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V E K S L A G VAN D E K O N I N K L I J K E M A A T S C H A P P I J
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 2002-2003

De Maatschappij verloor door zijn overhjden haar Erelid Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Claus der Nederianden. Het bestuur gaf uiting aan dit droevige veilles door Hare Majesteit
de Koningin, beschermvrouwe van Diligentia, de overige leden van de Koninklijke familie
en de familie van Prins Claus, namens haar leden zijn medeleven uit te spreken. Het bestuur
heeft het zeer gewaardeerd, dat Prins Claus destijds, in 1956, het erelidmaatschap heeft
aanvaard en hiermee blijk heeft gegeven van het belang dat hij stelde in het bestaan van
onze Maatschappij.
Doordat wegens de plaats hebbende verbouwingen de zaal in Diligentia niet meer
beschikbaar was, moest een andere plaats voor de bijeenkomsten worden gezocht. Het
bestuur is zeer erkentelijk dat de kerkeraad van de Doopsgezinde Gemeente bereid was de
kerkzaal aan ons te verhuren. De nabijheid van deze ruimte ten opzichte van Diligentia en
de gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar veivoer, zorgden eivoor, dat de belangstelling voor de bijeenkomsten daar niet onder te lijden had. De lezingen werden bezocht
door 100 - 125 personen. De faciliteiten van de kerkzaal waren van dien aard, dat de voordrachten met de getoonde beelden aan alle wensen voldeden. Alleen voor de discussies na
de lezingen was de akoestiek niet optimaal en moest een loopmicrofoon worden gebruikt.
Het bestuur kon ook gebruik maken van de kamer van de kerkeraad om de sprekers te ontvangen en na de lezing met de spreker het z.g. napraatje te houden, een zeer oude traditie van de Maatschappij.
De bestuursvergaderingen werden ook in de kamer van de kerkeraad gehouden en de
ledenvergadermgen [28 oktober 2002 en 7 april 2003] werden na afloop van een lezing in
de kerkzaal gehouden. Ondeiweipen die op de ledenvergaderingen werden besproken waren
de overdiacht van het gebouw en grond aan de gemeente 's-Gravenhage [zie Inerna].
Mededeling werd gedaan over de zekerheidsstelling van het voortzetten van de wetenschappelijke lezingen in het gebouw Diligentia tot in lengte van dagen. Deze zekerheidsstelling,
o.a. het om niet beschikbaar stellen van de zaal en andere faciliteiten, inclusief personeel, om
12-18 lezingen per jaar te houden, moet de Gemeente dwingend opleggen aan iedere
huurder van het gebouw. Mocht om welke oorzaak dan ook i n de verre toekomst de voortzetting van de lezingen i n DiUgentia niet meer mogelijk zijn, dan zal door de Gemeente
een aanzienlijk, geïndexeerd, kapitaal aan de Maatschappij beschikbaar worden gesteld. De
rente opbrengst van dit kapitaal zal voldoende zijn om elders een gelijkwaardige niimte te
huren en daar onze activiteiten vooit te zetten. Tevens werd vastgelegd dat de naam van
het gebouw Diligentia niet mag worden veranderd. Een ander ondeiwerp dat op de ledenvergaderingen werd besproken is de wijziging van de statuten van de Maatschappij. Deze
veranderingen betreffen de modemisering van de statuten uit 1980, op grond van nieuwe
wettelijke voorschriften, de vermindeiing van het minimum aantal bestuursleden van
negen tot zeven, een betere omschrijving van de secretariële functies, de controle van de
jaarrekening door een kascommissie in plaats van een registeraccountant en een regeling
voor de besluitvonning tijdens bestuursvergaderingen.
Wederom was er veel waardering van de leden voor de kwaliteit van de lezingen. E é n lezing
werd door onvoorziene omstandigheden ui het Engels gehouden. Hoewel de uitgesproken
tekst met weinig moeite was te volgen, bleek dat het stellen van vragen stroever veriiep. Wij
zullen er daarom naar blijven streven, dat de lezingen in het Nederiands worden gehou-

den. Daar er in november 2001 niet meer dan 50 leden konden deelnemen aan de excursie naar ESTEC i n Noordwijk, werd op 27 november 2002 een tweede excursie georganiseerd.
Het aantal leden van Diligentia is in het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleven (400
leden). De financiële positie van de Maatschappij is wat het gewone verenigingsgebeuren
betreft onveranderd gebleven. De grootste uitgavenpost ten laste van de conüibutie is de
productie en het verzenden van het jaarboek. Daar deze kosten geleidelijk toenamen, heeft
het bestuur gemeend dat een geringe contributie verhoging van « 2,50 noodzakelijk is. Op
de ledenvergadeiing van 7 april 2003 werd hietvoor toestemming verkregen.
De manuscripten van alle sprekers werden op tijd ontvangen, waardoor voor de aanvang
van het tiieuwe seizoen het jaarboek N o 80 Maar was en per post aan de leden werd toegezonden. Daar dit mede door de hulp van door Diiikkerij Vis, Alphen aan de Rijn, bijzonder soepel verliep, zullen wij doorgaan met het per post versturen van het jaarboek
Het gebouw Diügentia en de grond werd op 11 juni 2002 op het notaiiskantoor Houthoff
Buruma [Mr O.J.M. de Bruijn] aan de gemeente 's-Gravenhage overgedragen. Sindsdien is
de Maatschappij geheel verlost van al haar schulden en de lasten verbonden aan het eigendom van het gebouw. Tot deze overdracht werden alle lasten op grond van het vigerende
erfpachtcontract door de Stichting Kunstkring Diligentia betaald.
Ofschoon het gebouw niet meer ons eigendom is, geven wij hier toch een kort overzicht
van de verbouwing. Medio 2002 is men hiermee begonnen. Het gebouw werd 19 augustus
overgedragen aan de aannemer, de firma Schakel en Schrale BV. Men is toen begonnen
met de sloop van de binnenkant van het gebouw, met uitzondering de wanden en het balkon van de grote zaal. Op 2 oktober was men hiermee klaar en dit werd gemarkeerd doordat de wethouder van Financiën en Cultuur van de gemeente 's-Gravenhage de laatste
kruiwagen met puin het gebouw uitreedt. Men is hierna direct met de bouw gestait en op
25 aprU 2003 werd het hoogste punt van het vernieuwde gebouw, de toneeltoren, bereikt.
Dit werd gevierd m aanwezigheid van aUen betrokken bij de renovatie, zoals de medewerkers van bouwbedrijf bovengenoemde wethouder, vertegenwoordigers van de gemeente,
bestuursleden van de Kunstkring en van de Maatschappij Diligentia en Mevrouw Anja
Overhoff, directeur van de Kunstkling en haar medewerkers. Alle medewerkers van het
bouwbedrijf kregen een kapfooi, een traditioneel gebruik. Men verwacht dat de oplevering
van het gebouw in oktober 2003 zal plaatsvinden. Veivolgens wordt het gebouw opnieuw
ingericht en in januari 2004 zal de Kunstkling met proefvoorstellingen begmnen. De officiële heropenitig is geprogrammeerd op zondagmiddag 21 maart 2004. De Maatschappij
zal haar lezingen gedurende het gehele seizoen 2003-2004 wederom in de Doopsgezinde
kerk (Paleisstraat 8) houden. Vanaf het begin van het seizoen 2004-2005 zullen wij onze
wetenschappelijke lezingen weer i n het gebouw Diligentia houden.

Het bestuur, augustus 2003

D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'

Vereniging en gebouw
L l september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondervindelijke wijsbegeeite opgericht. D i t gezelschap had ten doel de leden door middel van
voordrachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van
de natuuiwetenschappen in de raimste zin des woords. In die tijd was het begiip natuurkunde veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, geneeskunde, biologie, sterrenkunde en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Diligentia verschillende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en demonstraties van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven. Bovendien beschikte
de Maatschappij toen over een bibliotheek, een verzamelüig van natuuiwetenschappelijke
instrumenten en een "Kabinet van Natuuriijke Historiën" met o.a. schelpen, mineralen en
fossielen.
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de voorzitter, maar al spoedig nam
het ledental zo sterk toe, dat naar een ruimere lokaliteit moest worden omgezien. Men vergaderde enige tijd m de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aanschaf van een eigen gebouw, "een huis in het Lange Voorhout Wijk 1 no. 269, met er benevens nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat", voor de
somma van 8500 gulden. Het pand dateerde uit 1561 en behoorde tot de boedel van wijlen de Weduwe De Perponcher.
In 1805, na de eeiste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieuwe naam voor de vereniging voorgesteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten
zinspreuk voerende: Diligentia in Den Hage.
De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
Hagenaars hoofdzakelijk bekend is als centram voor muziek en kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem "Diligentia'Van de Maatschappij, omgeven door een krans van kliinop- en
laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. I n 1859 werd de naam
veranderd in Maatschappij voor Natmirlamde. In 1953 werd, ter gelegenheid van het 160jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koimldijli verkregen. Toen werd tevens
aan de Maatschappij de zilveren penning van bijzondere verdiensten van de Gemeente
's Gravenhage toegekend, als blijk van grote waardering voor het vele en belangrijke werk
op natuurwetenschappelijk gebied, dat door de leden van de Maatschappij in de voorgaande 160 jaar is verricht.
Culturele activiteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds i n
1795 werd een viertal concerten gehouden en de muzikale activiteiten namen een grote
vlucht toen in 1821 het nieuwe genootschap Concert in Diligentia werd opgericht. D i t
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. D i t was een groot succes, zodat reeds
in 1823 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing van het gebouw. Een tweede verbouwing vond plaats in 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de huidige grote zaal,
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek
In 1985 werd de exploitatie van het gebouw, wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst en andere uitvoeilngen, door de Maatschappij overgedragen aan de Sticliting
Kimstlaing Diligentia. Deze Stichting heeft in 1993 het gebouw, waaivan de Maatschappij
nog steeds eigenaar is, ten dele gerenoveerd.

Band met het Koninklijk Huis
De band tussen het Koninldijk Huis en de IConinklijke Maatschappij voor Natuurkunde
kent een jarenlange traditie. Sedert Koning Willem T hebben alle regerende vorsten en vorstinnen de functie van beschermheer, resp. beschermvrouwe, aanvaard en vele prinsen en
prinsessen zijn erelid geweest, h i 1843 vierde de Maatschappij zijn vijftigiarig bestaan in
aanwezigheid van Koning Willem TI en de Prins van Oranje. I n 1859 aanvaardde Konmg
WUlem n i het beschermheerschap van de Maatschappij. Vanaf 1913 tot 1934 woonde
Koningin Emma verschillende keren een lezing bij en vanaf 1936 trad Koningin
Wilhelmina op als beschermvrouwe. Konmgin luliana aanvaardde in 1949 deze functie en
Z.KH. Prins Bernhard is erelid van de Maatschappij.
In 1956 werden H.K.H. Piinses Beatrix en in 1966 Z . K H . Prins Claus ereleden van
Diligentia. In 1980 aanvaardde H.M. Koningm Beatrix de functie van beschermvrouwe.
In 1968 waren H . K H . Prinses Beatiix en Z.K.H. Prins Claus aanwezig bij de lezing van Prof
dr M . Euwe. Het 200-jarig bestaan van de Maatschappij in 1993 werd gevierd in aanwezigheid van H.M. Koningin Beatrix.
Huidige activiteiten van de KoninMijke Maatschappij voor Natuurkiuide
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert jaarlijks, in de periode september tot april, 12 lezmgen en een excursie,. De lezingen, die worden gehouden op maandagavond in de grote zaal, beginnen om 20.00 uur, duren een uur en worden gevolgd door
een meestal levendige discussie van ongeveer 15 minuten. In de keuze van de ondeiwerpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuurwetenschappelijke
thema's. De natuurkunde in de moderne zin des woords komt vier maal per jaar aan bod,
over ondeiweipen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden per vakgebied twee
lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artikelen in het tijdschrift
"Scientific American". Onderwerpen en sprekers worden in het begin van het vooijaar door
het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangstellenden, die uit Den Haag en wijde omgeving (Leiden,
Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor ondeiwerpen en sprekers opgeven aan het
bestuur.
Het üdmaatschap van de Maatschappij bedraagt € 25,00 (12 lezingen voor 2 personen);
het bijwonen van een lezing door niet-leden kost € 2,50. Scholieren en studenten betalen
voor het hdmaatschap € 5,—. De leden krijgen aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte sainenvattingen van de lezmgen toegestuurd. Na afloop van het jaar
ontvangen zij het jaarboek met de voUedige tekst van de lezingen.

NAAMUJST VAN BESTUURSLEDEN
sedert de oprichting op 17 september 1793
Oprichters: Mr EG. Alsche, Mr P. van Buren. A van der Laar, A LauriUard dit Fallot, Dr J. Covyn Terbruggen

penningmeester

Voorzitter

Bestuursleden

Secretaris

Van 1793-1859 wisselt het
voorzitterschap maandelijks

RK. van der Goes, J. van Cleef, Mr F.G. Asche, L A van Meerten, Dr J. Covyn
Terbruggen, R Wilding, Mr P. van Buren, Dr P. de Riemer, J. Meerman, A van
Linden van den Heuvell, J. Scheltema, Mr J.C. van de Kasteele, Ds. RP. van de
Kasteele, H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, Dr EJ. van Maanen, Mr
DJ. Heeneman, Mr G.W. Verwey Mejan, L.C.R Copes van Cattenburch, J.G.P.
Certon, Dr G. Simons, Mr AG.C. Asche. Jhr. L. de Witte van Citters. B.E Baron
van Verschuer, Jhr. Mr AJ. van der Helm. Jhr. Mr HJ. Caan, Jhr. E de Stuers, EC.
List. Jhr. Mr M.W. de Jonge van Carapens Nieuwland, DJ.H. Boellaard. J.C. RijX
Dr A Vrohk, Mr AJ.E de Bordes.

Mr PAR van Ouwenaller
J.E Eifferts
Mr J.C. van de Kasteels
Mr B. van der Haer
GJ. van der Boon Mesch
Mr G.W. Verwey Mejan
Mr AG.C. Asche
Jhr. Mr AJ. v.d. Helm
Dr AVrolik

Dr AVrolik
1859-1882

E. Canneman, Dr FJ. van Maanen, Mr AG.C. Asche. Jhr. L. de Witte van Citters,
Jhr. Mr HJ. Caan, DJ.H. Boellaard, Mr AJ.E de Bordes. W.CA Staring. Mr R
Elias, FAT. Delprat, CT. van Meurs, Jhr. J. Westpalm van Hoom van Burgh, J.M.
Obreen, Dr J. Bosscha, Dr H.C. Kips, RAW. Sluiter, Dr H. van Capelle, Dr M.
Salverda

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

RAW. Sluiter
1882-1885

W.CA Staring. C.T.. van Meurs, Dr J. Bosscha, Dr H. van Cappelle. Dr E.tt
Groenman, Jhn Dr EJ.G. Everts, Dr LJ. Egeling, E de Bas, J. van Rijn van
Alkemade

Dr LJ. Egeling
1885-1888

W.CA Staring, RAW. Sluiter, Dr E.H. Groenman. Jhr. Dr EJ.G. Everts, J. van Rijn
van Akemade, E de Bas, Mr RTh. Bijleveld, DrCJJ. Ninck Blok

Dr GJ.M. Coolhaas
1885 - 1919

Dr GJ.M. Coolhaas
1885 - 1919

W.CA Staring
1888-1893

RAW. Sluiter, Dr E.H Groenman, Jhr. Dr EJ.G. Everts. Dr LJ. Egeling, J. van Rijn
van Akemade, Mr RTh. Bijleveld, Dr CJJ Ninck Blok, RC Evers, Dr B. Carsten

RAW. Sluiter
1893-1898

Dr E.H. Groenman, Jhr. Dr EJ.G. Everts, Mr RTh. Bijlveld, DrCJJ. Ninck Blok,
PC Evers, N.Th. Michaelis, Dr RS. Tjaden Modderman, Dr H. de Zwaan

N.Th. Michaelis
1898 - 1904

Dr E.H. Groenman, Jhn Dr EJ.G. Everts, Mr RTh. Bijleveld, Dr CJJ. Nmck Blok
PC Evers, Dr RS. Tjaden Modderman. Dr H. de Zwaan, E.K.G. Rose

Dr E.H. Groenman
1904 - 1921

Jhr. Dr EJ.G. Everts, Mr RTh. Bijleveld, Dr CJJ. Nmck Blok RC Evers. Dr H. de
Zwaan, B.KG. Rose, Dr T.W. Beukema. Dr HJ. Veth, J.H. Beucker Aidreae, Dr
GJ.M. Coolhaas, D. Hannema, Jhr. W. Wilsen Elias, Dr A H . Borgesius, Jhr. 0 J A
Repelaer van Driel, Ir A Vroesom de Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart Dr HJ.
Coert

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F Hardenberg
1919 - 1949

J.H. Beucker Andreae
1921-1926

D. Hannema, Jhr. W. Witsen EUas, Dr AH. Borgesius. Ir A Vroesom de Haan, G.
Doorman, G.L. Goedhart, Dr HJ. Coert, E.E Hardenberg, W.CJ. Smit, Prof. Dr J.
Kraus

Mr PAR van Ouwenaller

Mr B. van der Haar

Vooizitter

Bestttursleden

Secretaris

pennmgmeester

D. Hannema
1926-1931

Dr A.H. Borgesius, G. Doorman, Dr HJ. Coert E.E Hardenberg, W.CJ. Smit Prof
Dr J. Kraus, Dr A. Schierbeek, Ir ATh. Kapteyn, mr W.C. Beucker Andreae

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F Hardenberg
1919 - 1949

Prof. Dr J. Kraus
1931 - 1934

Dr AH. Borgesius, G. Doorman, Dr HJ. Coert E.F Hardenberg, Dr A Schierbeek,
mr W.C. Beucker Andreae. mr C.W. Schlingemann. Dr G.L. Voerman

Dr A Schierbeek
1934 - 1959

Dr A H . Borgesius, G. Doorman, Dr HJ. Coert E.E Hardenberg, Prof Dr J. Kraus,
Mr. W.C. Beucker Andreae, Mr C.W. Schlingemann, Dr G.L. Voerman, JJ.
Rambonnet, Prof Ir J A Grutterink. Y. van Wijngaarden, SJ. van den Bergh. Dr
J.N. Eigersma, Ir HJ.M.W. de Quartel, Dr Ir J A Ringers, F Hijnians, Dr J.N. van
den Ende, Mr. WJ. Cardinaal, Ir J.M. Op den Orth, Prot Dr Ir J.L. van Soest Ir
A R Kerstjens, Dr K.TA Halbertsma

Dr W.PJ. Lignac
1949 -1984

Dr W.PJ. Lignac
1949 -1969

Prof Dr Ir J.L. van Soest
1959-1969

Prof Dr L. van der Pijl (1959-1963). Dr K.TA Halbertsma (1959-1963), Mw Dr
M.P.M. Erlee (1959-1998), t G. van Iterson (1963-1975), Mw Ir H.E Hazewinkel
(1963-1972), Ir OAE. Wijnmalen (1965-1984), Prof. Ir Y. Boxma (1968-1985)

Prof Ir IJ. Boxma
1969-1980

Drs C. van den Brandhof (1969-1982), Ir J.H. van der
Ton-en (1972-1983), RR Drion (1972-1984), Ir MJ. Bottema (1975-1988)

Ir MJ. Bottema
1980-1982

Mr RRJ.FH. MuUer (1980-1990), Dr E. Talman (1981-1996)

R.R Drion
1982-1984

Dr H.H. Cohen (1982-1986). P.M. Houpt (1983-1985),
Dr Ir G.E de Loor (1983-1998)

Ir MJ. Bottema
1984-1986

Ir P. Waasdorp (1984-1998). In september 1985 zijn de kunstactiviteiten
overgegaan van de Kon Maatschappij naar de Stichting Kunstkring Diligentia

Mw. Dr M.PM. Erlee
1986-1988

Dr W. Bijleveld (1986-1990). Prof Dr R. van Furth (1987-

Drs C. van den Brandhof
1969-1982

Dr E. Talman
1982-1996
Mw. J.W.M. Evers
1984-1999

),

Mr RRJ.EH. MuUer
1988-1990
Dr Ir G.P. de Loor
1990-1995

Prof Dr P. Sevenster (1990-1994), Dr P.NJ. Wisse (1990(1990- ), Drs. R Arlman (1994- )

), Mr B. van Solkema

Prof. Dr R van Furth
1995-

Prof DrE. van der Meijden (1996- ). Prof Dr RRR de Vries (1996- ), Mw. Dr
G.H. Okker-Reitsma (1996- ), Prof Ir R Hoogeboom (1998- ) , D r H . Weijma
(1999- )

Drs. R Arlman
1996Dr P.NJ. Wisse
(1996- ), redactie jaarboek
Mw. dr G.H. Okker-Reitsma
(1996- ), ledenbestand
Prof Dr RRR de Vries
(1999- ), organisatie lezingen

A L F A B E T I S C H R E G I S T E R VAN D E V O O R D R A C H T E N
I N D E P E R I O D E 1988 - 2 0 0 3
Aanduiding vakgebieden:
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Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica
Universiteit van Amsterdam

Een shikje historie
Met de pubücatie in 1859 van "On the origin of species by means of natural selection"
onderstreepte Charles Darwin het grote belang van individuele eigenschappen van organismen en de verschillen daarin. Piet individu kreeg daarmee een centrale plaats binnen
ons denken over de evolutie van soorten en binnen de biologie in zijn algemeenheid.
Binnen de populatie-ecologie heeft het individuele organisme echter veel minder ui de
belangstelling gestaan. De populatie-ecologie houdt zich bezig met onderzoek naar de
mechanismen die de stiiictuur en dynamiek van biologische levensgemeenschappen bepalen. D i t onderzoek heeft zich in de laatste 50 jaar gebaseerd op ideeën van de ecologen
Charles Elton en Raymond Lindemann. Elton ontwikkelde in zijn hotkAnimal Ecology uit
1927 als eerste een concept dat biologische levensgemeenschappen karakteriseert op basis
van de voedmgsrelaties tussen de samensteUende soorten. Elton verwoordde dit letteriijk
als "There are, in fact, chams of animals linked together by food, and all dependent m the
long run upon plants. We refer to these as food-chains, and to all food-chains in a community as the food-cycle". De terminologie heeft zich in latere jaren veranderd in "voedselketen", respectievelijk "voedselweb". I n 1942 werkte Lindemann deze ideeën verder uit
door binnen voedselketens onderscheid te maken tussen verschillende trofische niveaus:
de planten (producenten) als laagste trofische niveau, de herbivoren of planteneters als
consumenten in het volgende trofische niveau en daarboven de carnivoren op de top van
de voedselpiramide. Binnen dit denken werd de biologische soort, of zelfs een collectie
van vergelijkbare soorten zoals bijvoorbeeld alle primaue producenten (planten), als trofische eenheid geadopteerd. I n plaats van een netwerk van interacties tussen individuen, werd
de biologische levensgemeenschap gezien als een netwerk van voedingsrelaties tussen
soorten, een idee dat nog in hoge mate de hoeksteen vomit van het liuidige ecologische
denken. L i dit beeld was voor eigenschappen van individuele organismen geen plaats.
De theorievorming over de structuur en dynamiek van levensgemeenschappen heeft zich
in navolging van Elton met name gebaseerd op wiskundige modeUen van de volgende
vorm:
'^'-g(X„.l)Xn-f(X,„i)X„

(1)

Hierin stelt X„ het aantal individuen van soort/! voor op het trofisch niveau, waaiin we zijn
geïnteresseerd, X„.ihet aantal van hun prooidieren enZ^+jhet aantal van hun predatoren.
De functies g(-) en ƒ(•) representeren de per-capita reproductie en mottaüteit door predatie.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 81. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 23 september 2002.
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Figiiw 1: Levenscyclus van de Europese baars (Perca fluviatilis) met de veranderingen in
Uciiaamsgrootte die individuen doormailen.

De wiskundige modelvorming is vergelijkbaar met die van chemische reacties, wat wellicht
niet verwonderlijk is aangezien één van de pioniers op dit gebied, Alfred J. Lotka, van huis
uit een chetnicus was. I n deze conceptualisatie zijn individuele organistnen niets anders
dan elementahe deeltjes, die tezamen een trofische eenheid vormen. Een populatie wordt
gerepresenteerd door het aantal individuen waaruit hij bestaat (X,,), teiwijl wordt aangenomen dat de individuen zelf zich m m of meer identiek gedragen voor zover het de populatiedynamiek (geboorte en steiHe) betreft. Verder hangt de leproductiesnelheid g(0 aUeen af
van de prooidichtheid (het lagere trofische niveau) en de mottaliteit alleen van de predatordichtheid (het hogere trofische niveau). De individuen van soortbeconcurreren elkaar
dus aUeen omdat ze hetzelfde voedsel eten, maar van een dü-ecte interactie tussen hen is
geen sprake. Aangezien de populatie in deze representatie geen interne stractuui heeft,
wordt deze klasse van modeUen ook wel aangeduid als "ongestructureerde modellen".
In werkelijklieid vertonen individuele organismen binnen één populatie vaak grote verschiUen. Het meest opvallende aspect hierbij is dat individuen gedurende hun leven groeien en zich ontwikkelen. Naar schatting 80% van alle soorten maken in hun levenscyclus
een metamorfose door (Werner, 1988). Hierbij kunnen individuen morfologisch sterk veranderen, zoals bijvoorbeeld te zien is bij de verpopping van rups tot vlinder. De meerderheid der soorten neemt voorts gedurende een groot deel van hun levenscyclus toe in
lichaamsafmeting (Werner & GilUam, 1984; Sebens, 1987; Ebenman & Persson, 1988) met
vaak dramatische consequenties voor hun ecologisch functioneren. Figuur 1 illustreert
deze veranderingen gedurende de levenscyclus voor de Europese baars (Perca fluviatilis),
een bekende rooMs in het zoete water van bijna alle Europese landen. Bij geboorte zijn
de baaislaiven ongeveer 1 cm lang en wegen ongeveer 2 mg. Uiteindelijk kunnen individuen lengtes bereiken van 50 cm en massa's van bijna een halve kilogram. Deze grote veranderingen in afmetingen gaan gepaard met veranderingen in levenswijze: van een consument van zoöplankton, kleine dieren die in het water zweven, zoals watervlooien, via een
predator op muggenlaiven en andere bodemorganismen, tot uiteindelijk rooMs van met
name kleinere individuen van zijn eigen en andere soorten. Aiders dan is aangenomen i n

'^-g(R,P)C
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het model (1) zal de groei van een populatie baarzen dus niet alleen afliangen van het aantal baarzen, maar ook van de samenstelling van de populatie. Om de populatiedynamiek
modelmatig te beschrijven moeten we daarom in principe ook rekening houden met veranderingen in deze samenstelling en dus met de veranderingen die individuen doormaken
gedurende hun levenscyclus. In de rest van deze bijdrage zal ik laten zien hoe deze veranderingen gedurende de levenscyclus kunnen doorwerken op de processen die spelen op
het niveau van de populatie en de levensgemeenschap en tot onverwachte verschijnselen
kunnen leiden.
Een lineaire voedselketen zonder popnlatiestmctuur
Theoretisch gezien is de simpelste biologische levensgemeenschap een Imeahe voedselketen, bestaande uit een basale resource _R, een "consument of prooi C" en een predatorsooit
P. De dynamiek van deze voedselketen kan gemodelleerd worden met het volgende stelsel
dhferentiaalvergelijkingen:

(2)

Zoals ook al in vergelijking (1) het geval was, hangt de individuele groeisnelheid g(R,P) van
de consument alleen af van de dichtheid van het trofisch niveau eronder (de resource) en
erboven (de predator). De individuele groeisnelheid h(C) van de predator hangt alleen af
van de dichtheid aan consumenten, omdat de predator het hoogste trofische niveau in de
keten is. De difTerentiaalvergelijkhigen die de dynamiek van respectievelijk de consument
en de predator beschrijven, zijn dus lineair in respectievelijk de consument- en predatordichtheid. Alleen de per-capita groeisnelheid f(R,C) van de basale resource is dichtheidsafhankelijk en wordt dus beïnvloed door de heersende resourcedichtheid. Als dit niet het
geval zou zijn, zou de dichtheid van resources in afwezigheid van hogere trofische niveaus
exponentieel blijven toenemen, dan wel afnemen, wat biologisch niet erg realistisch is.
Haü'ston et al (1960) waren de eerste auteurs, die op overigens verbale wijze een analyse
van de bovenstaande voedselketen formuleerden. Hun theorie is bekend geworden als de
"World-is-Green" hypothese. Kort gezegd stelt de hypothese dat de wereld om ons heen
gedomineerd wordt door planten, omdat de herbivoren, die zich met deze planten voeden,
gereguleerd worden door carnivoren. Op hun beurt worden de carnivoren juist gereguleerd
door onderhnge competitie voor voedsel. In wiskundige vorm zijn dit type lineahe voedselketens voor het eerst onderzocht door Oksanen et al. (1981).
Figuur 2 illustreert op schematische wijze de voorspellingen van model (2) als functie van
één van de parameters van het model, de steiflesnelheid van de predator. D i t figuur laat
zien welke evenwichten kumien optreden m het modelsysteem voor verschillende waarden
van de predatorsteiffe. Tegelijkertijd kan zo'n figuur dus gebruikt worden om af te leiden
hoe de evenwichtstoestand van het systeem zal veranderen bij een verhoging of verlaging
van de predatormortaliteit. I n geval de predator een commercieel interessante vissoort is,
kan deze variatie m mortaliteit tot stand komen door regulatie van de vangstintensiteit.
Drie aspecten van de modelvoorspellingen zijn cruciaal:
• Er is een drempelwaarde voor de predatormortaliteit, waarboven de predator niet kan
voortbestaan. Voor moitaüteitwaarden beneden de drempelwaarde kan de predator zich
altijd vestigen in een levensgemeenschap van resource en consumenten waarin hij niet
voorkomt.
• Er treedt geen bistablUteit op, d.w.z. voor een gegeven mortaliteit is ofwel een evenwicht
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Figuur 2: ModelvoorspelUiigen voor een liiieaii-e voedsell^eten. Linla: SclieuiatisclK weergave
van de veiwideringen in evemviclitsdiclitlteden van resource, consumenten en predatoren met
toenemende predator mortaliteit. Rechts: Modelresultaten voor een gestructureerd populatiemodel, waarin grootte-afliankelijke predatie en voedselajliankelijke groei voor de consumentenpopulatie is aangenomen. DiclUheden van ivsource en consumenten in giwn biomassa per
liter; predatoi'diclitlieid in aantal individuen per liter. Getrokl<en lijnen representeren stabiele
evenwiciiten, gestippelde lijnen instabiele evenwicliten. Dil&e lijnen refei-eren naar evemmlUen
met predatoren, dunne lijnen naar evenwiciiten van alken resource en consumenten.

met predatoren ofwel een evenwicht zonder predatoren stabiel. Beide zijn nooit stabiel
bij dezelfde waarden van de parameters. Boven de drempelwaarde van predatormortaliteit is alleen een evenwicht van consumenten en resource mogelijk. Eronder is dit evenwicht instabiel, omdat de invasie van zelfs een heel klein aantal predatoren zal leiden tot
populatiegroei, vanwege een positieve waarde van b(C). Alleen het evenwicht waarin predatoren voorkomen is dus onder deze omstandigheden een stabiel evenwicht.
® Beneden de drempelwaarde vertaalt een lagere predatormortaliteit zich i n een toename
van het hoogste en laagste trofisch niveau (predator en fesource), terwijl het middelste
trofisch niveau juist afneemt.
Deze karakteristieken laten zich verklaren uit de algemene vorm van de vergelijkingen in
het stelsel (2), met name de laatste differentiaalvergelijking liieivan. De functie i\(C) geeft
de netto groeisnelheid van de predatoipopulatie weer. Deze snelheid is het verschil tussen
de totale predator reproductie en mortaliteit. In modellen van lineaire voedselketens wordt
doorgaans aangenomen dat het voortplantingssucces van de predator afliangt van het ver-
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gaarde voedsel en dus indirect van de dichtheid van consumenten. De predatormortaliteit
wordt echter als constante parameter genomen. De waarde van deze parameter is de grootheid die uitgezet staat op de x-as van Figuur 2. In een evenwicht zonder predatoren is de
evenwichtsdichtheid van consumenten onaflianlcelijk van de hoogte van de predatormortaüteit (zie de horizontale lijnen in Figuur 2). De voortplantingsmogelijkheden van de predator populatie in zo'n evenwicht zijn dus constant. Bij hoge predatormortaUteit zullen
predatoren niet kunnen voortbestaan, omdat dit voortplantingssucces niet opweegt tegen
de hoge mortaliteit. De netto groeisnelheid h(C) is dan negatief. Met afnemende waarden
van de predatormortaUteit zal bij een bepaalde drempelwaarde hun voortplantingssucces
in een evenwicht met consumenten en resource precies opwegen tegen deze mortaUteit en
zal de netto groeisnelheid h(C) dus O worden. Beneden de drempelwaarde wordt de netto
groeisnelheid positief met als gevolg dat predatoren altijd een consument-resource evenwicht kunnen binnendringen en zich kunnen vestigen. Uit de laatste differentiaalvergelijking van het stelsel (2) valt verder af te leiden dat in een 3-sooftsevenwicht de dichtheid
van consumenten geheel bepaald wordt door de groeifunetie van de predator via de conditie h(C)=Q. Zoals boven beargumenteerd zal met een lagere predatormortaliteit h(C) afnemen en is dus ook een lagere consumentendichtheid nodig om deze mortaliteit te compenseren. Tegelijkertijd betekent minder consumenten dat de resource minder wordt
geëxploiteerd, zodat hiervan de evenwichtsdichtheid toeneemt.
De invloed van grootte-afliankelijke predatie
Eén van de zaken waaraan het simpele model (2) voorbij gaat is het gegeven dat vele roofvissen zeer selectief zijn in de keuze van hun prooidieren: zeer kleine prooien kuinien aan
predatie ontsnappen, omdat ze ofwel door de roofvissen over het hoofd worden gezien,
ofwel zo klein zijn dat ze door de kieuwen van de predator kunnen ontkomen. Roofvissen
worden voorts beperkt in hun voedselkeuze door de maximale opening van hun bek, zodat
ook zeer grote prooivissen minder te lijden hebben van predatie. Door de bank genomen
blijken roofvissen daarom met name prooien te eten met een lengte die ongeveer 10 keer
zo klein is als hun eigen lengte (Paradis et al., 1996). Om in het model rekening te houden
met een dergelijke grootte-afliankelijke predatie, zal de lengteverdeüng van de consument
expliciet in het modef moeten worden gerepresenteerd. Daarmee komen we terecht in de
klasse van (fysiologisch) gestructureerde populatiemodellen (Metz & Diekmann, 1986;
De Roos, 1997).
Het essentiële verscliU tussen gestructureerde en ongestructureerde populatiemodellen Ugt
m het feit dat bij het formuleren van ongestructureerde modeUen aUe modelaannames
betrekking hebben op processen op het populatieniveau en dat dus het gedrag (totale
reproductie en totale sterfte) van de populatie wordt gemodelleerd. De systeemgrootheid
die de toestand van de populatie representeert is dan ook een enkele variabele, de populatiedichtheid of omvang. Bij gestructureerde modellen wordt juist de levenscyclus, d.w.z.
processen zoals de reproductie, steifle en groei van individuen gemodelleerd, inclusief hun
foerageergedrag. Deze modellen definiëren een toestandsbegrip op twee niveaus van organisatie, de individu- of /-toestand en de populatie ofp-toestand. De individutoestand wordt
gevormd door de collectie van fysiologische grootheden die een individueel organisme
karakteriseren en die van invloed zijn op de levenscyclus van het individu. In het veivolg
van dit verhaal zal de lichaamslengte van een individu als individu-toestandsvariabele worden gebruikt. De populatietoestand is over het algemeen een dichtheidsfunctie, die de verdeling van alle individuen over de set van mogelijke individutoestanden weergeeft. In het
onderstaande zal deze set dus bestaan uit alle mogelijke lengtes die individuen kunnen
bereiken gedurende hun leven. Het boekhouden van alle gebeurtenissen die optreden in
het leven van de afzonderiijke individuen levert de dynamiek van de populatieverdeling als
resultante op. Deze volgt dus uit het modelleren van de individuele levenscyclus zonder
verdere aannamen te maken over de populatie zelf en haar gedrag.
Een eenvoudig wiskundig model dat rekening houdt met lengte-afliankelijk predatie wordt
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weergegeven door het volgende stelsel van differentiaalvergelijldngen (De Roos & Persson,
2002):
dR
'•»'
^=f(R)-JI(R,l)c(t,l)dl
dt
'•I'
^ . M M ^ _ - - W ( , , X ) M , W
dt

(3)

dX

g(R,XiJc(t,X,J-Jb(R,

X)c(t,

X)dX

f=.(OP
dt

In vergehjking met model (2) is de differentiaalvergelijking voor de consumentenpopulatie
in het bovenstaande stelsel veivangen door een combinatie van een partiële differentiaalvergelijking voor de lengte-verdelingsfunctie van de consumenten tnet een daarbij behorende randconditie (derde vergelijking in stelsel (3)). De verdelingsfunctie c(t, X) strekt zich
uit over het inteival dat loopt vanaf de lengte bij geboorte, weergegeven met het symbool
Xh, tot aan de maximaal haalbare lengte X,„. De functies g(R,X), b(R,X) en I(R,X) beschrijven de individuele groei, reproductie en eetsnelheid als functie van de lengte X van een
consument en de resourcedichtheid R. De parameter ,« representeert een constante achtergrondmortaliteit, waaraan alle consumenten bloot staan, terwijl d(P,X) de predatiemortaliteit weergeeft. Er is de simpele doch niet zeer realistische aanname gedaan dat d(P,X)
een stapfunetie met betrekking tot de consumentenlengte X is: predatoren foerageren
alleen op kleine consumenten, d.w.z. op individuen met een lengte tussen de lengte bij
gebooite Xi, en een drempelwaarde X,, D i t betekent tevens dat d(P,X) gelijk aan O is voor
individuen met een lengte groter dan \ , . De variabele C refereert in bovenstaande vergelijkingen aan de totale biomassa van deze kleine consumenten, welke berekend wordt met
de volgende mtegraal van c(t, X) over het inteival
van tot \ : .
C=

!w(X)c(t,X)dX
u

De weegfunctie )\'(X) stelt in deze integraal de relatie voor tussen de biomassa (c.q. gewicht)
en de lengte van een individuele consument. De totale resourceconsumptie door aUe consumenten tezamen en hun totale reproductie kunnen via vergelijkbare integralen berekend
worden, met als weegfunctie respectievelijk de individuele consumptiesnelheid I(R, X) dan
wel de individuele reproductiesnelheid b(R,X){zie de eerste respectievelijk de derde vergelijking in .het stelsel (3)). Alleen de lengte-inteivallen waarover deze integralen worden berekend verschillen. Voor de totale voedselconsumptie is dit het inteival van aUe mogelijke
lengtes,
tot X„,, voor de totale reproductie is dit het interval tussen de lengte, waarbij
individuen beginnen met voortplanten Xp en de tnaximale lengte X,„.
Hier zal verder niet ingegaan worden op de precieze vorm van de functies w(X), g(R,X),
b(R,X)en I(R,X), welke de levenscyclus van de consument modelleren. Deze functies zijn
afgeleid op basis van aannames over hoe individuen precies gebruik maken van de energie, die zij met voedsel zoeken binnenhalen. Voor een uitgebreidere discussie over deze
functies, alsmede over de keuzes voor de functies ./fi^A /!(Oen d(P), die respectievelijk de
groeisnelheid van de basale resource en van de predator en de predatiemortaliteit van de
consument beschiijven, wordt verwezen naar de pubücatie van De Roos & Persson (2002).
Figuur 2 toont de resultaten van een analyse van model (3), waarin de mogelijke evenwichten van het systeem als functie van de predator mortaliteit zijn weergegeven (De Roos
& Persson, 2002). Belangrijke aspecten van deze resultaten zijn:
- Over een inteival van waarden voor de predatormortaliteit vertegenwoordigt zowel een
toestand tnet predatoren als één zonder predatoren een stabiel evenwicht van het systeem. Er treedt dus hysterese of bistabüiteit op.
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- Predatoren kunnen zich alleen vestigen in een evenwichtstoestand van alleen consumenten en resource, als hun mortaliteit beneden een bepaalde drempelwaarde ligt. Deze
grenswaarde wordt aangeduid met de term "invasiedrempel".
- Als predatoren zich eenmaal gevestigd hebben, kunnen ze blijven voortbestaan bij een
veel hogere mortaliteit en sterven pas uit als de mortaliteit boven een tweede grenswaarde uitkomt. Deze grenswaarde wordt aangeduid met de term "persistentiedrempel",
welke soms wel 10 keer zo hoog als de invasiedrempel kan zijn.
Het belangrijke onderscheid tussen de resultaten van het ongestructureerde model (2) en
het gestructureerde model (3) is dat in dit laatste model de cuive die het verband aangeeft
tussen de predatordichtheid in evenwicht en zijn mortaliteit een gevouwen vorm heeft. D i t
impliceert dat voor een inteival van mortaliteitswaarden er bistabiüteit (of hysterese)
optreedt. De reden voor het optreden van deze bistabiliteit c.q. hysterese is gelegen in de
veranderingen die de predatoipopulatie door zijn selectieve foerageergedrag kan mduceren in de lengte-verdeling van de consument. In afwezigheid van de predator wordt de consumentenpopulatie gedomineerd door individuen van middelmatige afmetingen, die
elkaar intensief beconcurreren voor het beschikbare voedsel (zie Figuur 3). Door zijn selectieve jacht op Ideine consumenten, vermmdert de predator de doorstroom naar deze middenklasse van consumenten, reduceert daarmee hun onderlinge concurrentie en veroorzaakt zo een verschuiving van de lengte-structuur in de richting van met name meer adulte consumenten. Mede dankzij hun grote lichaamsafmetingen zorgen deze adulte individuen voor een verhoogde reproductie en zodoende voor een toename in de hoeveelheid
kleine consumenten, waar de predator van leeft (zie Figuur 3). Voor deze verschuiving m
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Figuur 3: Biomassaverdeling van de consumentenpopnlatie in een evemviciil zonder (zwarte
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lengte-verdeling is ooli liet groei- en ontwMelingsproces dat een individuele consument
gedurende zijn leven doormaalt! van cruciaal belang, i n het bijzonder is van belang dat
deze ontwildeling sneller gaat bij hogere resoureedichtheden (De Roos & Persson, 2002).
De verschuiving in de lengte-verdeling van de consumenten kan in stand gehouden worden door het grote aantal predatoren dat aanwezig is, als deze zich eenmaal gevestigd heeft.
Een klein aantal predatoren dat zich probeert te vestigen in een gemeenschap van alleen
consumenten en resource lukt het niet om deze verandering in de lengte-verdeling te induceren. Voor mortaüteitwaarden in het bistabiele gebied kunnen predatorpopulaties van een
substantiële omvang goed overleven, maar hebben kleine aantallen predatoren daarom
nauwelijks succes.
Figuur 3 illustreert het opmerkelijke verschijnsel dat in aanwezigheid van predatoren de
hoeveelheid consumentenbiomassa waai"van de predator kan eten is toegenomen in vergelijking met een situatie waarin predatoren ontbreken. Door zijn aanwezigheid verhoogt
de predator zo te zeggen zijn eigen voedselaanbod, üituïtief is dit effect moeilijk te begrijpen, omdat het een gevolg is van een subtiele terugkoppeling die de aanwezigheid van predatoren heeft op zijn eigen presteren, een terugkoppeling die loopt via de levenscyclus van
de consument. Het effect kan het beste verklaard worden met behulp van een analogie: bij
het ontstaan van verkeersopstoppingen op snelwegen is het een bekend verschijnsel dat de
totale doorstroom van auto's (d.w.z. het totaal aantal auto's dat per seconde een bepaald
markeringspunt op de weg passeert) kan afnemen bij een steeds maar toenemend aanbod
van auto's. Een groter aantal auto's dat de weg oprijdt vertaalt zich dan niet in een groter,
maar juist in een kleiner aantal auto's dat het markeringspunt passeert. Anders gezegd,
door de grote drukte bestaat er een negatieve relatie tussen het aantal auto's en de totale
doorstroom. Een reductie in het aanbod vermindert de mate waarin automobilisten elkaar
dwars zitten en zorgt dan juist voor een toename van de doorstroom (paradoxaal genoeg
ondanks het feit dat er minder auto's zijn om door te stromen). Dit verscliijnsel wordt ook
wel met de term overcompensatie aangeduid. Dezelfde negatieve relatie tussen aaiibod en
doorstroom treedt op in de consumentenpopulatie als de predator afwezig is: door de
hoge dichtheid aan middelmatig grote individuen ontstaat er een grote concurrentie tussen de soortgenoten, met als gevolg dat mdividuen nauwelijks nog mogelijkheden hebben
om te groeien. D i t leidt tot een opstopping in de middenklasse, zoals getoond m Figuur
3. De predator zorgt voor steiffe onder juist de allerkleinste consumenten, zodat de toevoer naar de middelste klasse lager wordt. Hierdoor wordt de concurrentie (de "opstoppmg") vemiinderd en kunnen individuen makkelijker en sneller doorgroeien naar de adulte klasse. Er komen dus relatief en absoluut gezien veel meer grote consumenten voor in
de populatie. Door hun productie van nakomelingen veroorzaken deze gfote, adulte consumenten nu precies het tegen-intuïtieve effect dat de predator zijn eigen voedselaanbod
verhoogt.door er van te eten.
Catastrofale ineenstortingen in populaties van top predatoren
Het feit dat de voorspellingen van het ongestructureerde model (2) en het gestructureerde
model (3) kwalitatief sterk verschillen (zie Figuur 2) maakt duidelijk dat processen die spelen binnen de levenscyclus van een individu, kunnen doowerken tot op het niveau van de
populatie en de levensgemeenschap. Rekening houden met de karakteristieken van de
levenscyclus van individuele organismen heeft dus aantoonbare consequenties voor ons
begrip van de structuur en het functioneren van een levensgemeenschap. Op zijn beurt
heeft dit feit directe gevolgen voor de manier waarop deze natuuriijke systemen worden
beheerd. In het geval dat de top predator een commercieel interessante vissoort is, zal een
verhoging van de predatormortaUteit tot stand kunnen komen door een geleidelijke intensivering van de visserij. Uit Figuur 2 valt af te leiden dat in het begin zo'n verhoging zich
nauwelijks vertaalt in een sterke afname in de dichtheid van de populatie, aangezien de
predatordichtheid tussen een mortaliteitswaarde van 0.01 en 0.03 slechts een factor 2 kleiner wordt. Als echter de persistentiedrempel wordt overschi'eden,voorspelt het model dat
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de predatoipopulatie uitsterft, Met een toenemende mortaliteit door visvangst zal de populatie dus een nogal abrupte en catastrofale ineenstorting vertonen bij het overschrijden
van de persistentiegrens. Eenmaal verdwenen kan de predator pas weer herstellen als de
mortaliteit drastisch wordt teruggebracht tot beneden de veel lagere invasiedrempel. Deze
modelresultaten geven een plausibele verklaring voor het ineenstorten van kabeljauwpopulaties door overbevissing, welke op verschillende plekken in de wereld is waargenomen.
Zo reduceerde in de Noordzee de paaistand van ruim 250.000 ton rond 1970 tot ongeveer
50.000 ton nu. Als reactie op deze afname heeft de Europese Unie in 2001 een plan afgekondigd dat herstel van de kabeljauw moet bewerksteUigen. Vergelijkbare afnamen zijn
gemeld voor kabeljauwpopulaties in de Baltische Zee, voor de westkust van Zweden en in
de noordwestelijke Atlantische Oceaan. In dit laatste gebied, op het continentale plat van
Canada en de Verenigde Staten, is de kabeljauwpopulatie begin jaren '90 ingestort, waarna de Canadese overheid heeft besloten om de vangst op deze populatie geheel fe verbieden. Zelfs na ruim 10 jaar heeft dit moratorium echter nog niet geleid tot een herstel van
de populatie.
De maatregelen tot herstel van de kabeljauwstand zijn gebaseerd op de aanname dat zo'n
Irerstel inderdaad mogelijk is en ook zal optreden als de visserij wordt verboden. De levenscych van kabeljauw en zijn prooien worden echter gekarakteriseerd door precies dezelfde
eigenschappen als zijn mgebouwd in het gestructureerde populatiemodel (3). Het ineenstorten van de kabeljauwpopulaties zou daarom ook verklaard kunnen worden door het
passeren van de persistentiegrens, die is weergegeven in Figuur 2. D i t zou tevens verklaren
waardoor herstel van de populatie, zelfs na sluiting van de visserij zoals in Canada, (nog)
niet is waargenomen. De bijvangst van kabeljauw bij de visserij op andere soorten maakt
het reduceren van de visserijmortaliteit tot O namelijk vrijwel onmogelijk De gegevens die
bekend zijn over de Canadese kabeljauwpopulatie komen precies overeen met de verwachtingen, die men op basis van het model kan formuleren (Carscadden et al. 2001). hr
het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan jaagt de kabeljauw met name op de vissoort Lodde (MaUotiis vilhsus). Na het verdwijnen van de kabeljauw is de dichtheid van de
Loddepopulatie daar toegenomen, maar is de gemiddelde lengte van de individuen juist
afgenomen. Tevens is er een duidelijke daling waargenomen in de dichtheid van zoöplankton ter plekke, de basale resource waaivan de Lodde leeft. Deze tekenen duiden op
een toegenomen concurrentie tussen Lodde individuen met als gevolg een veranderde
lengte-opbouw van de populatie.waarin met name de middenklasse van Lodde sterk vertegenwoordigd is. Dat de kabeljauw een invloed heeft op de samenstelling van zijn prooipopulatie lijkt dus ook naar voren te komen uit de veldgegevens (Carscadden et al. 2001).
De hier gepresenteerde modelresultaten suggereren dat deze veranderingen die de kabeljauw zelf induceert, cruciaal zijn voor zijn voortbestaan en zijn eventuele herstel na een
ineenstortmg van de populatie. Het feit dat de levensgemeenschap in twee verschillende
natuuriijke evenwichten kan verkeren, één met en één zonder de predator, maakt bovendien dat de weg naar herstel van de kabeljauwpopulatie vele malen moeilijker is dan de
weg naar een ingestorte populatie. Bij het vinden van deze weg terug kan het model echter ook een rol spelen. Zo voorspelt het model dat het uitdunnen van de Loddepopulatie
kan leiden tot een verhoogde groei en reproductie van de overievende individuen, met als
gevolg een hogere dichtheid van de voor de kabeljauw zo broodnodige grootteklasse van
(kleine) prooien.
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BIOFYSISCHE ORGAMSCHE CHEMIE i
door
Piof. dr H.J.M. de Groot

"Schalingseffecten en alle niet-lineanteit die ermee sameniiangt zijn zeer bekmgiiJIc voor de
werldng van eiwitten. In ons onderzoek bestuderen we de moleculaire elektronica van actieve
delen van eiwitten. De natuurkunde van de vaste stof is hierbij onmisbaar, omdat zij veel verder ontwii&eld is dan de natuurkunde van eiwitten. Zij geeft op verschillende schalen aan welke
concepten potentieel een bijdrage kunnen leveren aan de structuur-fimctie relatie."
Zeer gewaardeerde toehoorders,
In de prille vooijaarszon waan ik mij op vakantie in mijn achtertuin. De bomen zijn nog
kaal, de takken vol met knoppen, en het is nog tamehjk vroeg in de ochtend. Het winterseizoen is nog maar net geëindigd, en toch zal het vandaag een bijna zomerse dag worden!
De natuur zit vol verrassingen, en over enkele van die verrassingen wil ik vandaag spreken.
Ik ga u vandaag iets vertellen over mijn belangrijkste onderzoeksondeiwerp, de moleculaire elektronica van de biologische zonnecel, beter bekend als fotosynthese. Ik zal proberen
de niet-wetenschappers onder u mee te voeren op een virtuele wetenschappelijke bergwandeling, om u op een simpele manier iets te laten proeven van het ondei7oek en de
bekoring die er van uitgaat. M i j n collegae hier aanwezig wil ik iets vertellen over de filosofische achtergrond van de manier waarop ik gedurende mijn carrière de zaken heb bekeken en wat naar mijn mening de toegevoegde waarde is van deze benadering in het structuur-functie ondei-zoek van eiwitten. Aan de slag dus! Let u goed op, want de mensen die
mij iets beter kennen, weten dat ik zal proberen u bij de neus te nemen.
M i j n gedachten dwalen af Is dat nu inspiratie of evolutie? Ik kom daar aan het eind van
mijn verhaal nog even op terug. Ze dwalen af naar een van mijn favoriete plekjes om te
toeven. Dat is een beschutte vallei in de Pyreneeën. In de Pyreneeën kun je prachtige wandelingen maken.
Grote delen zijn onbewoond en het ongerepte begint al beneden de boomgi'ens. In de
zomer vormen die bomen een behaaglijke beschutting, voor een groot deel omdat de bladeren niet alleen voor schaduw zorgen, maar het zonlicht ook omzetten in andere vormen
van energie, dankzij het proces van de fotosynthese. Voor de mens is dit besUst prettig.
Doet u zelf maar eens de proef m de schaduw van een boom is het veel behaaglijker dan
onder bijvoorbeeld een zinken dak Die energieomzetting heeft ook nog een ander voordeel, h l de winter kan het in dezelfde vallei bitter koud zijn, en dan komen die bomen goed
van pas om de kachel in de tot vakantiehuisje omgebouwde schapenstal op te stoken. Hout
is biomassa en een duurzame energiebron, want na de winter komt weer de zomer Enzovoorts. We noemen dat duurzame energie, om de tegenstelling met fossiele brandstoffen

1 Bewerking van de rede uitgesproken door Huub J.M. de Groot. Bij aanvaarding van het ambt als
hoogleraar i n de biofysische organische chemie aan de Universiteit Leiden op 23 april 1999

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 81. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 7 oktober 2002.
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als aardolie tot uitdrtikldiig te brengen. Het kost de natuur erg veel tijd om deze fossiele
brandstoffen te maken, veel meer dan die zomer, of die paar zomers, die het kost om biomassa te maken. Wat is het belang van duurzame energie voor de samenleving? Een algemene strategie voor duurzame energie is om een aantal redenen essentieel geworden. De
Europese Unie is nu al voor meer dan 50% afliankeiijk van energie-mvoer en als er geen
maatregelen worden genomen, dan zal dit de komende jaren kunnen oplopen tot 70% in
2020. Hieraan zijn geopolitieke risico's verbonden, wat een ingewikkelde manier is om te
zeggen dat er oorlog van kan komen, is het niet in 2020, dan misschien een paar jaar later.
We hopen natuurlijk allemaal dat het zover niet hoeft te komen, en de wetenschap zit ook
niet stil! Op vele fronten wordt hard gewerkt. Om te voorkomen dat u straks door de botnen
het bos niet meer ziet, ga ik u eerst wat illustratieve cijfers noemen, uit het 'Witboek" van
de Europese Unie. In 1995 haalden wij Nederlanders slechts 1,5% van onze energie uit
duurzatne energiebronnen, en dit zou rtiwweg moeten groeien tot 11% in 2010 om in de
pas te lopen met de rest van Europa. Het grootste deel hieivan moet komen uit de biomassa. Wij moeten hout stoken, net als onze voorouders. Velen in Europa doen dat overigens nog steeds. Nederland is hier de uitzondering. Bijvoorbeeld, het Franse land aan de
noordkant van de Pyreneeën gebruikte in 1995 al voor 7% duurzame energie, en een land
als Zweden zelfs 25%. "Is biomassa dus de technologie van de toekomst?", kan men zich
afVragen. Ik geloof van niet. Qua technologie vind ik het een gigantische sprong achteruit.
Biomassa is in feite hopeloos inefiïciënt Die boom moet nog veel meer doen dan energie omzetten en opslaan. Wat er uiteindelijk m de kachel terecht kotnt is maar enkele procenten van de oorspronkelijke zonne-energie die weggevangen werd om die behaaglijke
schaduw voor onze bergwandeling te leveren. De volgende vraag is dan: "Wat zijn de alternatieven?" Het antwoord is sünpel: die zijn er nog niet! Veel van het energieonderzoek in
de afgelopen decennia lijkt zijn doelstellingen niet gehaald te hebben, met name kernfusie. Ik heb daar achteraf een heel geprononceerde mening over. Ik ken geen operationele
technologieën die in het etnbryonale stadiutn niet al heel veel gekost hebben. L i gewone
taal: het is mij nog te ingewikkeld. Als het vliegtuigje waarmee de gebroeders Wright voor
het eerst de lucht in gmgen evenveel gekost zou hebben als wat het gekost heeft aan moeite en geld om een 747 van de tekentafel in de lucht te brengen, dan was die 747 er nooit
geweest. Laat ik dit heel pseudo-wetenschappelijk even de jumbowet noemen. Ik ben opgegroeid in een tijd van grote technologische doorbraken. Als kleine jongen werd ik door
mijn vader gestimuleerd om de techniek in al zijn facetten te leren kennen en zat ik met
vrijwel al tnijn leeftijdgenoten aan de televisie gekluisterd otn te zien hoe de eerste mensen een voetstap op de maan mochten zetten. Hier zien we een heel duidelijk voorbeeld
van de uitwerking van mijn jumbowet. Columbus was in staat om met een goedkoop en
simpel notendopje Amerika te ontdekken en binnen een mum van tijd zat het continent
vol met kolonisten. Bijna een halve eeuw na het begin van het ruimtevaarttijdperk is het
nog steeds een tour de force om een mens in de ruimte te brengen en ik vraag me af of
de mensheid op dit moment überhaupt de technologie nog operationeel heeft om mensen op de maan te zetten. Aan de nadere kant, vrijwel tegelijkertijd met het begin van het
ruimtevaarttijdperk begon ook het halfgeleidertijdperk, gebaseerd op een uiterst eenvoudig
en doeltreffend concept, de transistor, en een halve eeuw later bestaan er nauwelijks meer
apparaten zónder ingebouwde computers. Het is duidelijk dat ruimtevaarttechnologie in
de huidige vorm nog niet voldoet aan de eisen van mijn jumbowetje en halfgeleideitechnologie wel. Echter, als je met de televisiecamera meekeek door de raampjes van die
Apollocabine op weg naar de maan, dan ontspon zich daar gaandeweg een duizelingwekkend schouwspel. Onze prachtige planeet schitterend in de zon, ruimteschip aarde, tnet
een life support systeem op basis van de fotosynthese dat blijkbaar wel aan de jumbowet
voldoet. Ik herhaal: het is een experimenteel gegeven dat een planeet in de behoefte aan
energie kan voorzien met behulp van fotosynthese. Het nuttige van het formuleren van wetten in de wetenschap is datje ze kunt gebruiken om op terreinen die je nog niet kent, veronderstelhngen of hypothesen te formuleren, die je dan vervolgens weer experimenteel
kunt testen. Dus laten we eens kijken wat de jumbowet ons aan hypothese levert, door hem
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omgekeerd toe te passen. Als een biotechnologie op de grote schaal van een hele planeet
ingezet kan worden, dan moeten er eenvoudige werkingsprincipes achter zitten, net als bij
de gebroeders Wright, Nu hoopt u misschien dat je bij de universiteit kunt leren hoe je
bio-zonnecellen kunt gaan maken. Dat zou heel mooi zijn, want de bijdrage van fotovoltaïsche omzetting aan de energievoorziening was enkele jaren geleden vrijwel veiwaarloosbaar, en ook de doelstelling voor het jaar 2010 is zeer bescheiden, 0,02 %. We willen
het wel, maar we kunnen het nog niet, ook niet met andere technologieën, zoals amorf silicium. Maar we komen wel steeds dichterbij. Bijvoorbeeld met Gratzel cellen, afgeleid van
de fotosynthese, ffet is echter nog steeds te inefficiënt en daarom te duur, en ik heb mijzelf als doel gesteld te onderzoeken of we kunnen winnen door het veiweiven van meer
basiskennis over de processen die een rol spelen bij de fotovoltaïsche omzetting i n de biologie. Fundamenteel onderzoek met een doel!
Een aantal weken geleden stond er in het Leids Universiteitsblad de Mare een inteiview
met de Rector Magnificus, waarin deze Natuurkunde kenschetste als één van de kleine
studiën. Ik denk dat de heer Rector daarmee de Natuurkunde tekort deed. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben in deze tak van wetenschap gepromoveerd, en daar heb ik waarachtig geen spijt van! Het is niet zomaar één van de Ideine studiën, het is wat m i j betreft
de enige studie waar je leert om op een hoog abstractieniveau analytisch om te gaan met
de werkelijklieid, de natuun Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is in feite heel eenvoudig. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik het een echte jumbowettenstudie vind. De
natuurkunde heeft een heel eigen cultuur. Het centrale dogma in de natuurkunde is het
correspondentieprincipe, dat zegt dat er overkoepelende theorieën bestaan die voortvloeien uit een klein aantal basiswetten, hoe mmder hoe mooier. Elementaire wetten met een
üiimens verstrekkende geldigheid en grote voorspellende fa-acht. Typische jumbowetten.
Natuurkundigen willen dus alles kunnen beredeneren uit fundamentele concepten. Dat
geeft makkelijk aatffeiding tot misverstanden. De Griekse wijsgeer Socrates had er meer
dan twee miUennia geleden al last van. Door weinigen begrepen wordt hij in Aristophanes'
komedie "De Wolken" ten tonele gevoerd in een soort hangtoestel en zweeft hij boven het
toneel als een "acrobaat", een luchtwandelaar, die antwoordt op de vraag wat hij toch uitvoert: absoluut niets!
Die toga die ik nu voor u draag, geeft dat luchtwandelen ook al een beetje aan: let u maar
op als het cortège van hoogleraren straks weer naar buiten schrijdt: met een beetje verbeelding ziet u ons statig wegzweven, luchtwandelen, net als Socrates in Aristophanes' "De
Wolken". Wie was nu eigenlijk die Socrates? Hij was een zonderling die rondtrok door de
straten van Athene als een soort inspecteur Columbo en iedereen aanklampte met zijn vragen. H i j zag raadsels in wat een normaal mens heel eenvoudig vond, en door een grote
handigheid in het debat lukt het hem om schijnbaar eerzame burgers m diskrediet te brengen. Zijn referees Aristoteles, Plato en Xenofon zijn het erover eens dat hij twee belangrijke ontdekfangen op het gebied van de logica gedaan heeft, die, zo weten wij nu, van
onschatbaar belang zijn gebleken voor de mensheid: de inductieve redenering en de universele definities. De natuurkunde ontleent met name hieraan zijn verstrekkende voorspellende fa-acht. Meer dan tweeduizend jaar geleden waren de sofisten eivan overtuigd dat
van een algemeen geldige waarheid niet gesproken kan worden. Goed management en verkopen van datgene wat het meeste voordeel biedt daar ging het om. Het Athene van die
tijd trok allerlei geleerden aan die hoopten hun waar aan de man te brengen tegen een
behoorlijke prijs. Redenaarstalent was heel belangrijk om te overleven in die sameiffeving.
Drogredenen, gemakzucht, alles was geoorioofd, want waar en onwaar, en goed en slecht
werden beschouwd als conventies. Pas als men daar bovenuit steeg dan kon men de
natuur, de (fiuaEi, begrijpen, met de mens als middelpunt. Een soort uit de hand gelopen
peer review systeem, waarbij men tenslotte als dat nodig was, kon terugvallen op een
Delphi procedure, het orakel waarin de haUucinatie van de half bedwelmde Pythia, de
priesteres, richting gaf om te komen tot een beshssing. Socrates, uitverkoren door het orakel als de meest wijze van aUe mensen, neemt fa-achtig stelluig tegen het systeem van die
tijd en propageert de absolute waarheid. Een rechtszaak volgt, hij wordt veroordeeld tot de
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gifbeker en kiest uiteindelijk voor een martelaarschap, om zijn eigen etSoa, zijn idee of
vorm van waarheid geen geweld aan te doen. Zelfs zijn goede vriend Crito kan hem daar
niet vanaf brengen, wat hij ook aan tegenwerpingen maakt. Iets van die gedrevenheid in de
zin van een vorm van geloof in het bestaan van en het verdedigen van beredeneerde imiversele wetten zit er zeker in iedere onderzoeker, denk i k In ieder geval heb ik genoten van
mijn Ideine natuurkundestudie en veel geleerd over universele concepten in vaste stoffen,
met name de niet-lineaire excitaties, ook wel solitonen genaamd, sehalingswetten, faseovergangen, magnetisme, en de elektronische structuur in het algemeen, voordat ik de overstap maakte naar de chemie. Die gifbeker van Socrates was natuurlijk niet echt handig en
geeft meteen de beperking van deze benadering van de natuur aan. Op het moment datje
je beperkt tot datgene wat zich houdt aan de universele wetten, leer je ten eerste eigenlijk
niets nieuws meer en ten tweede geef je je eigen wil op. En als je van al het nieuwe watje
tegenkomt eerst in detail moet vaststellen of het past in het bestaande maar uiterst complexe bouwwerk, dan boekje nauwelijks vooruitgang. Eén van de manieren om dit probleem op te lossen in de hedendaagse wetenschap is een haatliefde verhoudmg tussen de
fj'sica en de chemie, trrijn huidige en toekomstige vakgebied.
Chemie heeft zijn oorsprong in een combinatie van mystiek en waarheid, kan stoften
maken die nog niet bestonden en heeft daarmee weer een heel ander uniek karakter,
gericht op een combmatie van analytisch en synthetisch denken. Chemie kan ook wezenlijk iets nieuws aan de bestaande natuur toevoegen. Vrijwel aUe materialen, medicijnen,
verf, enzovoorts zijn gemaakt door chemici. De chemicus maakt met fantasie gebruik van
modellen, regels en wetten, en kan juist heel goed omgaan met diversiteit en het onbekende in de natuur. Ik besef dat ik u nu overspoeld heb met mgewikkelde begrippen, en
daarom zal ik proberen om wat ik wil zeggen over de matiier van onderzoek doen in het
grensgebied tussen fysica en chemie, in simpele bewoordmgen weer te geven. Als je bij de
fysica over degelijke jumbowetten kunt leren, kun je bij de chemie over artistieke "dombowetten" leren. Modern uitgedrukt: wazige logica, in het Engels "fuzzy logic". Chemie
heeft inderdaad iets artistieks. Het maakt handig gebruik van de logica, het analytisch denken, en het combineren van zaken, het synthetisch denken. Chemie maakt zich in het algemeen niet zo diiik om uiterst diepgravende theorie, en is veel meer geïnteresseerd in een
aanpak die werkt. Dat kan gerust met een omweg en veel fantasie: een olifant is groot en
zwaar, en als je een klein olifantje neemt, dan wordt hij een stuk üchter Geef hem veivolgens grote flaporen die op vleugels lijken, dan moet hij kunnen vliegen. Denk er niet te
lang over na, probeer het maar gewoon, dan merkje vanzelf wel of het werkt, en oh ja, geef
hem dan ook nog maar een leuk hoedje want dat staat wel feestehjk en blijft alles niet zo
saai. Bovendien kun je daar de piloot in kwijt. Fysici vinden zulke donibowetten vaak maar
niks, en vinden het ronduit dom, omdat het niet aan hun eigen jumbowetten voldoet, en
die zijn m hun ogen veel belangrijker Ze gaan dan uitleggen dat het helemaal geen zin
heeft om de olifant kleiner te maken, maar dat je hem wel uit aluminium kunt maken,
omdat dat een lager soortelijk gewicht heeft. Vleugels moeten juist stevig en star zijn,
anders wordt het veel te ingewikkeld. En dat hoedje zit alleen maar in de weg, dus daar
doen we niet aan. Bovendien moet die piloot binnenzitten, want iedereen weet toch dat
de lucht daarboven erg ijl is en datje niet zomaar kunt ademhalen. Chemici gaan dan van
aUes en nog wat aan nieuwe materialen maken om het voor elkaar te krijgen, want fysici
kunnen helemaal niks maken.
Kijkt u maar eens om u heen, als je aUes zou weghalen wat door chemici gemaakt werd,
dan zou er niet veel overblijven! Het is allemaal wat kort door de bocht, maar u begrijpt
misschien wel waar ik naar toe wil. Voor je het weet vliegen er heel wat jumbo's door de
lucht, kun je als het moet wel tien kleme olifantjes in één keer door de lucht verplaatsen
en zijn we samen weer een stapje verder. D i t heet multidisciplinah werken, en u kunt zich
voorsteUen dat je als je er middenin zit, je regelmatig in een andere huid moet kruipen
omdat tijdens dit proces de wetenschappelijke meningsverschillen vaak hoog kunnen
oplopen. Het geeft denk ik een buitenstaander een redelijk beeld van hoe -globaal- de
wetenschap vandaag de dag functioneert, en hoe -locaal- onze onderzoeksprojecten voort-

Diligentia

35

gang vinden. Nu denlct u wellicht, wat een onzin, die vliegende olifantjes, en omdat ik
wordt geacht hier de waarheid te verkondigen, ga ik u meteen uit de droom helpen. In de
afgelopen jaren is tamelijk intensief gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur dat
er in 1842 een kleine vergissmg gemaakt is, in de beschrijving van het elektromagnetisme,
waardoor wij alleen maar dénken dat wij niet kunnen vliegen. Het heeft dan misschien
meer dan een eeuw vertraging opgelopen, maar inmiddels is men erin geslaagd om een
kikker te laten zweven, en als u het niet gelooft, dan kunt u straks zelf de plaatjes op het
internet gaan bekijken. N u is een kikker nog geen olifantje, maar dat is een kwestie van
stapgrootte. Het gebruikte hangtoestel was te klein om het met een olifiintje te doen, maar
in feite zweeft een mens of een olifant net zo makkelijk omdat het ook in dit geval voornamelijk om het soortehjk gewicht gaat, en dat is voor alle levende wezens zo ongeveer
hetzelfde. Net zo makkelijk? In principe, want ik neem u natuuriijk wel een beetje bij de
neus, zoals ik u beloofd had. Wat is het geheim? We zijn allemaal een klem beetje magnetisch, om precies te zijn diamagnetisch, en als we op de juiste manier m een sterke magneet geplaatst zouden worden, dan zijn we gewichtsloos. Stelt u zich voor, we maken van
de muren van deze zaal een hele grote magneet, en we worden allemaal acrobaten, luchtwandelaars net als Socrates, ik in mijn mooie korf boven het toneel, de andere wetenschappers en... die kikker! Een hoog abstractieniveau heet dat. Niets is meer te ingewikkeld voor ons, we begi-ijpen aUes en ik ga u nu proberen uit te leggen wat we met dat diamagnetisme van u in onze laboratoiia doen. In al die tijd die het geduurd heeft om die
vergissing uit 1842 te corrigeren hebben briljante onderzoekers, Felix Bloch, Edward
Purcell, Nicolaas Bloembergen, Richard Ernst, met velen van hun fysische en chemische
collega's, enorme vordeiingen geboekt. D i t maakt het mogelijk vandaag de dag om zeer
fijnzuinige studies van het diamagnetisme te verrichten, waaivan u allemaal en iedere dag
de vruchten plukt. U bent opgebouwd uit heel veel verschillende moleculen, en al die
moleculen bestaan weer uit atomen. Aan de buitenkant van de atomen en moleculen zitten uw elektronen. Reeds in 1925 werd door de Leidse geleerden Goudsmil en Uhlenbeck
gepostuleerd dat elektronen een mtrinsieke draaiing of spin zouden hebben, en dat geeft
magnetisme. Het zwakke diamagnetisme waarover we hier spreken is dus uiteindelijk
afifomstig van uw elektronen. Binnen in de atomen zitten de atoomkernen, en die kunnen
ook heel licht magnetisch zijn. Ze hebben dan een kernspin, een sooit kompasnaaldje in
het diepste binnenste van het atoom. Met onze meetmethoden kijken wij naar het uiterst
zwakke magnetisme van zulke atoomkernen in sterke magnetische velden. Die kernen van
de atomen, m uw hchaam, in de zonnecellen van de plant, zijn dus in feite onze meetinstrumenten, en ze werken beter naarmate het magnetisch veld sterker is, omdat we dan de
kleine verschillen m diamagnetisme beter kunnen waarnemen.
Meestal zijn ervoor ons doel niet genoeg magnetische atoomkernen, en moeten ze er eerst
ingebracht worden. Dat doen onze collega's in andere takken van de chemie voor ons. We
noemen dat isotoopverrijking. Er moeten ook hele speciale grote supergeleidende precisiemagneten gebouwd worden. Deze winter werd de constructie van een ruime krachtige precisiemagneet, de eerste ter wereld, voltooid, en binnenkort zal deze bijzondere magneet
naar Leiden komen, naar ons laboratorium. De magneet is overigens niet zo groot als deze
kamer, maar een arm zou u er net in kunnen steken. Inmiddels zitten wij met onze collega's alweer na te denken over nog betere supergeleidende precisiemagneten, in allerlei
soorten en maten. Daar stoppen we dan van alles en nog wat in, biomoleculen, natuurstoflfen, mateiialen, voedsel, plastics, kleine levende wezens, zelfs hele mensen i n ziekenhuizen. En het principe erachter is steeds hetzelfde: we sturen radiogolven af op de atoomkernen. Ze gaan er een fractie van een seconde in zitten en komen er dan weer uit. Dit
proces heet in het Engels nuclear magnetic resonance, afgekort N M R En zo kunnen we
als het ware moleculen van binnenuit bekijken. Onderzoekers kunnen met steeds snellere
computers van aUes uit die meetgegevens halen, van structuren van moleculen tot foto's
en films van organen in uw lichaam.
Diamagnetisme is er dus niet alleen om u bij de neus te nemen, maar het is echt belangrijk voor uw en mijn welzijn! Inmiddels is het tijd voor een korte samenvatting. Ik heb vijf
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'Boys en Toys': Onlangs is in ons labaraloriinn de eerste Ultra Hoog veld NMR spectrometer
voor onderzoek van membraaneiwitten geïnstalleerd.
essentiële punten toegelicht. Ten eerste; we onderzoeken de fotosynthese. Ten tweede: we
willen weten hoe het werkt. Ten derde: we zoeken universele principes voor de functie. Ten
vierde: het onderzoek zit op het grensgebied van de natuurkunde en de scheikunde, en tenslotte: N M R is onmisbaar bij het onderzoek Ik had beloofd u iets te vertellen over het
onderzoek zelf in simpele bewoordingen, en daarom gaan we nu in gedachten weer terug
naar het bos op die berghelling en zweven nu heel lichtjes tegen de berg op, als echte
luchtwandelaars. We zijn ondertussen met een flinke groep, en dat is maar goed ook, zo
zal spoedig blijken. Ondeiweg komen we langs een poel, en die zit helemaal vol met
Spirodela oligorrinza. Is het u trouwens wel eens opgevallen tijdens uw eigen wandelingen
in de natuur, dat zelfs wanneer er heel weinig licht is, de natuur nog in staat is om planten te laten groeien? Desnoods bijna in het donker, bijvoorbeeld onder in een tropisch

