkwaardig man 
ook, omdat zijn leven in twee perioden uiteen schijnt te vallen: 

voor en na 1911; een periode van sportbeoefening en een periode 
van zuiver en toegepast wetenschappelijk werk, waarbij hij In 

beide een grote hoogte wist te bereiken. 
Olten werd 5 November 1883 te Rijswijk geboren, bezocht de 

gymnasia te Delft en Den Haag en slaagde in 1902 voor het 
eindexamen p. Hij had een moeilijke jeugd. Physisch echter is hij 
lang jong gebleven: op zijn 19de jaar was hij nog niet volgroeid. 
Van 1902 tot 1910 studeerde hij geneeskunde te Leiden. Het is in 
die tijd, ongeveer 20 jaar oud, dat Oltens belangstelling voor de 
voetbalsport ontwaakte en hij toetrad tot de jonge Haagse 
Voetbalvereniging Quick. Hier ontwikkelde hij zich op bijkans 
wonderbaarlijke wijze. Terwijl toch volgens voetbaldeskundigen 1) 
zij, die ouder dan 12-14 jaaT met deze sport beginnen, het zeer 
zelden tot grote hoogte brengen, trok Ottens superieur spel spoedig 
de algemene aandacht. Waarschijnlijk is zijn late eindgroei, 
waardoor zijn definitieve ontwikkelingsphase samenviel met een 

1) Ik dank deze bijzonderheden aan de voorlichting van de heer 
C. A. W. Hirschman. 
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periode van systematische training, hem hierbij van voordeel 
geweest. Ook het samenspel met de andere uitblinkers van de 
Quickploeg (Dr Snethlage, Mr Welcker, Ir Bosschart) kwam zijn 
ontwikkeling zeer ten goede. Als nauwkeurig secretaris speelde 
alten in zijn Vereniging spoedig een leidende rol. Toen hij eenmaal 
ontdekt was, werd hij weldra uitverkoren deel uit te maken van 
het nationaal elftal. In de jaren 1907-1911 vertegenwoordigde hij 
12 maal Nederland in een "interland" -wedstrijd, waarvan 4 maal 
als aanvoerder. Zijn spel was zowel technisch (hij speelde links 
achter, waarbij hij van zijn "linksbenigheid" uitnemend partij 
wist te trekken) als tactisch meesterlijk, boeiend ook door zijn 

nimmer falende, "fighting spirit". 
Intussen had Olten 7 Juli 1910 met goed gevolg zijn artsexamen 

afgelegd en vertrok hij - na van 1909 af te Leiden een assistents
piaats in de bacteriologie te hebben vervuld - in 1911 naar Indië 
voor de Dienst der pestbestrijding. 

En hiermee vangt een nieuwe levensperiode aan: de ontplooiing 
zijner wetenschappelijke en organisatorische begaafdheden. De 
sport (hij was in vele takken bedreven) verschoof naar het tweede 
plan. Als voetbalheld was hij spoedig een min of meer legen
darische figuur geworden. Er hing mede daardoor iets van een 
romantische sfeer om hem heen, waarvan men wellicht de weer
schijn in keuze en opzet van zijn werk zou verwachten. Deze 
verwachting is echter niet juist. In zijn wetenschappelijk werk is 
hij geen briIlante romanticus, maar een degelijk realist. Wat 
onderwerpen en richting van zijn onderzoek aangaat, liet hij zich 
vooral leiden door de eisen van de praktische taak, die hij zich 
gesteld zag. Dit is (zoals uit de lijst zijner publicaties blijkt) de 
rode draad, die door heel zijn werk loopt. Daarbij volgde hij in 
de opzet van zijn onderzoekingen en verhandelingen veelal een 
vast schema. Uitgaande van een grondige studie der literatuur, 
die hij zo volledig mogelijk naspeurde, en met scherpzinnige critiek, 
zonder aanzien des persoons uit elkaar ploos, zocht hij de logische 
experimentele voortzetting. Voorzover hij vond, dat dit op zijn weg 
lag (hij had ook wetenschappelijk een zeer sterke eigen mening). 
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zette hij dan uitgebreide proevenreeksen op, waarbij hij ook het 
praktische werk grotendeels zelf verrichtte of onder onmiddellijke 
controle hield. In de interpretatie was hij daarbij uiterst voor
zichtig en critisch. 

Dit blijkt reeds uit zijn eerste wetenschappelijke publicatie: 
,.Beschouwingen omtrent verbreiding en besmettingswijze van pest 
in verband met waarneming en proefondervindelijk onderzoek op 
Java", het proefschrift, waarop Olten 1 December 1913 te Amster
dam bij Sa/tet promoveerde. Hij was toen een jaar bij de pest
bestrijding op Java werkzaam geweest, onder de bezielende leiding 
van De Vogel en had daar de onderzoekingen van Van Loghem en 
Swellengrebel meegemaakt, welke hij later zou voortzetten. 

Zijn lijvig proefschrift bevat een uitgebreid lit. overzicht (lit. lijst 
van 50 blz.), dat nog steeds een goede, critische inleiding vormt 
tot de studie der pest. Het behelst verder transmissieproeven met 
Pygiopsylla ahalae, waarbij Olten het eerst aantoonde, dat deze 
rattenvlo de pest kan overbrengen op rat en cavia; een juiste 
schets van de proventriculus der Loemops. cheopis en een ver
moeden over de steekinfectie, dat kort daarop juist is gebleken. 
(Martin en Bacot). 

Mei 1914 vertrok Otten definitief naar Indië als gouvernements
arts bij de Burg. Geneesk. Dienst en werd geplaatst als bacterio

loog aan het Geneesk. Lab. te Weltevreden, waar Grijns toen 
Directeur was. Spoedig echter werd OUen gedetacheerd bij de 
pestbestrijding als fungerend chef van het tijdelijk pestlab. te 
Malang en belast met de leiding der baderiol. en epidemiol. 
werkzaamheden. In 1917 kreeg hij de rang en titel van Inspecteur 

B.G.D. en 15 Nov. 1918 ten slotte werd hij benoemd tot Hoofd van 
de Dienst der pestbestrijding, welke functie hij tot Mei 1924 bleef 
vervullen. In de periode 1914-1924 wijdde Olten zich geheel aan 
de studie der pest, vooral als uiterst nauwkeurig veldepidemioloog. 
Door Van Loghem was de rol van de grote Indische huisrat bij de 
pest in hoofdzaak vastgesteld, Otten ving zijn onderzoek bij de 
veldrat aan of liever bij de ratten te velde. Onvermoeibaar trok hij 
er toen dag aan dag op uit om de ratten te vervolgen tot in hun 
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holen en nesten, op jacht naar de werkelijkheid, waarbij hij nie
mand beter vertrouwde dan zichzelf. Zijn onderzoek groeide uit tot 
een "natuurlijke historie" van de ratten en hun vlooien in het Java
sche pestgebied, neergelegd in een reeks opmerkelijke publicaties, 
soms met een sterk polemische inslag. Van zijn bevindingen mogen 
hier slechts vermeld worden, dat hij de grote huisrat nimmer 
nestelend of migrerend te velde aantrof (zij is een hokvaste, obli
gate huisrat, die dan ook, zoals later bleek, door de definitieve 
woningverbetering en controle uit het huis verdreven, zich op het 
erf niet handhaven kan en te gronde gaat; een van de weinige 
meevallers bij de pestbestrijding); dat de veldrat in het pestgebied 
wel nestelend op het erf en zelfs op de huisvloer wordt aangetroffen 
("normaal contact" met huisrat); dat de bergconcolor oorspron
kelijk een buitenrat is, nestelend op de tegalans, maar secundair 
huisrat kan worden; dat de havenconcolor van N. Java, een echte 
huisrat, een aparte ondersoort is (later door Kopstein R. con col or 
Otteni gedoopt). 

In zijn gedegen samenvattend eindrapport: "de pest op Java 
1911-,1923", dat beschouwd kan worden als een verantwoording 
en een "memorie van overgave", zijn 2 punten terloops behandeld, 
die toch van belang zijn. In de 1 e plaats herroept Often zijn voor
stelling van het "normale contact" tussen huis- en veldrat op 
grond van latere waarnemingen buiten het pestgebied. Daar bleek 
nl. de grens scherp en werd de veldrat nooit nestelend in en om 
de huizen aangetroffen. Pas als de huisratbevolking uitgedund is 
door pest (of anderszins), dringt de veldrat op. 

Dan de grote proefenting, die in de jaren 1920-1922 onder 
OUens leiding heeft plaats gevonden met het in V ~or-Indië zozeer 
geprezen Haffkine-vaccin (gedode oude bouillonkweek van pest
bacteriën). Dit geschiedde volgens de streng alternerende methode: 
er werd in ieder gezin nauwlettend toegezien, dat de groep der 
geënten dezelfde samenstelling kreeg, als de controlegroep. Er 
werden ruim 35000 personen geënt: de sterfte aan pest gedurende 
de eerste 5 maanden daarna bleek gereduceerd tot de helft: een 
succes, maar te gering om op de bevolking enige indruk te maken. 
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De enting was mede door de locale reactie impopulair, terwijl ze 
om de 6 maanden herhaald zou moeten worden, redenen, waarom 
Ollen terecht van de verdere toepassing afzag, al bleef een beter 
repressief middel uiterst gewenst, om de periode te helpen bevei
ligen, waarin de woningverbetering onvermijdelijk achter de pest 

moet aanhinken. 
Mei 1924 werd Olten benoemd tot Directeur van 's Lands koe

pokinrichting en het Instituut Pasteur te Bandoeng, beide door 
Nijland tot grote bloei gebracht. Otten is deze inrichtingen tot zijn 
dood trouw gebleven en heeft er in de loop van 20 jaar de stempel 
zijner sterke persoonlijkheid op gedrukt. Weer zien wij zijn onder
zoekingen zich aansluiten aan die, welke in het Instituut gaande 
waren en vrijwel steeds zijn zij ingegeven door de eisen der 
praktijk. Zij lopen aanvankelijk (1924-'27) over de vaccinatie via 
het maagdarmkanaal (die tegenover dysenterie Shiga-Kruse bij 

konijnen mogelijk bleek); over de voorbehoedende enting tegen 
bacteriële dysenterie (met Kirschner), waarbij voor massa-enting 
aan het formol vaccin (subcutaan) de voorkeur wordt gegeven 
(bacteriesuspensie door formaline + verwarming atoxisch ge
maakt). 

Daarna komen 2 reeksen onderzoekingen aan de orde, die mm 
of meer evenwijdig lopen, nl. de bereiding van "droge pokstof" 
en de conservering van pathogene bacteriën door droging 
(1926-1933). Koepokpulpa gedroogd boven H2S04 bij een vacuum 
van 0.01 mM kwik en in vacuo ingesloten, bleek de temperatuur 
der tropische laagvlakte jaren te kunnen verdragen, een resultaat 
van groot praktisch belang voor de afgelegen buitengewesten. Ook 
voor het droog conserveren van bacteriën in vacuo en het weer 
opkweken uit dit latente leven, gaf Otten een zeer goede methodiek 
aan. 

Intussen verflauwt Ottens belangstelling voor de pestproblemen 
niet. Het Laboratorium der pestbestrijding vindt in het Instituut 
Pasteur te Bandoeng onderdak en de mededelingen van Kopstein 
(1931-1933) sluiten aan het werk van Otten aan en dragen ten 
dele zijn geestesmerk. 
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In de jaren 1930-1940 valt dan het grootscheepse onderzoek 
over de bereiding en toepassing van een doelmatig pestvaccin. De 
vraag was weer actueel geworden, toen in 1928 de pest de Preanger 
binnendrong. Jarenlang heeft Olten talrijke proeven verricht met 
allerlei proefdieren (vooral wilde huisratten, caviae en witte 
muizen, als zijnde het gevoeligst), maar met weinig bevredigend 
resultaat, totdat hij stiet op de stam "Tjiwideh", Sept. 1929 
gekweekt uit een dode pestrat, in dit Preangerse plaatsje gevon
den. Deze stam werd na enige caviapassages in een diepe serum
agarsteek bewaard en bleek Maart 1930, toen Olten een virulente 
peststam nodig had en toevallig deze greep, spontaan avirulent te 
zijn geworden. Tal van caviae en ratten verdroegen grote doses 
en bleken daarna immuun geworden. Olten zag terstond de moge
lijkheid van een "levend pestvaccin" voor zich. L'histoire se répète. 
Juist 50 jaar vroeger (1880) had Pasteur, de grote Voorganger, op 
dezelfde wijze bij de choléra des poules - een kippenziekte ver
oorzaakt door een zeer verwante microbe - het eerste levende 
bacteriële vaccin gevonden: ook toen bleek toevallig een oude 
cultuur avirulent geworden, maar nog sterk antigeen te zijn. 

Toen de uitgebreide dierproeven naar alle zijden bevredigende re
sultaten gaven (o.a. de afwezigheid van een negatieve phase bleek), 

gold het na re gaan, hoe de mens zou reageren. De eerste proef
entingen bij Olten zelf en zijn medewerkers hadden een zeer 
gunstig beloop (nagenoeg geen locale reactie) en zo was de weg 
voor de beslissende proefneming in het groot, geopend. Proef
nemingen met levende vaccins op grote schaal blijven uiterst 
hachelijk. Men moet ervan overtuigd zijn, dat het vaccin niet 
terugslaat in een virulente phase (Olten kwam door zijn onderzoek 
over de "microbic dissociation" bij peststammen tot de opvatting, 
dat dit gevaar niet te duchten is, mits men door een reeks "single 
colony cultures" zeker is van een zuivere kloon); men moet weten, 
dat de kloon zijn antigeen vermogen heeft behouden (dierproef). 

Daar de minste verontreiniging met een ander levend agens zich 
hier kan wreken, is een pijnlijk nauwkeurige aseptische methodiek 
noodzakelijk en ten slotte een uiterst scherpe controle op de rein-
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heid van het afgewerkte vaccin. Dan is een straffe organisatie 
nodig om het vaccin op de juiste tijd en plaats in voldoende 
hoeveelheid "proefklaar' 'te hebben. Anderzijds moet van te voren 
de bevolking van het te enten gebied nauwkeurig gezinsgewijs 
geregistreerd zijn om alternerend entelingen en controles strikt 
gelijkwaardig te kunnen kiezen en te blijven volgen. November 
1934 kon de proef beginnen in 2 onder districten met een stijgende 
pestepidemie. 37435 personen werden binnen een maand geënt 
zonder enige stoornis. De sterfte aan builenpest (tegen longpest 
vermag de enting nagenoeg niets) bleek in de 5 maanden na de 
enting bij de gevaccineerden gereduceerd tot ruim 10 % van die 
der controlepersonen, een onverwacht gunstig resultaat! Intussen 
ging Olten (gesterkt door het beloop der proefenting) Januari 
1935 over tot de massa-enting in het zwaar bezochte pestgebied 
van de Preanger, op den duur gevolgd door systematische vacci
naties en revaccinaties (om. de 6 maanden), overal waar dit nodig 

bleek: millioenen entingen per jaar, met gunstig resultaat. Dat 
Ollen dit alles stap voor stap heeft voorbereid en opgebouwd en 
met de zelfenting de volle verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
heeft aanvaard en deze is blijven leiden, is de grote daad van 
zijn leven geweest! 

Daarbij bleef hij critisch tegenover zichzelf en overschatte de 

betekenis van zijn vaccin niet. Het was een repressief middel van 
grote waarde gebleken, dat de gevaarlijke periode kon helpen 
overbruggen, maar Olten bleef steeds de nadruk leggen op de 
grondstelling, dat op Java de pestbestrijding haar definitieve 
oplossing heeft gevonden in de woningverbetering en het syste
matisch bewoningstoezicht. 

Naast zijn hoofdwerk heeft Olten zich in de praktische lijn bezig 
gehouden met de immunisering tegen tetanus, voor het leger van 
groot belang (met Hennemann). Maar vooral had hij belangstel
ling voor het lyssa-onderzoek, sinds 1930 in handen van zijn mede
werkster Maria van Stockum, met wie hij in 1934 in het huwelijk 
trad. Voortbouwend ten dele op Nijlands werk, kwam zij tot het 
besluit, dat het beste virus-fixe-vaccin verkregen wordt uit apen-



- 9 -

175 

(cynomolgus)-hersenen, en dat men door behandeling met 1,5 0/00 

formaline. en 5 dagen verwarming op 37° daaruit e~n dood vaccin 
kan bereiden van grote werkzaamheid. Dit dode vaccin heeft het 
voordeel, dat men "behandelings-verlammingen" voorkomt en een 
voorraad in de buitengewesten kan deponeren om bij door een 

dolle hond gebeten personen daar terstond de behandeling te 
kunnen aanvangen. Daarenboven heeft Maria van Stockum een 
originele statistische methode aangegeven ter beoordeling van het 
effect der lyssa-behandeling, die werkelijk houvast geeft. Na haar 
overlijden 26 Mei 1940, heeft Otten dit werk nog eens samengevat 
en gepubliceerd om haar ideeën recht te doen wedervaren. 

Juni 1938 had Ottens gezondheidstoestand een eerste knak ge
kregen, die hij toen door langdurige rust te boven kwam; de oorlog 
en vooral de ontberingen ener internering bij de Kempetai grepen 
hem sterk aan, maar met de vaste wil te herstellen, kwam hij ook 
hier doorheen. In zijn Europees verlof voelde hij zijn krachten 
zodanig herleven, dat hij weer voorzieningen trof voor een spoedige 
terugkeer naar Bandoeng: "een laatste ronde" met nieuwe werk
plannen. 

Met dit lichtend uitzicht voor ogen werd hij door de Dood 
verrast. Een zachte dood na een rijk, consequent, maar niet ge
makkelijk leven. 

Aan erkenning zijner verdiensten heeft het hem niet ontbroken: 
1921 Ridder in de Orde van de Ned<:rIandse Leeuw; 1936 Ere
doctoraat Utrecht en Commandeur in de Orde van Oranje
Nassau; 1938 Gouden Medaille der Koningin Wilhelmina Jubileum 
Stichting. Hij zocht de eer niet, waardeerde ze wel, overschatte 
ze niet. 

Verschillende belangrijke functies heeft hij waargenomen, voor 
andere bedankt. Zo was hij Oct. 1926-Jan. 1928 waarnemend 
Hoofd D.V.G., Aug. 1927 werd hij benoemd tot buitengewoon 
Hoogleraar in de Gezondheidsleer en bacteriologie aan de Genees
kundige Hogeschool te Batavia ter voorbereiding van dit Onder
wijs. Aug. 1929 droeg hij dit ambt over aan Wa/eh. Benoemingen 
tot hoogleraar, tot Hoofd van de D.V.G., tot Directeur van het 
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centrale Laboratorium der Volksgezondheid te Utrecht sloeg hij af. 
Otten was een sterke wilier en een harde werker, die zijn eigen 

weg ging. Een felle realist, die de waarheid recht in de ogen keek; 
een moedig man, die voor de ernstigste dingen des levens niet 
bevreesd was, had hij toch zijn illusies. Singulier in vele dingen, 
stelde hij zich in zijn werk de hoogste eisen en kon daarbij in 
zijn critiek op andere meedogenloos zijn. Als zijn critische spotlust 
dan cynisme dreigde te worden, loste hij zich vaak op in een 
brede lach. Nooit was het zijn bedoeling onnodig te kwetsen en 
hij bleef steeds fair. Een wetenschappelijk onderzoeker van 
bijzonder formaat, een voorbeeld van volharding en exactheid, 
een homo integer en daarbij voor wie hem menselijk nader stonden 
een trouwhartig vriend; zo verdient hij in de herinnering voort te 
leven. Moge zijn belangrijk werk ten bate van de bevolking van 
Indonesië niet in de baaierd verloren gaan, maar in een her
nieuwde samenleving nuttige toepassing en logische voortzetting 
vinden. 

K P. SNIJDERS. 


