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Voorwoord

Het seizoen 2019 - 2020 laat een bittere smaak na. 
Het begon met het veel te vroeg overlijden van ons 
bestuurslid Marie-José Blankwater. Op pagina 4 
treft u het ‘In memoriam’ over Dr. Blankwater aan. 
En het seizoen eindigde met het vervallen van de 
laatste drie lezingen door de sluiting van theaters 
wegens de coronapandemie. Dat laatste heeft een 
effect op het voor u liggende jaarboek: het is dun-
ner dan normaal, door de ontbrekende lezingen. 
Behalve de drie afgelaste lezingen, die overigens 
in het nieuwe seizoen worden ingehaald, leidde de 
extra werkdruk voor een van onze sprekers tot het 
niet realiseren van een manuscript. 

De extra lange zomerstop is door het bestuur 
benut om een aantal noodzakelijke voorzieningen 
te treffen, zodat het volgende seizoen ondanks 
de voortdurende coronapandemie toch een vol 
lezingenprogramma laat zien. Zo zal iedereen die 

in de zaal een lezing wil volgen een plaats moeten 
reserveren, omdat er maar 70 stoelen beschikbaar 
zijn in de zaal. Maar voor alle leden bestaat de 
mogelijkheid om de lezingen via een livestream op 
de website te volgen en om aan het einde vragen 
te stellen die via email in de zaal binnenkomen 
bij de dagvoorzitter en door hem of haar aan de 
spreker gesteld kunnen worden. Als de spreker dan 
uw vraag beantwoordt, is het net of u in de zaal 
aanwezig bent, terwijl u de deur niet uit hoeft.

Dat klinkt veelbelovend, maar toch hopen we 
spoedig weer tot een normale situatie terug te 
keren. Er gaat niets boven een gezellige en leer-
zame lezingenavond met een grote groep leden 
en belangstellenden in ons vertrouwde Diligentia 
theater! Hopelijk kunt u met plezier terug denken 
aan die tijd bij het lezen van dit jaarboek.

Het bestuur

v.l.n.r.: Peter Hoogeboom, Peter Sterk, Jan van Ruitenbeek, Tonny Regensburg, Anton Kalff, Lex Zandee, Jan 
Andringa. Margriet van der Heijden moest helaas verstek laten gaan.

foto feb 2020
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Op 4 september 2019 overleed Dr. Marie-José 
Blankwater in Delft op de leeftijd van 74 jaar. 
Dr. Blankwater was sinds 2004 bestuurslid van 
de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’. De vereniging en het bestuur zijn haar 
zeer veel dank verschuldigd voor haar onvermoei-
bare inspanningen gedurende de afgelopen 15 jaar 
op wetenschappelijk, organisatorisch en menselijk 
vlak.
Dr. Blankwater groeide op in Haarlem en deed in 
1963 eindexamen gymnasium bèta aan het Lyceum 
Sancta Maria. Ze studeerde vervolgens biologie in 
Leiden en behaalde haar doctoraal in 1971 met het 
predicaat cum laude. Daarna trad zij in dienst bij 
TNO en startte wetenschappelijk onderzoek binnen 
het snelgroeiende vakgebied van de immunologie. 
Dit leidde tot haar promotie in de geneeskunde in 
1978 bij prof. Hollander in Utrecht op het proef-
schrift: ‘Ageing and the humoral immune response 
in mice’. De complexe cellulaire en moleculaire 
mechanismen van de menselijke afweer zouden 
altijd haar grootste wetenschappelijke interesse 
blijven. Hierbij volgde ze haar onderwijshart en 
doceerde zij tot haar pensioen immunologie aan de 
Hogeschool Rotterdam. 
Bij ‘Diligentia’ heeft Dr. Blankwater zich binnen 
het bestuur op velerlei terreinen ten volle inge-
zet. Ze deed dat met een sterke motivatie om 
de rol van de wetenschap in de samenleving te 
benadrukken. Haar bevlogenheid voor nieuwe 
ontwikkelingen in de biologie en geneeskunde 
stond daarbij op de voorgrond. En zij volgde met 
even grote belangstelling en kennis van zaken de 
andere bètawetenschappen. Hierdoor had zij zeer 
regelmatig een beslissende inbreng bij de selectie 
van onderwerpen en sprekers voor ons programma. 
Zij liet zich hierbij leiden door de hoogste kwaliteit 
en gunde vooral jonge en vrouwelijke onderzoekers 
het succes van een presentatie bij ‘Diligentia’. 
Dr. Blankwater heeft binnen het bestuur ook voor 
veel kwaliteit gezorgd. Vanuit de ledenadministra-
tie (wat allerminst een kleinigheid is) onderhield 

zij het contact met onze leden, waarbij zij nieuwe 
leden het liefst individueel verwelkomde met een 
briefje of een gesprekje in de foyer van het theater. 
Iedereen werd altijd heel persoonlijk door haar 
bejegend en wel op de voor haar zo kenmerkende, 
attente en belangstellende wijze. 
Zij was een verbinder van mensen, altijd goed 
luisterend naar jong en oud, rijp en groen: iedereen 
kwam bij haar tot zijn recht. Met als leidraad een 
niet aflatende positieve verwondering. Hierbij ver-
weefde ze ogenschijnlijk met het grootste gemak 
haar beroepsmatige, wetenschappelijke gedre-
venheid met haar persoonlijk leven en interesses. 
‘Diligentia’ lag haar zeer aan het hart en het is heel 
bijzonder dat de herdenkingsbijeenkomst na haar 
overlijden op 23 september 2019 in het theater werd 
gehouden. 
Wij zullen Dr. Marie-José Blankwater enorm mis-
sen en zullen inspiratie blijven ontlenen aan haar 
deskundigheid, enthousiasme en stijl. 

Het bestuur

In Memoriam

Dr. M.J. (Marie-José) Blankwater (1945-2019)
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Neutronensterren en pulsars
Sterren zoals de zon zijn kernfusie-ovens. Diep van 
binnen fuseren ze waterstof tot zwaardere elemen-
ten en produceren zo de energie die ze laat stralen 
en de druk die hen ondersteunt om niet onder hun 
eigen zwaartekracht in te storten. Wanneer een 
ster geen nucleaire brandstof meer heeft, gebeurt 
er iets dramatisch. De kern van de ster, die niet 
langer zijn eigen gewicht kan dragen, stort in en 
de resulterende schok verdrijft de buitenste lagen 
van de ster in een supernova-explosie. Bij de meest 
massieve sterren kan de kern onbeperkt instorten 
en een zwart gat vormen. Voor iets minder zware 
sterren, die ongeveer tien keer de massa van onze 
zon zijn, kan de ineenstorting van de zwaartekracht 
worden gestopt door de kwantummechanische 
en nucleaire effecten die druk veroorzaken in het 
gecomprimeerde materiaal. Wat overblijft, is een 
snel draaiende en ultra-dichte neutronenster - een 
ster zo groot als een stad, maar met een massa van 
ongeveer anderhalf keer die van de zon.

Neutronensterren zijn klein, wat betekent dat 
optisch licht van hun oppervlak erg zwak en 
moeilijk te detecteren is. Gelukkig heeft de natuur 
ons echter een andere manier geboden om ze 
te detecteren. Sommige neutronensterren zijn 
sneldraaiende, supersterke magneten. Dergelijke 
neutronensterren produceren gecollimeerde 
stralingsbundels afkomstig van hun magnetische 
noord- en zuidpool, en deze stralen zwiepen langs 
als het licht van een vuurtoren terwijl de ster draait 
(figuur 1). De straling die over de aarde zwiept, kun-
nen we als regelmatige pulsen waarnemen. Daarom 
worden zulke neutronensterren pulsars genoemd. 
Deze kosmische vuurtorens worden voornamelijk 
waargenomen met grote radiotelescopen, zoals de 
Westerbork en LOFAR telescopen hier in Nederland.

Pulsars als precisieklokken
De extreme regelmaat van de rotatie van een pul-
sar betekent dat hun pulsen zijn als de tikken 
van een bijna perfecte klok. Door de tijd tussen 

Dr. J.W.T. (Jason) Hessels
Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde
Universiteit van Amsterdam
Nederlands Instituut voor Radioastronomie (ASTRON)

www.api.uva.nl
www.astron.nl

1.1  Pulsars: de kosmische vuurtorens

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 23 september 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Deze eerste lezing van het seizoen, onze KEN-
NISMAKINGSLEZING, was vrij toegankelijk en 
genoot een grote belangstelling.

Samenvatting van de lezing:
Pulsars zijn extreem compacte objecten. Het zijn de 
overblijfselen van zware sterren die na hun leven als 
normale ster zijn ingestort tot een kern van neutro-
nen die maar ongeveer 20 km breed is. Ze hebben 
dan ook een extreem zwaartekrachtsveld. Door nog 
niet geheel begrepen processen wordt radiostra-
ling uitgezonden in bundels vanaf de magnetische 
polen van de ster. Elke keer dat de pulsar ronddraait 
is een radiopuls waarneembaar, waardoor pulsars 
ook wel ‘kosmische vuurtorens’ genoemd worden.

We kunnen de aankomsttijden van deze radiopulsen 
nauwkeurig meten met behulp van grote radiotele-
scopen. Kleine veranderingen in de aankomsttijden 
geven informatie over de beweging van de pulsar 
en zijn omgeving. Als de pulsar in een dubbel of 
zelfs drievoudig stersysteem zit, dan kunnen we 
de massa meten en daardoor meer leren over de 
eigenschappen van superdichte materie. We kun-
nen ook testen of de beweging van een pulsar rond 
andere sterren precies loopt volgens de algemene 
relativiteitstheorie van Einstein. Zo niet, dan hebben 
we een betere theorie nodig.
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pulsen te meten, kunnen we natuurlijk de rotatie-
periode bepalen, die vaak ongeveer een seconde 
is. Vergeleken met de 26-daagse rotatieperiode 
van de zon is een seconde al opmerkelijk kort, 
maar sommige pulsars draaien honderden keren 
per seconde (d.w.z. eens in de paar milliseconden). 
Deze zogenaamde milliseconde pulsars worden 
vaak gevonden in een dubbelstersysteem waarin de 
pulsar met een begeleidende ster in dezelfde baan 
draaien. In sommige gevallen kan materiaal van de 
begeleidende ster op de pulsar vallen, waardoor 
massa en impulsmoment worden overgedragen. Dit 
proces wordt pulsar-recycling genoemd omdat het 
uiteindelijk leidt tot een supersnel draaiende pulsar 
die verjongd is (figuur 2).

Na verloop van tijd neemt de rotatieperiode van 
pulsars toe omdat hun sterke magneetveld ervoor 
zorgt dat ze vertragen. Elke draaiende magneet zal 
energie vrijgeven in de vorm van elektromagne-
tische golven, en dit gaat ten koste van de rotatie 
energie van de pulsar. Hoewel de verandering in 
de rotatieperiode subtiel is, kan deze vertraging 
worden gemeten door te kijken hoe de tijd tussen 
pulsen alsmaar toeneemt.

In feite kan de bovengenoemde klokachtige rotatie 
van een pulsar worden benut om niet alleen de 
rotatieperiode en vertraging te meten, maar ook 
vele andere eigenschappen van de ster. Als een 
pulsar bijvoorbeeld een binaire begeleidende ster 

heeft, dan is de rotatieperiode die we waarnemen 
Doppler verschoven als de pulsar door zijn baan 
beweegt. Door de Doppler-verschuiving te volgen, 
kunnen we de baan van de pulsar nauwkeurig 
meten.

Figuur 2: Milliseconde pulsars draaien honderden keren per seconde. We denken dat ze zijn gevormd in bi-
naire systemen. Het standaardscenario is: 1. begin met een zware ster met een binaire metgezel; 2. de zware 
ster explodeert in een supernova en wordt een jonge pulsar; 3. veel later neemt de minder zware begelei-
dende ster in omvang toe en begint hij materiaal over te dragen op de neutronenster; 4. door de overdracht 
van massa en impulsmoment krijgt de neutronenster een fenomenale rotatiesnelheid.

Bron: Bill Saxton, NRAO / AUI / NSF.

Figuur 1: Een model van een pulsar, met de neu-
tronenster, het magnetische veld (blauwe lijnen) en 
radiobundels (geel). Terwijl de neutronenster draait, 
zwaait de straal langs de hemel.

Bron: Bill Saxton, NRAO / AUI / NSF. 
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Pulsar timing is de naam voor de techniek waarbij 
we regelmatig - in de loop van vele maanden en 
jaren - een pulsar waarnemen en de gemeten 
pulsen gebruiken om de eigenschappen van de 
neutronenster te karakteriseren. Elke keer dat we 
een pulsar waarnemen, kunnen we de tijden meten 
waarop de pulsen op aarde aankomen. Dit kan 
heel precies: de aankomsttijd van een puls kan in 
een aantal ideale gevallen worden gemeten met 
een nauwkeurigheid van tientallen nanoseconden. 
Dat wordt bereikt door koppeling van een groot 
aantal waarnemingen van de gemeten aankomst-
tijden van pulsen. Er zijn vele invloeden op de tijd 
waarop de pulsen op aarde aankomen, niet alleen 
de intrinsieke eigenschappen van de pulsar, maar 
ook bijvoorbeeld de positie van de aarde in haar 
baan rond de zon. Wat we nodig hebben is een 
"timing model" dat al deze effecten verklaart en 
een nauwkeurige beschrijving geeft van wanneer 
we kunnen verwachten dat de pulsen op aarde 
aankomen. Met behulp van zo'n model kunnen we 
afleiden hoe vaak een pulsar tussen waarnemingen 
is geroteerd. Deze interpolatie is exact, in de zin dat 
het mogelijk is om elke individuele rotatie van de 
pulsar te tellen zonder een enkele draai te missen. 
Omdat we de draaifase van de neutronenster te 
allen tijde kunnen afleiden, wordt deze techniek 
"fase-coherente" timing genoemd.

Als we een model maken dat de observaties van 
een paar jaar kan verklaren, dan kunnen we de 
eigenschappen van de pulsar heel nauwkeurig 
meten. De rotatieperiode kan bijvoorbeeld worden 
bepaald met een precisie van 10-14 seconden, en de 
omloopperiode met een precisie van 10-8 dagen. 
De nauwkeurigheid en precisie van deze metingen 
behoren tot de best haalbare in de astronomie.

Zwaartekracht testen met pulsars
In de zwaartekrachttheorie van Einstein, de alge-
mene relativiteitstheorie, worden ruimte en tijd 
behandeld als een 4-dimensionale "ruimtetijd". 
Volgens Einstein wordt deze ruimtetijd gekromd 
door materie en energie. De kromming van de 
ruimtetijd bepaalt op haar beurt hoe materie moet 
bewegen. Dit samenspel wordt zeer nauwkeurig 

wiskundig beschreven door de beroemde Einstein-
veldvergelijkingen. Hoewel Newton's klassieke 
zwaartekrachttheorie een goede beschrijving 
is in minder extreme situaties, is de theorie van 
Einstein aantoonbaar noodzakelijk om nauwkeurig 
te verklaren wat we waarnemen van pulsars. Zo 
voorspelt de algemene relativiteitstheorie dat klok-
ken langzamer lopen in een zwaartekrachtsveld, en 
we kunnen dit effect detecteren in pulsars: wanneer 
een binaire pulsar dichter bij zijn begeleidende ster 
is, komen de pulsen met een lager ritme aan. Met 
andere woorden, de pulsar klok tikt langzamer! 
Evenzo, als we een binaire pulsar waarnemen die 
achter zijn begeleidende ster langs passeert, dan 
zullen de pulsen door de gekromde ruimte-tijd 
("zwaartekrachtput") moeten reizen die door de 
begeleidende ster is gecreëerd en zullen ook wor-
den vertraagd. Dit laatste effect staat bekend als 
Shapiro-vertraging.

Pulsar timing stelt ons in staat om nauwkeurig de 
effecten te meten die duidelijk worden wanneer 
de ruimtetijd sterk gebogen is. Anders gezegd: 
pulsars zijn uitstekende hulpmiddelen om de voor-
spellingen van de algemene relativiteitstheorie te 
testen. Een andere voorspelling is dat dubbelster-
ren langzaam in elkaar zouden moeten draaien 
omdat zwaartekrachtsgolven energie (en orbitaal 
impulsmoment) uit het systeem halen (figuur 3). 
In 1975 werd het eerste binaire systeem ontdekt 
waarin beide lichamen neutronensterren zijn. Dit 
systeem staat bekend als het Hulse-Taylor-binaire 
systeem, naar de namen van de ontdekkers ervan. 
Eén van de neutronensterren in het Hulse-Taylor-
binaire systeem is zichtbaar als een pulsar; van de 
andere neutronenster zijn geen radiopulsen waar-
genomen. Met behulp van de techniek van pulsar 
timing was het mogelijk om zeer nauwkeurig de 
baanparameters van dit systeem te meten, inclusief 
de door Einstein voorspelde relativistische effecten. 
Belangrijk is dat de astronomen konden detecteren 
dat het moment waarop de twee neutronensterren 
in hun baan het dichtst bij elkaar komen, in de 
tijd verschuift. De oorzaak van hun waarneming 
lag in het feit dat de twee neutronensterren lang-
zaam in elkaar spiralen terwijl zwaartekrachtgolven 
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worden uitgezonden. Ze zullen uiteindelijk over 
ongeveer 300 miljoen jaar tegen elkaar botsen, en 
de gemeten snelheid waarmee ze elkaar naderen 
komt precies overeen met wat de vergelijkingen 
van de algemene relativiteitstheorie voorspellen.

Deze ontdekking, die alleen mogelijk was dankzij 
de pulsar timing techniek, was het eerste indirecte 
bewijs voor gravitatiegolven. Het onderzoek werd in 
1993 bekroond met de Nobelprijs voor natuurkunde 
omdat het een nieuwe manier is om de zwaarte-
kracht te bestuderen en een bevestiging van een 
belangrijke voorspelling van de algemene relati-
viteitstheorie. Binaire neutronensterren systemen, 
zoals het Hulse-Taylor-binaire systeem, evolueren 
uiteindelijk naar de botsende neutronensterren die 
nu door LIGO-Virgo zijn gedetecteerd. GW170817 is 
de naam van de eerste dergelijke botsing die werd 
gedetecteerd. In tegenstelling tot pulsars, waar de 
veranderende orbitale eigenschappen ons in staat 
stellen om indirect de effecten van gravitatiegolven 
af te leiden, detecteert LIGO-Virgo deze golven 
direct terwijl ze door de aarde gaan, die daarbij een 
beetje wordt uitgerekt en samengedrukt in een 
quadrupolaire oscillatie.

Een pulsar in een drievoudig stersysteem
Meer recent ontdekten we voor het eerst een pul-
sar met twee begeleidende sterren (figuur 4). Dit 
systeem, bekend als PSR J0337+1715, of kortweg 
J0337, beschikt over een milliseconde pulsar in een 
baan van 1,6 dagen met een witte dwergster. Witte 
dwergen zijn ook compacte sterren, ongeveer zo 
groot als de aarde, die worden gevormd wanneer 
een ster met een lage massa zoals onze zon zonder 
brandstof komt te zitten en de kern samentrekt tot 
een bol met hoge dichtheid, ondersteund door een 

Figuur 4: Artist's impression van het pulsar drievou-
dige stersysteem, met een radiopulsar die om twee 
witte dwergsterren draait.

Bron: SKA-organisatie.

Figuur 3: Binaire neutronensterren produceren zwaartekrachtgolven, rimpelingen in ruimtetijd, terwijl ze 
om elkaar heen draaien. Uiteindelijk zullen ze in elkaar draaien als de baan het impulsmoment verliest.

Bron: Caltech.
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kwantummechanisch effect dat bekend staat als 
"elektronendegeneratiedruk". Een pulsar die om een 
witte dwerg draait, komt relatief vaak voor, maar 
wat dit systeem speciaal maakt, is het feit dat het 
innerlijke binaire systeem ook elke 327 dagen om 
een andere witte dwergster draait. Dit type systeem, 
een binair binnen een binair, wordt een hiërarchisch 
drievoudig stersysteem genoemd (figuur 5).

Het nieuwe J0337-systeem biedt ons ook een uit-
stekende en tot dusver unieke manier om te testen 
of er een verschil is tussen zwaartekrachtsmassa en 
traagheidsmassa. Met zwaartekrachtsmassa wordt 
de massa bedoeld die in Newton's zwaartekrachts 
vergelijking voorkomt (F = GMm/r2), met traagheids-
massa de massa in zijn vergelijking voor traagheid 
(F = ma). In de algemene relativiteitstheorie is het 
effect van zwaartekracht precies gelijk aan dat van 

een versnelling. Als je een experiment uitvoert op 
het aardoppervlak, onder invloed van zwaarte-
kracht, krijg je exact dezelfde resultaten als wanneer 
je in een raket bent die met dezelfde versnelling 
(9,8 m/s2) beweegt in een lege ruimte waar geen 
zwaartekracht is. Dit is het equivalentieprincipe. 
Een andere manier om dit te visualiseren is door een 
hamer en een veer op de maan, waar geen lucht-
weerstand is, te laten vallen. Ze zullen tegelijkertijd 
het oppervlak raken. De hamer heeft meer massa en 
dus meer aantrekkingskracht door zwaartekracht, 
maar heeft ook meer traagheid en is daardoor 
moeilijker in beweging te brengen. Met andere 
woorden, volgens de algemene relativiteitstheo-
rie zijn zwaartekrachtsmassa en traagheidsmassa 
precies equivalent. Het wiskundige kader van de 
algemene relativiteit en al zijn fascinerende fysische 
consequenties volgen uit het equivalentieprincipe. 

Figuur 5: Een schematisch diagram dat de hiërarchie laat zien van het pulsar drievoudige stersysteem. Er is 
een binnenbaan met een periode van 1,6 dag en een buitenbaan met 327 dagen.

Bron: Jason Hessels.
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Net als Einsteins speciale relativiteitstheorie - die 
de gevolgen uitwerkt van de veronderstelling dat 
de lichtsnelheid in alle traagheidsframes equivalent 
is - zijn er fascinerende implicaties die voortvloeien 
uit een bedrieglijk eenvoudige aanname.

Maar is het equivalentieprincipe precies correct? 
Misschien lijken zwaartekrachtsmassa en traag-
heidsmassa erg op elkaar, maar zijn ze toch iets 
verschillend. Misschien produceren massa en 
energie, die volgens Einstein ook equivalent zijn 
en beide zwaartekrachtbronnen zijn, iets andere 
zwaartekrachtseffecten? Als we zelfs een kleine 
afwijking van het equivalentieprincipe kunnen 
detecteren, zou dit erg belangrijk zijn. Het zou 
betekenen dat we een situatie hebben gevonden 
waarin de algemene relativiteitstheorie onjuist is, 
en we kunnen die afwijkende detectie gebruiken 
om een meer nauwkeurige theorie te onderbou-
wen. We verwachten inderdaad dat de algemene 
relativiteitstheorie niet de ultieme theorie van de 
zwaartekracht is, omdat het niet in overeenstem-
ming is met de kwantummechanica, onze beste 
theorie om de microscopische aard van het heelal 
te begrijpen.

J0337 is een uniek laboratorium voor het bestu-
deren van het equivalentieprincipe. De pulsar en 
de binnenste witte dwerg vallen effectief in het 
zwaartekrachtveld van de buitenste witte dwerg 
(figuur 6). Analoog aan het laten vallen van een 
hamer en een veer op de maan, kunnen we meten 
of ze in hetzelfde tempo vallen. Met pulsar timing 
kunnen we dit heel nauwkeurig doen en, net zo 
belangrijk, de extreme zwaartekracht van de pulsar 
maakt het experiment bijzonder interessant. Omdat 
de pulsar zo compact is, heeft ongeveer 10% van 
zijn massa de vorm van zwaartekrachtbindende 
energie. Wordt gravitatiebindende energie op 
dezelfde manier aangetrokken als normale massa? 
Volgens de algemene relativiteitstheorie zou het 
moeten, maar we hebben dit nog nooit eerder in 
zo'n situatie getest!

Om dit te doen, verzamelde ons onderzoeksteam 
honderden uren aan observaties van J0337 met 
behulp van de Arecibo radiotelescoop in Puerto 
Rico, de Green Bank radiotelescoop in West Virginia 
en de Westerbork synthese-radiotelescoop hier in 
Nederland. Door de aankomsttijden van de pulsen 
zorgvuldig te modelleren, konden we een model 
maken dat bijna alle aspecten van dit systeem 
volledig beschrijft, inclusief de banen van de drie 
sterren en hun massa's. In hetzelfde model laten 
we de zwaartekrachtsmassa en de traagheidsmassa 
verschillen. We ontdekten zo'n verschil echter niet 
en stelden vast dat de zwaartekrachtversnelling van 
de pulsar en de binnenste witte dwerg aan elkaar 
gelijk zijn tot op enkele delen van een miljoen [1]. 
Dus de theorie van Einstein slaagt opnieuw voor 
een strenge test, maar misschien zullen de eerste 
scheuren in zijn theorie onder nóg extremere situa-
ties wel verschijnen.

Wat zit er in de kernen van neutronen 
sterren?
De relativistische effecten die we in pulsars kun-
nen meten, zijn geweldig voor het testen van 
gravitatietheorieën, maar ze dienen ook andere 
praktische doeleinden. Omdat relativistische 
effecten afhangen van de massa van een pul-
sar en zijn begeleidende ster, kunnen we deze 

Figuur 6: In het pulsar drievoudige stersysteem 
kunnen we het equivalentieprincipe van algemene 
relativiteit testen door te kijken of de pulsar en zijn 
innerlijke witte dwerggenoot evenveel worden ver-
sneld naar de buitenste witte dwerggenoot.

Bron: Neil Blevins.
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effecten gebruiken om de massa's van beide sterren 
nauwkeurig te meten. Het meten van de massa 
van pulsars is bijzonder interessant omdat dit ons 
iets kan vertellen over hun interne samenstelling. 
Neutronensterren zijn zo compact dat ons begrip 
van de deeltjesfysica onvoldoende is om hun struc-
tuur nauwkeurig te voorspellen. In de kern van een 
neutronenster verwachten we dat de dichtheid 
ongeveer tien keer zo groot is als die van een 
atoomkern. We weten niet zeker wat voor soort 
deeltjes daar in zouden kunnen zitten (figuur 7). Er 
kunnen 'vrije quarks' zijn die niet langer beperkt zijn 
tot atoomkernen, of zelfs meer exotische deeltjes 
zoals 'hyperonen' of 'kaonen'.

Met behulp van de Parkes radiotelescoop in 
Australië ontdekten we PSR J1614-2230, een mil-
liseconde pulsar die meer dan 300 keer per seconde 
ronddraait en eens in de 8,7 dagen om een witte 
dwergster draait. Het bijzondere aan de ontdek-
king van dit systeem is dat het vlak van de baan 
bijna perfect is uitgelijnd met onze gezichtslijn. Dit 
betekent dat als de pulsar en de witte dwerg om 
elkaar heen draaien, de pulsar soms vóór de andere 
ster en soms erachter wordt gezien. De regelmatige 
pulsen van de pulsar reizen dus soms rechtstreeks 
naar ons toe, en soms moeten ze door de gekromde 
ruimtetijd van de begeleidende ster gaan. Vanwege 

dit Shapiro-vertragingseffect (figuur 8) komen de 
pulsen ongeveer 40 microseconden later aan wan-
neer de pulsar zich achter de witte dwerg bevindt, 
vergeleken met wanneer hij ervoor wordt waarge-
nomen. Dat klinkt misschien als een subtiel effect, 
maar de aankomsttijden van de pulsen op aarde 
kunnen worden gemeten met een precisie van 
een microseconde of beter. Dit effect is dus goed 
waarneembaar met een grote radiotelescoop.

De grootte van het Shapiro-vertragingseffect hangt 
af van de oriëntatie van de baan ten opzichte van 
onze gezichtslijn, evenals de massa van de metge-
zel. Door de Shapiro-vertraging in PSR J1614-2230 te 
modelleren, kunnen we de orbitale hellingshoek en 
de massa's van zowel de witte dwerg als de pulsar 
nauwkeurig bepalen. Met andere woorden, we kun-
nen de "pulsar-klok" gebruiken om ook de pulsar te 
"wegen". We ontdekten dat deze pulsar erg massief 
is - bijna tweemaal de massa van de zon. Dit was een 
stuk zwaarder dan eerder gemeten pulsar-massa's, 
en dit geeft een belangrijk inzicht in wat er gebeurt 
in de kern van de neutronenster. Zoals bij elke ster, 
moet de druk ervoor zorgen dat de ster niet onder 
zijn eigen zwaartekracht instort. Een zwaardere 
neutronenster heeft dus meer druk nodig om te 
voorkomen dat hij tot een zwart gat instort. Dit 
vertelt ons op zijn beurt iets fundamenteels over 

Figuur 7: Theoretische modellering en observaties 
hebben een goed idee gegeven van hoe de buiten-
ste structuur van een neutronenster eruit ziet. De 
samenstelling en eigenschappen van het materi-
aal in de kern van neutronensterren blijven echter 
slecht begrepen.

Bron: NASA.

Figuur 8: Als de regelmatige pulsen van een pul-
sar door de gekromde ruimtetijd van een metgezel 
gaan, ervaren ze Shapiro-vertraging.

Bron: Bill Saxton, NRAO / AUI / NSF.



1.1  Pulsars: de kosmische vuurtorens

14

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

de eigenschappen van de materie in de kernen van 
neutronensterren: de enige theoretische model-
len die kunnen kloppen, zijn die welke voldoende 
druk kunnen reproduceren om zo'n massieve 
neutronenster te ondersteunen. De PSR J1614-2230-
massameting vertelt ons dat het onwaarschijnlijk is 
dat de neutronensterkern hyperonen of vrije quarks 

bevat. Het lijkt erop dat de quarks in de kern sterk 
met elkaar interacteren [2]. Dit biedt een unieke 
sondering van dichte materie, wat een aanvulling 
vormt op het soort dingen dat we kunnen leren van 
een deeltjesversneller op aarde (figuur 9). Terwijl we 
met een deeltjesversneller de eigenschappen van 
materie bij zeer hoge temperaturen kunnen testen, 

Figuur 9: Neutronensterren bieden een unieke manier om de eigenschappen van materie bij ultrahoge 
dichtheid en relatief lage temperatuur te bestuderen, wat een aanvulling vormt op wat we kunnen leren 
van een deeltjesversneller, zoals de 'Large Hadron Collider' (LHC), waar materie wordt onderzocht bij lage 
dichtheid maar hoge temperatuur.

Bron: Brookhaven National Laboratory.
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test een kern van een neutronenster de deeltjes-
fysica bij ultrahoge dichtheden (maar relatief lage 
temperaturen).

Wat brengt de toekomst?
Pulsars blijven uitstekende testers voor de funda-
mentele fysica, en astronomen zijn altijd op zoek 
naar nieuwe pulsarsystemen die nog betere tests 
van de zwaartekracht en de fysica van de dichte 
materie kunnen bieden. Astronomen zouden bij-
voorbeeld graag een pulsar in een binair systeem 
met een zwart gat vinden, omdat dit veel nieuwe 
en belangrijke tests van de algemene relativiteits-
theorie zou opleveren. In Nederland gebruiken we 
de Low-Frequency Array (LOFAR) radiotelescoop 
om het heelal te scannen op nieuwe pulsars en heb-
ben we al bijna honderd nieuwe bronnen ontdekt. 
Inclusief PSR J0250+5854, die van de tot nu toe 
bekende pulsars verreweg het langzaamst roteert 
(figuur  10). Deze pulsar draait slechts één keer per 

23,5 seconden rond en draait vele duizenden keren 
langzamer dan een milliseconde pulsar. Hoewel 
we de pulsar timing van deze bron niet kunnen 
gebruiken om de zwaartekracht of dichte materie 
te bestuderen, roept de ultra-langzame rotatie veel 
belangrijke vragen op over hoe pulsars hun radio-
bundels produceren en hoeveel pulsars er in ons 
Melkwegstelsel actief zijn.

Referenties
1. Archibald et al., 2018, Universality of free fall from 

the orbital motion of a pulsar in a stellar triple 
system, Nature, Volume 559, Issue 7712, p.73-76.

2. Demorest et al., 2010, A two-solar-mass neu-
tron star measured using Shapiro delay, Nature, 
Volume 467, Issue 7319, pp. 1081-1083.

- - -

Figuur 10: De LOFAR radiotelescoop in Nederland is op zoek naar nieuwe pulsars en ontdekte onlangs een 
recordbrekende ultra-langzaam draaiende pulsar.

Bron: Danielle Futselaar.
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Introductie
Mens-machine interactie is belangrijk voor het 
bouwen van gebruiksvriendelijke systemen die 
functioneel en veilig te gebruiken zijn. Je kunt 
hierbij denken aan allerlei soorten machines, zoals 
bijvoorbeeld de machines die gebruikt worden om 
auto’s aan een lopende band in elkaar te zetten, 
maar ook sociale robots. Sociale robots worden 
steeds meer gebruikt, bijvoorbeeld om gasten te 
ontvangen in een ziekenhuis of om eenzame oude-
ren gezelschap te houden. Er zijn diverse manieren 
om met een machine of robot te interacteren: bij-
voorbeeld via een toetsenbord, een muis, joystick, 
knoppen, touchscreen of door er tegen te praten. 
In deze bijdrage gaat het over het interacteren met 
een machine of robot door er tegen te praten.

Er zijn meerdere goede redenen om spraak te 
gebruiken voor de interactie met een machine 
of robot. Ten eerste, er zijn veel mensen die niet 
goed kunnen typen of niet goed een muis kunnen 
gebruiken, die daar niet comfortabel mee zijn, of 
het door een fysieke beperking niet kunnen. Soms 
heb je je handen vol (bijvoorbeeld als je een grote 
doos draagt). Soms mag je niet typen, bijvoorbeeld 
tijdens het auto rijden of tijdens het fietsen. En de 
belangrijkste reden is dat spraak de meest natuur-
lijke vorm van communicatie is.

Om met een machine of robot te communiceren via 
spraak moeten er een aantal stappen uitgevoerd 
worden. Figuur 1 geeft een overzicht van deze stap-
pen. Eerst moet het spraaksignaal omgezet worden 
naar tekst. Dit gebeurt in de module in figuur 1 die 
ASR heet, wat voor Automatic Speech Recognition 
(automatische spraakherkenning) staat. Deze tekst 
is nodig omdat de machine moet begrijpen wat 
de spreker bedoelt. Soms is de vraag van de spre-
ker expliciet, bijvoorbeeld Hoe kom ik bij zaal A53? 
Soms is de vraag van de spreker impliciet: Ik weet 
niet hoe ik bij zaal A53 kan komen. De bedoeling 
van de spreker wordt uitgezocht door de module 
die NLP heet in figuur 1. NLP staat voor Natural 

Dr. O.E. (Odette) Scharenborg
Computer Science
Technische Universiteit Delft

http://homepage.tudelft.nl/f7h35
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 7 oktober 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

 – Deze jaarlijks terugkerende JONG DILIGENTIA 
LEZING is primair bedoeld voor scholieren.

Samenvatting van de lezing:
Computers zijn niet meer uit onze samenleving 
weg te denken. Vroeger werden ze vooral gebruikt 
voor ingewikkelde berekeningen of voor het uit-
werken van verslagen; tegenwoordig kijken we 
naar filmpjes, kletsen we met vrienden, versturen 
we e-mail, en winkelen we via onze smartphones. 
Veel van onze interactie met computers gaat via 
tekst, maar vaak zou het handiger zijn om je stem 
te gebruiken om een berichtje op te stellen of 
een telefoonnummer op te vragen. Als je aan het 
fietsen bent bijvoorbeeld.
In deze lezing legde dr. Odette Scharenborg van 
de TU Delft prachtig uit hoe we kunnen commu-
niceren met computers door middel van spraak. 
De eerste vraag was wat spraak eigenlijk is. Daarna 
besprak dr. Odette Scharenborg de basisprincipes 
waarmee computers spraak kunnen verstaan en  
hoe computers spraak kunnen genereren.
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Figuur 1: De componenten van een mens-machine interactie systeem.

Language Processing (natuurlijke taalverwerking). 
In de volgende stap moet de benodigde informatie 
gezocht en gevonden worden. In de laatste stap/
module wordt de gevonden informatie teruggege-
ven aan de gebruiker. Dit kan geschreven tekst zijn, 
maar ook spraak. In deze bijdrage gaan we ervan 
uit dat het teruggeven van de informatie ook via 
spraak gebeurt, en wel in de module Synt wat voor 
Synthese staat. 

Deze bijdrage heeft als doel inzicht te verschaffen 
in hoe computers spraak verstaan en genereren om 
mens-machine/robot interactie via spraak moge-
lijk te maken. In de volgende vier secties leg ik 
eerst uit wat spraak nu eigenlijk is en hoe we het 
genereren. Vervolgens leg ik uit hoe automatische 
spraakherkenning werkt, gevolgd door een sectie 
over hoe goed automatische spraakherkenners nu 
eigenlijk zijn en hoe ze geëvalueerd worden. De 
laatste sectie legt uit hoe spraak geproduceerd kan 
worden (spraaksynthese). Is je nieuwsgierigheid 
geprikkeld? Lees dan meer in de twee bronnen met 
meer informatie aan het einde van deze bijdrage.

Wat is spraak?
Het spraaksignaal bevat heel veel informatie (zie 
figuur 2). Naast de woorden die de spreker heeft 
uitgesproken, bevat het spraaksignaal ook informa-
tie over de emotie van de spreker, dat wil zeggen 
over hoe hij of zij zich voelde toen hij of zij sprak 
(iemand die boos is, klinkt heel anders dan iemand 
die verdrietig is). Ook kun je informatie uit het 
spraaksignaal halen over de leeftijd van de spreker, 
de gender van de spreker, en over wie er sprak, dus 
de identiteit van de spreker. Als iemand met een 
accent spreekt, kun je dit ook horen in het spraak-
signaal en kun je achterhalen met welk accent de 
spreker spreekt. Is het een dialect of een accent 
omdat de spreker een taal spreekt die niet zijn of 
haar moedertaal is? En tot slot kun je iemands moe-
dertaal achterhalen via het spraaksignaal, ook als de 
persoon niet in zijn of haar moedertaal spreekt. Om 
met een machine of robot te communiceren zijn we 

Figuur 2: Het spraaksignaal bevat heel veel verschil-
lende soorten informatie.
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vooral geïnteresseerd in wat er gezegd is, dus in de 
woorden die er uitgesproken zijn.

Het maken van spraak bestaat uit drie stappen, 
zie figuur 3. In de eerste stap wordt er lucht uit 
de longen langs je stembanden (je hebt er twee) 
geblazen (initiatie). Als deze gaan trillen, heet dit 
fonatie (stap 2). Tot slot gaat de al dan niet trillende 
lucht door de mond- en neusholte. Hier wordt de 
luchtstroom vervormd, afhankelijk van de stand 
van de tong, de tanden, de lippen en het klepje 
tussen je mond- en keelholte (stap 3). Dit heet de 
articulatie-fase. Spraak bestaat dus uit klanken die 
gevormd worden door je mond- en keelholte van 
stand te veranderen. Overigens zijn geen van de 
lichaamsdelen die betrokken zijn bij het maken 
van spraak speciaal voor het spreken gemaakt. De 
longen zijn om adem te halen, de stembanden zijn 
om de luchtpijp af te kunnen sluiten als we eten of 
drinken, de neusholte is om de lucht te verwarmen 
en om te ruiken, en de tanden, tong en lippen zijn 
vooral bedoeld om mee te eten.

Spraakklanken
Spraakklanken worden in twee groepen verdeeld: 
de klinkers en de medeklinkers. Bij klinkers kan de 

luchtstroom vanuit je longen grotendeels onge-
hinderd door je mond naar buiten stromen. Je 
spraakkanaal vernauwt zich niet. Bijvoorbeeld, om 
een /a/1) (als in spraak; vetgedrukte letters geven de 
klank aan) te maken, hou je je mond ver open en ligt 
je tong onder in je mond. De verschillende klinkers 
worden gemaakt doordat je lippen en tong (en 
onderkaak) steeds andere posities innemen.

Lippen. Voor sommige klinkers maak je een klein 
rondje van je lippen waarbij je je lippen ook nog iets 
naar buiten duwt, zoals bij de /o/ (als in roos). Bij de 
/i/ (als in bier) maak je je lippen juist breed en hou 
je ze vlak boven elkaar. 

Tong. De tong kan horizontaal bewegen (van ach-
teren naar voren). Als de tong voor in de mond een 
soort van verdikking maakt, wordt gezegd dat de 
tong voor in de mond ligt. Als de verdikking in het 
midden of achter in de mond ligt, wordt gezegd dat 
de tong in het midden dan wel achterin de mond 
ligt. Vergelijk maar eens de /i/ (als in bier; vlak achter 
de tanden), /ε/ (als in stem; midden in de mond), /α/ 
(als in wand, achter in de mond). De tong kan verder 
ook verticaal bewegen. Hij kan boven in de mond, 
onder in de mond en er tussen in liggen (ook wel de 
neutrale positie genoemd). Vergelijk bijvoorbeeld 
de ligging van de tong als je een /i/ (hoog, dicht 
tegen je gehemelte) of een /α/ (laag, onderin je 
mond, als in kast) maakt. 

Medeklinkers zijn klanken waarbij je mond- of 
neusholte zich ergens vernauwt of helemaal afsluit. 
Welke klank je maakt hangt af van drie dingen: 
het type vernauwing/afsluiting (de ‘manier van 
articulatie’), de plek van de vernauwing/afsluiting 
(de ‘plaats van articulatie’) en of je stembanden 
trillen (‘stemhebbendheid’).

1) Het gebruik van // om een letter of letterreeks 
geeft aan dat het hier niet om de letter gaat 
maar om de klank(reeks) die gesymboliseerd 
wordt met deze letter. Dit heet fonetisch schrift. 
Fonetisch schrift gebruikt alfabetische letters 
om klanken weer te geven. Dit artikel volgt het 
standaard fonetisch schrift van de International 
Phonetic Association (IPA).

Figuur 3: Spraak wordt geproduceerd in drie stap-
pen: initiatie, fonatie, en articulatie.
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Manier van articulatie. Vergelijk bijvoorbeeld de 
/k/ (als in kast) met de /f/ (als in feest). In het eerste 
geval sluit je je spraakkanaal heel even helemaal af 
door je tong achterin je mond tegen je gehemelte 
te drukken. Hierdoor ontstaat er druk achter je tong. 
Als je dan je tong weghaalt van je gehemelte hoor 
je een klein plofje. Dit type klank wordt daarom een 
‘plosief’ of ‘plofklank’ genoemd. Bij de /f/ komen 
je tanden tegen je onderlip aan, maar is er geen 
volledige afsluiting. De lucht kan langs/door je 
tanden en lippen gewoon naar buiten. Je hoort 
hierbij een ruisje. Dit type klank wordt ‘ruisklank’ of 
‘fricatief’ genoemd. Naast deze twee typen mede-
klinkers zijn er nog drie typen medeklinkers in 
het Nederlands: de nasalen (zoals de /m/ en /n/ in 
maan) ‘vloeiklanken’ en de ‘halfklinkers’ (samen ook 
wel ‘approximanten’ genoemd). Bij vloeiklanken (dit 
zijn de /r/ zoals in rechts en de /l/ zoals in links) en 
halfklinkers (dit zijn de /j/ zoals in jarig en de /w/ 
zoals in water) is er weinig vernauwing en kan de 
lucht redelijk ongehinderd naar buiten stromen. 

Plaats van articulatie. Je spraakkanaal kan zich op 
meerdere plekken vernauwen of afsluiten: 

• met je lippen: bijvoorbeeld de /b/ als in bier. Dit 
heet een ‘bilabiale’ klank.

• met je tanden op je onderlip: bijvoorbeeld de 
eerdergenoemde /f/. Dit heet een ‘labioden-
tale’ klank.

• met je tong net achter je bovenste tanden op 
de tandkas: bijvoorbeeld de /d/ als in dier. Dit 

heet een ‘alveolaire’ klank.
• met je tong tegen verschillende plekken van 

je gehemelte: bijvoorbeeld de /k/ als kier (dit 
heet een ‘palatale’ klank), en nog verder naar 
achteren zoals de /x/ in groen in sommige 
dialecten in het oosten en het noorden van 
Nederland; dit heet een ‘velaire’ klank). 

Stemhebbendheid. Als je stembanden gaan trillen 
door de langsstromende lucht, dan noem je dat 
‘stemhebbende’ klanken. Trillen je stembanden niet 
dan zijn de klanken ‘stemloos’.

Drie bijzonderheden van spraak
Woorden bestaan dus uit opeenvolgende spraak-
klanken en opeenvolgende woorden maken samen 
zinnen. Er zijn drie aspecten van spraak die belang-
rijk zijn om te begrijpen waarom het herkennen van 
spraak nog niet zo simpel is als het lijkt:

Het spraaksignaal is een continu signaal (het ene 
woord gaat in het volgende over) en er zijn geen 
duidelijke grenzen tussen woorden. Als je naar 
spraak luistert, moet je zelf achterhalen waar de 
grenzen tussen de woorden zitten. Figuur 4 laat dit 
met twee voorbeelden zien. Ieder paneel laat een 
golfvorm zien die een visuele weergave is van een 
spraaksignaal. Op de horizontale as staat de tijd. 
De klank/het woord dat als eerste uitgesproken is, 
staat helemaal links. Wat als laatste uitgesproken 
is, staat helemaal rechts. De verticale as geeft 

     / i   d  ε n  t  i f   i   c  a   t    i    p  l  ɪ  x  t /                    E m m a   w i l   w e l   w a r m e    c h o c o m e l

Figuur 4: Golfvormen met de plofklanken aangegeven in de grijze balken en woordgrenzen aangegeven 
met de stippellijnen.
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Het spraaksignaal is variabel. Iedere keer dat je een 
woord of zin uitspreekt klinkt het anders. Figuur 5 
laat dit zien aan de hand van een voorbeeld. Alle 
drie de plaatjes bevatten de golfvorm van één 
woord. Zoals je ziet zijn er verschillen tussen de 
golfvormen in alle plaatjes, maar toch is het woord 
in het rechterplaatje traan en het woord in de 
andere twee plaatjes trein.

Het herkennen van spraak door compu-
ters: Automatische spraakherkenning
Een automatische spraakherkenner zet het spraak-
signaal om in een reeks woorden. Het doel is om 
hierbij zo min mogelijk fouten te maken. Er zijn 
drie belangrijke informatiebronnen nodig voor het 
herkennen van spraak door een computer: de woor-
denlijst (of het lexicon), de akoestische modellen en 
het taalmodel (zie figuur 6). 

In de eerste stap wordt het spraaksignaal omgezet 
naar numerieke vectoren. Dit gebeurt in de akoes-
tische preprocessing fase. Deze vectoren bevatten 
alleen die informatie die nodig is voor het herken-
nen van de spraak.

de amplitude weer, oftewel hoe hard iets klinkt. 
Een harde spraak(klank) heeft een grotere ampli-
tude, dus een grotere afwijking van de nul-lijn, dan 
zachtere spraak(klanken). De spraaksignalen in de 
plaatjes zijn uitgesproken door een Nederlandse 
jongeman met een normale spreeksnelheid.

Het linkerplaatje bevat de golfvorm van één woord: 
identificatieplicht. Het rechterplaatje bevat de golf-
vorm van de zin: Emma wil wel warme chocomel. 
Ondanks dat het linkerplaatje maar één woord 
bevat, zijn er veel meer stiltes of bijna-stiltes te zien 
dan in het rechterplaatje dat vijf woorden bevat. 
Hoe kan dit? Dit komt doordat de stiltes niet veroor-
zaakt worden door stiltes tussen de woorden maar 
door de eerder genoemde plosieven, de klanken 
waarbij het spraakkanaal even helemaal dicht gaat 
voordat de lucht met een knalletje vrij komt. Tijdens 
de periode dat het spraakkanaal even helemaal 
dicht is, is de amplitude nagenoeg nul. Het woord in 
het linkerplaatje bevat veel plosieven (aangegeven 
met de grijze balken) terwijl het rechterplaatje maar 
één plosief heeft. In het rechterplaatje is duidelijk 
te zien dat het éne woord naadloos overgaat in het 
volgende woord.

Figuur 5: Ieder plaatje bevat de golfvorm van één uitgesproken Nederlands woord. Welke golfvorm is van 
een ander woord?

Figuur 6: De bouwstenen van een automatisch spraakherkenningssysteem.



1.2  Mens-machine interactie

22

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

De woordenlijst. Iedere automatische spraakher-
kenner bevat een woordenlijst. Daarin staan alle 
woorden die de automatische spraakherkenner kan 
herkennen. Dit betekent dus ook dat als een woord 
niet in het lexicon staat, dit woord niet herkend kan 
worden. Bij het maken van een toepassing voor een 
automatische spraakherkenner is het dus cruciaal 
dat alle woorden die de spraakherkenner moet 
kunnen herkennen ook daadwerkelijk in het lexicon 
staan. Van elk woord in het lexicon is er ook een 
omschrijving in termen van een beperkte set van 
segmenten (meestal zijn dit klanken) waaruit het 
woord opgebouwd is (zie ook ‘akoestisch model’ 
hieronder). Een belangrijk verschil tussen een mens 
en een computer is overigens dat een automatische 
spraakherkenner niet kan aangeven dat het een 
woord niet kent. Wij kunnen dat wel. 

Akoestisch model. Een akoestisch model is een 
soort van gemiddelde representatie van het spraak-
signaal van een segment en wordt getraind met 
heel veel voorbeelden van dat segment. In de 
meeste automatische spraakherkenners is zo’n 
segment een klank (zie hierboven). Om een woord 
te herkennen, herkent een automatische spraakher-
kenner reeksen van deze klanken. Een automatische 
spraakherkenner heeft dus in principe van alle 
klanken van een taal een akoestisch model. Het 
lexicon bevat dan een omschrijving van het woord 
in termen van die akoestische modellen klanken. 
De woorden in het lexicon bepalen dan welke 
volgordes van akoestische modellen geanalyseerd 
worden tijdens het spraakherkenningsproces. 
Tijdens het spraakherkenningsproces vergelijkt de 
spraakherkenner het spraaksignaal met zijn akoes-
tische modellen en berekent op welke akoestische 
modellen het spraaksignaal het beste past. Dus om 
een woord als kast te herkennen, moet de spraak-
herkenner akoestische modellen hebben van de /k/, 
de /α/, de /s/ en de /t/ en moet het spraaksignaal het 
beste passen op deze modellen. 

Taalmodel. Een taalmodel bevat informatie over 
welke woorden in welke volgordes voor kunnen 
komen in een gegeven taal. Het bevat informatie 
over hoe vaak een gegeven woord in een taal 

voorkomt (zo komen woordjes als de en het heel 
veel vaker voor in gesprekken dan woorden als hoe-
denplank of deurklink) en hoe vaak woorden in een 
bepaalde volgorde voorkomen. Uiteindelijk wordt 
die reeks van (in het lexicon aanwezige) woorden 
herkend, die het beste past op het spraaksignaal 
gegeven het akoestische spraaksignaal en de infor-
matie in het taalmodel. 

Hoe goed is een automatische spraakher-
kenner?
Hoe goed een automatische spraakherkenner is in 
het herkennen van spraak wordt standaard weer-
gegeven in termen van word error rate, wat het 
percentage fouten is in een tekst, bijvoorbeeld een 
zin. Een spraakherkenner kan in zijn algemeenheid 
drie typen fouten maken:

• Inserties: dit zijn extra woorden die de spraak-
herkenner herkent die niet in de originele zin 
stonden. De spraakherkenner herkent dus meer 
woorden dan er uitgesproken zijn. Het gebeurt 
regelmatig dat een langer woord herkend wordt 
als twee kortere woorden.

• Deleties: dit zijn woorden die de spraakherken-
ner niet herkent. De spraakherkenner herkent 
dus minder woorden dan er uitgesproken zijn.

• Substituties: de spraakherkenner herkent 
een ander woord dan er uitgesproken is. De 
herkenner herkent evenveel woorden als er uit-
gesproken zijn.

Uiteraard kunnen er meerdere typen fouten in één 
zin voorkomen. Een voorbeeld:
Gesproken: de roos is een mooie bloem
Herkend: de boos een mooie een bloem

Is is een deletie, boos een substitutie en een een 
insertie. De word error rate voor deze zin is dan:

1 deletie + 1 substitutie + 1 insertie / 6 woorden
in de gesproken zin =  3 / 6 = 50%

Een word error rate van 50% is overigens behoorlijk 
hoog. Voordat automatische spraakherkennings-
software gebruikt kan worden zal de word error 
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rate (flink) moeten verbeteren. Dit is de afgelopen 
decennia gelukkig ook gebeurd. 

In de afgelopen 65 jaar is het type spraak en 
de soort luisteromstandigheden waarvoor spraak-
herkenningssystemen gebouwd worden, flink 
veranderd. Begin jaren ’90 hadden spraakherken-
ners een word error rate van bijna 100% voor 
spontane conversaties. Tien jaar later was dit gezakt 
naar ongeveer 30%. In 2016 werd een word error 
rate van 5,9% gehaald op dit type spraak door een 
systeem ontwikkeld door Microsoft. Het bijzondere 
van dit resultaat is dat deze onderzoekers ook men-
selijke luisteraars hebben laten luisteren naar de 
spraak die de herkenner moest herkennen (niet alle 
data, dit zou jaren kosten omdat het een vrij grote 
dataset is) en de mensen halen scores die net iets 
slechter zijn dan die gehaald door de automatische 
spraakherkenner! Dus, voor deze specifieke taak 
heeft de computer de mens bijgehaald!

Het is trouwens niet zo dat computers even goed 
als mensen zijn in het herkennen van spraak voor 
alle typen spraak, groottes van woordenlijsten en 
alle luisteromstandigheden. Over het algemeen 
genomen herkennen mensen de woorden in spraak 
nog steeds veel beter dan computers, en dit is 
vooral zo als er achtergrondgeluid aanwezig is in 
het spraaksignaal. Mensen doen het dan wel zo’n 6x 
beter dan automatische spraakherkenners. 

Het genereren van spraak door compu-
ters: Spraaksynthese
Het doel van spraaksynthese is het automatisch 
omzetten van tekst naar gesproken taal, waarbij de 
tekst uitgesproken wordt met de juiste intonatie 
en met een goed klinkende stem. Dus als we een 
zin als Emma wil wel warme chocomel hebben, dan 
willen we dat de spraaksynthese iets oplevert zoals 
in het rechterpaneel van figuur 4. Spraaksynthese 
kan op verschillende manieren gedaan worden, 
maar de meest gangbare manier is het aan elkaar 
plakken van kleine stukjes spraak. Je kunt woor-
den aan elkaar plakken, stukken zin, hele zinnen, 
maar meestal worden er zogenaamde ‘difonen’ aan 
elkaar geplakt. Een voorbeeld van wat een difoon is: 

stel je hebt het woord boom. Dit woord bestaat uit 
drie klanken /b/, /o/, en /m/. Dit woord bestaat uit 
vier difonen, namelijk: <woordbegin>+/b/, /b/+/o/, 
/o/+/m/, /m/+<woordeinde>, waarbij één difoon 
steeds bestaat uit de achterste helft van de eerste 
klank en de voorste helft van de tweede klank. Het 
woord wordt dus niet geknipt tussen de klanken, 
maar in het midden van een klank.

Spraaksynthese via concatenatie van difonen 
bestaat ruwweg uit vijf verschillende stappen. De 
eerste stap is de tekstnormalisatie. In deze stap 
wordt de tekst omgezet naar een vorm die uitge-
sproken kan worden. Bijvoorbeeld een zin als: 
 De prijs van 1 t-shirt is EUR 3,20.
wordt omgezet naar:
 de prijs van een1 t-shirt is drie euro twintig
waarbij leestekens en hoofdletters worden wegge-
haald, woorden worden gedisambigueerd (een kan 
zowel het lidwoord een zijn als het telwoord één) 
en getallen en afkortingen worden uitgeschreven. 
In de tweede stap worden de letters naar klanken 
omgezet. De bovenstaande zin wordt dan:

 /dəprɛɪsvɑnentiʃərtɪsdriørotwɪntəx/

In de derde stap worden de juiste difonen uit een 
grote database gepakt en achter elkaar gezet. Deze 
difonen-database bevat in principe alle difonen van 
een taal en deze zijn uitgesproken door één spreker. 
In de vierde stap wordt de intonatie van de zin goed 
gezet: De klemtonen worden op de juiste plaats 
gelegd (vergelijk een uitspraak van bovenstaande 
zin als de klemtoon op t-shirt of op drie ligt) en hier 
kun je bepalen of de zin een stellende of vragende 
zin is (in het laatste geval gaat de intonatie op het 
einde van de zin iets om hoog). Tot slot wordt de 
golfvorm gegenereerd die hoort bij de opeenvol-
ging van de difonen met de gemaakte intonatie. 

Conclusie
Er zijn steeds meer spraakgestuurde toepassingen 
die het mogelijk maken om op een natuurlijke(re) 
manier met een machine of een robot te communi-
ceren. In deze systemen wordt eerst herkend welke 
woorden er gezegd zijn door de gebruiker. Daarna 
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wordt de bedoeling van de gebruiker bepaald en 
wordt een actie ondernomen door de machine of 
robot.

Tot slot wordt er vaak weer feedback teruggegeven 
aan de gebruiker. Deze feedback kan ook in de 
vorm van spraak zijn die door een computer is 
gegenereerd. Dialogen met machines en robots via 
spraak zijn dus al mogelijk! Al kunnen hier nog wel 
wat fouten in optreden, met name als er veel geluid 
in de achtergrond aanwezig is.

Suggesties voor meer informatie
1. Jurafsky, D., & Martin, J.H., 2006, Speech and 

Language Processing: An introduction to natural 
language processing, computational linguistics, 
and speech recognition (2nd edition). Chapter 8: 
Speech Synthesis, Chapter 9: Automatic Speech 
Recognition.

2. Van Oostendorp, M.: 
http://www.meertens.knaw.nl/medewerkers/
marc.van.oostendorp/propedeuse/3.spraakor-
ganen.html.

- - -
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RSV Bronchiolitis

In 1957 werd het respiratoir syncytieel virus (RSV) 
bij chimpansees ontdekt [1]. Vervolgens bleek dat 
RSV de meest voorkomende verwekker is van lagere 
luchtweginfecties (LLWI) bij kinderen tot de leeftijd 
van 12 maanden [2]. Alle kinderen maken vóór de 
leeftijd van 24 maanden tenminste één infectie door 
met RSV. Bij de meeste kinderen leidt dit uitsluitend 
tot bovenste luchtwegsymptomen, zoals een neus-
verkoudheid. Bij anderen treedt ook een LLWI op, 
gepaard gaand met hoesten, benauwdheid en een 
piepende uitademing. In geval van tekenen van 
bronchusobstructie wordt er gesproken van bron-
chiolitis. Gedurende de wintermaanden worden 
jaarlijks ongeveer 1000-2000 kinderen opgenomen 
wegens RSV bronchiolitis, waarvan 100-150 wor-
den beademd op een pediatrische intensive care 
afdeling. Na malaria is RSV wereldwijd de tweede 
doodsoorzaak op de zuigelingenleeftijd [3]. Na 
herstel van de bronchiolitis ontwikkelt 40-70% van 
de kinderen terugkerende episodes van piepen 
(post-bronchiolitis piepen) [4]. Het mechanisme 
dat hieraan ten grondslag ligt is onduidelijk. 
Bekende risicofactoren voor ernstig verlopende RSV 
bronchiolitis zijn prematuriteit, Down syndroom, 
aangeboren cardiale afwijkingen en een neonatale 
leeftijd onder de 5 weken. Ook bejaarden hebben 
een verhoogd risico op ernstige en zelfs dodelijke 
RSV infectie [5].

Waarom kent niemand RSV?
RSV is een verkoudheidsvirus waarvan sommige 
kinderen erg ziek worden. In de winter zijn soms 
de helft van alle bedden bezet door RSV patiënten. 
Er wordt zelden getest op RSV door huisartsen 
of zelfs door kinderartsen hoewel RSV infectie veel 
voor komt. Dit komt omdat er geen specifieke 
behandeling is. Zodra er een specifieke behande-
ling beschikbaar zal zijn, zoals oseltamivir (Tamiflu) 
voor het griepvirus, dan zal er veel op getest wor-
den en zal het virus breder bekend raken. Het is 
belangrijk dat RSV bekendheid krijgt, omdat dit 

Prof. dr. L.J. (Louis) Bont
Wilhelmina Kinderziekenhuis
Universitair Medisch Centrum Utrecht

www.resvinet.org/

1.3   Structurele biologie leidt tot een vaccin tegen longontsteking bij 
zuigelingen

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 21 oktober 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Infectie met respiratoir syncytieel virus (RSV) is de 
tweede doodsoorzaak bij zuigelingen wereldwijd. 
Alleen malaria leidt tot meer sterfte. In Nederland 
is de sterfte laag door de mogelijkheid van zorg 
op een intensive care. Er is geen behandeling voor 
deze infectie, anders dan zuurstoftoediening of 
tijdelijk overnemen van de ademhaling met een 
beademingsapparaat. RSV is een simpel virus 
dat uitsluitend de luchtwegen infecteert. Aan de 
oppervlakte van het virus zitten twee eiwitten, F en 
G. Het G-eiwit is nodig voor hechting van RSV aan 
luchtwegcellen. Vervolgens zorgt het F-eiwit voor 
fusie met de luchtwegcel. Recent is ontdekt dat het 
F-eiwit een uiterst instabiele variant (preF) heeft 
die verantwoordelijk is voor deze essentiële fusie. 
Afweer tegen deze variant is beschermend, terwijl 
afweer tegen de stabiele variant (postF) niet leidt 
tot virusneutralisatie. In dit artikel wordt uitgelegd 
hoe dit nieuwe inzicht geleid heeft tot de ontwik-
keling van vaccins tegen één van de meest dode-
lijke ziekten bij zuigelingen.
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de ontwikkeling van een behandeling of vaccin 
bespoedigt. HIV medicijnen werden binnen 10-15 
jaar ontwikkeld nadat de aandoening breed bekend 
werd in de samenleving.

Viruseigenschappen
RSV is een enkelstrengs Paramyxoviridae RNA 
virus. Andere paramyxoviridae zijn het morbillivi-
rus (mazelen) en het para-influenza virus. RSV is 

Figuur 1: Gevolgen van RSV infectie op de kinderleeftijd [6].

Figuur 2: Het RSV virus stulpt uit een luchtwegcel. Op de oppervlakte zijn de eiwitten F en G zichtbaar als 
spikes [7].
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opgebouwd uit 15222 nucleotiden die samen 10 
grote eiwitten vormen. Het F (fusie-) en G (verbin-
dings-) glycoproteïne zijn de grootste oppervlakte 
antigene determinanten. Zij induceren de neutrali-
serende antilichamen. Functioneel zorgt het G-eiwit 
voor hechting aan het epitheel, membraanfusie 
wordt gemedieerd door het F-eiwit. Er zijn twee 
subtypes van RSV, A en B, die onderscheiden 
worden door verschillen in het G-eiwit. Jaarlijks 
circuleren beide subtypes gedurende de winterepi-
demieën. Het virus infecteert zowel de bovenste als 
de onderste luchtwegen. Het is niet aangetoond dat 
genetische verschillen tussen natuurlijke RSV iso-
laten gerelateerd zijn aan ziekte-ernst. Overdracht 
van RSV geschiedt niet via aerosolen, maar vrijwel 
uitsluitend via geïnfecteerd materiaal (bv aankleed-
kussen) en handen.

Waarom worden kinderen ziek: brand-
schade of blusschade?
Wat gebeurt er in de longen tijdens een infectie 
met RSV? Het virus besmet de binnenbekleding 
van de neus en vermenigvuldigt zich gedurende 
een paar dagen. Er komen afweercellen naar de 

neus en er ontstaan symptomen van neusverkoud-
heid. Vervolgens verspreidt het virus zich via de 
noord-zuid route naar de longen, waar nu ook 
afweercellen verschijnen. RSV is een agressief virus 
dat directe schade toebrengt (brandschade). In de 
reageerbuis infecteert het virus luchtwegcellen, 
waarna deze cellen snel afsterven. Er is daarnaast 
ook indirect bewijs dat RSV zelf beschadigend is. 
Er is een relatie tussen de ernst van de ziekte en 
de virusconcentratie in de luchtwegen van zieke 
kinderen: meer virus betekent ernstiger ziekte. 

Aan de andere kant zijn er óók aanwijzingen dat 
RSV zelf niet zoveel schade toebrengt en dat juist 
de afweerreactie beschadigend is (blusschade). We 
zien dat 80 tot 90% van alle cellen in de spoeling 
neutrofielen zijn, terwijl bij gezonde mensen geen 
neutrofielen in de luchtwegen worden aangetrof-
fen. Ons genetisch en immunologisch onderzoek 
ondersteunt de aanname dat neutrofielen een 
rol spelen in het ziekteproces. Wat is nu eigenlijk 
een neutrofiel of neutrofiele granulocyt? Deze cel 
vormt ongeveer 60% van alle afweercellen in het 
bloed. Wat is hun functie? In de tekstboeken leest 

Figuur 3: De neutrofiele granulocyte beschermt tegen RSV infectie, maar veroorzaakt ook weefselschade [8].
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De belangrijkste stap in vaccinontwikkeling is het 
begrip van twee varianten van het RSV F-eiwit. 
Jason McLellan van het National Institute of Health 
(NIH) heeft in 2013 beschreven dat het F-eiwit de 
achillespees is van RSV. Het F-eiwit zit aan de 
buitenkant van het virus, dus daar waar het virus 
het meest kwetsbaar is. Het functionele F-eiwit 
strekt zich uit naar de luchtwegcel en zorgt voor 
versmelting van het virus met de luchtwegcel. De 
prefusie variant van het F-eiwit (preF) is functioneel 
en zorgt dat de versmelting plaatsvindt in een split 
second. Het eiwit is metastabiel en direct na fusie 
met de cel zakt het F-eiwit in elkaar waardoor het 
haar functie verliest. Een fractie van een seconde 
kan echter voldoende zijn om het virus uit te scha-
kelen. Afweerstoffen tegen preF hebben sterke 
neutraliserende activiteit. Een stabiele vorm van het 
prefusie F-eiwit is daarmee een prachtige kandidaat 
voor een RSV vaccin.

Er zijn hiernaast ook nog een flink aantal andere 
vaccins in ontwikkeling. Zo zijn er vaccins gemaakt 
van nanodeeltjes die worden geproduceerd door 
insektencellen. Er worden door het NIH ook levend 
verzwakte vaccins gemaakt. Deze infecteren men-
sen wel en leiden wel tot immuniteit, maar niet tot 
ziekte. Bekende eerdere voorbeelden hiervan zijn 
vaccins tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). 
Tenslotte zijn er vectorvaccins die een chimpansee 
adenovirus als basis hebben waarin het F-eiwit van 
RSV is gestopt. Ook deze leiden niet tot ziekte, maar 
wel tot bescherming. Levend verzwakte vaccins en 
vectorvaccins mogen niet bij zwangeren en mensen 
met een lage afweer (bijvoorbeeld tijdens behande-
ling voor kanker) worden gebruikt. 

u dat deze cellen de eerste afweer tegen bacteriën 
vormen. Maar wat doen ze dan in de luchtwegen 
van kinderen met virusinfectie? Uit recent onder-
zoek van anderen blijkt dat neutrofielen ook een 
antivirale functie hebben. Neutrofielen kunnen 
virus opnemen en doden en ze kunnen antivirale 
eiwitten maken. Verder kunnen ze zogenaamde 
Neutrophil Extracellular Traps (NETs) maken, dit zijn 
letterlijk netten van DNA die niet alleen bacteriën, 
maar ook de veel kleinere virussen kunnen vangen. 
Deze NETs zorgen ook voor enorme weefselschade 
door het in gang zetten van een tweede golf van 
beschadigende afweer.

Van structuur naar vaccin
In de 60-er jaren werd een formaline-geïnactiveerd 
vaccin getest op kinderen. Het vaccin bleek niet 
effectief en zelfs te leiden tot sterfte bij kinderen 
die natuurlijk werden geïnfecteerd [9]. Hierdoor is 
vaccinontwikkeling decennia tegengehouden. In de 
afgelopen 10 jaar is dit veranderd. Op dit moment 
zijn er meer dan 10 vaccins in klinische ontwikke-
ling. Het betreft vaccins voor zwangere vrouwen, 
kinderen en ook bejaarden. Helaas waren de 
eerste pogingen om een vaccin te ontwikkelen 
niet succesvol [6]. Een nanodeeltjes vaccin bleek 
niet effectief bij 10.000 bejaarden in een fase III 
trial. Een vergelijkbaar vaccin bij 4.500 zwangere 
vrouwen bleek wel RSV infectie bij de baby’s te 
voorkomen maar de effectiviteit was maar 40%. De 
Food and Drug Administration (FDA) registreert dit 
vaccin bovendien niet omdat de effectiviteit in de 
Verenigde Staten nog veel lager was. In Zuid-Afrika 
bleek het vaccin wel effectief. Een goede verklaring 
voor deze verschillen is er niet.

Figuur 4: De prefusie variant van het fusie-eiwit is de achillespees van RSV [10].
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Als er eenmaal effectieve RSV vaccins beschikbaar 
zijn, wordt het ook tijd om na te denken over 
geheel nieuwe uitdagingen. Het belangrijkste aan-
dachtspunt is dat we moeten voorkomen dat we 
straks een veilig en effectief vaccin hebben dat niet 
gebruikt gaat worden op de plaatsen waar kinde-
ren daadwerkelijk sterven aan RSV. Voor maternale 
vaccinatie zijn er goede kansen, omdat zwanger-
schap en geboorte overal ter wereld momenten zijn 
waarop er medische zorg wordt aangeboden. 

Conclusie
RSV is een belangrijke oorzaak van ziekte en sterfte 
bij kinderen en kwetsbare ouderen. Door de ont-
dekking van het RSV prefusie eiwit is het mogelijk 
geworden om vaccins te gebruiken, door deze 
kennis van de structuur van het eiwit toe te passen 
bij de vaccinontwikkeling. Vaccins voor zwangeren, 
kinderen en ouderen zijn veelbelovend. Indien de 
eindstreep wordt gehaald, is het een gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat het 
vaccin ook ontwikkelingslanden bereikt omdat 99% 
van de sterfte daar plaatsvindt.

Tenslotte worden preventieve antistoffen tegen RSV 
ontwikkeld. Op dit moment is er weliswaar al zo een 
preventieve antistof beschikbaar, maar die is alleen 
voor specifieke hoog-risico kinderen, terwijl de 
meerderheid van de ernstige RSV infectie optreedt 
bij kinderen zonder risicofactor. Bovendien is het 
een dure oplossing, het kost € 100.000,- om een 
ziekenhuisopname door RSV infectie te voorkomen. 
Om die reden werden nieuwe antistoffen ontwik-
keld, die 
1 specifiek gericht zijn tegen preF en 
2 een structurele verandering hebben ondergaan 

waardoor de halfwaardetijd 3 maanden in plaats 
van 3 weken is geworden [6]. 

Hierdoor wordt het mogelijk om RSV in de eerste 
kwetsbare levensmaanden te voorkomen middels 
een enkele immunisatie aan het begin van het RSV 
seizoen. Ook dit pad zal niet zonder hobbels zijn. 
Recent werd de effectiviteit van Suptavumab, een 
preventieve RSV antistof, getest in een fase III trial. 
Er bleek geen effectiviteit te zijn, omdat het virus 
tijdens de ontwikkeling door een spontane mutatie 
wereldwijd [11] ongevoelig was geworden voor 
Suptavumab, waarvan de ontwikkeling uiteraard 
is gestaakt.

Figuur 5: Nieuwe preventieve RSV antistoffen hebben een verlengde halfwaardetijd waardoor een enkele 
injectie aan het begin van het RSV seizoen de kinderen gedurende het eerste half jaar van het leven be-
schermt [12].
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Meer dan tweederde van onze planeet is 
bedekt met water, maar in ons dagelijks 
leven blijft het meeste hiervan buiten 

beeld. Niettemin spelen de oceanen een belang-
rijke rol in onze maatschappij. Het grootste deel van 
het goederentransport gaat over zee, vele mensen 
leven van de visserij, we gaan naar het strand in 
onze vakanties. 

Ook voor het klimaat zijn de oceanen zeer belang-
rijk. De warmtecapaciteit van water is vele malen 
hoger dan die van lucht. Het IPCC concludeert  [1] 
dat ongeveer 90% van de extra warmte in het 
klimaatsysteem in de oceanen is opgeslagen. 
Daarnaast wordt er ook CO2 in de oceanen opge-
slagen, ongeveer een derde van de totale CO2 
uitstoot [1]. Deze CO2 blijft dus niet in de lucht maar 
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1.4  De oceaancirculatie in een veranderend klimaat

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 4 november 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De oceanen vormen een belangrijke component 
in het klimaatsysteem. Ongeveer 30% van de jaar-
lijkse uitstoot van CO2 wordt door de oceanen 
opgenomen. Daarnaast verdwijnt meer dan 90% 
van de extra warmte in het klimaatsysteem in 
de oceanen. Ongeveer 3% van die extra warmte 
draagt bij aan het smelten van de ijskappen, waar-
van ook het smeltwater in de oceaan terecht komt.

De toename in temperatuur en de afname in zout-
gehalte hebben een grote impact op de dichtheid-
gedreven oceaancirculatie. Zo voorspellen kli-
maatmodellen dat we een sterke afname van het 
noordwaartse warmtetransport in de Atlantische 
Oceaan kunnen verwachten, met gevolgen voor 
het klimaat in Nederland. Over de afgelopen jaren 
is reeds een lokale afkoeling in de noordelijke 
Atlantische Oceaan waar te nemen.

Met nieuwe geavanceerde systemen wordt de oce-
aancirculatie tot in detail gemeten, daarmee hopen 
we te achterhalen of deze afkoeling komt door een 
afnemende circulatie of door andere oorzaken.

Figuur 1: Energie opgeslagen in de verschillen-
de componenten van het klimaatsysteem sinds 
1971  [1]. Onzekerheid geschat als totaal van alle 
componenten op 90% betrouwbaarheidsinterval.
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komt in de oceaan terecht. Onze oceanen houden 
dus letterlijk ons hoofd koel.

De opslag van warmte en CO2 in de oceanen is niet 
zonder bijwerkingen. Het langzaam opwarmen van 
het water zorgt voor uitzetting èn daardoor stijging 
van de zeespiegel. De opname van CO2 zorgt voor 
verzuring, met impact op mariene ecosystemen. 
Niet alle gevolgen zijn zo eenvoudig te voorspel-
len, er is sprake van veel feedbacks. Zo weten we 
bijvoorbeeld minder over de impact op biologische 
productiviteit in de oceanen en hoe oceaanstromin-
gen gaan veranderen.

De oceaanstromingen als lopende band
De eerste theorie over oceaanwijde stroming is 
opgesteld in 1751 naar aanleiding van de eerste 
metingen gedaan vanaf een koopvaardijschip in 
de subtropen. Het onverwacht koude, diepe water 
dat toen naar boven werd gehaald kon alleen maar 
van de polen afkomstig zijn, dacht men. Een stro-
ming van koud, diep water van de polen naar de 
evenaar zou betekenen dat er een compenserende 

noordwaardse stroming aan het oppervlak zou moe-
ten zijn. Dit beeld van een doorgaande stroming van 
de evenaar naar de polen en weer terug wordt nog 
steeds vaak gebruikt. Figuur 2 laat een schematisch 
overzicht zien van de oceaanstroming die als een 
lint of lopende band alle oceanen doorkruist. Hieruit 
is ook het beeld ontstaan dat deze hele band direct 
kan stoppen op het moment dat er een onderdeel 
spaak loopt.

Eén van de meest gevoelige onderdelen is het 
afzinken van water in het noorden. Dit proces is 
zeer afhankelijk van de stratificatie of gelaagdheid 
van het water, ofwel het verschil in dichtheid tussen 
oppervlaktewater en het diepe water. De dichtheid 
van water wordt bepaald door de temperatuur en 
het zoutgehalte. Water wordt lichter naarmate de 
temperatuur toeneemt of het zoutgehalte afneemt. 
In het grootste deel van de oceaan is de water-
kolom sterk temperatuur gestratificeerd omdat 
oppervlaktewater over het algemeen warmer, en 
daardoor lichter is dan het diepe water. Wanneer op 
hoge breedtegraden de oppervlaktetemperatuur 

Figuur 2: Dichtheid aan het oppervlak van de oceanen. In de donkerblauwe gebieden is de stratificatie 
zwak genoeg voor diepwaterformatie in uitzonderlijk koude winters. Daar overheen is een schematische 
weergave van de oceaancirculatie getoond. De rode banden geven de ondiepe stromingen weer en de 
blauwe banden de diepe stromingen. Onderliggende kaart van NASA.
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afneemt en min of meer gelijk wordt aan de diepe 
watertemperatuur, gaat het zoutgehalte een 
belangrijke rol spelen. In de Stille Oceaan is het 
zoutgehalte aan het oppervlak relatief laag door 
een overschot aan neerslag en blijft het water lich-
ter dan het zoutere, diepe water. In de Atlantische 
Oceaan is er een omgekeerde situatie. Hier wordt 
water, zout geworden door verdamping aan de 
evenaar, meegenomen naar het noorden door de 
Golfstroom. In de gebieden rond Groenland koelt 
dit water zo sterk af dat de oppervlaktedichtheid 
toeneemt (figuur 2) en er bijna geen stratificatie 
meer over blijft. Hierdoor kan de waterkolom in de 
strengste winters tot 2,5 km diepte doorgemengd 
worden. Dit noemen we “diepwaterformatie”.

Invloed van stijgende temperaturen en 
toenemend smeltwater
In klimaatmodellen en oceaanmodellen is de 
sterkte van de oceaanstroming in de Atlantische 
Oceaan sterk afhankelijk van diepwaterformatie. 
De twee parameters (mengdiepte rond Groenland 
en noordwaartse stroming over de breedte van het 
bassin) zijn gekoppeld, zowel in natuurlijke variaties 
op decadale tijdschalen als in toekomstscenario’s 
van klimaatverandering. In deze studies leiden de 
veranderingen in mengdiepte tot veranderingen 
in de sterkte van de stroming. Dit is zorgwekkend 
vanwege de grote verwachtte toename in de 
stratificatie rond Groenland. Deze toename wordt 
veroorzaakt door opwarming van het oppervlak en 
ook door de toename van de aanvoer van smelt-
water van de Groenlandse ijskap. Beide kunnen 
het verschil in dichtheid tussen het oppervlak en 
de diepe oceaan zodanig vergroten dat er zelfs in 
strenge winters geen diepe menging meer plaats 
vindt. In deze klimaat- en oceaanmodellen leidt dit 
tot een afname van de oceaanstroming die warmte 
naar het noorden brengt. Als gevolg daarvan ont-
staat er een “warming hole”, een gebied dat minder 
snel opwarmt dan de rest van de wereld, over de 
Noord Atlantische Oceaan. Dit “warming hole” is 
weliswaar tijdelijk, maar de verschillende modellen 
zijn het niet eens over hoe snel en in hoeverre de 
oceaancirculatie zich weer herstelt tot de huidige 
sterkte.

De moeilijkheid in het voorspellen zit in de niet-line-
aire eigenschappen van de oceaanstromingen. Eén 
van de belangrijkste vergelijkingen die de beweging 
van water in de oceaan beschrijft is de Navier-Stokes 
vergelijking. Deze niet-lineariteit is terug te zien in 
de mogelijk meerdere stabiele evenwichten van 
de circulatie die zowel in vroege box-modellen [2] 
als in de huidige complexe oceaanmodellen [3] te 
vinden zijn. De modellen vertonen dit gedrag als 
we de zoetwaterforcering aan het oppervlak laten 
toe- of afnemen (figuur 3). Wanneer er genoeg (of 
teveel) zoetwater wordt toegevoegd kan de huidige 
circulatiecel opeens snel afnemen. Er is echter een 
hysterese in dit systeem: als de zoetwatertoevoer 
weer verminderd wordt, kan de circulatie nog lang 
in de zwakke staat blijven. In extreme gevallen 
ontstaat er in sommige modellen zelfs een omge-
keerde circulatie, met diepwaterformatie in de Stille 
Oceaan. We weten echter niet hoe dicht we bij dit 
“Tipping point” zijn. Verschillende modellen geven 
verschillende antwoorden over de stabiliteit van de 
circulatie en hoeveel deze eventueel af kan nemen.

Direct meten van oceaanbrede en -diepe 
stromingen
In het vakgebied wordt hard samengewerkt aan 
verbetering van de modellen aan de hand van 
inzichten verkregen uit observaties en lab-experi-
menten. Metingen in een diepe oceaan zijn echter 
iets ingewikkelder (en duurder) dan metingen op 
het land of in het lab. Er zijn schepen en instrumen-
ten nodig die bestand zijn tegen zeer hoge druk, 

Figuur 3: Versimpelde weergave van hysterese in de 
oceaancirculatie.
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zout water en een onvriendelijke omgeving (hoge 
golven, sterke wind, zeeijs en ijsbergen). 

De eerste internationale meetcampagne in de 
oceaan begon in 1990 met het World Ocean 
Circulation Experiment [4]. Tijdens dit bijna 
10 jaar durende programma zijn er wereldwijd 
systematisch hydrografische secties (doorsnedes) 
van de oceaan gemaakt. In deze secties zien we 
bijvoorbeeld het nieuw gevormde diepe water, dat 
relatief kort geleden aan de atmosfeer blootgesteld 
is en daarom een hoog zuurstofgehalte heeft, terug 
in de diepe wateren van de hele Atlantische Oceaan. 
Een aantal belangrijke secties wordt elk jaar of elke 
paar jaar opnieuw gemeten om veranderingen bij 
te houden. Meer recent, sinds 2003, worden er 
metingen gedaan door autonome Argo floats. Deze 
floats drijven op 1 km diepte mee met de stroming 
en meten elke 10 dagen een verticaal profiel van 
de temperatuur en het zoutgehalte tussen 2 km 
diepte en het oppervlak. Eenmaal aan het opper-
vlak zenden de floats de data naar de wal via een 
satellietverbinding. Doordat de floats een cyclus 
van 10 dagen hebben, is onze tijdresolutie enorm 
vooruit gegaan. Maar het nadeel van scheepsmetin-
gen en floats is dat zij vooral informatie geven over 
variabelen zoals temperatuur en zoutgehalte en 

niet over de stroomsterkte. In de meest interessante 
gebieden, daar waar het hard stroomt, blijven de 
floats namelijk niet lang hangen.

Er worden daarom op cruciale breedtegraden 
verankerde systemen geplaatst om de stroming 
direct te meten. Ter hoogte van de Straat van 
Florida, aan het begin van de Golfstroom, staat 
sinds 2004 de Rapid Climate Change-Meridional 
Overturning Circulation and Heatflux Array 
(RAPID-MOCHA) [5], die wordt onderhouden door 
de Britten en de Amerikanen. De tijdserie hiervan 
heeft ons twee belangrijke dingen geleerd: 

 – Ten eerste zijn de variaties van dag tot dag en 
van maand tot maand vele malen groter dan de 
verschillen tussen het ene jaar en het volgende 
jaar. De processen op kleine schalen blijken dus 
inderdaad belangrijk te zijn.

 – Ten tweede blijkt dat op deze breedtegraad 
variaties in transport, die we wel zien van jaar 
tot jaar, verklaard kunnen worden door lokale 
veranderingen in de wind. Een “probleem” is 
hier dat de afstand tussen de diepwaterformatie 
gebieden en de RAPID-MOCHA array groot is en 
dat het lang (mogelijk meer dan 10 jaar) duurt 
voordat een trend te zien is in de “ruis” van deze 
snellere variaties. 

Figuur 4: De OSNAP array tussen Canada, Groenland en Europa. Verankeringen zijn weergegeven met de 
verticale zwarte lijnen, met een gele boei in de top en meetinstrumenten aangegeven met rode stippen. De 
belangrijkste warme (rood) en koude (blauw) oceaanstromingen zijn in 3D getekend.
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Daarom is in 2014 een array neergezet ter hoogte 
van de zuidpunt van Groenland, dwars door de 
diepwaterformatie gebieden. Deze Overturning in 
the Subpolar North Atlantic Program (OSNAP) 
array  [6] loopt van Canada naar Groenland en 
van daar naar het Europese continent. Deze array 
bestaat uit 53 verankeringen die onderhouden 
worden door een team van fysische oceanografen 
uit Canada, Duitsland, Nederland, het VK en de VS 
in samenwerking met Frankrijk en China. De eerste 
resultaten laten zien dat diepwaterformatie nog 
steeds plaats vindt, maar dat het gebied ten wes-
ten van Groenland minder sterk bijdraagt aan de 
variaties in sterkte van de circulatie dan het gebied 
ten oosten van Groenland  [6]. Dit is opmerkelijk 
omdat modelstudies juist het gebied ten westen 
van Groenland aanwijzen als de drijver van variaties. 
Dit moeten we beter begrijpen om preciezer te kun-
nen voorspellen hoeveel en hoe snel de circulatie 
gaat veranderen. 

Hoe nu vooruit?
De laatste twee decaden zijn er grote stappen 
gemaakt in de oceanografie, maar er zijn nog meer 
stappen te maken. Het voordeel van de RAPID-
MOCHA, OSNAP en andere arrays zoals SAMOC 
in het zuiden is, dat zij de circulatie direct en 
op een hoge resolutie en ook op een onderling 
vergelijkbare manier meten. Het nadeel is dat de 
financiering en de techniek het nog niet toelaten 
om deze gegevens in realtime naar de vaste wal te 
krijgen.

Op dit moment worden de verankeringen elke 
anderhalf tot twee jaar met schepen opgehaald 
en opnieuw uitgezet. Daardoor lopen de tijdseries 
twee tot tweeëneenhalf jaar achter bij wat er in 
de oceaan is gebeurd. Daarnaast weten we dat 
de opname van antropogeen CO2 door de oce-
anen samenhangt met diepwaterformatie en de 
circulatie, maar het meten hiervan staat nog in de 
kinderschoenen. Een uitbreiding van de huidige 
meetsystemen met metingen van biogeochemi-
sche parameters zou ons in staat stellen om dit 
beter te kwantificeren en te begrijpen.

De noodzaak voor een meer systematische aanpak 
van oceaanmonitoring is ook onderkend door de 
Verenigde Naties. Zij hebben de komende 10 jaar 
(2021-2030) uitgeroepen tot “UN Decade of the 
Ocean Science for Sustainable Development”. 
Hieronder zullen wetenschappers, belanghebbers 
en beleidsmakers in landen wereldwijd georgani-
seerd worden met als gezamenlijk doel: 
Een schone, gezonde en voorspelbare oceaan.
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M.E., Johns, W.E., Johnson, H.L., Johnson, C., 
Karstensen, J., Koman, G., Le Bras, I.A., Lin, X., 
Mackay, N., Marshall, D.P., Mercier, H., Oltmanns, 
M., Pickart, R.S., Ramsey, A.L., Rayner, D., Straneo, 
F., Thierry, V., Torres, D.J., Williams, R.G., Wilson, 
C., Yang, J., Yashayaev, I., and J. Zhao, 2019, A sea 
change in our view of overturning in the subpolar 
North Atlantic, Science, 01 Feb 2019: 363, 6426, 
516-521, doi:10.1126/science.aau6592.

- - -



36

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98



37

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

In1) een poging de wereld te verbeteren, heeft 
de profeet Jesaja de volgende legendarische 
woorden gesproken: “laten we de zwaarden 

omsmeden tot ploegen, en de speren tot snoeimes-
sen”. Wat Jesaja niet kon vermoeden was dat deze 
uitspraak niet alleen een inspiratiebron is geweest 
voor pacifisten onder ons, maar ook voor micro-
biologen. In microbiologische laboratoria verspreid 
over de hele wereld (waaronder in Wageningen) 
heeft fundamenteel onderzoek aan “biologische 
wapens” onlangs letterlijk en figuurlijk de basis 
gelegd voor uiteenlopende toepassingen in de 
biotechnologie en in de gezondheidszorg.

Net als planten en dieren, hebben ook bacteriën 
continu te maken met infecties door virussen. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat bacteriën even-
eens beschikken over anti-virus afweersystemen. 
De meest geavanceerde bacteriële verdedigings-
strategie is zonder twijfel het recent ontdekte 
CRISPR-Cas-systeem. Na het ophelderen van het 
werkingsmechanisme van dit CRISPR-Cas systeem, 
zijn nu spectaculaire toepassingen mogelijk in 
gebieden variërend van biotechnologie tot men-
selijke gentherapie. Met andere woorden: een 
microbieel anti-virus systeem zou wel eens een hele 
grote impact kunnen hebben op ons leven in de 
nabije toekomst.

Wat is CRISPR?
Alle levende organismen gebruiken DNA voor de 
opslag van hun erfelijke informatie. Het DNA vormt 
de chromosomen: zeer lange kettingen die zijn 
opgebouwd uit 4 kralen (de DNA bouwstenen: G, 
A, T, C). Mensen hebben 23 verschillende chro-
mosomen met in totaal 3 miljard bouwstenen, 
terwijl bacteriën er meestal maar één hebben met 
gemiddeld 3 miljoen bouwstenen. Toen twintig 
jaar geleden veel bacteriële chromosomen in detail 
werden geanalyseerd, bleek dat in de helft hiervan 

1)  onderdelen van dit artikel zijn gebaseerd op: Van 
der Oost, 2015, Crystal Ball, en op Doudna & Van 
der Oost, 2017, Mighty Microbes.

Prof. dr. J. (John) van der Oost
Leerstoel Microbiologie
Wageningen Universiteit & Research

https://www.wur.nl/nl/Personen/John-prof.dr.-J-
John-van-der-Oost.htm

1.5  CRISPR-Cas: van biologie tot toepassing

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 18 november 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Tien jaar geleden hebben grote ontdekkingen op 
het niveau van vergelijkende genoom analyse, 
moleculaire microbiologie en biochemie onthuld 
dat CRISPR-Cas een erfelijk adaptief immuun-
systeem is van bacteriën en archaea, gebaseerd 
op RNA-afhankelijke DNA-interferentie. Deze 
belangrijke vondsten hebben een wetenschap-
pelijke revolutie teweeggebracht, gericht op 
het verkennen van de natuurlijke diversiteit van 
CRISPR-Cas-klassen en -typen, alsmede de karakte-
risering van structuur-functie relaties van CRISPR-
geassocieerde eiwitten en RNA-gidsen. Hiermee is 
de ontwikkeling van een groot aantal toepassingen 
in de biotechnologie en farmacologie op gang 
gekomen.
Deze lezing belichtte de moleculaire achtergrond 
van de CRISPR-technologie, die het veranderen 
van de genetische code in cellen mogelijk heeft 
gemaakt. Cascade-achtige complexen (klasse-1) en 
Cas9 / Cas12-achtige systemen met een simpeler 
architectuur (klasse-2) zijn met elkaar vergeleken. 
Daarnaast werden zowel natuurlijke als syntheti-
sche kenmerken van CRISPR besproken, die rele-
vant zijn voor toepassingen.
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repeterende stukjes ("repeats") voorkomen met 
daartussen variabele stukjes ("spacers"), die samen 
CRISPRs worden genoemd ("Clusters of Regularly 
Interspaced Short Palindromic Repeats"). Naast 
deze repetitieve DNA clusters, liggen de CRISPR-
geassocieerde Cas-genen die de genetische code 
bevatten van de Cas enzymen. Tien jaar geleden 
werd aangetoond dat dit CRISPR-Cas systeem een 
uniek anti-virus systeem is, met een ingenieus 
mechanisme. Wanneer een bacterie door een virus 
wordt geïnfecteerd, wordt het genetisch materiaal 
van het virus (meestal DNA) overgedragen naar de 
bacteriële gastheer cel. Onder bepaalde omstan-
digheden kan de bacterie immuniteit verkrijgen 

door fragmenten van het virus DNA op te nemen 
als nieuwe (repeat-spacer) eenheden in de CRISPR 
op zijn chromosoom (figuur 1). Deze CRISPR is dus 
het geheugen van het anti-virus afweersysteem, 
vergelijkbaar met een soort archief met vinger-
afdrukken van inbrekers. Bij een nieuwe infectie 
door zo'n virus, kan het DNA van de indringer 
specifiek worden herkend. Dit is mogelijk omdat de 
informatie die is opgeslagen in het CRISPR archief, 
vanuit het CRISPR-DNA wordt overgeschreven tot 
een klein CRISPR-RNA, dat dient als gids voor een 
Cas-enzym om een match met de virale DNA-
sequentie te vinden, waarna dat zal worden geknipt 
en vernietigd (figuur 1).

Figuur 1: Schematische weergave van werkingsmechanisme van het CRISPR-Cas systeem. Dit anti-virus 
mechanisme verloopt via drie verschillende stappen. (1) Acquisition. Inbouw van kleine stukjes virus DNA 
als nieuwe spacer van het CRISPR archief. (2) Expression. Het overschrijven van de informatie opgeslagen 
in het CRISPR DNA naar CRISPR RNA (crRNA) dat uiteindelijk als gids dient om een match te vinden met 
virus DNA. (3) Interference. Na infectie van een virus waarvan al informatie is opgeslagen in het CRISPR 
geheugen, zal herkenning van het virus DNA plaats vinden, waarna het kapot geknipt wordt, zodat het virus 
onschadelijk is gemaakt.
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Potentieel van het CRISPR-systeem
Het ontrafelen van de moleculaire details van 
het CRISPR-Cas mechanisme (figuur 1), heeft de 
ontwikkeling mogelijk gemaakt van nieuwe gereed-
schappen voor genetische manipulatie. Wanneer 
Cas enzymen (bijvoorbeeld Cas9 of Cpf1 nucleasen; 
figuur 2A) worden uitgerust met specifiek ont-
worpen CRISPR-gids moleculen, vindt specifieke 
herkenning, binding en splitsing plaats van een 
complementaire DNA-sequentie (figuur 2). Wanneer 
het CRISPR-Cas-complex wordt geïntroduceerd in 
een biologische gastheer cel (bacterie, plant, mens), 
kan een breuk in het DNA op twee manieren gere-
pareerd worden door de DNA-reparatiesystemen 
van de gastheer:
(i) niet-homologe recombinatie, die leidt tot inacti-

vatie van het gen, of

(ii) homologe recombinatie in een nauwkeurige 
engineering (figuur 2B). 

Dit betekent dat deze nieuwe technologie, naast 
de engineering van micro-organismen, kan worden 
gebruikt om heel specifiek het DNA van planten 
en dieren aan te passen. Bovendien kan op deze 
manier de DNA-sequentie in menselijke cellen 
veranderd worden om mutaties te corrigeren die 
verantwoordelijk zijn voor een genetische ziekte. 
Het aanpassen van het DNA ('genoom editing') kan 
heel subtiel zijn, zoals het repareren van één enkele 
fout in de DNA-code van het humane genoom, dus 
één van de 3.000.000.000 bouwstenen! Dit werd 
altijd gezien als de heilige graal van moleculaire 
geneeskunde, en door ontwikkeling van de CRISPR-
Cas technologie is dit nu binnen handbereik.

Figuur 2: Toepassing van CRISPR-Cas. (A.) Schematische weergave van twee Cas enzymen (Cas9 en Cpf1) 
die veel worden gebruikt voor genoom editing in cellen van bacteriën, planten en mensen. DNA (blauw) kan 
heel specifiek worden herkend door de crRNA gids (rood) van de Cas enzymen, waarna beide DNA strengen 
geknipt worden (pijlen). (B.) Het herkennen en knippen van een specifieke plek in het DNA door een Cas 
enzym, wordt gevolgd door een reparatie door de cel waarin zich dit afspeelt. Dat kan onnauwkeurig (niet-
homoloog) of nauwkeurig (homoloog). In het eerste geval leidt dat vaak tot inactivatie van het gen waarin 
de knip is aangebracht. In geval van het homologe systeem kan zeer nauwkeurig het DNA worden aange-
past, zodat bijvoorbeeld genetische foutjes kunnen worden aangepast ('gen therapie').
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Toepassing van CRISPR in dieren en 
planten
Onlangs is de kracht van de CRISPR-technologie 
in dieren aangetoond door specifieke, ziektever-
wekkende puntmutaties te introduceren in genen 
van muizen en ratten, zodat ze gebruikt kunnen 
worden als modellen voor analyse van mensen met 
vergelijkbare genetische afwijkingen. Verder zijn 
door het maken van minimale DNA-veranderingen 
bijvoorbeeld hoorn-loze koeien en steriele zalmen 
gemaakt. Andere toepassingen zijn het verho-
gen van de opbrengst van melk, wol en vlees, en 
het beschermen van dieren tegen infecties door 
bacteriën en virussen. CRISPR-Cas genen zijn ook 
geïntroduceerd in het genoom van muggenstam-
men met als doel snel genetische kenmerken 
zoals resistentie tegen pathogenen of steriliteit in 
wilde muggenpopulaties te stimuleren. Dergelijke 
'gene-drive'-strategieën zouden uiteindelijk door 
muggen verspreide ziekten zoals malaria en Zika 
kunnen uitroeien zonder het gebruik van giftige 
insecten-bestrijdingsmiddelen (pesticiden). Een 
ander voorbeeld betreft het gebruik van CRISPR 
voor het 'humaniseren' van het DNA van varkens. 
Dit gebeurt door het verwijderen van geïntegreerd 
viraal DNA (retro-virussen) uit de chromosomen van 
het varken, waardoor een fundament wordt gelegd 
voor het toekomstige gebruik van deze dieren als 
veilige orgaandonoren voor menselijke ontvangers.

In planten heeft op CRISPR-gebaseerde bewer-
king geresulteerd in ziektebestendige rijst, en in 
champignons die niet bruin worden als ze worden 
gesneden. Recent is een spectaculaire aanpassing 
beschreven van een wilde tomaat (met relatief 
weinig vruchten ter grootte van erwten) naar een 
tomaat die qua opbrengst niet onderdoet voor de 
tomaten die nu bij de groenteboer liggen. Deze 
'gedomesticeerde' tomaten zijn voortgekomen 
uit een klassiek kruisingsproces van vele honder-
den jaren, waarbij met name geselecteerd is voor 
een grotere opbrengst. Deze vorm van selectie is 
ten koste gegaan van een aantal oorspronkelijke 
eigenschappen van de wilde tomaat, zoals smaak, 
voedingswaarde en bepaalde vormen van ziektere-
sistentie. Door slechts 6 genen van de wilde tomaat 

te inactiveren is onlangs met CRISPR-Cas binnen 
een paar maanden een tomatenplant gecreëerd 
met een vergelijkbare opbrengst verhoging, echter 
met behoud van smaak en voedingswaarde.

Belangrijk is dat het met de CRISPR-Cas benadering 
nu mogelijk is om hele kleine genetische verande-
ringen te genereren waarbij er geen vreemd DNA 
in het betreffende organisme wordt geïntrodu-
ceerd. Bovendien kunnen zo puntmutaties worden 
geïntroduceerd die niet verschillen van natuurlijke 
mutaties. Door te kijken naar het eindproduct in 
plaats van naar het productieproces, is in lan-
den zoals de VS en Japan besloten om dergelijke 
planten en dieren niet te beschouwen als "gene-
tisch gemodificeerde organismen" (GGO's). Omdat 
hierdoor het zeer langdurige en kostbare GGO-
onderzoekstraject niet meer vereist is, betekent dit 
dat ze relatief snel geïntroduceerd kunnen worden 
op de levensmiddelen markt. Het is te hopen dat het 
doordringt tot de beleidsmakers, zeker in Europa, 
dat het de hoogste tijd is om de GGO wetgeving zo 
aan te passen dat er met volle kracht gewerkt kan 
gaan worden om, met de groeiende bevolking op 
een opwarmende planeet, de veilige en duurzame 
productie van voldoende gezond voedsel ook in de 
toekomst te kunnen garanderen.

CRISPR voor humane gentherapie
Hoewel CRISPR-toepassingen in de flora en fauna 
van de planeet al opwindend zijn, is de impact 
van het bewerken van genen in mensen waar-
schijnlijk nog veel groter. Aan de ene kant vormen 
de mogelijkheden van CRISPR-Cas een enorme 
belofte, maar aan de andere kant wordt het gezien 
als een potentiële bedreiging. Voor veel gene-
tische ziekten kan CRISPR worden gebruikt om 
de gemuteerde genen bij patiënten te repareren. 
Een reeks van laboratoriumexperimenten hebben 
de afgelopen jaren inderdaad de verbluffende 
mogelijkheden laten zien. In geïsoleerde menselijke 
cellen is CRISPR recentelijk gebruikt voor het cor-
rigeren van de mutaties die verantwoordelijk zijn 
voor cystic fibrosis, sikkelcelanemie, een bepaalde 
vorm van blindheid, een ernstige vorm van immu-
nodeficiëntie (de "bubble boy" -ziekte), en nog 



41

1.5  CRISPR-Cas: van biologie tot toepassing

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

vele andere ziekten. Onderzoekers hebben ook de 
CRISPR-technologie gebruikt om de fouten te corri-
geren die leiden tot Duchenne-spierdystrofie, door 
precies het beschadigde gebied uit het gemuteerde 
gen te verwijderen, terwijl de rest ongewijzigd 
blijft. CRISPR is zelfs gebruikt als een mogelijke 
behandeling voor AIDS, door het HIV-virus DNA uit 
geïnfecteerde cellen te knippen. 

Omdat CRISPR het mogelijk maakt om op een 
precieze en relatief eenvoudige manier DNA te 
bewerken, is elke genetische ziekte die wordt ver-
oorzaakt door een enkele onderliggende mutatie 
nu potentieel behandelbaar. Zelfs sommige vormen 
van kanker kunnen binnenkort worden behandeld 
door de immuuncellen uit het bloed van een patiënt 
met behulp van de CRISPR-technologie te pro-
grammeren, zodat deze met een hogere efficiëntie 
tumoren kunnen opsporen en vernietigen. Hoewel 
er nog veel werk aan de winkel is voordat CRISPR-
gebaseerde therapieën beschikbaar zullen zijn voor 
menselijke patiënten, is hun potentieel duidelijk. 
De stormachtige ontwikkeling van het CRISPR veld 
heeft gen therapie een stuk dichterbij gebracht. 
De kans is groot dat dit binnen 10 jaar levens van 
patiënten ingrijpend gaat veranderen. 

Wat is de limiet?
In plaats van de behandeling van genetische 
ziekten, kan zelfs overwogen worden om CRISPR 
te gebruiken om ziekten te voorkomen. Je zou 
dit kunnen doen door het DNA te bewerken van 
geslachtscellen (eicellen, spermacellen) of van 
embryo's. De CRISPR-technologie kan worden 
gebruikt om erfelijke genetische veranderingen 
aan te brengen in menselijk geslachtscellen, ook 
wel 'kiembaan' genoemd. Ervan uitgaande dat het 
repareren van genen veilig en doeltreffend wordt 
uitgevoerd, kunnen zodoende ziekteverwekkende 
mutaties permanent, ook in toekomstige genera-
ties, hersteld worden voordat ze leed veroorzaken. 

Maar als het eenmaal mogelijk wordt om de DNA-
sequentie van gemuteerde genen terug te brengen 
naar hun 'normale' versies in embryo's, kan de ver-
leiding ontstaan om 'normale' genen te veranderen 

naar zogenaamd 'superieure' varianten. Op basis 
van onduidelijke gezondheidsrisico's en ethische 
aspecten, zijn CRISPR onderzoekers en beleidsma-
kers overeengekomen dat het embryo onderzoek 
vooralsnog fundamenteel moet zijn, en na twee 
weken moet worden afgebroken. Desondanks zijn 
er eind 2018 in China twee baby's geboren waarvan 
het DNA op embryo niveau is aangepast ter preven-
tie van infectie door het HIV virus. Dit heeft geleid 
tot scherpe veroordelingen wereldwijd, zowel uit de 
wetenschappelijke gemeenschap als uit de politiek. 

Zeker omdat er technisch gezien heel veel moge-
lijk is met het CRISPR systeem, is het van groot 
belang dat er een brede discussie gevoerd wordt 
over de voorwaarden en grenzen van wat wen-
selijk en toelaatbaar zou moeten zijn. Er was veel 
verontwaardiging over genoemde HIV-resistente 
baby's. Moeten we aanpassingen van embryo's 
altijd verbieden? Of zijn er bepaalde gevallen dat 
het wel moet kunnen? Moeten we bijvoorbeeld 
beginnen met het bewerken van genen bij onge-
boren kinderen om hun levenslange risico op de 
ziekte van Alzheimer, hartaandoeningen of diabe-
tes te verlagen? Hoe zit het met het uitrusten van 
ongeboren kinderen met gunstige eigenschappen, 
zoals verhoogde kracht en cognitieve vaardighe-
den, of cosmetische eigenschappen zoals oog- en 
haarkleur? Wie beslist wanneer de techniek veilig 
genoeg is, en waar trekken we de grens? In veel 
gevallen is de nu al gebruikte techniek van embryo 
selectie een goede manier om gezonde embryo's te 
verkrijgen. Misschien moeten we ons daar voorlopig 
maar toe beperken.

Conclusie
Het CRISPR-verhaal is een prachtig voorbeeld van 
hoe fundamenteel, nieuwsgierigheid gedreven 
onderzoek (in dit geval naar een bacterieel afweer-
systeem) heeft geresulteerd in een technologie die 
een grote impact kan hebben op onze samenleving. 
We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. 
Enkele resterende grote technische uitdagingen 
van menselijke CRISPR-toepassingen betreffen de 
specificiteit en het afleveren van het systeem in 
specifieke weefsels. Afgezien van deze praktische 
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problemen, zijn de kansen van op CRISPR geba-
seerde genoombewerking alleen beperkt door 
onze genetische inzichten, door onze collectieve 
verbeeldingskracht, en niet in de laatste plaats door 
wat we ethisch aanvaardbaar vinden. Jesaja zou 
waarschijnlijk trots op ons zijn: de zwaarden worden 
momenteel omgesmeed in allerlei heel nuttige 
ploegen. Als we er verstandig mee omgaan, kunnen 
we daar hele mooie dingen mee doen!
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Simon heeft zojuist zijn eerste ontdekking1) 
gedaan. Tijdens een nachtwandeling nabij het 
Kuala Belalong veldstation in het regenbos 

van Brunei, greep hij ineens naar een dood blad 
van een klimplant die dwars over het pad hing. Alle 
anderen — de overige deelnemers, de drie Bruneise 
studenten, de vijf ervaren dierkundigen met een 
gezamenlijke veldervaring van vele tientallen jaren, 
ja zelfs de slakkendeskundige die mee was — had-
den eenvoudigweg gebukt om onder de klimplant 
door te lopen zonder ook maar een blik erop te 
werpen.

Maar er was iets op het oppervlak van het klimplan-
tenblad dat de aandacht van Simon getrokken had. 
“Hé, is dat geen naaktslak?” riep hij naar de rest van 
de groep, en haalde met zijn vingers een slijmerig, 
goed gecamoufleerd weekdiertje er vanaf. Iedereen 
kwam om hem heen staan en scheen met hoofd-
lampen naar het beestje in Simons handpalm, dat 
bij zoveel aandacht zijn oogsteeltjes schielijk introk. 

De volgende dag wordt door de aan de expeditie 
deelnemende malacoloog (weekdierdeskundige) 
bevestigd dat het dier dat Simon heeft gevonden 
waarschijnlijk een nieuwe soort is, en gedurende de 
daaropvolgende dagen onderwerpen Simon en hij 
het exemplaar aan grondig onderzoek.

Dit klinkt misschien als een doodnormale gebeurte-
nis tijdens een willekeurige tropische biologische 
expeditie. Maar de reis waar Simon aan deelnam 
was geen gewone expeditie, en Simon is ook hele-
maal geen bioloog. Hij is bedrijfsleider bij een 
ongediertebestrijdingsbedrijf in Bristol, Engeland 
en heeft, samen met zijn 14-jarige zoon Alfie, een 
plek geboekt op een van onze zogenoemde "taxon 
expeditions" — expedities waarbij niet-biologen zelf 
nieuwe dier- en plantensoorten kunnen ontdekken.

1) Een kortere, Engelstalige versie van deze tekst 
verscheen eerder in PULSE, de nieuwsbrief van 
de Linnean Society, Londen

Prof. Dr. M. (Menno) Schilthuizen
 – Naturalis Biodiversity Center en Universiteit 

Leiden
 – Wetenschappelijk adviseur bij Taxon Expeditions

https://taxonexpeditions.com/

1.6   Nieuwe diersoorten ontdekken met 'Citizen Science'

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 2 december 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
In een tijd waarin we planeten en zwarte gaten 
vele lichtjaren ver kunnen waarnemen, is het ver-
wonderlijk te beseffen dat hier op aarde een groot 
deel van de flora en fauna nog onbekend is. Hoe-
wel de grotere dieren en planten vrij goed gedo-
cumenteerd zijn, bestaan er nog vele miljoenen 
insecten en andere ongewervelden die nog geheel 
onbekend en onbenoemd zijn. Bovendien is steeds 
minder geld beschikbaar voor zulk basaal inventari-
satiewerk. Dit is zorgwekkend, aangezien onze eco-
systemen voor een groot deel van zulke kleinere or-
ganismen afhankelijk zijn en er een uitstervingsgolf 
gaande is die door dit gebrek aan kennis aan onze 
aandacht ontsnapt. Er is echter hoop: dankzij DNA-
technieken, digitalisering en 'citizen science' begint 
zich een inhaalslag af te tekenen die zich groten-
deels buiten de reguliere wetenschap afspeelt.
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Ingebedde amateurs
Zo'n vier jaar geleden kregen grottenbiologe Iva 
Njunjić en ik het eerste idee voor Taxon Expeditions, 
en dat kwam door twee inzichten. 
Ten eerste: elke keer wanneer we lezingen voor 
een algemeen publiek geven over ons onderzoek, 
blijken mensen het een heel spannend idee te 
vinden dat je vandaag de dag, bijna drie eeuwen 
nadat de Zweedse natuurvorser Carolus Linnaeus 
startte met het inventariseren van de flora en fauna, 
nog nieuwe diersoorten kunt ontdekken. “Hoe weet 
je nou of zo'n dier nieuw is?” wordt er dan gevraagd, 
of: “Wie bepaalt dan welke naam het krijgt?” 
Ten tweede: de internationale studenten die we 
jaarlijks meenemen op de veldcursussen tropische 
biologie van de Universiteit Leiden in Borneo komen 
in hun jeugdherberg soms ecotoeristen tegen die 
hen vragen of zulke cursussen ook bestaan voor 
'gewone' mensen.

Deze beide observaties maakten ons erop 
attent dat het organiseren van veldcursussen 

biodiversiteits-studie voor niet-biologen wellicht 
een levensvatbaar idee zou kunnen zijn. Er bestaan 
natuurlijk al allerlei organisaties die reizen voor eco-
toeristen organiseren waarbij ze vrijwilligerswerk in 
de natuur kunnen doen of meedraaien met lopend 
onderzoek. Als je in groepsverband wilt gaan 
vogelen, macro-foto's van insecten maken, planten 
determineren of zelfs meehelpen bij de bescher-
ming van bedreigde zoogdieren, dan bestaan daar 
allerlei mogelijkheden voor.

Maar we besloten met Taxon Expeditions (https://
taxonexpeditions.com/) nog een paar stapjes verder 
te gaan. We organiseren echte wetenschappelijke 
expedities naar biodiversiteits-hotspots, geleid door 
topwetenschappers en daarbij laten we een groep 
ecotoeristen toe die als betalende deelnemers in 
de groep worden ingebed. Die leken-deelnemers 
krijgen tijdens de expeditie een basiscursus 
tropische veldbiologie (figuur 1); ze leren 
technieken voor het verzamelen van insecten en 
andere ongewervelde diertjes in grotten (figuur 2), 

Figuur 1: Botanicus Daniele Cicuzza van University Brunei Darussalam deelt zijn kennis van 
de vegetatie van het regenbos.    (Foto: Pierre Escoubas / Taxon Expeditions).
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Figuur 2: Tijdens een expeditie in het Durmitor-gebergte in Montenegro werd, voor het eerst in 
de geschiedenis, ín een grot DNA afgelezen van grottenorganismen. Het DNA werd geïsoleerd 
door citizen scientists.     (Foto: Pierre Escoubas / Taxon Expeditions).

Figuur 4: Deelnemers hard aan het werk in het laboratorium van het veldstation in hartje Borneo. 
       (Foto: Iva Njunjić /Taxon Expeditions).
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ook William, een schoolhoofd uit Austin, Texas; of 
importmanager Angela uit Singapore) exemplaren 
die ze vervolgens, onder leiding van expert-taxo-
nomen, in het veldlab bestuderen (figuur 4, zie 
vorige pagina). Op onze expedities naar Borneo 
leggen we de nadruk op landslakken en naaktslak-
ken, waterkevers (figuur 5) en kleine aaskevers. Op 
onze Montenegro-expedities gaat de aandacht uit 
naar watermijten en ondergronds levende slakken. 
Deze typen organismen zijn zo rijk aan soorten en 
de gebieden waar we naartoe gaan zijn zo slecht 
onderzocht, dat het bijna gegarandeerd is dat de 
taxonomen erin zullen slagen om één of meer 
onontdekte soorten te vinden tussen de veelheid 
aan exemplaren die door de deelnemers verzameld 
wordt.

Gedurende de veldexpeditie, die zo'n tien dagen 
duurt, leren de deelnemers (inclusief lokale studen-
ten die in staat worden gesteld om deel te nemen, 
figuur 6) van de experts (en dat zijn naast taxono-
men ook genetici, ecologen, en macro-fotografen) 
alle nieuwe en oude kneepjes van het vak (figuur 7). 

beken, boomkruinen  (figuur 3) en de bosbodem. 
We bouwen ook een veldlaboratorium op, 
compleet met digitale bibliotheek, microscopen 
en een draagbaar DNA-laboratorium waarbij we de 
laatste geminiaturiseerde 'nanopore-technologie' 
hanteren.

Kever-genitalia
Tijdens het onderwijsgedeelte van de cursus verza-
melen de deelnemers (mensen zoals Simon, maar 

Figuur 5: Zoetwaterbiologie: Dr. Hendrik Freitag 
van Ateneo de Manila University in de Filippijnen 
laat zien hoe hij waterkevers vangt in een tropische 
bergbeek. (Photo Charlie Elder / Taxon Expeditions).

Figuur 3: Vast onderdeel van de tropische expedities: 
instructies in boomklimmen, want de meeste biodi-
versiteit bevindt zich hoog in de boomkruinen.  
 (Foto: BRUASCENT / Taxon Expeditions).
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Figuur 6: Plaatselijke biologiestudenten van Universiti Brunei Darussalam; op iedere expeditie worden en-
kele locale studenten gesponsord.    (Foto: Pierre Escoubas / Taxon Expeditions). 

Figuur 7: Ouderwetse vlindernetjes behoren nog steeds tot de standaarduitrusting van de heden-
daagse natuuronderzoeker. Hier is deelnemer Aleks Krotoski uit Engeland in actie bij het vangen 
van libellen in Borneo.    (Foto: Pierre Escoubas / Taxon Expeditions).
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Ze leren hoe ze de verzamelde exemplaren zodanig 
kunnen behandelen en bestuderen dat ze gege-
vens verkrijgen die gebruikt kunnen worden in een 
wetenschappelijke publicatie. Tijdens avondcolle-
ges en practica leren ze hoe je een morfologische 
beschrijving maakt van een naaktslak, of hoe je een 
klein kevertje ontleedt en een tekening kunt maken 
van de geslachtsorganen. Ze krijgen DNA te isoleren 
uit stukjes weefsel en leren daar de DNA-code van 
af te lezen, en ook hoe je publiceerbare macrofoto's 
kunt maken van diertjes die soms minder dan een 
millimeter lang zijn. Gedurende de expeditie wor-
den al deze elementen verwerkt in één of meerdere 
manuscripten voor wetenschappelijke publicaties 
die vervolgens worden aangeboden aan echte 
wetenschappelijke tijdschriften, soms (als het werk 
voorspoedig gaat en als er een internetverbinding 
is in het veldstation) nog voor de expeditie is afgelo-
pen. En tijdens een vrolijke verkiezing op de laatste 
avond van de expeditie worden de wetenschap-
pelijke namen gekozen voor de nieuwe soorten.

Aangezien we bijna al het onderzoek (DNA-analyse, 
beschrijvingen, fotografie en tekenwerk) in het veld 
doen, is het meestal niet nodig om exemplaren te 
exporteren naar Nederland. Het meeste materiaal 
dat we verzamelen kan daarom (netjes geprepa-
reerd en geëtiketteerd) worden achtergelaten in 
plaatselijke natuurhistorische musea en collecties, 
waar het beschikbaar blijft voor raadpleging door 
lokale natuuronderzoekers en -beschermers, fysiek 
dan wel virtueel. Dat laatste is dankzij het feit dat 
we onze waarnemingen ook deponeren in web-
sites zoals Beetles of Borneo (http://borneobeetles.
myspecies.info/), Bornean Terrestrial Molluscs (http://
borneanlandsnails.myspecies.info/), en iNaturalist 
(https://www.inaturalist.org/observations/txex).

Het grotere belang
Tot nu toe hebben we zeven van zulke Taxon 
Expeditions op touw gezet, twee naar Maleisisch 
Borneo (naar de natuurparken Maliau Basin en 
Tawau Hills Park, figuur 8), twee naar het Durmitor 
gebergte in Montenegro, en twee naar het Ulu 
Temburong regenwoud in Brunei. De zevende 
ging, verrassend genoeg, naar het Vondelpark in 

Amsterdam (figuur  9, 10); want zelfs in Nederland, 
dat biologisch gezien zo'n beetje het best 
onderzochte land ter wereld is, zijn nog nieuwe 
diersoorten te vinden, met name in groepen kleine 
vliegende insecten zoals mineer- en bochelvliegen 
en sluipwespen. 

Voor 2020 hebben we vijf trips op stapel staan, 
waaronder ook nieuwe bestemmingen: Panama en 
het Maleisisch schiereiland. Ook hopen we verschil-
lende nieuwe 'urbane expedities' te kunnen houden 
in grote steden in West-Europa. De output tot nu 
toe is een totaal van 15 nieuwe kevers, 5 nieuwe 
slakken, 1 nieuwe spin en 2 nieuwe watermijten. 
Wetenschappelijke artikelen waar deze soorten in 
worden beschreven zijn reeds gepubliceerd of in 
voorbereiding, gewoonlijk met meerdere leken-
deelnemers als mede-auteurs.

De oogst aan nieuwe biodiversiteitsinformatie en het 
feit dat deze onderzoeksprojecten geheel gefinan-
cierd worden vanuit deelnamegelden die door de 
niet-wetenschappers worden betaald, zijn natuurlijk 
bewijs dat het systeem werkt en nieuwe nuttige 
wetenschappelijke gegevens oplevert. Dit is van 
groot belang in een tijd waarin het steeds moeilijker 
wordt om conventionele financiering te verkrijgen 
voor dit type basaal, inventariserend onderzoek. 
Financiers hebben toch vaak de neiging het af te 
doen als weinig meer dan 'postzegels verzamelen'.

Figuur 8: Niet alleen het kleine spul heeft de aan-
dacht; hier een rhinoceros neushoornvogel in Ma-
leisisch Borneo, gefotografeerd door deelnemer 
Charlie Elder.
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Echter, het werkelijke voordeel strekt zich verder uit 
dan de onmiddellijke financiële en wetenschappe-
lijke duurzaamheid: dankzij onze activiteiten zijn al 
tientallen burgerwetenschappers ('citizen scientists') 
vertrouwd geraakt met wat het vak van 'taxonoom' 
werkelijk inhoudt. Ze hebben bij ons praktische 
ervaring opgedaan met het zelf ontdekken van 
levende organismen die nooit eerder door mensen-
ogen zijn gezien. We hebben een tipje opgelicht 
van de sluier van de praktijk van taxonomisch 
veldonderzoek zoals honderden wetenschappers 
dat over de hele wereld dag in, dag uit uitvoeren, 
in een heldhaftige, soms wanhopige poging om het 
werk van Linnaeus, een complete inventaris van al 
het leven op aarde, af te maken voor het te laat is.

Onze deelnemers komen thuis van hun reis vol 
verhalen en enthousiasme en zullen hun vrienden 
en familie vertellen over het onderzoek en de 
ontdekkingen die ze zelf hebben gedaan. Ze zullen 
waarschijnlijk ook vertellen over de hartstocht en 
ijver waarmee hun begeleiders hen deelgenoot 

Figuur 9: Deelnemers aan het werk tijdens de expeditie in het Vondelpark, augustus 2019. 
(Foto: Iva Njunjić / Taxon Expeditions).

Figuur 10: Aphaereta vondelparkensis, een nieuwe 
sluipwespsoort uit het Vondelpark, ontdekt tijdens 
een 'taxon expeditie' in Amsterdam in augustus 2019. 

(Foto: Kees van Achterberg / Taxon Expeditions).
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hebben gemaakt van hun favoriete deel van de 
biodiversiteit. En hun levens zullen zijn verrijkt 
met een ervaring die geen gewoon reisbureau 
kan bieden: het besef een blijvende, onuitwisbare 
bijdrage te hebben geleverd aan de catalogus van 
al het leven op aarde.

Verder lezen:
1. Schilthuizen, M., Seip, L. A., Otani, S., Suhaimi, 

J., & Njunjić, I., 2017, Three new minute leaf litter 
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Chrysomelidae), Biodiversity data journal, (5), 
e21947. doi:10.3897/BDJ.5.e21947.

2. Freitag, H., Pangantihon, C. V., & Njunjić, I., 2018, 
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Dynamische systemen, modellen en 
kruisbestuiving
In algemene termen is een dynamisch systeem 
een voorschrift dat, vanuit een gegeven beginsitu-
atie, de evolutie van een proces bepaalt. Wiskundig 
gezien heeft het voorschrift vaak de vorm van een 
differentiaalvergelijking – waarin de verandering 
van een aantal grootheden wordt vastgelegd door 
die grootheden zelf. In de praktijk is zo’n voorschrift 
typisch een (wiskundig) model dat bijvoorbeeld de 
interactie tussen prooi- en roofdieren of wind en 
water beschrijft. De ontwikkeling van het vakgebied 
dynamische systemen vindt plaats op de snijvlakken 
van de wiskunde en andere vakgebieden. Nieuwe, 
algemene wiskundige inzichten zijn ontstaan uit 
onderzoek aan concrete modellen – zoals Poincaré’s 
werk aan de stabiliteit van het zonnestelsel, Smale’s 
meetkundige constructies op basis van van der Pol’s 
elektronische schakelingen en Lorenz’ simulaties 
van gereduceerde weervoorspellingsmodellen. De 
wiskundige inzichten dragen tegelijkertijd bij aan 
een dieper begrip van de gemodelleerde processen: 
het vakgebied dynamische systemen ontwikkelt 
zich via een vruchtbare kruisbestuiving tussen de 
wiskunde en andere vakgebieden.

Patroonvorming
Water dat stroomt over een zanderige rivier- of 
zeebodem beïnvloedt de vorm van die bodem: ook 
op een oorspronkelijk volledig vlakke bodem kun-
nen zandribbeltjes – met een typische golflengte 
van een tiental centimeters – ontstaan, of juist grote 
zandbanken van honderden meters lang. Ook dit 
proces kan gemodelleerd worden, het ‘voorschrift’ 
heeft dan typisch de vorm van een stelsel partiële 
differentiaalvergelijkingen die bijvoorbeeld de 
verandering van de stroomsnelheid van het water, 
de concentratie van in water zwevend zand en de 
vorm van de bodem beschrijft. Deze grootheden 
evolueren niet alleen in de tijd, ze variëren ook in 
de ruimte, sterker nog: de ribbeltjes en zandban-
ken ontstaan als ruimtelijke patronen op de vlakke 
bodem.

Prof. dr. A. (Arjen) Doelman
Mathematisch Instituut
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/en/staffmembers/arjen-doelman
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 16 december 2019.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Geleidelijk veranderende omgevingsfactoren 
zoals klimaat en – minstens zo belangrijk – begra-
zing, kunnen gezonde ecosystemen veranderen in 
woestijnen. Dit soort processen kunnen wiskun-
dig gemodelleerd worden aan de hand van zoge-
naamde reactie-diffusie systemen. Dit zijn voor-
beelden van ‘oneindig-dimensionale’ dynamische 
systemen. Vegetatiepatronen vormen in dit ver-
woestijningsproces een cruciale stap tussen onge-
repte, homogeen begroeide savannes en volledig 
onbegroeide woestijnen.

Prof. Doelman besprak nieuwe inzichten in het 
ontstaan, veranderen en het uiteindelijk verdwij-
nen van deze patronen, zowel vanuit ecologisch 
als wiskundig oogpunt. De kruisbestuiving tussen 
deze en andere vakgebieden staat hierbij centraal. 
Recent werd bevestigd (door metingen aan vege-
tatiepatronen in Somalië) dat in de wiskundige 
voorspelling de zogenaamde ‘Busse balloon’ – een 
begrip uit de stromingsleer – inderdaad een grote 
rol speelt bij het begrijpen van de robuustheid en 
veerkracht van vegetatiepatronen ten opzichte van 
omgevingsveranderingen.
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Het bestuderen en begrijpen van het ontstaan en 
de daarop volgende groei en ontwikkeling van dit 
soort patronen heeft zich sinds de eerste helft van 
de vorige eeuw ontwikkeld tot een deelgebied 
van het vakgebied dynamische systemen: pattern 
formation. Een belangrijk gedeelte van de wortels 
bevindt zich in de natuurkunde en met name in de 
stromingsleer: het ontstaan van turbulentie vanuit 
een oorspronkelijk gladde stroming kan gezien 
worden als één van de grootste uitdagingen binnen 
dit onderzoeksgebied. 

Geheel in de geest van het vakgebied dynami-
sche systemen werkte de, door zijn werk aan de 
fundamentele logica, het breken van de Enigma 
code en het ontwikkelen van de computer, wereld-
beroemd geworden Britse wiskundige Alan Turing 
in de laatste jaren voor zijn zelfmoord aan een 
fundamentele vraag in de (ontwikkelings)biologie: 
“Hoe ontstaan in de ontwikkeling van een embryo de 
eerste ‘vormen’ vanuit een oorspronkelijk homogene 
‘klomp’ identieke cellen?”. Om deze morphogenesis te 
verklaren poneerde hij het revolutionaire idee van 
wat wij deze dagen de Turing bifurcatie noemen [25]: 
een fundamenteel destabilisatiemechanisme dat 
ook in veel algemenere situaties het ontstaan van 
patronen kan verklaren – later bleek dat het sterk 
gerelateerd is aan de eerste stap in het proces dat 
in de stromingsleer uiteindelijk tot turbulentie leidt.

Verwoestijning
Verwoestijning is het gehele proces dat begint 
bij een homogeen begroeide ‘savanne’ en eindigt 
in de volledig onbegroeide kale grond van een 
woestijn. De oorzaak hiervan wordt typisch toe-
geschreven aan klimaatsverandering – met name 
een afnemende jaarlijkse regenval – al zijn andere 
(ook) door de mens aangestuurde factoren als (toe-
nemende) begrazing minstens zo belangrijk. Zo’n 
40% van het landoppervlak van onze aarde loopt 
het risico te ‘degraderen’ tot kale woestijn (als dat 
niet al gebeurd is), verwoestijning vormt een directe 
bedreiging voor de kwaliteit van leven van zo’n 
2 miljard mensen. De conceptuele schets van het 
verwoestijningsproces in figuur 1(a) poneert een 
aantal cruciale eigenschappen van dit proces: 
i. gebieden met vegetatiepatronen vormen een 

‘tussenproduct’ tussen savanne en woestijn; 
ii. de langzame graduele degradatie door toe-

nemende ‘stress’ – minder regen en/of meer 
begrazing – leidt tot een plotselinge ‘ineen-
storting’ waarin alle vegetatie op een snelle 
tijdschaal verdwijnt: a sudden catastrophic col-
lapse into the bare soil state, ook wel tipping 
genoemd;

iii. als een systeem eenmaal in de bare soil state is 
beland, zal de vegetatie ook onder verbeterende 
omstandigheden niet zomaar terugkeren: het 
proces is onomkeerbaar, er is sprake van hyste-
rese – zie [19]. 

Figuur 1: (a) Een conceptuele schets van het verwoestijningsproces met daarin zowel pattern formation, 
tipping als hysteresis – zie de tekst en [19]. (b) Vegetatiepatronen in Haud, Somalië (via Google Earth): de 
donkere (smalle) strepen zijn begroeid, de geel/oranje gebieden ertussen kale grond.



53

1.7   Dynamische systemen, patroonvorming en het ontstaan van woestijnen

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

Eigenschappen (i) en (iii) worden zowel bevestigd 
door observaties als door simulaties en (vanuit wis-
kundig standpunt relatief eenvoudige) analyses van 
allerlei verschillende modellen – zie bijvoorbeeld 
[16] en figuur 1(b) voor een satellietopname (via 
Google Earth) van vegetatiepatronen in het Haud 
gebied in Somalië (hetgeen slechts een specifiek 
voorbeeld is: dit soort patronen zijn over de gehele 
aardbol te vinden door zorgvuldig in te zoomen 
met Google Earth). Hoewel er vele indicaties zijn 
dat het verschijnsel tipping een centrale rol speelt 
in allerlei aan klimaatsverandering gerelateerde 
processen [15, 19], zijn er recente inzichten die daar 
juist in het kader van verwoestijning een andere kijk 
op geven – zie onder.

Vanuit wiskundig perspectief zijn er 
opvallend veel overeenkomsten tussen het ver-
woestijningsproces en het ontstaan van turbulentie: 
de ‘voorschriften’ die de processen beschrijven 
zijn in beide gevallen stelsels niet-lineaire partiële 

differentiaalvergelijkingen en in beide gevallen 
heeft de eerste stap het karakter van een Turing(-
achtige) bifurcatie. Ook de zogenaamde Busse 
balloon uit de stromingsleer blijkt een centrale rol 
te spelen in het verwoestijningsproces – zie onder. 
Er is echter ook een essentieel en intrigerend ver-
schil: terwijl de eerste patroonvormende bifurcatie 
bij vloeistofstromingen slechts het begin is van 
een cascade van stapsgewijs meer ingewikkeld 
wordende structuren, eindigt de morphogenesis 
van vegetatiepatronen juist zeer plotseling in een 
morphothanathos van de kale woestijn, zie ook 
figuur 3(a).

Reactie-diffusie modellen
Er bestaan tegenwoordig veel verschillende model-
len die de interactie tussen vegetatie en water 
in zogenaamde dryland ecosystems beschrijven, 
veruit de meeste hiervan hebben het karakter van 
een stelsel reactie-diffusie vergelijkingen en zijn 
op de een of andere manier gebaseerd op de 
drie oorspronkelijke modellen van Klausmeier [14], 
Rietkerk et al. [18] of Gilad et al. [12]. Deze modellen 
hebben met elkaar gemeen dat de vegetatie de 
rol speelt van activator en (grond)water die van 
inhibitor. Vegetatie activeert zichzelf omdat het de 
lokale grondkwaliteit verbetert – het zorgt ervoor 
dat water beter kan worden opgenomen – zodat er 
nog meer vegetatie bij kan groeien. Daarentegen 
inhibeert water zichzelf: door de aanwezigheid van 
water groeit de vegetatie en zal er juist meer water 
worden opgenomen. De eenvoudigste manier om 
de ruimtelijke verspreiding van zowel vegetatie als 
water te modelleren is aan de hand van diffusie – 
waarbij het van belang is te constateren dat er grote 
verschillen zijn tussen de diffusiecoëfficiënten 
omdat (grond)water zich veel sneller verplaatst dan 
vegetatie – de typische tijdschalen verhouden zich 
als uren/dagen versus jaren (zie o.a. [16] voor meer 
realistische modellen van de ruimtelijke processen). 
In dit soort activator- inhibitor systems with widely 
varying spatial scales vinden Turing bifurcaties 
op een volledig natuurlijke manier plaats [17, 20]: 
vegetatiepatronen hebben hun oorsprong in het 
door Turing in 1952 geponeerde morphogenesis 
mechanisme [25].

Figuur 2: Een drietal simulaties van ‘piek-patronen’ 
in een ecosysteemmodel gebaseerd op [14], waarbij 
de rode gepiekte krommen de (gelokaliseerde) ve-
getatiedichtheden als functie van de ruimtelijke co-
ordinaat x aangeven en de langzaamveranderende 
blauwe krommen de grondwaterconcentraties. (uit 
[2]): (a) de 1-piek ‘oase’; (b) een onregelmatig 5-piek 
patroon; (c) een regelmatig 5-piek (Turing) patroon.

(c)

(b)

(a)
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Turing patterns zijn echter perfect ruimtelijk 
periodiek – zie figuur 2(c) en figuur 3(a) – terwijl 
simulaties van bovengenoemde reactie-diffusie 
modellen ook heel andersoortige patronen laten 
zien: figuur  2(a) toont een ‘oase’, een geïsoleerde 
vegetation spot omringd door kale grond, figuur 2(b) 
heeft net als figuur 2(c) vijf van dit soort gelocali-
seerde vegetation spots, maar anders dan figuur 2(c) 
is de verdeling van deze spots onregelmatig – zoals 
in de satellietopname van figuur 1(b). Merk op 
dat in de simulaties van figuur 2 als gevolg van 
de widely varying spatial scales de vegetatiepieken 
zeer smal zijn ten opzichte van de brede stukken 
kale grond en dat deze plots slechts één ruimtelijke 
richting laten zien, zodat ze alleen vergeleken kun-
nen worden met doorsneden van de observaties in 
figuur 1(b) loodrecht op de (vegetatie)strepen.

De Busse balloon
Zowel in de stromingsleer als in ecosysteemmodel-
len initieert de Turing bifurcatie niet één specifiek 
ruimtelijk periodiek patroon, maar een hele familie 
van (ruimtelijk periodieke) patronen. Meer precies: 
zodra een parameter door de kritische (bifurcatie) 
waarde heen is gegaan, is er een ‘band’ van golfge-
tallen waarvoor (stabiele) Turing(-achtige) patronen 
bestaan. In het kader van ecosystemen is die para-
meter typisch gerelateerd aan de (afnemende) 
jaarlijkse regenval, in convectie-experimenten – 
waarbij een laag vloeistof tussen twee platen van 
onderen verhit wordt – is dat het zogenaamde 
Rayleigh getal R dat onder andere afhangt van 
het temperatuurverschil tussen de twee platen. De 
natuurkundige Friedrich Busse heeft in de jaren 70 
van de vorige eeuw de randen van deze band als 
functie van het Rayleigh getal R bepaald (met 
behulp van computersimulaties – toen al!). Hij 
vond op deze manier een ‘ballonvormig gebied’ 
– de Busse balloon – in het (golfgetal k, Rayleigh 
getal R)-gebied dat ‘opende’ bij de kritische waarde 
Rc,1 waarbij de (Turing-type) convectie-patronen 
ontstaan en ‘sloot’ bij Rc,2 > Rc,1, waar voorbij alleen 
meer ingewikkelde ‘gemoduleerde convectie-
cellen’ konden worden waargenomen (op weg naar 
fully developed turbulence voor nog grotere waarden 
van R) – zie [5].

Eenzelfde Busse balloon kan bepaald worden in 
ecosysteemmodellen [24, 26] – zie de ‘banaan-
achtige’ structuur in het (jaarlijkse regenval A, 
golfgetal k)-vlak in figuur 3(b) en merk op dat 
deze inderdaad duidelijk aangeeft dat er bij een 
gegeven parameterwaarde A < Ac – waarbij Ac 
wederom de Turing bifurcatiewaarde is – een ‘band’ 
van toegestane golfgetallen k is waarvoor stabiele, 
ruimtelijk periodieke, (Turing) patronen bestaan. 
Hoewel een parameter die de jaarlijkse regenval 
representeert vanuit verschillende standpunten 
wellicht de meest natuurlijke control parameter is, 
is deze minder geschikt om de modelvoorspelling 
over het bestaan van de Busse balloon te valideren 
aan de hand van observaties: de jaarlijkse regenval 
is een langzaam veranderende parameter en er zijn 
eenvoudigweg te weinig betrouwbare waarnemin-
gen die voldoende ver teruggaan in de tijd. In [4] is 
er daarom voor gekozen om een ‘instantane’ Busse 
balloon – dus voor vaste A – te bepalen als functie 
van de parameter C die door de lokale helling van 
het terrein bepaald wordt – één van de andere para-
meters in de modellen. Vanzelfsprekend varieert 
C in terreinen zoals figuur 1(b): het is mogelijk om 
een kwalitatieve vergelijking te maken tussen de 
modelmatige Busse balloon in het (lokale helling C, 
golfgetal k)-vlak en geobserveerde patronen als 
die in Somalië (figuur 1(b)). In [4] wordt het bestaan 
van zo’n Busse balloon inderdaad bevestigd aan de 
hand van de observaties in Somalië.

Het bestaan van deze Busse balloon betekent meer 
dan de observationele validatie van een concept 
uit de theorie van pattern formation. Het geeft 
aan dat een ecosysteem een enorm arsenaal heeft 
aan stabiele begroeide toestanden waaruit het 
kan ‘kiezen’. Dat betekent dus met name dat de 
‘veerkracht’ – resilience – van het ecosysteem veel 
groter is dan a priori werd verwacht en ook dan 
gesuggereerd wordt door de conceptuele schets in 
figuur 1(a): mocht een zekere toestand van het sys-
teem door veranderende omstandigheden instabiel 
worden, dan zijn er zeer veel alternatieve begroeide 
toestanden die nog wel stabiel zijn: het idee van 
tipping – ofwel dat het systeem in zo’n geval moet 
‘instorten’ tot een volledig onbegroeide bare soil 
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final desertification catastrophe. Zonder kennis van 
de Busse balloon zou dit een zeer mysterieus proces 
zijn, echter, als we de ‘baan’ van het systeem door de 
Busse balloon plotten – zoals in figuur 3(b) – wordt 
het optreden van de vijf mini-catastrofes opeens 
een stuk begrijpelijker: zolang het periodieke 
patroon waarvoor het systeem ‘gekozen’ heeft, een 
golfgetal k heeft, dat overeenkomt met een punt 
(in het (A, k) vlak) dat zich in het binnengebied van 
de Busse balloon bevindt, heeft het systeem geen 
reden zich aan te passen. Echter, als A afneemt, zal 
dit punt door de rand van de Busse balloon heen 
prikken, hetgeen betekent dat voor dit golfgetal k 
het periodieke patroon niet langer stabiel is en dat 
het dus moet ‘verdwijnen’ (in de praktijk kan het ook 
niet langer worden waargenomen). Het systeem 
moet op zoek naar een nieuwe stabiele toestand 
en vindt dat door ‘terug te kaatsen’ van de rand 
van de Busse balloon en een alternatief golfgetal ǩ 
te selecteren zodat het punt (A, ǩ) zich weer wel in 
het binnengebied van de Busse balloon bevindt. 
Ofwel: bij langzaam afnemende regenval speelt het 
ecosysteem een potje biljart in het binnengebied 
van de Busse balloon, iedere keer dat het tegen 
de rand kaatst vindt er een mini-catastrofe plaats, 
tot een laatste keer waarbij de patronen definitief 
verdwijnen: morphothanathos.

Weerlegt dit scenario nu in z’n geheel het idee 
van tipping? Zo eenvoudig is het (wederom) niet: 

state – is waarschijnlijk te sterk gesimplificeerd. Een 
ecosysteem (dat verder met rust wordt gelaten!) 
kan veel ‘robuuster’ reageren op verslechterende 
omstandigheden dan tot voor kort gedacht, niet 
alle vegetatie zal zo maar verdwijnen. Bij verder 
gelijkblijvende of wellicht zelfs verbeterende 
omstandigheden zal het zich ook weer kunnen 
herstellen: ook de door figuur 1(a) gesuggereerde 
onomkeerbaarheid zal veel minder snel optreden 
dan op basis van een te eenvoudige analyse van het 
model te verwachten was.

To tip or not to tip: biljarten in de Busse 
balloon
In figuur 3(a) wordt een simulatie getoond van een 
model waarin de parameter A – die de jaarlijkse 
regenval representeert – langzaam afneemt in de 
tijd. Duidelijk is dat er patronen worden gevormd 
zodra A door de kritische waarde Ac,1  (≈  1.80), 
horende bij de Turing bifurcatie, zakt: Turings mor-
phogenesis. Tot aan de volgende kritische waarde 
van A, Ac,2  ≈  0.86, gebeurt er weinig: de (Turing) 
patterns zijn ‘robuust’. Echter, voorbij Ac,2 is grof-
weg de helft van de begroeide ‘spots’ verdwenen. 
Een tweede ‘mini-catastrofe’ waarop wederom 
grofweg de helft van de spots verdwijnt, vindt 
plaats rond Ac,3 ≈ 0.62. Dit proces herhaalt zich een 
aantal keren tot uiteindelijk bij Ac,7 ≈ 0.04 de laatste 
vier ondertussen behoorlijk geïsoleerde – en dus 
oase-achtige  – spots in één klap verdwijnen: the 

Figuur 3: (a) Een numerieke simulatie van het ontstaan – morphogenesis – en verdwijnen – morphothana-
thos – van vegetatiepatronen als functie van een langzaam afnemende jaarlijkse regenval parameter A in 
een ecosysteemmodel gebaseerd op [14]. (b) De baan van de in (a) gevonden patronen door de Busse bal-
loon in het (parameter A, golfgetal k)-vlak. 
  (Beide figuren komen oorspronkelijk uit [9].)
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Echter, onregelmatige patronen hebben de neiging 
regelmatig te worden [2]. Dit is met een beetje 
ecologische intuïtie eenvoudig te begrijpen: spots 
die dicht bij elkaar liggen zullen het tussenliggende 
(grond)water samen moeten delen, terwijl er aan 
hun andere kant meer vrij beschikbaar water is: ze 
zullen langzaam van elkaar weg willen groeien. Dat 
is natuurlijk een langzaam proces, het is a priori 
niet duidelijk hoe de bijbehorende tijdschaal zich 
verhoudt tot de tijdschaal waarop externe factoren 
– zoals de jaarlijkse regenval – veranderen.

In figuur 4 zijn vier ‘snapshots’ geplot van twee 
simulaties van een ecosysteemmodel (gebaseerd 
op [14]) die beginnen met dezelfde onregelmatige 
5-piek beginpatronen. Het enige verschil tussen 
de twee ‘runs’ in elk van de figuren a-d is dat in 
de bovenste run de jaarlijkse regenval parameter 
A veel langzamer afneemt dan in de onderste. 
Preciezer: in de bovenste plaatjes van figuur  4(a-
d) verandert ‘het klimaat’ zo langzaam dat het 
ecosysteem ruim voldoende tijd heeft om zich aan 

de laatste catastrofe – waarbij een aantal spots 
tegelijkertijd verdwijnen – heeft weldegelijk nog 
het karakter van een ‘ineenstorting’ – collapse  – 
alleen een stuk minder dramatisch dan als dit 
(bijvoorbeeld) meteen gebeurd zou zijn met het 
oorspronkelijke Turing patroon.

To tip or not to tip: onregelmatige patro-
nen en relatieve tijdschalen
Er is een groot verschil tussen waargenomen 
vegetatiepatronen als in figuur 1(b) en hun repre-
sentaties via modelsimulaties als in figuur 2: de 
simulaties lijken een sterke voorkeur te hebben 
voor ‘perfect’ periodieke patronen, terwijl dat in 
de realiteit duidelijk anders is. Voor een deel ligt 
dit aan het feit dat er in de getoonde simulaties 
voor is gekozen om geen variatie te hebben in de 
topografie van het terrein, terwijl waarnemingen 
bijna zonder uitzondering plaatsvinden in heuvel-
achtige gebieden. Dit is echter maar één aspect: 
vegetatiepatronen zijn ook op vlakke terreinen 
niet per se periodiek – zie bijvoorbeeld figuur 2(c). 

Figuur 4: ‘Snapshots’ van 2 simulaties van een ecosysteemmodel (gebaseerd op [14]) beginnende met de-
zelfde (onregelmatige) 5-piek beginpatronen, waarin wederom in rood de vegetatiedichtheid en in blauw 
de grondwaterconcentratie is aangegeven. De vier snapshots a-d zijn genomen op de momenten dat de 
jaarlijkse regenvalparameter A de aangegeven waarde bereikt. De simulatie in de bovenste en onderste 
plaatjes van a-d verschillen alleen in de snelheid waarmee A afneemt. In de serie bovenste plaatjes verstrijkt 
er meer tijd tussen twee opeenvolgende snapshots dan in de onderste.

(c); A = 0,2485

(a); A = 0,5 (b); A = 0,332

(d); A = 0,229
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het (enigszins) te rechtvaardigen om ieder van deze 
transities aan te duiden als een (mini-)tipping event. 
Verandert het klimaat echter sneller of te snel, dan 
is er geen sprake meer van tipping en verdwijnen de 
spots op gelijkmatige manier, één voor één.

De impact van de snelheid van verandering
Een wellicht nog belangrijker conclusie van de in 
figuur 4 getoonde simulaties is dat het verwoes-
tijningsproces niet alleen beïnvloed wordt door 
de exacte waarden van externe parameters als de 
jaarlijkse regenval A, maar dat de snelheid waarmee 
deze parameters veranderen ook een cruciale rol 
speelt: in de in de onderste plaatjes van de vier 
getoonde runs is het ecosysteem al ingestort tot 
een kale woestijn voor waardes van de jaarlijkse 
regenval parameter A waarvoor het langzaam ver-
anderende ecosysteem in de bovenste plaatjes nog 
nauwelijks aangetast is. Ook de ‘spelregels’ voor 
het biljarten in de Busse balloon als in figuur 3(b) 
blijken zeer afhankelijk te zijn van deze verande-
ringssnelheid: zowel de grootte van de ‘traptreden’ 
van de baan in figuur 3(b) als het moment van final 
collapse worden op een vooralsnog (wiskundig) niet 
begrepen manier bepaald door deze snelheid [24].

Dit verschijnsel is overigens niet specifiek voor 
het type ecosystemen/ecosysteemmodellen dat in 
het kader van verwoestijning wordt bestudeerd: 
niet alleen de waarde van parameters, maar zeker 
ook de snelheid waarmee parameters veranderen 
is van cruciaal belang voor het door een systeem 
vertoonde gedrag in een veel grotere klasse van 
systemen – en is nog verre van begrepen [23].

Kruisbestuiving
Tot hier toe heeft deze tekst zich vooral gecon-
centreerd op in hoeverre wiskundige inzichten 
hebben bijgedragen aan het beter begrijpen van 
het verwoestijningsproces. Maar er is ook een 
terugkoppeling – zoals het hoort in het vakgebied 
dynamische systemen. Zonder uitputtend te wil-
len zijn, kunnen een aantal voorbeelden genoemd 
worden van nieuwe wiskundige inzichten en/of 
uitdagingen die geïnitieerd zijn door vragen en 
observaties vanuit de ecologie.

te passen aan de veranderende omstandigheden, 
terwijl in de onderste plaatjes het klimaat sneller 
verandert dan bijgehouden kan worden door de 
intrinsieke tijdschaal waarop vegetatie zich ver-
plaatst. Dus, voor A = 0,3320 – terwijl A = 0,5000 
was bij het opstarten van de simulatie – hebben in 
de eerste run de vegetatiespots ruim de tijd gehad 
zich optimaal te verdelen: de onderlinge afstand 
tot de buren is overal hetzelfde, het patroon is 
ruimtelijk periodiek geworden. In de tweede run is 
dat voor dezelfde waarde van A niet het geval: de 
3e spot zit ‘opgesloten’ tussen twee grotere buren 
die relatief dichtbij staan en dus water wegzuigen: 
de snapshot is genomen vlak voor deze spot instort 
en er dus nog maar vier overblijven. En zo gaat het 
verder: terwijl de eerste run optimaal in de meest 
stabiele 5-piek toestand verblijft, komt vervolgens 
de eerste piek in de tweede run onder druk te staan 
en verdwijnt. Figuur 4(c) toont het moment vlak 
voordat de oorspronkelijk vierde spot verdwijnt 
(A = 0,2485). De vijf spots in de eerste run blijven 
‘in leven’ tot en met het moment dat de laatste 
–  oorspronkelijk tweede – spot uit de tweede run 
verdwijnt en het tweede snel veranderende sys-
teem dus volledig (en onomkeerbaar) verwoestijnd 
is (A = 0,2290).

Hoewel figuur 4 maar een voorbeeld is van hoe 
verwoestijning plaats kan vinden in systemen 
beginnende met een onregelmatige verdeling 
van de vegetatiespots, rechtvaardigen de meer 
systematische analyses en simulaties van [2, 3] de 
volgende conclusies:
• (Mini-)catastrofes treden alleen op in regelma-

tige (vegetatie)patronen.
• Onregelmatige patronen degraderen stapsge-

wijs en dus niet of veel minder catastrofaal.

Omdat patronen de natuurlijke neiging hebben 
regelmatig te worden – zie boven – is de ‘to tip 
or not to tip’ vraag dus vooral een vraag naar 
relatieve tijdschalen. Verandert ‘het klimaat’ relatief 
langzaam dan verwacht je een aantal mini-catas-
trofes uitmondend in een final collapse – zoals in 
figuur 3(a). Omdat bij elke van deze transities min-
stens (ongeveer) de helft van alle spots verdwijnt, is 
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waarbij de plek waar de val begint, bepaalt op 
welke volgende variëteit het systeem zal landen en 
met name hoeveel spots er tijdens die val verdwij-
nen (en dus in het bijzonder ook of er sprake is van 
een (mini-)catastrofe of juist een geleidelijk verval 
waarin maar één spot verdwijnt).

De stabiliteit van strepen. Hoewel vegetatiepatro-
nen vanzelfsprekend twee-dimensionaal zijn (in de 
ruimte), zijn al de hier getoonde simulaties beperkt 
tot één ruimtelijke richting – met daarbij de mede-
deling dat de getoonde spots te interpreteren zijn 
als dwarsdoorsneden van de streeppatronen als in 
figuur 1(b). Dit is echter een veel te grove versimpe-
ling. Sterker nog, de streeppatronen horende bij de 
hier getoonde spots zijn typisch instabiel [21, 22]. Dit 
is in overeenstemming met observaties, want die 
laten zien dat dit soort parallelle vegetatiestrepen 
alleen voorkomen op hellingen – niet op volledig 
vlakke terreinen [7]. Op een helling in het terrein 
stroomt water naar beneden, in het model wordt 
dit effect beschreven met zogenaamde advectieter-
men [2, 12, 16]. Wiskundig betekent het dat dit effect 
strepen stabiliseert: dit is een volledig nieuw stabili-
satiemechanisme dat ook ver buiten de ecologische 
context intererssant en belangrijk is. Hoe het precies 
werkt, is nog niet bekend, maar de eerste stappen 
om dit te begrijpen zijn genomen in [1].

Tenslotte ligt het voor de hand om ook enige ideeën 
voor ecologisch vervolgonderzoek te opperen.

Observaties van transities. Met het bestude-
ren van waarnemingen van vegetatiepatronen in 
Somalië rechtvaardigt [4] het bestaan en de rele-
vantie van de Busse balloon. Er komen dezer dagen 
steeds meer data beschikbaar die het mogelijk 
maken om wiskundige/modelmatige inzichten te 
valideren (zie o.a. ook [13]). Echter, wat nog ont-
breekt is een zorgvuldige analyse als in [4, 13] van 
gebieden waarin transities hebben plaatsgevon-
den: alleen op basis van zo’n soort analyse kan een 
betrouwbare uitspraak gedaan worden over het al 
of niet optreden van tipping, van mini-catastrofes 
of juist van graduele stap-voor-stap verwoestijning. 

De Busse balloon. In zekere zin heeft de wiskunde 
in eerste instantie als ‘doorgeefluik’ gefungeerd 
tussen de stromingsleer en de ecologie bij het 
introduceren van de Busse balloon in de context 
van verwoestijningsonderzoek. Echter, het concept 
Busse balloon is ook binnen de wiskunde uiterst 
relevant – maar tegelijkertijd nauwelijks systema-
tisch bestudeerd. In [8, 11] zijn nieuwe methodes 
ontwikkeld waarmee zowel de existentie als de 
stabiliteit kan worden geanalyseerd van de patro-
nen die aan de basis liggen van de Busse balloon 
(in klassen van reactie-diffusie systemen die de hier 
beschreven ecosysteemmodellen omvatten).

De rand van de Busse balloon. Zoals de simulaties 
in figuur 3(b) al aangeven is het vooral belangrijk om 
te begrijpen hoe de rand van de Busse balloon er 
uit ziet. Zorgvuldige wiskunde analyse laat zien dat 
deze rand veel complexer kan zijn dan op basis van 
figuur 3(b) gedacht zou kunnen worden: de rand 
kan bijvoorbeeld een ‘fijnstructuur’ van twee elkaar 
oneindig vaak doorsnijdende krommes hebben [10]. 
Dit inzicht is van minder direct belang voor toepas-
singen in de ecologie, maar een diepere kennis van 
deze rand en vooral van het gedrag van oplossingen 
als deze rand wordt gepasseerd geeft wel de eerste 
aanzet tot het hierboven genoemde cruciale ver-
schil tussen turbulentie en verwoestijning – ofwel 
tussen de Busse balloon als beginpunt voor het ont-
staan van meer en meer complexe patronen en de 
Busse balloon die slechts fungeert als directe brug 
tussen morphogenesis en morphothanatos [27, 28].

Biljarten in de Busse balloon en ‘coarsening’. 
Ook het proces van het verdwijnen van spots onder 
verslechterende omstandigheden is op zichzelf een 
interessant, relevant en uitdagend onderzoeks-
thema – zowel binnen de wiskunde als daarbuiten 
(zie bijvoorbeeld [6] voor een uitgebreide inleiding 
in de natuurkundige pattern formation literatuur). 
De ‘spelregels’ die het biljarten in de Busse balloon 
als in figuur 3(b) beschrijven zijn in essentie onbe-
kend. In [2] wordt een methode ontwikkeld die 
coarsening beschrijft als het ‘vallen’ van de ene laag-
dimensionale variëteit naar een volgende  (etc.), 
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Onder andere omdat hiervoor waarnemingen over 
langere tijdsperiodes nodig zijn, ontbreekt het 
vooralsnog aan dit soort resultaten.

To tip or not to tip. Tipping wordt potentieel gezien 
als een cruciaal mechanisme in meerdere onderde-
len van ons veranderende klimaatsysteem (zie o.a. 
[15]). Het hier beschreven onderzoek geeft aan dat 
als je zorgvuldig naar het (eco)systeem kijkt, het 
niet meer zo duidelijk is of tipping echt wel plaats 
vindt. Vanuit wiskundig opzicht is er niets bijzon-
ders aan het ecosysteemmodel dat hier bestudeerd 
is, hetgeen aanleiding geeft tot de natuurlijke vraag: 
“Wanneer vindt er echt tipping plaats, en wanneer 
blijkt het idee van tipping een te grove versimpeling en 
is het beschreven proces veel ‘veerkrachtiger’ dan op 
basis van deze versimpeling wordt ingeschat?”.
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Het leven op aarde is bij benadering 3,5 
miljard jaar geleden begonnen in de wate-
ren van de zeeën en oceanen. Hier begon 

het leven van primitieve eencellige algen die hun 
voedsel aan de oppervlakten van het water konden 
vinden. Deze algen, de Gonyaulax plyhedra, zijn 
bekend om het blauwachtige licht dat ze geven, 
en wat te zien in de avond of nacht voor de kusten 
van Californië. Aan de Nederlandse kust leeft een 
andere algensoort, de “zeevonk”, die een witgelig 
licht geeft bij het omslaan van de golven. Algen zijn 
afhankelijk van hun voedsel, dat aan het waterop-
pervlak te vinden is, maar ze zijn ook kwetsbaar 
voor de schadelijke uv straling van de zon. Ze eten 
daarom uitsluitend in de nacht en zullen zich vroeg 
in de ochtend, nog voor de zonsopkomst, naar de 
diepte begeven, om de schadelijke ultraviolette 
straling van de zon te vermijden. 

Om te kunnen anticiperen op de opgang van de 
zon is er vroeg in de evolutie een ‘biologische klok’ 
ontstaan. Deze klok kon aangeven wanneer de 
algen neerwaarts moesten dalen, om zo te voorko-
men dat er schade door uv straling zou optreden. 
De biologische klok is dus een proactief systeem 
die het mogelijk maakt om de toestand van de 
omgeving te voorspellen (anticiperen) in plaats van 

Prof. dr. J.H. (Joke) Meijer
Leids Universitair Medisch Centrum
Universiteit Leiden

www.JohannaHMeijer.com

1.8  Onze biologische klok in de moderne samenleving

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 6 januari 2020.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Vanaf het ontstaan van het leven op aarde zijn alle 
organismen blootgesteld geweest aan de afwis-
seling van dag en nacht. Als aanpassing aan deze 
24-uursritmen in de omgeving is er een interne 
biologische klok ontstaan. Het evolutionaire voor-
deel van een interne klok is dat dieren kunnen 
anticiperen op de dagelijkse veranderingen in 
plaats van die passief te volgen.

Mensen hebben ook een biologische klok. Deze 
ligt in een oude hersenstructuur, diep in ons brein. 
Onze klok heeft verbindingen met andere hersen-
structuren en indirect met onze organen, zodat al 
onze lichaamsprocessen 24-uursritmen vertonen. 
De belangrijkste externe stimulus waar onze klok 
op reageert is licht. Deze lichtinformatie is van 
belang om onze klok in de pas te laten lopen met 
de dag-nacht wisseling in de omgeving. Met de 
opkomst van ploegendienstarbeid, het gebruik van 
kunstlicht en de toename in lichtvervuiling tijdens 
de nacht wordt onze klok in grote mate verstoord.

Deze lezing gaf inzicht in de werking van onze klok, 
hoe die verstoord wordt door licht in de avond en 
juist baat heeft bij licht in de ochtend, waarom con-
tinue wintertijd beter is dan continue zomertijd, en 
waarom de biologische klok bij ouderen minder 
goed werkt.

Figuur 1: De aarde, gezien vanuit de Apollo 13 
maanvlucht.
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Zoogdieren leefden oorspronkelijk als nachtdieren 
in hun holen, en pas in de loop van de evolutie zijn 
er dag actieve soorten ontstaan, zoal de mensapen 
en de mens. De mens bezet een groot deel van de 
temporele niche van de dag, maar door de beschik-
king over elektrische verlichting dringt de mens nu 
ook de niche van de nachtdieren binnen, en beïn-
vloedt haar, met alle gevolgen van dien. Dit komt 
aan het einde van dit artikel nader aan de orde.

Zowel dag- als nacht actieve zoogdieren hebben 
een interne biologische klok geërfd van hun evolu-
tionaire voorouders. Deze klok ligt aan de basis van 
de hersenen, waar vitale lichaamsfuncties geregeld 
worden: de hypothalamus. Verscholen tussen een 
aantal basale regelkernen in de hypothalamus ligt 
een kleine groep van ongeveer 10.000 hersencellen, 
ofwel neuronen, tezamen niet meer dan een halve 
millimeter groot, die zelfstandig in staat zijn om 
ritmen te produceren. 

Ieder neuron kan dit autonoom, en het mechanisme 
waarmee onze hersencellen dat doen is evolutionair 
geconserveerd en identiek aan het mechanisme dat 
in de eerste algen ontstond. Het komt er op neer 
dat er in de celkern een kopie gemaakt wordt van 
een stukje DNA. Deze kopie, het boodschapper 
RNA, verlaat de kern en komt in het cytoplasma 
terecht waar het wordt omgezet in een eiwit. Als de 
eiwitten een hoge concentratie bereiken, vormen 
ze heterodimeren, die worden teruggesluisd naar 
de celkern. Hier zullen ze een verdere afschrijving 
van het DNA remmen, totdat de eiwit concentratie 
in het cytoplasma zo laag geworden is dat de cyclus 
opnieuw begint. Iedere negatieve feedbackloop 
vertoont oscillaties om zijn ijkpunt, en zo is het ook 
met de neuronen van de biologische klok.

Genetisch onderzoek heeft in de afgelopen 20 jaar 
duidelijk gemaakt wat de componenten van deze 
translatie-transcriptie cyclus zijn. Dit zijn onder 
andere de klokgenen Per2 en de cryptochromen. 
De eiwitproducten van de cryptochromen en 
Per2 genen sluiten de feedback kring tussen de 
genen in de celkern en hun eiwitten in het cyto-
plasma. Dit heeft tot gevolg dat er rudimentaire 

er op te reageren. Nog voordat het licht van de zon 
over het water strijkt, zijn de algen al naar diepere 
lagen gedoken. 

Al het leven op aarde is ontstaan onder de aan-
wezigheid van het opkomen en ondergaan van de 
zon, en daarmee de dag en de nacht. Het vermogen 
om op de omstandigheden in de omgeving voor-
uit te kunnen lopen was een groot voordeel, wat 
bijdroeg aan de ‘fitness’ van een organisme, d.w.z. 
de mate waarin het passend is in zijn omgeving. 
Ook andere eencelligen en meercellige organismen 
die ontstonden behielden het vermogen om de 
opkomst en ondergang van de zon te voorspel-
len. Het kreeftje Calanus migreert dagelijks over 
afstanden van honderden meters, en voedt zich in 
de nacht met algen in de bovenlaag van het water, 
waar de algen zich hebben opgehoopt. ’s Ochtends 
gaan ze naar de diepte, om het risico op predatie 
door vogels te vermijden. Vogels en vooral roofvo-
gels zijn erg afhankelijk van hun visuele systeem, 
om vanaf grote hoogte de prooidieren te zien, en 
zijn daarom vaak dag actief, en vangen zeedieren, 
of kleine zoogdieren die zich overdag in het licht 
wagen. 

Figuur 2: Tekening van de hersenen, met aandui-
ding van de locatie van de klok (suprachiasmatic 
nucleus). De meeste 24-uurs ritmen in ons lichaam 
staan onder invloed van deze klok.
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anti-fase zijn: opgeteld hebben deze twee golven 
geen ritmisch product.
 
De klok als functionele pacemaker
Neuronen communiceren met elkaar, niet door een 
verhoging of verlaging van eiwitten in het cyto-
plasma, maar door actiepotentialen te genereren. 

schommelingen ontstaan in de inwendige activiteit 
van een neuron, van ongeveer 24 uur. Als cellen 
van de biologische klok in isolatie in leven worden 
gehouden, bijvoorbeeld in vitro, zullen ze doorgaan 
met hun ritmische eiwitproductie. 

Hoewel de periode van iedere cel dicht bij 24 uur 
ligt, zijn er kleine verschillen. Dit heeft tot gevolg 
dat ze op verschillende momenten van de dag 
actief zijn, variërend van het begin tot aan het 
einde van de dag. Het is kenmerkend voor ritmische 
verschijnselen dat ze zich naar elkaar gaan richten, 
op voorwaarde dat hun periode dicht bij elkaar ligt, 
en ze op een of andere manier communiceren. De 
Leidse natuurkundige Huygens illustreerde dat met 
klokken, in de vorm van slingeruurwerken, die aan 
een wand in een kamer hangen. De slingers van 
de klokken zullen met elkaar in de pas gaan lopen, 
door hele kleine signalen die ze via de wand op 
elkaar uitoefenen. Zo zullen ook de oscillerende 
cellen van de biologische klok met elkaar in de pas 
gaan lopen. Als de neuronen niet onderling zouden 
communiceren zou het ritme van de populatie als 
geheel zelfs volledig verdwijnen, doordat neuronen 
geleidelijk aan steeds meer uit de pas lopen met 
elkaar, totdat zij een willekeurige verdeling hebben 
over de 24 uur. Opgeteld is er dan geen ritme meer 
aanwezig. Dit laat zich eenvoudig illustreren aan 
bijvoorbeeld twee sinusgolven die met elkaar in 

Figuur 3: (links) Kleuring van een hersencoupe met cresylviolet (lichtpaars) om de hersencellen te zien, en 
met blauw, om de zenuwbanen te zien. Aan de basis van de hersenen ligt het optisch chiasma, de kruising 
van de oogzenuw, en vlak daarboven liggen mediaal twee clusters van cellen: de suprachiasmatische ker-
nen, die bij zoogdieren als biologische klok fungeren. (Rechts) de eiwit productie van het klokgen Per2 kan 
zichtbaar gemaakt worden met bioluminescentie technieken, en laat zien hoe individuele cellen ritmisch 
blijven, zelfs als zij in isolatie, in een constante omgeving worden gehouden.

Figuur 4: (A) Individuele ritmen van cellen zijn nor-
maal gesproken onderling gesynchroniseerd, en 
vertonen als groep een krachtig ritme. (B) Als ritmen 
van klokcellen niet onderling synchroniseren is er 
op groepsniveau geen ritme aanwezig, ondanks 
de ritmiciteit op het niveau van individuele cellen. 
(C) Als individuele cellen niet ritmisch zijn zal er op 
groepsniveau geen ritme zijn.
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in de loop van de nacht. Bij veel dieren is melatonine 
betrokken bij de reproductie. Meer over de invloed 
van licht aan het einde van dit artikel.

Een derde voorbeeld van een doelgebied is de late-
rale hypothalamus. In dit gebied vindt de productie 
van hypocretine (orexine) plaats, deze bevordert 
waakzaamheid en eetlust, wat overdag nodig is, en 
in de nacht juist niet. Bij patiënten met de ziekte 
narcolepsie (kenmerk: spontaan in slaap vallen 
overdag), is hypocretine afwezig als gevolg van een 
auto-immuun ziekte.

Bij een sterk werkende klok zal er een krachtig 
signaal zijn om overdag alle doelgebieden in de 
hersenen en daarmee in gedrag, in een toestand te 
brengen die overdag vereist is en activiteit bevor-
dert, en in de nacht zal er nauwelijks zo’n prikkel 
zijn, wat leidt tot goede slaap. 

Aanpassing aan de lichtdonker cyclus, 
verandering van schooltijden en continue 
zomer/wintertijd?
Hoewel de neuronen van de biologische klok zelf-
standig ritmen produceren van ongeveer 24 uur, 
is er een correctie nodig om precies in de pas te 
blijven lopen. Deze correctie komt door licht in 
de vroege morgen (bij mensen) of in de vroege 
avond (bij nachtdieren). In de meeste meercellige 
organismen is er een directe neuronale verbinding 
tussen de receptoren die licht opvangen en de 
klok, of liggen deze gebieden dicht bij elkaar. Bij de 
zeeslak, Bulla Gouldiana, ligt de biologische klok in 
het oog zelf, bij insecten geven de ocelli op de kop 
de lichtinformatie door, en bij een aantal amfibieën 
en reptielen kan het licht, rechtstreeks door de 
schedel, de pijnappelklier beïnvloeden waar de klok 
van deze dieren ligt. De klok van zoogdieren, en ook 
de mens krijgt lichtinformatie via het netvlies van 
de ogen. Vanaf het netvlies zijn er uitlopers naar 
de hersenen, die bij de kruising van de oogzenuw 
de hersenen inlopen. Direct boven de kruising 
van de oogzenuwen liggen de ’suprachiasmatische 
kernen” (supra: boven, chiasma: kruising) die de 
basis zijn van onze 24 uurs ritmen.

Actiepotentialen zijn de taal van de hersenen waar-
mee in de eerste plaats gecommuniceerd wordt, en 
een actiepotentiaal van de mens onderscheidt zich 
niet van de actiepotentiaal van elk ander willekeurig 
dier, van zeeslak tot fruitvlieg. Het is de meest 
gesproken taal van het centrale zenuwstelsel. De 
verhoging in de intracellulaire  eiwit concentratie 
die iedere dag een piekwaarde bereikt, leidt tot 
een verhoging van de membraanpotentiaal van 
de cel. Dit is enerzijds doordat de eiwitten via 
een verhoging van calcium de membraanpotentaal 
beïnvloeden, maar ook doordat de eiwit concentra-
tie zelf een andere balans geeft van de potentiaal 
van de cel, via een regulatie van de verdeling van 
anionen en kationen. De neuronen van de klok 
zenden hierdoor een verhoogde hoeveelheid actie-
potentialen naar al hun doelgebieden - zoals de 
meeste andere hypothalamische gebieden - en 
indirect naar nagenoeg de hele hersenen. Dit is te 
vergelijken met netwerken zoals de sociale media, 
netwerken voor virale infecties, verkeersnetwer-
ken, of met het denkbeeldige aantal handen die 
bekenden moeten schudden om vanaf persoon X 
bij iedere andere willekeurige persoon Y op aarde 
te kunnen komen. 
Een belangrijk doelgebied van de biologische 
klok is de hypofyse, die verschillende hormonen 
in ons lichaam aanstuurt, zodat vervolgens ook 
onze hormoonconcentraties ritmisch zijn. Een ander 
doelgebied is de pijnappelklier die melatonine pro-
duceert. Melatonine (ook wel een ’slaaphormoon’ 
genoemd), zal in de avond gaan stijgen in concen-
tratie en in de nacht om 03:00 uur een piekwaarde 
bereiken. In de ochtend neemt deze concentratie 
weer af, en overdag is melatonine afwezig.

Melatonine heeft bij dagdieren (en niet bij nachtdie-
ren) een slaapverwekkende functie, en wordt soms 
door artsen voorgeschreven als relatief onschuldig 
en effectief slaapmiddel, vooral bij kinderen met 
slaapproblemen.

De pijnappelklier wordt niet alleen door de klok 
aangestuurd maar ontvangt indirect ook informatie 
van het netvlies. Nachtelijk licht leidt tot een acute 
daling van melatonine, die zich meestal niet herstelt 
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Figuur 5: Reactie op verschillende kleuren licht in de biologische klok, gemeten met microscopisch geïm-
planteerde electroden. De klok van muizen reageert op ultraviolet, blauw en groen licht, maar niet op rood 
licht. In dieren zonder het retinale pigment melanopsine (Opn4 -/-) is deze reactie niet meetbaar verschil-
lend.

overdag de biologische klok te stimuleren. Deze sti-
mulatie overdag leidt tot betere slaap bij bewoners 
van bejaardenhuizen, en blijkt minstens zo effectief 
als het gebruik van slaapmiddelen. Het is gunstig 
dat niet alleen blauw licht wordt doorgegeven aan 
de klok, want dit vergt specifieke en onprettige 
verlichting maar dat normale verlichting goed en 
zelfs beter werkt, op voorwaarde dat de intensiteit 
voldoende hoog is. Het was bijzonder moeilijk om 
deze gegevens gepubliceerd te krijgen, want inmid-
dels was er een ‘wetenschappelijk geloof’ ontstaan 
in de exclusieve rol van melanopsine, en ook het 
bedrijfsleven profiteerde van de speciale productie 
van lampen die uitsluitend blauw licht afgaven. Ze 
doen dat, nu 6 jaar na verschillende publicaties met 
gelijksoortige bevindingen, nog steeds. 

In de avond heeft licht een vertraging van de 
omlooptijd van de klok tot gevolg. In de tweede 
helft van de nacht en vroege ochtend heeft licht 
juist een versnelling van ons ritme tot gevolg. 
Deze fase-verschuivingen zijn samen te vatten in 
een fase-respons curve, waarbij de grootte van de 
faseverschuiving wordt uitgezet tegen het tijdstip 

In 2002 bleek dat er een klein aantal retinale gan-
glioncellen specifiek naar de suprachiasmatische 
kernen projecteert. Deze ganglioncellen, nog geen 
1% van het totale aantal ganglioncellen in de retina, 
laat zich kenmerken door de aanwezigheid van 
melanopsine, een fotopigment dat gevoelig is voor 
blauw licht en daar direct op reageert met een 
verandering van membraanpotentiaal.  Bij de ove-
rige 99% van de ganglioncellen is er geen directe 
reactie op licht, maar verloopt hun activatie via 
een primaire activatie van de staafjes en kegeltjes. 
In transgene muizen die geen staafjes en kegel-
tjes meer hebben is een normale aanpassing aan 
de licht-donker cyclus mogelijk. Dit leidde tot de 
conclusie dat staafjes en kegeltjes geen invloed 
hebben op de klok. Onderzoek in onze groep heeft 
laten zien dat – omgekeerd - in afwezigheid van 
melanopsine en aanwezigheid van staafjes en 
kegeltjes ook nog een normale aanpassing aan de 
lichtdonker cyclus aanwezig is, en dat ook staafjes 
(gevoelig voor groen licht) en kegeltjes (gevoelig 
voor blauw, groen of rood licht) informatie naar 
de klok doorsturen. Het belang is dat we hierdoor 
beter weten welke golflengtes van belang zijn om 
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en dit is precies wat velen van ons ervaren in het 
weekend. De omlooptijd van de klok is extra traag 
tussen het 15e en 25e levensjaar en heeft dan een 
omlooptijd van bijna 25 uur. De waarneming van 
ochtendlicht is dan extra relevant om in de pas te 
blijven lopen, en in de ochtend alert te kunnen 
zijn. Terwijl dit dus geldt voor iedereen, is het 
met name van belang voor de leeftijdsgroep van 
schoolgaande kinderen en twintigers. Veel van ons 
zijn bekend met de vraag of schooltijden aangepast 
moeten worden. Dit is echter geen structurele 
oplossing, want de omlooptijd van hun biologische 
klok zal daar niet korter van worden; na een paar 
dagen zal de klok mee verschoven zijn naar het 
latere tijdstip en hebben we opnieuw de neiging 
om laat op te staan. Iets dergelijks zien we bij 
de overgang naar de wintertijd. We hebben dan 
eenmalig een dag van 25 uur. Dat is prettig voor 
veel van ons, maar na een paar dagen is dit gewend 
en het nieuwe uitgangspunt geworden.

Als een latere schooltijd niet helpt om de alertheid 
in de ochtend te vergroten, wat helpt dan wel? 
Het is van belang dat het buiten licht is op het 
moment dat we opstaan, en zeker op het moment 

van de dag. Bij alle levende organismen ziet de 
fase-respons curve er kwalitatief hetzelfde uit, en 
treden er vertragingen van het ritme op door licht 
in de avond, en versnellingen bij licht in de vroege 
ochtend. Een vertraging van de klok is nodig bij 
dieren die een periode hebben die korter is dan 
24  uur. Het is opmerkelijk dat juist nachtdieren 
dit hebben, en de reden hiervoor is niet duidelijk. 
Onder invloed van licht aan het begin van de nacht, 
wordt het ritme van deze groep dieren vertraagd, 
zodat er bijna dagelijks een correctie plaats vindt 
die nodig is om ze precies in de pas te laten lopen. 
Als bijvoorbeeld een knaagdier te vroeg in de avond 
zijn hol verlaat, en het is nog licht, kan het dier 
makkelijk ten prooi vallen aan predatoren. Door de 
correctie, de vertraging van het ritme, zal het dier 
de volgende dag later wakker worden, en later zijn 
hol verlaten.

Bij dagdieren, en ook de mens, is het endogene 
ritme langer dan 24 uur, en de aanpassing (of 
synchronisatie) vindt plaats aan het einde van de 
nacht door het ochtendlicht die een versnelling 
veroorzaakt. Zonder dit ochtendlicht zou ons ritme 
geleidelijk verlopen naar een steeds later tijdstip, 

Figuur 6: Een nachtdier zal actief zijn tijdens de 12 uur donker, en rusten tijdens de 12 uur licht. Als het dier 
in constant donker wordt gezet, komt het endogene ritme van de klok tot uiting. Bij nachtdieren is het endo-
gene ritme korter dan 24 uur. Een lichtpuls van 15 minuten aan het einde van de nacht zal tot een versnelling 
van het ritme leiden, en een lichtpuls aan het begin van de nacht tot een vertraging. Deze invloeden worden 
samengevat in een fase-respons curve (tijdstip 12 is het begin van de nacht), en is voor alle organismen 
kwalitatief gelijk. 

Figuur uit Meijer et al, Physiol Rev. 1989 69 671-707.
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Figuur 7: Bij een continue wintertijd staan wij in de 
winter op, of worden actief vlak voordat het licht 
wordt. Dat is niet iets te vroeg voor ons eigen li-
chaamsritme. Bij een continue zomertijd moeten wij 
in de winter opstaan 2 uur voordat het licht wordt. 
Dit is ongunstig voor bijvoorbeeld deelname aan 
verkeer en vermoeidheid, en komt neer op een con-
tinue ‘jetlag’ van 4 maanden. Omdat Nederland niet 
de Engelse tijdzone heeft, maar de centraal Europe-
se tijdzone, is deze continue wintertijd voor Neder-
land, en ook België, Frankrijk, Spanje en Portugal, 
extra bezwaarlijk.

kloktijd een uur naar voren, wat tot gevolg heeft 
dat de zon ongeveer om 14 uur op het hoogste punt 
staat. De dag lijkt dan ook langer, want wij hebben 
vooral oog voor de latere zonsondergang, waardoor 
we langer buiten actief kunnen zijn. Maar een latere 
zonsondergang, zit uiteraard gekoppeld aan een 
latere zonsopgang, en het wordt daardoor ook een 
uur later licht. Omdat wij op onze breedtegraad 
erg lange dagen hebben in de zomer, hebben we 
weinig last van de latere zonsopgang. Maar als wij 
de zomertijd aan zouden houden in de winter, zou 
het op 21 december pas om 10 uur in de ochtend 
licht worden. 

Het zou betekenen dat, de meesten van ons vier 
maanden lang in het donker op moeten staan en in 
het donker naar werk of school moeten reizen. We 
zouden dan ook vier maanden lang de corrigerende 
lichtinformatie in de ochtend missen, zodat we nog 
eens extra op de ‘slaapstand’ staan in de ochtend. 
Het is voorspelbaar dat het aantal verkeersongeluk-
ken toeneemt, evenals het aantal slaapstoornissen 
en vermoeidheidsklachten. In 2014 heeft Rusland de 
continue zomertijd ingevoerd, maar in 2016 subiet 
weer afgeschaft toen bleek dat dit een zeer slechte 
invloed had op het welbevinden, op ongelukken 
en slaapstoornissen onder de bevolking. Terwijl 
wetenschappers het aan de grenzen van hun vak-
gebied zelden eens zijn, is iedereen het eens over 
de nadelen van de continue zomertijd. Het blijkt 
echter moeilijk om tegenwicht te bieden aan het 
sentiment van “de lange dag” en aan de politiek. 
In het afgelopen half jaar is de continue zomertijd 
overigens verkozen door 9 Amerikaanse Staten, en 
wacht op de Federale toestemming. 

In welk seizoen leven we? De aanpassing 
aan seizoenen.
De neuronen van de suprachiasmatische kernen 
kunnen niet alleen de zonsopgang en zonsonder-
gang voorspellen, maar herkennen ook de komst 
van de seizoenen, en het juiste moment om voort 
te planten. Ze zijn daarmee niet alleen een klok 
voor de dag en de nacht maar ook een klok voor 
het gehele jaar. De kleinste en meest primitieve 
neuronen van de hersenen, bij elkaar gevoegd tot 

dat mensen zich naar werk (of school) begeven. Het 
ochtendlicht wat dan op het oog valt, zal ons ritme 
een duwtje in de goede richting geven, zodat het de 
volgende dag makkelijker is om op te staan, evenals 
het in slaap vallen, diezelfde avond nog.

Het onderwerp is gerelateerd aan de discussie 
over de keuze tussen een continue wintertijd of 
continue zomertijd. Onze kloktijden zijn gebaseerd 
op de stand van de zon, en zijn zodanig dat de zon 
om 12 uur op het hoogste punt staat. Op grond 
hiervan had Nederland aanvankelijk een tijd die 
dichter bij de Engelse tijdzone ligt, maar sinds de 
tweede wereldoorlog hanteren we de Duitse tijd. 
Daarom staat bij ons de zon om ongeveer 13 uur op 
het hoogste punt in plaats van om 12 uur. Op het 
moment dat de zomertijd ingaat, verschuift onze 
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nog geen halve mm groot, hebben het kosmische 
vermogen om ook de draaiing van de aarde om de 
zon te registreren. Voor dieren is het herkennen 
van seizoenen van direct belang om te overleven. 
Veel jongen worden in het voorjaar of in de zomer 
geboren, als het minder koud is en als er voldoende 
voedsel is. Dieren die een korte draagtijd hebben 
zoals knaagdieren, zullen alleen geslachtsrijp en 
reproductief zijn in het voorjaar, als reactie op een 
verlenging van de daglengte. Hun jongen zullen 
vervolgens ook in het voorjaar geboren worden. 
Herten hebben een langere draagtijd, van ongeveer 
6 maanden. Herten zullen juist reproductief worden 
als hun klok een verkorting van de daglengte waar-
neemt en ook hun jongen zullen vervolgens in het 
voorjaar geboren worden.

Hoe de suprachiasmatische kernen dit doen hebben 
we in 2003 voorspeld, en in 2007 bevestigd met 
metingen. Als het zomer is geven de suprachias-
matische kernen een langdurend signaal af, dat 
ongeveer 16 uur aanhoudt, overeenkomstig met de 
daglengte waarop de dieren zijn gehuisvest. In de 
winter geven de neuronen, met elkaar een kortdu-
rend signaal af van 8 uur, wat correspondeert met 
de daglengte in de winter. Wij hebben de signalen 
van individuele neuronen in de klok gemeten en 

stelden ons de vraag of individuele neuronen dit 
idem doen, met andere woorden: kan een indi-
viduele cel de daglengte herkennen en coderen? 
Dit bleek niet het geval te zijn. Het lange zomerse 
signaal blijkt een optelsom te zijn van het gedrag 
van individuele neuronen, die ieder op zich een vrij 
korte activiteit hebben van ongeveer 4-5 uur. Maar 
onderling vertonen ze een spreiding en de mate 
van spreiding is verantwoordelijk voor het patroon 
als geheel, dat de klok uitzendt naar perifere her-
sengebieden. Het karakteristieke korte winterse 

Figuur 8: (links) de verandering in daglengte zoals die in Nederland voorkomt. In December-Januari is het 
16 uur donker en 8 uur licht, In Juni-Juli is het 16 uur licht en 8 uur donker. Deze verschillen in daglengte -en 
niet de buitentemperatuur- veroorzaken bij dieren de aanpassing aan de winter en zomer, en verzekeren dat 
dieren zoals hamsters (rechts) op het juiste moment reproductief worden.

Figuur 9: De aanpassing van de biologische klok 
aan de korte en lange daglengte berust op een her-
schikking van het activiteitspatroon van neuronen 
ten opzichte van elkaar. 
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patroon wordt veroorzaakt door een bijna gelijk-
tijdige activiteit van alle neuronen, en het lange 
zomerse patroon is het gevolg van een grotere 
spreiding in de activiteit tussen de neuronen. De 
codering voor seizoenen treedt dus op als gevolg 
van een samenspel tussen hersencellen, en is een 
vermogen - ofwel een emergente eigenschap - van 
het collectieve netwerk.

Dit staat dus in tegenstelling tot het vermogen 
om 24-uurs ritmen te genereren, wat wel binnen 
een individuele cel al aanwezig is. Dit is een goede 
illustratie van het feit dat biologische eigenschap-
pen op verschillende organisatieniveaus ontstaan. 
Sommige eigenschappen, en ook sommige stoor-
nissen, ontstaan op moleculair biologisch niveau 
binnen individuele cellen, en tasten primair het 
gedrag van individuele cellen aan. Andere eigen-
schappen daarentegen ontstaan op het niveau van 
het collectieve netwerk, zoals het vermogen om op 
de daglengte en het seizoen te anticiperen. Op ieder 
hoger organisatieniveau kunnen nieuwe eigen-
schappen ontstaan. Dit is een belangrijke conclusie 
en een waarschuwing voor al te sterk reductionis-
tische verklaringen in de levenswetenschappen en 
in het hersenonderzoek. Hoe diep moet je afdalen 
in een systeem als je de basis van een eigenschap 
onderzoekt? En kun je er ook voorbijschieten? Hoe 
onderzoek je op wetenschappelijke wijze, hoe het 
geheel meer is dan de som der delen? Dit is een uit-
daging voor de benadering uit de statistische fysica, 

ook wel “complexiteit” genoemd, en is bijzonder 
relevant om de hersenen te begrijpen. Naast een 
vruchtbare reductionistische benadering moet een 
integrerende benadering staan, en uit het twee-
richtingen verkeer tussen analyse niveaus zullen in 
de toekomst nieuwe inzichten komen. NWO heeft 
al enkele jaren een nieuw gebied ingesteld dat 
zich hier aan gaat wijden, evenals het Institute for 
Advanced Physics in Princeton, Santa Fe University, 
en enkele andere universiteiten in het buitenland.

Ritme-stoornissen bij veroudering
Veel ouderen krijgen in de loop van hun leven 
meer moeite om goed te slapen, en de hoeveelheid 
slaapmiddelen die wordt uitgeschreven neemt toe 
vanaf het 70ste levensjaar. Omgekeerd hebben 
ouderen ook last van verminderde alertheid over-
dag. Aan beide verschijnselen ligt een afname in 
de werking van de biologische klok ten grondslag. 
Als de kracht van het ritme afneemt dat overdag 
door de klok wordt uitgezonden, zijn verschillende 
hersengebieden minder extreem in de waakstand. 
Als in de nacht de klok signalen uit blijft zenden, 
zal de slaapneiging kleiner zijn. Dit verschijnsel is 
overigens ook bij dieren waar te nemen. Een zeeslak 
bijvoorbeeld, zal met 8 maanden een afname in 
ritmiciteit laten zien, en bij 12 maanden is dat ritme 
bijna verdwenen. De slak is dan ‘bedaard’.

Ons onderzoek aan de biologische klok van oude 
dieren heeft laten zien dat er ook bij veroudering, 
net als in lange zomerse dagen, een afname in de 
kracht van het ritme van de klok optreedt. Ook bij 
veroudering blijkt dit niet te liggen aan een afname 
in het vermogen van individuele cellen om ritmen 
te produceren, maar ook hier is de koppeling tussen 
cellen minder groot geworden. Bij veroudering 
ligt de oorzaak in een afname in een aantal trans-
mitterstoffen (zoals GABA) die voor communicatie 
tussen hersencellen van belang is. Een afname van 
transmitterstoffen treedt niet op onder zomerse 
condities. Door de specifieke afname in koppeling 
tussen klokneuronen bij veroudering treedt er deels 
een desynchronisatie op zoals we die ook zien in 
lange dagen, maar bovendien is er een deel van 
de klokneuronen die in antifase gaat oscilleren. 

Figuur 10: Veroudering gaat gepaard met een afna-
me in klokfunctie, en leidt tot slaperigheid overdag, 
en oppervlakkige slaap in de nacht.
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Een oscillatie in antifase is een bekend verschijn-
sel en duidt ook op een verzwakte koppeling. 
Door de oscillatie in antifase is de cumulatieve 
amplitude van het ritme extra verzwakt, en zullen 
mensen midden in de nacht de neiging hebben om 
te ontwaken.

Deze bevinding is tevens een leidraad voor the-
rapeutische benaderingen: omdat de cellen zelf 
nog prima oscilleren heeft het geen zin om het 
ritmische vermogen van individuele cellen te 
verbeteren, bijvoorbeeld met gentherapie. Maar 
het heeft wel zin om de communicatie tussen de 
neuronen te verbeteren, met behulp van agonisten 
van neurotransmitters die de verbinding tussen 
cellen bewerkstelligen. Ook licht, wat er om bekend 
staat dat het de werking van de klok bij ouderen 
verbetert en gedragsactiviteit, zoals wandelen, 
leiden tot activatie van transmittersystemen die de 
klok beïnvloeden. Dit zijn dus redelijk eenvoudige 
gedragsstrategieën zijn, ofwel ‘lifestyle recommen-
dations’ die de heftigheid van de slaapklachten laat 
afnemen, en de alertheid overdag verbetert.

Nachtverlichting: een gevaar voor 
biodiversiteit
De ontwikkeling van de gloeilampen heeft in de 
afgelopen eeuw geleid tot een explosieve toename 
van kunstlicht. Kunstlicht stelde de mens in staat 
om zich te onttrekken aan de stringente tijden 
van de dag-nacht wisseling, en de mens veroverde 
hiermee stap voor stap het rijk van de nacht. De 

ploegendiensten die in de tijden van de industriële 
revolutie in zwang kwamen waren hiervan een 
eerste voorbeeld.  In de werken van Karl Marx is 
te lezen hoe de uitbuiting van de arbeiders (de 
productiemiddelen) nu niet alleen tijdens de dag 
maar ook tijdens de nacht in dienst stond van 
het Kapitaal. Marx voorzag gezondheidsproble-
men, die nog maar sinds kort bewezen zijn, zoals 
een verhoogde kans op borstkanker, overgewicht 
en hart- en vaatziekten. Deze zijn het gevolg 
van een verstoorde biologische klok en kunnen 
experimenteel opgewekt worden in muizen die 
herhaaldelijk aan een veranderende lichtconditie 
worden blootgesteld.

Wereldwijd nemen de ploegendiensten, en de 
nachtdiensten toe, tot 20% (Europa) 30% (VS) en 40% 
(enkele Aziatische landen) van de werkende bevol-
king. Dit draagt bij aan de hoeveelheid nachtelijk 
licht. Bovendien worden er om energiebesparende 
redenen steeds efficiëntere lichtbronnen gebruikt, 
met als paradoxaal gevolg dat de lichtvervuiling in 
de nacht nog veel verder toeneemt. De ontwikke-
ling van de LED speelt hier een hoofdrol in.

Figuur 11: (links) Foto van de opkomende industrie in Manchester, (rechts) foto's van de industrie zoals die 
tegenwoordig is in Pernis bij nacht.
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Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen 
van de hele wereld. De oorzaak ligt bij de industriali-
satie, de bevolkingsdichtheid, de verstedelijking, de 
havens en de kassen in de tuinbouw.  De Melkweg is 
in de nacht op slechts enkele plaatsen in Nederland 
te zien. De hoeveelheid licht die in de nacht vrij-
komt, doorbreekt het normale licht-donker patroon 
dat sinds het begin van de evolutie op aarde het 
leven heeft gevormd zoals het nu is. Onderzoek 
uit onze Leidse groep en prof. Kalsbeek (UvA, NIN), 
heeft aangetoond dat bij een hoeveelheid van 
slechts enkele “ lux”, (een maat voor lichtintensiteit) 
de biologische klok van nachtdieren van slag raakt. 
Deze hoeveelheid licht wordt in de Nederlandse ste-
den overtroffen. Onderzoek van prof. Groot (UvA) 
en dr.  Spoelstra (NIOO, Wageningen) hebben laten 
zien dat nachtvlinders, insecten en vleermuizen van 
slag raken door nachtverlichting, en onderzoek van 
Dr. Hut en Dr Helm (Groningen) heeft laten zien hoe 
de klok van woelmuizen en vogels wordt aangetast. 
Vogels zijn over het algemeen geen nachtdieren, 
maar tijdens de vogeltrek van Zuid naar Noord 
(Noordelijk halfrond in het najaar), of van noord 
naar zuid (in het voorjaar), vliegen zij in de nacht 
over Nederland, België en Frankrijk, en worden op 
deze vliegroute aangetrokken door het licht in de 
steden, wat hun navigatie naar de bestemming 
verstoort.

Nachtelijk licht verstoort niet alleen de vitaliteit 
van afzonderlijke soorten, maar verstoort ook 

hun onderlinge samenhang. Veel nachtdieren zijn 
op specifieke momenten in de nacht actief, zoals 
bijvoorbeeld  nachtvlinders. Door nachtelijk licht 
aan het begin van de nacht zal het ritme van 
de vlinders die dan actief zijn juist vertragen, en 
door licht aan het eind van de nacht zal het ritme 
van andere nachtvlindersoorten juist versnellen. 
De precieze afstemming in de tijd gaat hiermee 
verloren, en hierdoor ook de regulatie van de repro-
ductie binnen iedere vlindersoort. Een zeer delicaat 
ecosysteem dat zich gevormd heeft over 3,5 miljard 
jaar ontwikkeling over de gehele flora en fauna 
wordt in slechts 50 - 100 jaar uit evenwicht gebracht 
door nachtelijk licht.

De schadelijke invloed van nachtlicht is nog niet 
vaak in verband gebracht met de schrikbarende 
afname van insecten. Deze wordt toegeschreven 
aan de opwarming van de aarde, maar nieuw onder-
zoek toont aan dat lichtvervuiling in de nacht wel 
eens minstens zo schadelijk kan zijn, en beiden 
verdienen daarom de grootste aandacht. De insec-
ten staan aan de basis van de voedselketen en hun 
afname zal doorwerken in de verdere keten, en in de 
onontwarbare kluwen van dier en plantensoorten 
die van elkaar afhankelijk zijn en elkaar beïnvloeden. 

Ik hoop dat fundamenteel onderzoek in de 
komende jaren duidelijk zal maken op welke wijze 
we de biologische klok kunnen versterken en welke 
kleuren het meest veilig zijn voor nachtdieren door 
de fotoreceptoren te bepalen. Vanuit verschillende 
gemeenten en instellingen is er een grote bereid-
heid om mee te werken, en het is waarschijnlijk 
gunstig dat maatregelen op het gebied van 
nachtverlichting direct meetbaar zijn in termen 
van intensiteit en golflengtemetingen. We zijn 
hoopvol omdat we in Nederland een goed platform 
gecreëerd hebben om biologische klok onderzoek 
hand in hand te laten gaan met onderzoek naar 
lichtvervuiling en biodiversiteit. 
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Figuur 12: Lichtvervuiling in West-Europa, gefoto-
grafeerd vanuit satelliet.
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Wetenschappelijk onderzoek met 
zwaartekrachtsgolven
Zwaartekracht is een belangrijk organiserend 
principe in de natuur en heeft de vorming van groot-
schalige structuren in het vroege heelal bepaald. 
Enkele van de belangrijkste open problemen in de 
hedendaagse wetenschap houden verband met 
zwaartekracht, zoals de oorsprong van de versnel-
ling van het heelal, gewoonlijk donkere energie 
genoemd, en het bestaan van donkere materie. 
Hoewel het deel uitmaakt van het standaardmodel 
van de kosmologie, en ondanks heroïsche inspan-
ningen, is donkere materie tot nu toe aan directe 
detectie ontkomen. Anderzijds kunnen donkere 
energie en donkere materie een falen aangeven van 
de algemene relativiteitstheorie, onze beste theorie 
van zwaartekracht.

Zwaartekracht is de minst begrepen fundamentele 
interactie en in een poging om de vele hieraan 
gerelateerde open vragen te beantwoorden, is er 
een intensieve wereldwijde intellectuele activiteit 
gaande, zowel op theoretisch vlak door de grenzen 
tussen algemene relativiteitstheorie, kwantumvel-
dentheorie en kosmologie te bestuderen, als door 
experimentele activiteiten in de astronomie (bijv. de 
Planck missie, de toekomstige ESA Euclid missie en 
de geavanceerde, nieuwe Vera C. Rubin Observatory 
in Chili), deeltjesfysica (bijv. Large Hadron Collider 
bij CERN) en verschillende experimenten die zoeken 
naar donkere materie (bijv. Xenon1T).

Zwaartekrachtsgolven zijn verstoringen van 
de kromming van de ruimtetijd en vormen het 
dynamische deel van gravitatie. Ze reizen met de 
snelheid van het licht en kunnen worden gedetec-
teerd wanneer ze de ruimte tussen de spiegels van 
een interferometer samendrukken en uitrekken. 
Zwaartekrachtsgolven vormen een ideale infor-
matiedrager en ondergaan verwaarloosbare 
verstrooiing of verzwakking tussen bron en detec-
tor. Het universum is praktisch transparant voor 
zwaartekrachtsgolven, en hiermee vormen ze ons 

Prof. dr. J.F.J. (Jo) van den Brand
Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica 
(NIKHEF)

https://www.nikhef.nl/~jo/
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 20 januari 2020.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Een eeuw na de voorspelling van Einstein rappor-
teerde het LIGO Virgo Consortium de eerste directe 
observaties van botsende zwarte gaten. De gede-
tecteerde golfvormen komen inderdaad overeen 
met de voorspellingen uit de algemene relativi-
teitstheorie. Deze observaties bieden unieke toe-
gang tot de eigenschappen van extreem gekromde 
ruimtetijd: het regime van sterke gravitatievelden 
en hoge snelheden. 

In 2017 werden zwaartekrachtsgolven waarge-
nomen die afkomstig zijn van de samensmelting 
van een binaire neutronenster. De nasleep van 
deze zogenaamde kilonova werd bestudeerd in 
het elektromagnetische spectrum met behulp van 
ongeveer 70 observatoria op zeven continenten, 
alsook in de ruimte.

Tijdens deze lezing werd het belang van deze 
observaties voor de fundamentele fysica, astro-
fysica, astronomie, kosmologie en kernfysica 
besproken.  Verder werd aandacht besteed aan de 
Europese detector bij Pisa (Advanced Virgo) die 
onlangs online is gekomen. De presentatie werd 
afgesloten met de grootste uitdagingen in het veld, 
waaronder plannen voor een detector in de ruimte 
(LISA) en een ondergronds observatorium voor gra-
vitatiegolven (Einstein Telescope).
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enige directe venster voor fundamenteel onder-
zoek in era tot 10-34 s na de oerknal.

De eerste detectie van zwaartekrachtsgolven vond 
plaats op 14 september 2015 en de gebeurtenis 
heette GW150914 [1] (zie figuur 1). Uit analyses 
bleek dat dit het gevolg was van het samengaan 
van twee zwarte gaten van respectievelijk 36 en 29 
zonnemassa; binnen 0,2 seconden werd maar liefst 
3 zonnemassa aan energie uitgezonden in zwaar-
tekrachtsgolven; de krachtigste gebeurtenis ooit.
GW150914 vormt de eerste directe detectie van 
zwaartekrachtsgolven en leverde het eerste directe 
bewijs voor het bestaan van zwarte gaten. Het 
onthulde de samensmelting van twee zwarte gaten 
en gaf ons toegang tot de sterke velddynamica 
van pure ruimtetijd. De eerste meetperiode, de 
zogenaamde O1 run, leverde nog twee detecties 
op: GW151012 en GW151226 [2]. Al deze waarne-
mingen waren zogenaamde “binaire black hole” 
(BBH) botsingen en werden gerapporteerd door 

de LIGO Virgo Collaboration (LVC), maar werden 
alleen waargenomen met de LIGO-detectoren, 
twee interferometers met armen van 4 km elk, die 
zich bevinden in de staten Louisiana en Washington 
in de Verenigde Staten.

LIGO en Virgo als een wereldwijd netwerk 
van observatoria voor zwaartekrachts-
golven
De Virgo Collaboration bestaat momenteel uit onge-
veer 550 leden van 104 instituten in 10 Europese 
landen. Naast belangrijk data-analysewerk in de LVC, 
heeft de Virgo Collaboration ook Advanced Virgo 
gerealiseerd, een Michelson-interferometer met 
3 km lange Fabry Perot trilholtes. Virgo (zie figuur 2) 
wordt gehost door de European Gravitational 
Observatory (EGO) in de buurt van Pisa, Italië.

Na een onderbreking van tien maanden om de 
detectoren te verbeteren, begonnen de Virgo en 
LIGO Scientific Collaborations op 30 november 

Figuur 1: Geschatte amplitude van de zwaartekrachtsgolf van GW150914. Dit toont de volledige band-
breedte van de golfvormen. De inzetbeelden tonen numerieke relativiteitsmodellen van de horizon van 
zwarte gaten terwijl de zwarte gaten samenvloeien. 

Beeldkrediet: LIGO Scientific and Virgo Collaborations.
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2016 met de tweede meetperiode 'O2', op zoek 
naar zwaartekrachtsgolfsignalen, aanvankelijk 
met alleen de twee LIGO-detectoren. GW170104 
was de eerste gebeurtenis [3] in O2 waarin een 
binaire zwarte gat-coalescentie van 50 zonnemassa 
werd waargenomen bij roodverschuiving 0,2. Zie 
[15] voor uitleg roodverschuiving. Op 8 juni 2017 
werd GW170608 geregistreerd [4]. Deze tweede 
O2-gebeurtenis is afkomstig van de samenvoeging 
van twee zwarte gaten met 12 en 7 zonnemassa bij 
roodverschuiving 0,07.

De Advanced Virgo-interferometer sloot zich aan 
bij LVC's observaties tegen het einde van de O2 
periode. Het Advanced Virgo-project realiseerde 
een belangrijke toename van de gevoeligheid 
vergeleken met de eerste incarnatie van Virgo. Er 
werden bijvoorbeeld grotere optische bundels en 
zwaardere testmassa's (dat zijn de spiegels van 
Virgo) gebruikt. De optische elementen waren van 
hogere kwaliteit en hadden verbeterde coatings 
met een lager verlies. De finesse van de trilholtes 
van de hoofdarmen werd vergroot. Deze maatrege-
len leidden tot een vermindering van de meetruis 
en een betere gevoeligheid bij hoge frequenties. 
Ter illustratie: het vermogen in de laserbundel ofwel 
het aantal fotonen per seconde uitgedrukt in Watt 
(1  foton is 1 eV, dit is 1,6 x10-19 Ws) kan door de 

genoemde verbeteringen tot 700 kW stijgen, terwijl 
de laser 'maar' 26 W levert (in de toekomst meer).

Advanced Virgo werd in bedrijf gesteld van mei tot 
juli 2017 en op 1 augustus 2017 sloot het zich aan bij 
de Advanced LIGO-detectoren. Deze gezamenlijke 
LIGO Virgo-run van 3,5 week was de eerste meting 
met drie kilometer-schaal interferometers. De pres-
taties van Virgo waren goed, met het hoogste BNS 
(binaire neutronensterfusie)-bereik van 28,2  Mpc 
(1 pc (parsec) is 3,26 lichtjaar) en de langste stabiele 
lock-stretch van 69 uur. De efficiëntie van Virgo 
was ongeveer 85%. In deze korte periode heeft 
Virgo bijgedragen aan de parameterschatting van 
niet minder dan vijf zwaartekrachtsgolfgebeur-
tenissen  [2], terwijl elf gebeurtenissen werden 
waargenomen in O1 en O2 samen.

De toevoeging van Virgo aan het wereldwijde 
netwerk resulteerde in een grotere dataset, aan-
gezien naast de gebruikelijke LIGO-gegevens 
ook Virgo coïncidenties met de LIGO-Louisiana 
en LIGO-Hanford-detectoren werden verzameld, 
terwijl ongeveer 45% van de gegevens LIGO-Virgo 
drievoudige coïncidenties waren. Bepaling van 
zwaartekrachtsgolfpolarisatie werd mogelijk en de 
afstandsmeting werd verbeterd. Ook resulteerde de 
drievoudige coïncidente meting in een verhoogde 

Figuur 2: De Virgo zwaartekrachtsgolfdetector wordt gehost door EGO nabij Pisa, Italië. Elke arm van de 
interferometer is 3 km lang.                  Beeldkrediet: EGO / Virgo.
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afgeleide mediane componentmassa met 90% 
geloofwaardige intervallen zijn 1,46 (+0,12, -0,10) 
en 1,27 (+0,09, -0,09) zonnemassa, met een conser-
vatieve bovengrens voor de totale massa van het 
systeem <2,8 zonnemassa. Met een hemellokalisa-
tie van 90% van 16 deg2 en een helderheidsafstand 
van 40 (+7, -15) Mpc, vormde deze gebeurtenis 
het dichtstbijzijnde en meest nauwkeurig gelokali-
seerde zwaartekrachtsignaal tot nu toe. GW170817 
viel binnen 1,7 s samen met gammastraaluitbarsting 
GRB 170817A. Op dezelfde locatie en gedurende een 
periode van maanden werden elektromagnetische 
tegenhangers gezien die het hele EM-spectrum 
bestrijken, van radiogolven tot röntgenstralen [7].

BNS-gebeurtenis GW170817 maakte een eerste 
bepaling mogelijk van de Hubble-constante waar 
de afstand werd afgeleid uit zwaartekrachtsgolfin-
formatie. Bovendien kan een getijdevervorming die 
niet nul is, worden geëxtraheerd voor verschillende 
golfvormen wanneer wordt uitgegaan van een 
lage spin voor de neutronensterren. Dit maakte de 
eerste betekenisvolle bijdragen van onderzoek met 
zwaartekrachtsgolven aan zowel de kosmologie als 

robuustheid van zwaartekrachtsgolfdetectie en 
leverde het een verbeterde parameterschatting op.

De eerste gepubliceerde waarneming met drie 
detectoren [5] werd gedaan op 14 augustus 2017 om 
10:30:43 UTC. De gedetecteerde zwaartekrachts-
golven werden uitgezonden tijdens de laatste 
momenten van de samenvoeging van twee zwarte 
gaten met een massa van ongeveer 31 en 26 keer de 
massa van de zon en ongeveer 560 Mpc verwijderd 
(voor zwarte gaten (BBH) kan Virgo veel verder 
kijken dan voor neutronensterstelsels (BNS). Het 
nieuw geproduceerde draaiende zwarte gat heeft 
ongeveer 54 keer de massa van onze zon. GW170814 
was de eerste gebeurtenis die het mogelijk maakte 
de polarisatie van de zwaartekrachtgsolven te 
onderzoeken, wat een sterke ondersteuning bood 
voor tensorpolarisatie.

Drie dagen later, op 17 augustus 2017 om 
12:41:04  UTC, maakten LIGO en Virgo hun eerste 
waarneming van een BNS [6]. Deze staat bekend 
als GW170817, produceerde een luid signaal met 
een netwerksignaal-ruisverhouding van 32,4. De 

Figuur 3: Cumulatieve telling van gebeurtenissen en (niet-ingetrokken) alerts. Drie gebeurtenissen werden 
waargenomen in O1 en acht in O2. Er waren 33 niet-ingetrokken triggers in O3a, de eerste zes maanden van 
O3 en er zijn 23 triggers waargenomen in O3b. De snelle toename van het aantal gebeurtenissen weerspie-
gelt de verbetering van de gevoeligheid van de detectoren.

Beeldkrediet: LIGO Virgo Collaboration.
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aan de kernfysica mogelijk. Het belang van derge-
lijke resultaten zal naar verwachting snel toenemen 
als de gevoeligheid van de detectoren verbetert, 
vooral bij hoge frequentie.

LIGO en Virgo zijn op 1 april 2019 begonnen met hun 
derde observatierun ‘O3’. In de eerste zes maanden 
van O3, de zogenaamde O3a-run, werden in totaal 
41 openbare alerts gegenereerd zodat astronomen 
kunnen zoeken naar elektromagnetische signalen. 
Acht gebeurtenissen zijn ingetrokken, waardoor er 
33 kandidaat-gebeurtenissen overblijven. Hiervan 
waren er 21 BBH-kandidaat-gebeurtenissen, 3 BNS, 
2 Mass Gap, 4 NSBH (Neutron star black hole) 
en 3 kandidaat-gebeurtenissen, waarschijnlijk van 
terrestrische oorsprong. Merk op dat LVC een kan-
didaatgebeurtenis classificeert als BNS wanneer de 
massa's van beide objecten lager zijn dan 3 zonne-
massa, en als BBH wanneer beide massa's hoger zijn 
dan 5 zonnemassa. Een Mass Gap-kandidaat treedt 
op wanneer ten minste een van de samenstellende 
massa's tussen 3 en 5 zonnemassa is.

Het opnemen van O3-wetenschappelijke gegevens 
werd in oktober 2019 onderbroken om onderhoud 
van de detectoren mogelijk te maken. Het Virgo 
team heeft met succes de bronnen bestudeerd die 
de gevoeligheid van Virgo beperken. Bovendien 
werd het geïnjecteerde laservermogen verhoogd 
van 18 naar 26 W. Deze verbeteringen resulteerden 
in Virgo's beste gevoeligheid van 61 Mpc, meer dan 
een verdubbeling vergeleken met Virgo's gevoelig-
heid in ‘O2’. Het verzamelen van wetenschappelijke 
gegevens ging door toen O3b op 1 november 2019 
begon. Vanwege de COVID-19-pandemie werd de 
run echter op 27 maart 2020 opgeschort om de 
veiligheid van het personeel in de observatoria te 
garanderen. Het cumulatieve aantal gebeurtenissen 
en triggers wordt weergegeven in figuur 3.

Op het moment van schrijven publiceerde de LVC 
slechts één detectie voor O3a: GW190425 [8]. Deze 
gebeurtenis is de tweede waarneming van een 
zwaartekrachtsgolfsignaal dat consistent is met de 
samenvoeging van een binair neutronensterren-
systeem na GW170817. De geschatte totale massa 

is aanzienlijk hoger dan de massa die astronomen 
voor dergelijke systemen in ons sterrenstelsel heb-
ben waargenomen.

Het AdV+ project: Virgo verbeteren bin-
nen de EGO-site grenzen
De Virgo Collaboration zal de gevoeligheid van haar 
instrument voortdurend verbeteren totdat het de 
limieten bereikt die door de EGO-site worden gesteld. 
De gevoeligheid van zwaartekrachtsgolfdetectoren 
wordt bepaald door een aantal fundamentele ruis-
bronnen, met name seismische en Newtoniaanse 
ruis bij lage frequentie, thermische en stralingsdruk 
ruis bij middenfrequenties en shot noise bij hogere 
frequenties. Advanced Virgo zal naar verwachting 
zijn ontwerpgevoeligheid bereiken in 2021, ervan 
uitgaande dat alle technische ruisbronnen begre-
pen en verminderd kunnen worden. AdV+ is een 
upgradeproject dat de gevoeligheid van Advanced 
Virgo met een factor twee verbetert over een breed 
frequentiebereik, met een verwachte voltooiing van 
het project in 2024. Tegelijkertijd wordt een soort-
gelijk upgradeproject, A+, uitgevoerd door LIGO.

AdV+ is een innovatief project op een agressieve 
tijdschaal dat gefaseerd wordt uitgevoerd. In de 
eerste fase (2020 - 2021) wordt de gevoeligheid 
verbeterd door gebruik te maken van signaalre-
cycling en frequentieafhankelijke “squeezing”. 
Vooral signaalrecycling zal het vermogen van 
bronlokalisatie verbeteren, wat cruciaal is voor veel 
van de wetenschappelijke doelen van de zwaarte-
krachtsgolfastronomie, zoals elektromagnetische 
follow-up, het meten van de eigenschappen van 
compacte binaries en voor kosmologie. 

Squeezing is het gebruik van verstrengelde fotonen. 
We hebben laten zien dat hierdoor de gevoeligheid 
bij hoge frequenties verbetert. Het lijkt net of je 
meer fotonen in de interferometer hebt, waar-
door de shot noise relatief minder wordt. Echter 
neemt de ruis door stralingsdruk toe, waardoor de 
gevoeligheid bij lage frequenties slechter wordt. 
Met frequentieafhankelijke squeezing kunnen 
we voor alle frequenties de gevoeligheid verbe-
teren. Hiervoor moet wel een extra 300 m lange 
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hoog-finesse cavity worden geinstalleerd, wat nu 
gebeurt. Merk op dat squeezing al met succes werd 
gebruikt door Virgo in O3 [9]. De gevoeligheid bij 
lage frequentie wordt verbeterd door aftrekken van 
Newtoniaanse ruis. De tweede fase (2023-2024) zal 
grotere bundelafmetingen gebruiken in combinatie 
met zwaardere spiegels en betere coatings om ther-
mische ruis te verminderen. Een toename van het 
bundelvermogen vermindert de “shot noise”, terwijl 
een toename van het gewicht van de spiegels de 
effecten van stralingsdruk vermindert. Virgo zal zijn 
detectie- en besturingsalgoritmen verbeteren door 
toepassing van machine- en deep learning.

Met de AdV+ -upgrade verzekert Virgo zijn weten-
schappelijke relevantie in het wereldwijde netwerk 
van zwaartekrachtsgolfdetectors van de tweede 
generatie. Dit netwerk heeft een groot potentieel 
om bij te dragen aan fundamentele fysica, astrofy-
sica, astronomie, kosmologie en kernfysica.

Een draaiboek voor zwaartekrachtsgolf-
wetenschap
Het wereldwijde netwerk van LIGO en Virgo zal 
binnenkort worden uitgebreid met KAGRA, een 
ondergrondse cryogene interferometer met 3 km 
lange armen, geëxploiteerd in Japan. KAGRA is 
van plan in 2020 lid te worden van het wereld-
wijde observatoriumnetwerk. Wetenschappers van 
KAGRA [10] pakken het anders aan en bouwen 
hun detector ondergronds om seismische en 
Newtoniaanse ruis te onderdrukken. Daarnaast 
gebruikt KAGRA andere spiegelmaterialen en coa-
tings in combinatie met cryogene koeling van de 
spiegels om de thermische ruis te verminderen. De 
ontwerpgevoeligheid voor KAGRA is vergelijkbaar 
met die van LIGO en Virgo.

De eerste fase van A+ en AdV+ is naar verwachting 
in 2021 operationeel en leidt naar verwachting tot 
een orde meer detecties. LIGO India (of Indigo) [11], 

Figuur 4: Einstein Telescope is een derde generatie zwaartekrachtsgolfobservatorium dat zal worden gere-
aliseerd in Europa in de Belgisch-Duitse-Nederlandse regio of in Sardinië, Italië. 

Beeldkrediet: Nikhef.
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een LIGO-achtige interferometer in aanbouw in 
India, zal naar verwachting in 2025 toetreden tot het 
globale netwerk.

De Europese Einstein Telescope (zie figuur 4) is een 
zwaartekrachtsgolfdetector van de derde gene-
ratie  [12] en zou al in 2035 operationeel kunnen 
zijn, terwijl Cosmic Explorer [13] een interferometer 
is die in de VS wordt bestudeerd. Ten slotte is 
LISA [14] een interferometer in de ruimte met een 
lanceringsdatum in 2032 die mogelijk parallel zou 
kunnen meten met de Einstein Telescope.

De derde generatie detectoren zullen het heelal 
scannen op zwaartekrachtsgolven bij roodverschui-
vingen tot z = 100 (terwijl de golven onderweg 
waren is het heelal 100 keer groter geworden en de 
frequentie hiermee 100 keer lager, [15]) om toegang 
te krijgen tot de "dark ages", het tijdperk vóór 
de vorming van de eerste sterren. Elk jaar zullen 
ze tot een miljoen zwaartekrachtsgolven detec-
teren uit binaire bronnen verspreid over het hele 
universum. Dit maakt ongekende kosmologi-
sche waarnemingen mogelijk, b.v. de studie van 
de toestandsvergelijking van donkere energie. 
Zwaartekrachtsgolven worden gemeten vanaf de 
dichtste gebieden van materie, de vroegste stadia 
na de oerknal en de meest extreme vervormingen 
van de ruimtetijd nabij zwarte gaten, en dit zal 
leiden tot een beter begrip van de oorsprong en 
evolutie van het heelal.

Het is opmerkelijk dat de detectie van zwaarte-
krachtsgolven in een tijdsbestek van slechts twee 
decennia zal gaan van ontdekking door LIGO en 
Virgo in 2015 tot de realisatie van nieuwe observato-
ria zoals Einstein Telescope, die tot wel een miljoen 
zwaartekrachtsgolfgebeurtenissen per jaar zullen 
detecteren uit binaire bronnen verspreid over het 
hele universum.

- - -
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Helaas heeft prof. Van Eck door haar 
drukke werkzaamheden vanwege de coro-
napandemie geen kans gezien een artikel 
te schrijven. 

- - -

Prof. dr. M. (Miranda) van Eck
Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), 
Universiteit Leiden

w w w.univers i te i t le iden.nl/en/sc ience/drug-
research/biotherapeutics/cardiovascular-and-
metabolic-therapeutics

1.10  ‘Vaatwastabletten’ voor schone, vetvrije vaten

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 10 februari 2020.

 – Helaas is van deze lezing geen video opname 
beschikbaar.

Samenvatting van de lezing:
Hart- en vaatziekten als gevolg van atheroscle-
rose (slagaderverklaking) zijn één van de belang-
rijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. 
Atherosclerose ontwikkelt zich doordat choleste-
rol in de bloedvatwand doordringt en daar wordt 
afgezet en opgeruimd door ontstekingscellen van 
ons lichaam. Als gevolg hiervan ontstaat een vet-
tige aanslag, ofwel atherosclerotische plaque, in het 
bloedvat.

De vorming van atherosclerotische plaques is een 
uiterst langzaam proces dat reeds op jonge leeftijd 
start. Een patiënt komt echter vaak pas bij de huis-
arts of in het ziekenhuis als de ziekte reeds in een 
vergevorderd stadium is. De huidige geneesmidde-
len vertragen het ziekteproces, maar zijn niet - of in 
beperkte mate - in staat de reeds ontwikkelde athe-
rosclerotische plaques te laten verdwijnen.

In deze lezing werd getoond hoe atherosclerotische 
plaques zich ontwikkelen en werd verslag gedaan 
van de zoektocht naar “vaatwastabletten”, die als het 
ware de bloedvaten weer volledig schoon kunnen 
wassen door verwijdering van de vettige aanslag.
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Kan kernenergie veiliger en duurzamer? Dát 
is de hamvraag waar ik afgelopen 25 jaar 
onderzoek naar heb gedaan en waar ik u in 

deze lezing antwoord op wil geven. Maar eerst de 
grondslagen van kernenergie.

Alles om ons heen is opgebouwd uit atomen. Het 
zijn de kleinste eenheden die bepalen met welk ele-
ment we te maken hebben: koolstof, zuurstof, ijzer, 
etc. Een atoom, als weergegeven in figuur 1, bestaat 
uit een atoomkern en elektronen die in een simpele 
weergave om de kern cirkelen als de aarde om de 
zon. Met één belangrijk verschil, een elektron staat 
zover van de kern af dat deze in de analogie overeen 
komt met de planeet Pluto, de buitenste planeet in 
ons zonnestelsel. Een atoom is dus vooral leeg.

De atoomkern is op haar beurt opgebouwd uit 
positief geladen protonen en ongeladen neutro-
nen. De protonen zouden elkaar afstoten ware het 
niet dat er ook een sterke kernkracht tussen deze 
kerndeeltjes heerst die aantrekkend werkt.

Prof. dr. ir. J.L. (Jan Leen) Kloosterman
Technische Universiteit Delft
Reactor Instituut Delft

www.janleenkloosterman.nl

1.11  Duurzame Kernenergie

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 17 februari 2020.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Tussen de ontdekking van kernsplijting in 1938 
en de eerste door de mens gemaakte kernreactor 
zat maar vier jaar. Tien jaar later, na afloop van de 
tweede wereldoorlog werd er al ‘nucleaire elektri-
citeit’ geproduceerd. De grote doorbraak kwam 
echter met de ontwikkeling van kernreactoren 
voor scheepsvoortstuwing en de opschaling ervan 
voor commerciële productie van elektriciteit. Deze 
reactoren werken met uranium of met een com-
binatie van uranium en plutonium als splijtstof en 
produceren thans alle elektriciteit (huishoudelijk 
en industrieel) voor circa één miljard mensen.

Kernsplijtingsreactoren op thorium in plaats van 
uranium zijn in potentie veel duurzamer, maar er is 
een nieuw type kernreactor voor nodig, de zoge-
noemde ‘gesmolten zout reactor’. In deze reactor 
wordt een heet vloeibaar zout rondgepompt door 
kanalen in een groot grafietblok. In het zout zit het 
thorium opgelost. Het zout is dus zowel de splijt-
stof als het koelmiddel hetgeen zowel de reactor-
veiligheid als de duurzaamheid van de splijtstofcy-
clus ten goede komt.

In de voordracht is het lopende en het toekomstige 
onderzoek op dit gebied in Nederland en de rest 
van Europa toegelicht. Figuur 1: Opbouw van het atoom.

Bron: Wikimedia commons.
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Als we nauwkeuriger naar de elementen kijken, 
dan blijken er van de meeste meerdere soorten 
te bestaan die zich chemisch identiek gedragen, 
maar een verschillend aantal neutronen bevatten. 
Wij noemen dat isotopen. Fysici rangschikken de 
elementen daarom naar het massagetal, met langs 
de verticale as het aantal protonen in de kern en 

horizontaal het aantal neutronen. Figuur 2 toont 
een klein deel van de nuclidenkaart. Iedere rij 
bevat de isotopen van één element. Natuurlijk 
uranium bijvoorbeeld bestaat uit drie isotopen: ura-
nium-234, -235 en -238, aangegeven met de zwarte 
blokjes in de rij van uranium. Uranium is uniek. 
Van alle isotopen van alle elementen die op aarde 

Figuur 2: De nuclide kaart met de actiniden.

Figuur 3: Schematische voorstelling van het splijtingsproces.    Bron: Chemwiki, CCPL.
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vóórkomen, is alleen uranium-235 splijtbaar. En dat 
vormt afgerond maar één procent van alle uranium 
op aarde. Zonder uranium dus geen kernsplijting 
en geen kernenergie. Voor sommige mensen een 
droomwereld.

Als een uranium-235 kern een neutron invangt, 
zal het in negen van de tien gevallen splitsen in 
twee kernen die in veel gevallen radioactief zijn, 
de zogenoemde splijtingsproducten, en meerdere 
neutronen, zie figuur 3. De splijtingsproducten vor-
men een belangrijke component van het kernafval, 
maar er zitten ook nuttige producten tussen die we 
kunnen gebruiken in medische toepassingen. Daar 
kom ik later nog op terug. De "nieuwe" neutronen 
die vrijkomen kunnen op hun beurt ook weer kern-
splijting veroorzaken en zo een kettingreactie in 
stand houden.

Als echter uranium-238 een neutron invangt, zal 
het vervallen naar plutonium. Dat is een kunst-
matig element dat niet meer op aarde voorkomt, 
maar waarvan de oneven isotopen óók splijtbaar 
zijn. In een volgende generatie van splijtingen kan 
vervolgens ook dit plutonium meedoen aan de 
kettingreactie.

Ontwikkeling van de kernenergie
Nadat de Engelse Natuurkundige James Chadwick 
in 1932 het neutron ontdekte nam de wetenschap 
een hoge vlucht. In 1938 werd door Otto Hahn en 
Fritz Strassman kernsplijting ontdekt, maar nog niet 
begrepen. Dat kwam enkele maanden later met de 
verklaring van Lisa Meitner en Otto Frisch. In 1942 
lukte het de Italiaanse wetenschapper Enrico Fermi 
al om een kunstmatige en gecontroleerde ket-
tingreactie tot stand te brengen in een eenvoudige 
stapeling van uranium en grafiet, hetgeen geco-
deerd aan de regering werd doorgegeven met de 
boodschap, "The Italian navigator has landed in the 
New World. How were the Natives? Very Friendly." 

In 1951 werd in de Experimental Breeder Reactor, de 
EBR-1, op kleine schaal de eerste nucleaire elektrici-
teit opgewekt en enkele jaren later werd in Rusland 
de eerste commerciële kerncentrale gestart.

Maar als kernenergie al zolang bestaat, waarom 
moeten wij dan nog onderzoek doen op dit gebied? 
In essentie is het antwoord op deze vraag dezelfde 
als waarom wij nog onderzoek doen naar transport, 
verlichting, voedsel en andere producten: namelijk 
om deze veiliger en duurzamer te maken. Toen ik 
naar de middelbare school ging, waren we met 
vier miljard mensen op aarde, nu met zeven. Dit 
aantal zal naar verwachting toenemen tot wel 11 
miljard aan het eind van deze eeuw. Willen wij deze 
mensen schoon drinkwater, voldoende voeding en 
een goede gezondheidszorg bieden, dan zullen we 
zuiniger moeten omgaan met onze grondstoffen 
en nieuwe wegen moeten vinden om op grote 
schaal duurzame energie op te wekken. Essentieel 
hierbij is dat we onze CO2 uitstoot reduceren, omdat 
anders de gevolgen van klimaatverandering niet te 
overzien zijn.

En juist kernenergie kan hieraan bijdragen. Er zijn 
wereldwijd ruim 400 kerncentrales in bedrijf en 
enige tientallen in Japan die langzamerhand weer 
in bedrijf komen en bijna 70 in aanbouw. De meeste 
van het type dat in figuur 4 is te zien, namelijk een 
lichtwaterreactor. Uranium voorziet daarmee in de 
elektriciteitsbehoefte van één miljard mensen. Dit 
aantal zal verder moeten toenemen, willen wij 
serieus werk maken van onze ambitie om de ener-
gievoorziening in 2050 CO2 vrij te maken.

De World Energy Council for sustainable energy 
heeft scenariostudies uitgevoerd naar de transitie 

Figuur 4: De European Pressurized-water Reactor 
(EPR) in aanbouw in Olkiluoto, Finland.

Bron: TVO, Finland.
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van ons huidige energiesysteem naar een CO2 arme 
energievoorziening in 2050 en heeft daarbij twee 
opties in beschouwing genomen: regie door de 
overheid of regie door de markt. De eerste leidt tot 
een iets hoger energieverbruik en een lagere CO2 
uitstoot dan nu. Kernenergie dekt in dit geval 11% 
van de wereldenergiebehoefte. Dat is wel drie keer 
zoveel als nu. Laten wij de regie over aan de markt, 
dan zal dat leiden tot meer zon en wind, wat natuur-
lijk goed is, maar helaas ook tot meer CO2 uitstoot. 
Dat laatste komt vooral door de sterke toename van 
het energieverbruik. Kernenergie draagt in dit sce-
nario bij voor circa 4%, ongeveer dezelfde fractie als 
nu. In beide gevallen zal het kernenergievermogen 
sterk toenemen in vergelijking met nu. Natuurlijk 
zijn er veel meer scenariostudies beschikbaar, maar 
de meeste komen voor kernenergie uit tussen deze 
twee waarden. Mijn voorzichtige inschatting is dan 
ook dat kernenergie wereldwijd zal meegroeien 
met de energievraag, en misschien wel sterker 
toeneemt.

Hoe werkt een lichtwaterreactor eigenlijk?
De reactorkern is opgebouwd uit splijtstoftabletten 
gemaakt van uraniumdioxide die zijn gestapeld tot 

splijtstofstaven die op hun beurt zijn gebundeld tot 
splijtstofelementen, zie figuur 5. De staven worden 
gekoeld door langsstromend water, dat uiteinde-
lijk wordt omgezet in stoom waarmee elektriciteit 
wordt geproduceerd.

Figuur 6 toont hoe in een splijtstofelement door 
het splijtingsproces het gehalte aan uranium-235 
afneemt van circa vier procent naar iets minder dan 
één procent. Tegelijkertijd neemt de concentratie 
van de splijtingsproducten toe.

Figuur 5: De splijtstof van een LWR is opgebouwd uit tabletten die zijn gestapeld tot staven die op hun 
beurt zijn gebundeld tot een element. De reactorkern bestaat uit een paar honderd splijtstofelementen.

Figuur 6: De concentraties van het uranium-235, 
de splijtingsproducten en het plutonium als functie 
van de bestralingstijd in de reactorkern.
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Het geeft meteen de twee belangrijkste verbeter-
punten aan met betrekking tot reactorveiligheid, 
want aan het begin bevat het element eigenlijk 
teveel splijtstof en moeten wij de kettingreactie 
onderdrukken, terwijl aan het eind het element 
teveel splijtingsproducten bevat die voor een deel 
nog radioactief zijn en gevaar kunnen opleveren. 
Beide situaties leveren een risico op. De eerste 
indien we de controle over de kettingreactie ver-
liezen, de tweede indien we de vervalwarmte van 
de splijtingsproducten niet kunnen wegvoeren. 
Bovendien bevat de splijtstof vluchtige producten 
als jodium en cesium die gemakkelijk naar de omge-
ving kunnen weglekken, indien zich een extreem 
ongeval zou voordoen.

Daarnaast wordt er in de loop van de tijd pluto-
nium gevormd. Wij kunnen plutonium eenmaal 
recycleren in bestaande reactoren, maar hebben 
daarna een zogenoemde snelle reactor van de 
vierde generatie nodig. Als wij plutonium recy-
cleren, versplijten wij een groot deel ervan, maar 
produceren wij ook meer langlevend kernafval in de 
vorm van americium. Recycling leidt dus wel tot een 
afname van de hoeveelheid actiniden, maar niet 
van het radiologisch risico. Dat laatste is een maat 
voor de mogelijk nadelige gezondheidseffecten 
van radionucliden. Als wij ook americium zouden 
recycleren, aannemende dat wij dat zouden kun-
nen, vormen wij meer van het element dáárboven, 
namelijk curium. Etc, etc.

In figuur 7 ziet u de radiotoxiciteit van de gebruikte 
splijtstof als functie van de opslagtijd. De hori-
zontale zwarte lijn is die van het uraniumerts dat 
gedolven is voor de productie van de splijtstof. 
De radiotoxiciteit van de splijtingsproducten, de 
rode lijn, is beperkt tot slechts 300 jaar, terwijl de 
bijdragen van het plutonium en het americium zich 
uitstrekken tot wel driehonderdduizend jaar.

Naar duurzame kernenergie
Ik heb een groot deel van mijn carrière besteed 
aan de studie naar recycling van americium met 
als doel de radiotoxiciteit ervan te reduceren en de 
benodigde opslagtijd van kernafval te verkorten. 

Het is mij niet gelukt. De splijtstofcyclus wordt 
zó gecompliceerd en de resultaten zijn zó mager, 
dat in mijn optiek de recycling van hogere acti-
niden een heilloze weg is, waarmee we niet de 
gewenste duurzaamheidsdoelen kunnen bereiken 
en ook niet kunnen rekenen op publieke acceptatie. 
Bovendien zullen maar een beperkt aantal landen 
deze splijtstofcyclus kunnen toepassen. Als wij op 
de ingeslagen weg doorgaan, vrees ik dat wij later 
zullen concluderen dat recycling van plutonium 
en americium niet het fundament vormde van 
duurzame kernenergie, maar de tralies en muren 
van haar gevangenis.

Maar wat dan wel? Betekent dit het einde van 
kernenergie? Allerminst. De vraag naar duurzame 
energie biedt ook nieuwe kansen voor kernenergie. 
Maar dan moeten we wel kiezen voor een andere 
aanpak. Eén die niet eerst afval produceert dat 
vervolgens moet worden opgeruimd, maar één die 
in de basis veel minder langlevend afval produceert, 
zodat we aan radiotoxiciteit uiteindelijk alleen de 
rode lijn overhouden. Is zo'n reactor mogelijk?

De oplossing ligt mijns inziens besloten in de toe-
passing van een technologie die al in de jaren zestig 
van de vorige eeuw is gedemonstreerd, maar onder 
politieke druk op een zijspoor is gezet. Dit alterna-
tief is de gesmolten zout reactor (in het Engels de 
"Molten Salt Reactor" of MSR) werkend met thorium.

Figuur 7: De concentraties van het uranium-235, 
de splijtingsproducten en het plutonium als functie 
van de bestralingstijd in de reactorkern.
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Figuur 8 toont een MSR. Deze bestaat uit een blok 
grafiet met kanalen waardoorheen een fluoridezout 
stroomt bestaande uit een dragerzout en thorium- 
en uraniumfluoride. Dat is aangegeven met het 
rode circuit. Het uranium bestaat in dit geval uit 
de kunstmatige isotoop uranium-233. Alleen als 
het zout door het grafietblok stroomt zullen er 
splijtingen optreden. De warmte ervan wordt via 

een intermediair circuit, aangegeven met blauw 
getransporteerd naar het energieconversiesysteem 
waar deze wordt omgezet in elektriciteit.

Continu wordt een kleine fractie van het zout 
afgetapt en gezuiverd. In een speciaal chemisch 
laboratorium wordt via een aantal stappen het 
zout van zijn splijtingsproducten ontdaan en na 

Figuur 8: Een schematisch overzicht van de gesmolten zout reactor (MSR).

Figuur 9: De maximum temperatuur van het zout (links) en het reactorvermogen (rechts) als 4 van 5 pom-
pen uitvallen (blauwe lijnen).
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toevoeging van thorium en uranium weer terug-
gevoerd naar de reactor. Dat circuit is in figuur 8 
aangegeven in paars.

MSR: veilig en schoon
Doordat de splijtstof zit opgelost in het koelmiddel, 
is de achterliggende veiligheidsfilosofie van een 
MSR compleet verschillend van die van een reactor 
met vaste splijtstof. In de laatstgenoemde is alles 
erop gericht om de splijtstof tijdens incidenten in 
tact te houden en te zorgen dat de splijtstof altijd 
wordt gekoeld. In een MSR is het juist zaak het 
zout vrij te laten expanderen en stromen. Expansie 
leidt tot reductie van de hoeveelheid splijtstof in 
de reactorkern en dus tot een afname van de ket-
tingreactie, terwijl de mogelijkheid om het zout vrij 
te laten stromen, kan worden benut om in extreme 
situaties het zout veilig op te slaan onderin het 
reactorgebouw. Dat is in figuur 8 aangegeven in 
groen.

Deze effecten zijn duidelijk te zien als we de pom-
pen in een MSR zouden uitschakelen. Figuur 9 
toont wat er dan in de eerste minuten gebeurt. 
We zien dat de temperatuur van het zout met 
enige tientallen graden stijgt waardoor het zout 
expandeert en het reactorvermogen vervolgens 
sterk afneemt. Hoe meer pompen we uitschakelen 
hoe sterker het vermogen afneemt. Dat is te zien 
in de rechterfiguur. De blauwe lijnen geven in 
beide figuren de situatie weer als we vier van de 

vijf pompen zouden uitschakelen. Natuurlijk zal het 
zout langzaam opwarmen als we alle pompen zou-
den uitschakelen en de vervalwarmte niet afvoeren. 
Maar als het zout te warm wordt stroomt het vanzelf 
in de opslagtanks onderin het reactorgebouw.

In het omgekeerde geval, als we de reactor kritisch 
maken zonder pompen en dan vervolgens de pom-
pen aanzetten, neemt het reactorvemogen af, zoals 
is te zien in figuur 10. De verklaring voor dit effect 
valt buiten het bestek van dit artikel: het vergt wat 
meer colleges om dit effect te kunnen begrijpen.

Doordat wij de MSR bij voorkeur met thorium 
bedrijven in plaats van uranium, heeft deze reactor 
de potentie om uitermate schoon en duurzaam 
elektriciteit te produceren. Thorium is zelf geen 
splijtstof, maar een kweekstof die na neutronvangst 
vervalt naar uranium-233 dat wel heel goed splijt-
baar is.

Het uranium blijft circuleren in het zout, en omdat 
er wel vier extra neutronvangstreacties nodig zijn 
voordat hogere elementen als plutonium worden 
geproduceerd, is de productie van deze elemen-
ten zeer gering. Bovendien blijven deze actiniden 
circuleren in het zout totdat ze zijn verspleten. Dat 
betekent dus dat wij in een MSR alleen kernafval 
produceren met een levensduur van ongeveer 
300 jaar.

In een MSR kunnen wij thorium volledig benutten. 
Dat leidt ertoe dat wij voor de productie van alle 
elektriciteit wereldwijd maar 2500 ton thorium per 
jaar nodig hebben, terwijl we jaarlijks uit de restan-
ten van bestaande mijnbouw wel 50 keer zoveel 
thorium kunnen winnen. De potentie van thorium 
is groot. Een piepklein monster van het mineraal 
Aeschyunite dat ongeveer één gram thorium bevat, 
heeft een energieinhoud die voldoende is om een 
auto zeker éénmaal om de aarde te laten rijden.

Toekomst en ons onderzoek
Is dit allemaal Science Fiction? Geenszins. Veel 
van bovengenoemde principes zijn eigenlijk al 
gedemonstreerd. De geestelijk vader van de MSR 

Figuur 10: Het reactorvermogen als functie van de 
tijd na het opstarten van de pompen (blauwe lijn).



1.11  Duurzame Kernenergie

90

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

is Alvin Weinberg, die al in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw als toenmalig directeur van het Oak 
Ridge National Laboratory experimenteerde met 
reactoren met vloeibare splijtstof. De eerste werd 
wel "Alvin's 3P" reactor genoemd, omdat deze uit 
niet meer bestond dan "a Pot, a Pipe and a Pump". 
Ook in Nederland hebben wij zo"n "3P" reactor 
gehad, maar daar kom ik later nog op terug.

Na deze homogene vloeistof reactor werd het 
Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) gebouwd. 
Figuur 11 toont deze reactor. Dit was een uiterst suc-
cesvolle reactor met meer dan 6000 bedrijfsuren, 
waarin uranium-233, uranium-235 en plutonium 
als splijtstof in een fluoridezout werd gebruikt. Het 
zout werd echter nog niet gezuiverd en ook werd er 
nog geen thorium als kweekstof gebruikt. De vol-
gende stap zou een grotere versie zijn geweest, de 
Molten Salt Breeder Reactor, ware het niet dat het 

onderzoeksprogramma werd gestopt ten faveure 
van de snelle metaalgekoelde reactor.

Wij hebben in Delft ongeveer vijftien jaar geleden 
de gesmolten zout reactor weer omarmd, omdat 
wij zagen dat een echt duurzame splijtstofcyclus 
met volledige recycling van alle actiniden alleen 
mogelijk is in een reactor met een vloeibare splijt-
stof. Wij hebben de "Molten Salt Breeder Reactor" 
als uitgangspunt genomen en kwamen al snel tot 
verbeteringen. Ons ontwerp is nog veiliger en scho-
ner dan de eerste Amerikaanse versie.

Toch kan het nog beter. Wij werken nu in Europees 
verband aan een reactorontwerp (figuur 12) zonder 
grafiet in de reactorkern en dus met een snel 
neutronspectrum, waarmee we ook kernafval van 
bestaande reactoren kunnen vernietigen. Deze 
reactor heeft een sterke terugkoppelcoëfficiënt 

Figuur 11: De Molten Salt Reactor Experiment (MSRE) die gedurende een periode van vijf jaar vanaf 1965 in 
Oak Ridge heeft gedraaid (ORNL).
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waardoor deze excelleert in lastvolgbedrijf met 
vermogensvariaties van wel 50% in slechts enkele 
minuten. Zo kunnen we dus de variërende pro-
ductie van zon en wind compenseren en tot een 
echt robuuste duurzame elektriciteitsvoorziening 
komen.

Wat zijn nou de onderzoekthema's waar 
wij in Nederland en vooral in Delft aan 
werken?

1. De gesmolten zout reactor vereist speciale 
materialen die gedurende 50 jaar de barre 
omstandigheden in de reactorkern, zoals een 
corrosief medium, een intens stralingsveld en 
een hoge temperatuur kunnen weerstaan. Voor 
onderzoek aan metalen vertrouwen wij op de 
expertise van de afdeling Materials Science and 

Engineering van de faculteit 3ME en het NRG in 
Petten, waar recent de eerste bestralingsexpe-
rimenten sinds 50 jaar van splijtstofzouten in 
contact met grafiet en metalen zijn afgerond.

2. In de gesmolten zout reactor bepaalt de chemi-
sche thermodynamica de drijvende kracht achter 
de chemische evenwichten en reacties in het 
zout, die op hun beurt weer van invloed zijn op de 
eigenschappen van het zout. Zo moet de redox-
potentiaal van het zout tijdens bedrijf continu 
worden gemeten en bijgesteld om de reacties 
tussen het zout en de vatwand te controleren. 
Ook het gedrag van splijtingsproducten in het 
zout wordt door de thermodynamica bepaald. 
Dat zijn belangrijke thema's binnen onze leerstoel 
'Chemie van de splijtstofcyclus' in samenwerking 
met het Instituut voor Transuranen in Karlsruhe.

Figuur 12: Een opengewerkt schema van de Molten Salt Fast Reactor (MSFR) (bron: CNRS, Grenoble).
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3. De processen voor de zuivering van het zout 
moeten op laboratoriumschaal worden gede-
monstreerd en daarna worden opgeschaald. 
Wij ontwikkelen samen met NRG in Petten een 
proces voor de afscheiding van de gasvormige 
splijtingsproducten en edelmetalen in het zout.

4. Veiligheidsstudies vereisen goede kennis van 
materiaaleigenschappen van de zouten zoals 
de viscositeit en warmtegeleiding. Hiertoe ont-
wikkelen wij nieuwe meetmethoden die wij in 
Delft zullen toepassen op schone zouten en bij 
het Instituut voor Transuranen in Karlsruhe op 
splijtstofzouten.

5. De veiligheid van de MSR berust op andere 
principes dan die van bestaande reactoren. Wij 
willen de responsie van de reactor bepalen in alle 
denkbare omstandigheden met een gevalideerd 
codepakket dat de fysica van vloeistofstroming, 
neutronica, splijtstofopbrand en thermodyna-
mica omvat inclusief onzekerheidspropagatie. 
Voor dat laatste hebben wij al een methode ont-
wikkeld, maar zien wij nog volop ruimte voor 
verbetering.

Dit onderzoeksveld is te breed voor één groep. 
Waar wij bijvoorbeeld niet aan werken is de proces-
chemie voor de zuivering van het zout. Gelukkig 
hebben wij zeer goede nationale en internationale 
contacten en samenwerkingsverbanden. Zo leiden 
wij de Europese onderzoeksprojecten (SAMOFAR en 
SAMOSAFER) op dit gebied en zoeken wij als onder-
deel van deze projecten de samenwerking met 
partners in Canada, China, Rusland en de Verenigde 
Staten.

Verder lezen
1. Thomas James Dolan (ed.), 2017, Molten Salt 

Reactors and Thorium Energy, Woodhead 
Publishing.

2.  www.JanLeenKloosterman.nl.

3.  http://energyfromthorium.com/2016/10/16/
ornl-msre-film/.

4.  ht t p s : // w w w. o r n l . g ov/ b l o g /o r n l - r e v i e w/
look-back-molten-salt-reactor-experiment.

5.  https://en.wikipedia.org/wiki/
Aqueous_homogeneous_reactor.
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Instrumenten spelen een belangrijke rol in de 
wetenschappelijke en operationele ruimtevaart. 
Sinds mijn promotie in de optica in 1996 ben ik 

actief op het gebied van instrumentatie voor in de 
ruimte en realiseerde me onlangs dat ik meer dan 
de helft van het bestaan van de European Space 
Agency en Europese bemande ruimtevaart in het 
veld heb meegemaakt. Dat doe ik overigens niet als 
voltijds wetenschapper: met mijn bedrijf werken we 
vooral aan de ontwikkeling van de techniek voor 
de ruimtevaart, waaronder veel voor wetenschap-
pelijke missies. Ik wil graag een aantal ervaringen op 
dit gebied met u delen.

Bemande ruimtevaart
Bij ruimtevaart denken de meesten aan bemande 
ruimtevaart. Uiteraard kun je bij bemande 
ruimtevaart instrumenten meenemen en weten-
schappelijke experimenten of waarnemingen doen, 
bijvoorbeeld aan boord van het International Space 
Station. Toen André Kuipers voor zijn tweede missie 
gelanceerd zou gaan worden heeft hij gevraagd of 
wij een camera konden maken waarmee hij foto’s 
kon maken van de donkere kant van de aarde 
vanuit de koepel op het ISS, van waaruit je iedere 
90 minuten de donkere kant van de aarde met licht 
dat vrijwel geheel van menselijke activiteit komt, 
kunt zien. Om de donkere kant te fotograferen moet 
je de lens een aantal seconden open laten staan 
terwijl de aarde onder je door beweegt met 7 km/s. 
Dit instrument moest wel binnen 5 maanden af zijn 
zodat het met hem mee kon. Ons team, dat bestaat 
uit een kleine 50 medewerkers waaronder veel 
natuurkundigen, overwoog toen dat dat in begin-
sel niet moeilijk kan zijn en heeft de ‘NightPod’ 
gebouwd. André heeft deze mee naar boven geno-
men en voor het eerst heel veel foto’s van de 
donkere kant van de aarde gemaakt, zie figuur 1.

Om beter zichtbaar te maken hoe het is aan 
boord van het Space Station hebben we ook een 
3D  camera ontwikkeld om 3D-films aan boord te 
maken. Dat was tot dan toe alleen mogelijk met 

1.12 Instrumentatie voor in de ruimte

Prof. dr. M.W. (Marco) Beijersbergen
 – Quantum Matter & Optics, Universiteit Leiden
 – cosine Measurement Systems, Warmond

www.universiteitleiden.nl/medewerkers/marco-
beijersbergen#tab-1
www.cosine.nl

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 2 maart 2020.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Ten behoeve van het gebruik van wetenschappe-
lijke instrumenten in de ruimte worden op grote 
schaal nieuwe technologieën ontwikkeld. Dat 
gebeurt in internationale samenwerkingen tussen 
agentschappen, publiekwetenschappelijke instel-
lingen en bedrijven. Tegelijkertijd komen er steeds 
meer operationele, instrumentele toepassingen 
met een apart ruimtesegment, waarbij dankbaar 
van deze nieuwe technologieën gebruik wordt 
maakt. Dit wordt steeds meer door private partijen 
geïnitieerd (New Space).

Deze ontwikkelingen werden in de lezing geïllus-
treerd aan de hand van:

 – de spiegeltechnologie voor röntgenastronomie, 
die na 30 jaar in de ruimte toegepast zal gaan 
worden. 

 – de Japanse sonde die na een ruimtereis van 4 
jaar op de komeet Ryugu is geland. 

 – de ontwikkeling van geminiaturiseerde instru-
menten voor nanosatellieten, die na veel kortere 
ontwikkelingstijd aardobservatie met kunstma-
tige intelligentie aan boord mogelijk maken. 

Ten slotte kwam aan bod hoe dergelijke technolo-
gie ook kan worden ingezet voor toepassingen op 
aarde.
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twee grote filmcamera’s met filmrollen die de beel-
den voor beide ogen tegelijk vastleggen om in een 
speciaal theater weer af te spelen. Dat is complex 
en kostbaar en is dan ook maar weinig gedaan. Ons 

is gevraagd om hiervoor een digitale videocamera 
te maken. Die uitdaging zijn we graag aangegaan, 
want we realiseerden ons dat het niet voldoende 
is om twee camera’s in een kastje samen te voegen 

Figuur 1: André Kuipers fotografeert met de NightPod de donkere kant van de aarde vanuit het Internatio-
nal Space Station.          credits: ESA

Figuur 2: ESA-astronaut Paolo Nespoli met de 3D-camera aan boord van het International Space Station.
credits: ESA
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maar dat je moet zorgen dat die twee camera’s 
perfect gelijk lopen in belichting, scherpstellen en 
zoomen, anders kun je snel misselijk worden. Je 
hebt dus twee camera’s nodig die goed geijkt zijn, 
waarmee het meetinstrumenten zijn geworden. De 
door ons ontwikkelde camera is een aantal jaren in 
het ISS gebruikt om films op te nemen en beelden 
live weer te geven zodat je met een 3D-bril in ISS 
mee kunt kijken. Figuur 2 toont Paolo Nespoli, een 
ESA-astronaut, met de camera aan het werk.

Onbemande ruimtevaaart
Voor veel instrumentatie is onbemande ruimtevaart 
minstens zo belangrijk. Met onbemande ruimte-
vaartuigen kun je op plaatsen komen waar dat als 
mens niet of nog niet kan, het is in de meeste geval-
len veel goedkoper en de instrumenten werken in 
een rustiger en schonere omgeving. In de loop van 
de jaren heb ik mee mogen werken aan verschil-
lende ruimtemissies voor onder andere astronomie, 
planeetonderzoek en aardobservatie. Bij astrono-
mie denk je snel aan grote aardse telescopen zoals 
de VLT in Chili, of de Hubble-telescoop die met een 
veel kleinere spiegel in principe hetzelfde doet 
vanuit de ruimte zonder verstoringen van de atmo-
sfeer. Maar behalve voor zichtbaar licht, een aantal 
banden in het infrarood en een venster in het radio-
golflengtegebied is de atmosfeer niet transparant. 
Voor gamma-, röntgen- en ultravioletstraling, een 
groot deel van de infraroodstraling en radiogolven 
met een lange golflengte moet je dan ook buiten de 
dampkring naar de ruimte gaan om astronomische 
waarnemingen te kunnen doen.

Röntgenastronomie
Europa heeft in 1983 EXOSAT gelanceerd, een van 
de eerste instrumenten die afbeeldingen van rönt-
genbronnen in de ruimte kon maken. Ik ben zelf bij 
de röntgenastronomie betrokken geraakt in 1996. 
Vlak na mijn promotie in de optica in Leiden ben ik 
op ESTEC gaan werken aan de XMM Newton-missie, 
een telescoop van de European Space Agency met 
een brandpuntsafstand van maar liefst 7.5 m. Aan 
de ene kant van de enorme satelliet zitten drie 
spiegeltelescopen voor röntgenstraling met tralies 
erachter en aan de andere kant bevinden zich de 

detectoren. De spiegels vormen een bijzondere 
lens. Het is namelijk moeilijk om röntgenstraling 
af te buigen zonder ze grotendeels te absorberen. 
Maar onder scherende inval, waarbij de hoek tussen 
de röntgenstralen en het spiegeloppervlak klein is, 
zullen de röntgenstralen wel reflecteren, net zoals 
steentjes onder een kleine hoek kunnen ketsen op 
een wateroppervlak. Typische röntgenstraling kun 
je zo tot 2 graden afbuigen en met twee reflecties 
tot zo’n 8 graden. Dat betekent dat je een groot 
oppervlak aan spiegels nodig hebt, want het aan-
zicht van de spiegels onder een kleine scherende 
hoek is veel kleiner dan het spiegeloppervlak zelf. 
De telescopen van XMM-Newton bestaan dan ook 
uit 58 dunne geneste concentrische spiegels, ver-
gelijkbaar met geneste matroesjka’s. De spiegels 
lopen een beetje taps toe zodat het gereflecteerde 
licht op de detector wordt gefocusseerd. De drie 
sets van 58 spiegels wegen bij elkaar 1.200 kg en 
vormen op 7,5 m afstand op de detector een beeld 
van het röntgenlicht uit het heelal.

Figuur 3 toont een van de eerste beelden van 
XMM-Newton, waarop naast allerlei instrumentele 
effecten van de optica en de detectoren, zoals 
strepen, structuren en afwijkende pixels, de over-
blijfselen van een supernova te zien zijn, een ster die 
ontploft is en grote hoeveelheden gas verspreidt in 
het interstellair medium. Omdat de gassen hoge 
snelheid hebben, komt bij de botsing met andere 
gassen harde röntgenstraling vrij, weergegeven in 

Figuur 3: Een van de eerste röntgenbeelden opge-
nomen door de XMM-Newtontelescoop weergege-
ven in kleurcodering. Afbeelding afkomstig van ESA 
en het Max-Planck-Institut für extraterrestrische 
Physik.
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blauw. Uit de hardheid van de röntgenstraling kun 
je de temperatuur van de gassen bepalen. Uit het 
spectrum kun je ook bepalen welke atomen zich 
erin bevinden, omdat ieder atoom heel specifiek 
herkenbaar is aan het röntgenlicht wat het uitzendt 
en absorbeert.

Athena
Toen ik in 1996 op ESTEC begon te werken aan XMM-
Newton maakte groepsleider Anthony Peacock mij 
gelijk duidelijk dat XMM-Newton vanuit instru-
mentatieperspectief al historie was, want deze was 
al bijna af en het was tijd om te starten met de 
ontwikkeling van wat er daarna moest komen. Voor 
een volgende missie zou je niet alleen een 10 keer 
beter oplossend vermogen voor de golflengte van 

de röntgenfotonen willen, waarvoor de detector 
gekoeld moet worden naar temperaturen onder 
77 K, zo’n -200 °C, maar ook een 10 keer groter ver-
zameloppervlak voor röntgenstraling, wat met de 
XMM-Newtontechnologie 12.000 kg zou wegen, en 
dan ook nog met 10 keer scherpere beeldvorming 
om de bronnen te onderscheiden en minder last 
van achtergrondruis te hebben. Daarvoor moest 
een radicaal nieuwe spiegeltechnologie bedacht en 
ontwikkeld worden.

Met de ontwikkelde telescoop (figuur 4) is het 
mogelijk om röntgenstraling van buiten ons eigen 
sterrenstelsel te detecteren en analyseren, wat met 
de bestaande missies moeilijk is. Deze straling komt 
van veel verder weg en is dus langer geleden 
uitgezonden; deze telescoop kan röntgenstraling 
uitgezonden vanaf ruwweg 1/3 van de leeftijd van 
het heelal meten met een roodverschuiving van 
ruwweg een factor 3. Met deze telescoop zijn de 
astronomen in staat om de röntgenstraling van 
grote hoeveelheden extreem heet gas in het heelal 
waar te nemen en daarvan de atomaire samenstel-
ling te bepalen. Maar ook welke temperatuur dat 
gas heeft, de snelheid naar ons toe of van ons af 
en bij hoge snelheden uit relativistische effecten 
zelfs de snelheid loodrecht hierop, de interactie bij 
botsingen van het gas met andere materie en de 
effecten van interactie van de uitgezonden straling 
met materie tussen de bron en ons in. Je kunt ook 

Figuur 4: Ontwerp van de röntgentelescoop ATHE-
NA met links de detectoren en rechts de 100.000 
röntgenspiegels die samen één lens vormen.

credits: ESA

Figuur 5: XMM-Newton spectrum van het actieve Seyfert II sterrenstelsel NGC 1068 (Kinkhabwala et al., 
2002).
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Figuur 6: Een spiegelplaatje voor de Athena-telescoop. De spiegel meet 68 mm bij 68 mm en heeft aan de 
achterkant ribben die de spiegel verbinden met een eerder gestapelde spiegel en zo in vorm houden. 

credits: cosine

informatie krijgen over zwarte gaten dichter bij 
de rand vanwaar überhaupt nog informatie ons 
kan bereiken (de zogenaamde gebeurtenishorizon). 
Met behulp van een röntgentelescoop kunnen 
we ook verschijnselen bij hoge energieën in het 
heelal waarnemen, want bij hoge energieën en 
temperaturen van miljoenen graden wordt veel 
meer röntgenstraling uitgezonden dan zichtbaar 
of infrarood licht. Figuur 5 toont een van de vroege 
röntgenspectra opgenomen met XMM-Newton 
waarin meerdere elementen geïdentificeerd kun-
nen worden.

Doordat het zo lastig is om röntgenstraling effi-
ciënt af te buigen, is het moeilijk om bronnen die 
vanaf de aarde gezien dicht bij elkaar staan, te 
onderscheiden. Zelfs in een telescoop als Athena 
is het oplossend vermogen niet beter dan dat van 
een serieuze amateurtelescoop in het zichtbare 
licht op aarde. Maar in ieder detectorpixel bevat 
het röntgenspectrum enorm veel informatie over 
de processen die plaatsvinden in de waargenomen 
bronnen.

Siliciumoptieken
Om een veel grotere telescoop te realiseren is 
ervoor gekozen om niet veel grotere spiegels te 
maken, maar een veel groter aantal kleinere spie-
gels. We realiseerden ons dat er fantastisch mooie 

spiegels voor röntgenstraling klaarliggen in de half-
geleiderindustrie, namelijk de siliciumplakken die 
gebruikt worden om geheugenchips van te maken. 
Er zijn enorme bedragen geïnvesteerd om die per-
fect vlak en glad te maken, al gauw een factor 100 
gladder dan een typische spiegel voor zichtbaar 
licht, en dat tegen een lage kostprijs. Als je van deze 
plakken gebruik kunt maken wordt het haalbaar 
om honderden vierkante meters aan supergepolijst 
oppervlak te gebruiken voor een telescoop. De 
spiegels moeten echter nog wel in de juiste vorm 
gebogen worden om te focusseren en vastgemaakt 
worden zonder ze te vervormen. Hiervoor wordt 
aan de achterkant materiaal weggehaald zodat er 
een dun siliciummembraan van ongeveer 0,1 mm 
overblijft met aan de achterkant ribben van 0,6 mm 
hoog die aan de bovenkant nog steeds mooi vlak en 
supergepolijst zijn (figuur 6).

Dit dunne membraan wordt nauwkeurig in de 
goede vorm gebogen en met de ribben op een 
eerdere spiegel geplaatst. Zo onstaat een stapel van 
gebogen spiegels. In figuur 7 is de kromtestraal van 
2 m net zichtbaar. De röntgenstralen vallen door de 
openingen op de naar boven gekeerde spiegelop-
pervlakken, reflecteren daar en verlaten de optiek 
door de opening aan de andere kant. De straal 
wordt vervolgens door een tweede stapel spiegels 
nog een keer gereflecteerd; deze combinatie van 
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spiegels maakt ook een goed beeld van een bron als 
die niet in het midden van het gezichtsveld staat. De 
Athenatelescoop bevat 700 van dergelijke modules, 
ieder bestaande uit 140 plaatjes. De vorm hangt 
wel af van de afstand tot de as van de telescoop, 
zodat er enige tientallen ringen ontstaan die ieder 
uit enige tientallen identieke modules in een cirkel 
bestaan (figuur 8). Deze ruwweg honderdduizend 
plaatjes zullen de straling van een röntgenbron 
uit het heelal afbeelden op een enkele pixel op de 
detector van ongeveer 50 bij 50 micrometer.

Dit klinkt als een onmogelijke opgave en dat is 
het ook bijna. Dit concept hebben collega Marcos 
Bavdaz van ESA en ikzelf in 2000 bedacht en met ESA 
gepatenteerd. Vervolgens heeft het tien jaar gekost 
om de processen, apparaten en meetapparatuur te 
ontwikkelen om deze modules te kunnen maken. 
Op dit moment zijn de prestaties van onze optieken 
beduidend beter dan wat er voorheen mogelijk was 
en bijna zo goed als wat de astronomen graag wil-
len. We zijn nu bezig om de apparatuur te bouwen 

om alle benodigde varianten te produceren en ver-
wachten over twee jaar te starten met de vierjarige 
productie van 100.000 spiegeltjes in 700 modules.

Het is niet alleen een uitdaging om de mechanica 
goed te krijgen maar vooral een uitdaging om 
nauwkeurig te meten, aangezien de kwaliteit van 

Figuur 7: Een röntgenspiegelmodule voor Athena, bestaande uit 140 nauwkeurig gebogen en met ribben 
op elkaar gestapelde siliciumplaatjes.

Figuur 8: De spiegel van de Athenatelescoop be-
staat uit 700 spiegelmodules die samen één grote 
lens vormen.

credits: ESA
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de optiek niet beter zal worden dan de kwaliteit 
waarmee je het kunt meten (figuur 9). Zo moeten 
we meten of er geen stof op de plaatjes zit, of de 
vorm goed is en hoe groot de kracht is waarmee 
de plaatjes gestapeld worden. Ook moeten er 
meerdere dunne lagen opgesputterd worden die 
gezamenlijk een coating vormen die minstens zo 
complex is als de EUV-coatings die nodig zijn voor 
EUV-lithografie. Om de gebouwde optieken te kun-
nen testen is een speciale bundellijn opgebouwd in 
het PTB-laboratorium op de BESSY-synchrotron in 
Berlijn zodat we te allen tijde een synchrotron tot 
onze beschikking hebben om de optieken te kun-
nen evalueren tijdens ontwikkeling en productie.

Planeetonderzoek
Vanwege het grote belang van ruimtevaart voor 
planeetonderzoek is er de afgelopen jaren veel 
ontwikkeld voor planeetinstrumentatie waar wij 
aan hebben mogen bijdragen. Zo is in 2018 de 
Japanse missie Hayabusa 2 bij de astroïden Ryugu 
aangekomen en heeft daar de door de Duitse 

lucht- en ruimtevaartorganisatie DLR ontwikkelde 
MASCOT-lander neergelaten. Hiervoor moesten lan-
dingssensoren ontwikkeld worden die niet alleen 
aangeven hoe ver de lander van het oppervlak 
verwijderd is, maar ook welke zijde van de lander 
naar de asteroïde gekeerd is, en dat terwijl de ver-
wachting was dat het oppervlak zeer zwart is en dus 
weinig licht reflecteert. Minder dan een jaar voor de 
lancering is besloten hiervoor een vereenvoudigd 
systeem te ontwikkelen. Figuur 10 toont een van 
deze sensoren, waarvan er op ieder van de zes 
zijden van de lander één ingebouwd is. Hayabusa 2 
heeft 4 jaar over de reis gedaan. De baan van Ryugu 
ligt net als die van veel andere asteroïden niet in 
hetzelfde vlak als de planeten in ons zonnestelsel. 
Daarom heeft Hayabusa 2 na een klein jaar een 
scheervlucht langs de aarde gemaakt (figuur 11) om 
zo door de zwaartekracht van de aarde uit het vlak 
waarin het gelanceerd was te worden geslingerd. 
Op het moment van landen bevond Ryugu zich op 
300 miljoen kilometer van de aarde, wat net zo ver 
is als de aarde van de zon is verwijderd. Een signaal 

Figuur 9: De apparatuur die is ontwikkeld om het nieuwe type röntgenspiegels met voldoende nauwkeu-
righeid te kunnen maken en meten.

credits: cosine
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Figuur 11: Hayabusa 2 is na een scheervlucht langs de aarde en een reis van 4 jaar in 2018 bij de asteroïde 
Ryugu aangekomen.

credits: JAXA/DLR

Figuur 10: De witte MASCOT-lander, met op elke zijde een zwarte landingssensor, wordt aan boord van de 
Hayabusa 2 satelliet gemonteerd.

credits: JAXA/DLR
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van de aarde naar de lander doet er 20 minuten 
over, dus moet de lander autonoom kunnen landen. 
De lander landde veilig maar op de verkeerde zij-
kant op de asteroïde. Het oppervlak bleek nog veel 
zwarter dan gedacht maar de sensoren waren wel 
in staat om aan te geven op welke zijkant de lander 
lag, waarna met een ingebouwd gewicht op een 
roterende arm de lander rechtop gezet kon worden. 
Zodoende is het gelukt om met de spectrometer 
te bepalen wat zich op het oppervlak van deze 
asteroïde bevindt.

Kleine satellieten
Het planetaire onderzoek toonde aan hoe duur 
en complex zulke grote missies (Rosetta, in 2016 
hier gepresenteerd, is een goed voorbeeld) zijn. 
De miniaturisering van elektronica maakte het 
mogelijk kleine satellieten te bouwen, die voor een 
fractie van de kosten ook nog eens heel veel pres-
teren. Klein, simpel en ‘dedicated' was het devies en 
daar hebben wij onze instrumentontwikkeling op 
aangepast: vijf verschillende typen instrumenten 
werden ontwikkeld, die zo klein zijn dat je ze op 
een nanosatelliet kan vliegen. Zeker met een aantal 
deskundigen aanwezig in deze zaal zou ik niet 
durven beweren dat het resultaat beter is maar het 

is in ieder geval een goede aanvulling. Het bereiken 
van een planeet of asteroïde vergt onevenredig 
meer brandstof naarmate de massa van de satelliet 
groter is, dus die moet het liefst klein en licht zijn. 
Naast de miniaturisatie van elektronica zijn we in 
de optica ook steeds beter in staat om hele kleine 
instrumenten te bouwen. Wij proberen daarbij van 
oorsprong ‘aardse’ technologie in te zetten voor 
de ruimtevaart, in plaats van het speciaal voor de 
ruimtevaart ontwikkelen van technologie. Dat is 
een voorbeeld van een kostenefficiënte spin-in 
waar we al heel lang mee bezig zijn.

Aardobservatie
Wat we voor planeetonderzoek kunnen doen, kan 
natuurlijk ook voor aardobservatie worden toe-
gepast. Het gebruik van vele kleine satellieten in 
plaats van een grote, dure en zware met veel instru-
menten aan boord heeft als voordeel dat je meer 
gebieden tegelijk en ook vaker kunt opnemen. Dus 
voor hetzelfde geld kan je niet één keer per week 
overvliegen maar misschien wel 20 keer per dag. 
Daardoor kun je beter wetenschappelijk onderzoek 
doen maar ook sneller en gerichter ingrijpen bij 
rampen, zoals bosbranden, aardbevingen, overstro-
mingen, enz.

Figuur 12: Dankzij verregaande miniaturistie is de Hyperscout hyperspectraalcamera klein genoeg om op 
een nanosatelliet te passen.               credits: cosine
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Hyperspectrale beeldvorming
Dezelfde spectrale technieken die we in de astro-
nomie gebruiken, kunnen ook bij de aardobservatie 
ingezet worden. Van ieder pixel wordt het zichtbare 
spectrum in smalle bandjes gemeten. Omdat we 
door de atmosfeer heen moeten, kunnen we geen 
röntgenstraling waarnemen zoals bij de astrono-
mische missies, maar dat is geen probleem, want 
de aarde zendt deze straling niet uit. Bij zichtbaar 
licht zien wij een kleur, maar het spectrum vertelt 
iets over de materiele samenstelling van het pixel. 
Zo kun je bijvoorbeeld niet alleen het verschil zien 
tussen gesteente, water en vegetatie, maar ook iets 
zeggen over samenstelling van mineralen, toestand 
van gewassen en stoffen in het water.

De eerste hyperspectraalcamera’s waarmee het 
zichtbare licht in heel veel bandjes werd gemeten, 
waren groot en heel duur, bijv. kost zo’n instrument 
200 miljoen euro en weegt 150 kilo. Door goed 
gebruik te maken van miniaturisatie op allerlei 
gebied, hebben wij nu een vergelijkbaar instrument 
van één kilo, anderhalve liter en een vermogens-
verbruik van maar vijf watt. Figuur 12 toont dit 
instrument, genaamd Hyperscout. Het kan op een 
nanosatelliet vliegen en dezelfde multispectraal-
beelden maken. Dit is de eerste ter wereld, werd 
anderhalf jaar geleden gelanceerd en vliegt nog 
steeds rondjes om de aarde. Figuur 13 toont in 
de cleanroom het projectteam dat het instrument 
heeft gebouwd. Op de voorgrond de Hyperscout. 

De kleine afmetingen van het instrument worden 
zo heel duidelijk.

Over een paar weken wordt de tweede gelanceerd 
met een technologiedemonstratievlucht van ESA, 
waardoor de waarneemfrequentie, die nu ongeveer 
twee keer per week is, flink toeneemt. De satellieten 
volgen een zon-synchrone baan en dat betekent dat 
zij telkens op hetzelfde tijdstip van de dag overko-
men, dus met dezelfde zonbelichting. Vliegen we 
er een stuk of acht dan wordt een à twee keer per 
dag ieder punt op aarde gemeten. Dat kan omdat 
de satelliet die op 500 kilometer hoogte vliegt een 
opname van ongeveer 400 km breed maakt. Om 
dat te bewerkstelligen is voor de Hyperscout een 
speciale spiegel gemaakt waarvan de complexe 
vorm met een computer ontworpen is.

Afbeelding 14 toont een met HyperScout gemaakte 
opname van Cuba. Eigenlijk zijn hier heel veel opna-
men, die allemaal in een ander spectraal bandje 
zijn opgenomen, gecombineerd. De spectrale 
informatie in overeenkomstige pixels is gefilterd 
en kleurgecodeerd om een bepaald verschijnsel 
te benadrukken. In dit geval zie je horizontale 
strepen in de zee zitten, die geven aan dat er in som-
mige golflengtes meer licht is en in andere minder. 
Hiermee kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoeveel 
algen er in het water zitten, hoe diep het water is 
aan de hand van hoe goed we het zand kunnen 
zien op de bodem, maar ook hoeveel bomen er 
staan en wat voor vegetatie er staat. En of die aan 
het verdrogen is, want als het op het oog nog niet 

Figuur 13: Het Hyperscout projectteam in de clean-
room met op de voorgrond de camera.

credits: cosine

Figuur 14: Hyperscout kleurgecodeerde weergave 
van een hyperspectraalopname nabij Cuba.

credits: cosine
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te zien is, kunnen wij al zien dat er caroteenvorming 
plaats vindt terwijl er nog volop chlorofyl is. Zo is 
verdroging te herkennen nog voordat de boom 
bruin wordt. 

Instrument kalibratie
Om zeker te weten dat de hyperspectraaltechniek 
de juiste antwoorden geeft, is het belangrijk dat 
het instrument goed gekalibreerd wordt. Maar, 
kleine satellieten bieden niet de ruimte om een 
(dure) nauwkeurige kalibratiebron mee te nemen 
en voor de camera te houden. Om toch te weten te 
komen hoe nauwkeurig en stabiel het instrument 
werkt, is een cross-calibration experiment opgezet. 
Daarbij wordt het beeld van de Hyperscout in de 
kleine satelliet vergeleken met het beeld van een 
andere, goed gekalibreerde sensor aan boord van 
de Sentinel 2a. Dit is een verfijnde, maar dure ESA 
satelliet die eens in de paar weken boven Nederland 

opnamen maakt. Door ook nog gelijktijdig met een 
vliegtuigje bepaalde gebieden met een Hyperscout 
sensor af te beelden kan bovendien inzicht worden 
verkregen in de effecten van de resolutieschaal van 
de waarneming. Figuur 15 laat de configuratie zien 
waarin de verschillende opnamen in dit experi-
ment zijn gemaakt. Maakt het verschil of we iedere 
individuele boom en struik kunnen waarnemen, 
of dat deze gezamenlijk in een pixel zitten? Een 
dergelijk experiment is complex om uit te voeren, 
maar wel noodzakelijk om een goed gebruik van 
het instrument mogelijk te maken. Hieruit blijkt 
dat het ontwikkelen van zo’n instrument niet stopt 
bij het maken van het kastje maar tot heel veel 
vervolgwerk leidt om tot instrumentverificatie en 
produktvalidatie (= weten wat je ziet in het beeld) te 
komen. Daarvoor is ook de ontwikkeling van algorit-
men en software voor bewerking en archivering van 
de gegevens nodig.

Figuur 15: Configuratie van de kruiskalibratie van Hyperscout met Sentinel 2a en een vliegtuigje met een 
Hyperscout sensor.

credits: cosine
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Miniatuur warmtebeeldcamera en kunst-
matige intelligentie
De functionaliteit van de Hyperscout was flink 
te vergroten door er een warmtebeeldcamera 
aan toe te voegen. Maar dat moet een heel klein 
instrument zijn, vanwege de zeer beperkte reste-
rende ruimte. De Hyperscout2 is uitgerust met deze 
tweede camera en in een recordtijd van 6 maanden 
ontwikkeld. Dat was mogelijk door met een klein 
team van technici en uitgaande van een bestaande 
aardse camera een aangepaste sensor te maken 
die het meedogenloze klimaat van de ruimte kan 
doorstaan. De Hyperscout2 wordt binnenkort 
gelanceerd en dan zullen we spoedig weten of de 
infraroodcamera inderdaad goed werkt.

Een probleem dat steeds nijpender wordt bij het 
steeds geavanceerder worden van sensoren is de 
hoeveelheid data die naar beneden moet worden 
gezonden. Een kleine satelliet heeft een kleine 
datalink antenne en weinig zendvermogen en dat 
betekent dat de bandbreedte om te communiceren 
met de aarde niet zo groot is, terwijl de sensoren bij 
ieder rondje om de aarde in 90 minuten ongeveer 3 
miljard pixels genereren, oftewel 10 gigabyte. Het 
is niet doenlijk om met een kleine satelliet al deze 
ruwe data naar beneden te krijgen. Door selectie en 
bewerking aan boord zou de datastroom stukken 
kleiner kunnen worden. Maar aangezien de zon-
nepanelen op een nanosatelliet ook klein zijn, is het 
beschikbare vermogen zeer beperkt en dus moet er 
gewerkt worden met kleine, efficiënte computers 
en krachtige, efficiënte algoritmen. Over een paar 
weken gaat voor de allereerste keer in de ruimte een 
neuraal netwerk voor ons de gegevens aan boord 
verwerken. Daarbij wordt ook geolocatie toegepast: 
dankzij precisie plaatsbepaling aan boord weten we 
van ieder pixel exact met welk punt op de grond 
het correspondeert. Van zo’n pixel hebben we het 
spectrum dat we aan boord kunnen analyseren 
met behulp van het neuraal netwerk. Dat netwerk 
wordt ingesteld met coëfficiënten die op de grond 
zijn berekend met behulp van data van andere 
satellieten. Alleen de uitkomsten van de analyses 
voor de pixels van de gebieden waarin we geïnte-
resseerd zijn worden naar beneden gestuurd en dit 

beperkt de datatransmissie van gegevens naar de 
grond enorm. Voorbeelden van gegevens die naar 
beneden kunnen komen zijn: de concentratie algen 
in de pixels van een bepaald gebied, of het brand-
risico op bepaalde plekken of de waterbehoefte van 
landbouwarealen. Deze enorme verandering in de 
werkwijze in aardobservatie is tot nu toe eigenlijk 
altijd uitgesteld omdat men graag alle data naar 
beneden wil halen, waarbij op kosten minder werd 
gelet. Maar naar de toekomst toe is deze aanpak 
niet vol te houden en onboard processing en selec-
tie onvermijdelijk.

Kwantumhoogtemeter
Als laatste voorbeeld toon ik de ontwikkeling 
van een actief optisch instrument, nl een laser 
ranger oftewel een LIDAR. Opnieuw geldt dat de 
voortschrijdende miniaturisering in de optica en 
elektronica deze ontwikkeling voor een nanosatel-
liet mogelijk maakt. De LIDAR zendt een korte, 
zwakke laserpuls naar beneden, waarna gemeten 
wordt hoe lang het duurt voordat de reflectie 
daarvan van het aardoppervlak terugkomt. Dit 
gebeurt vanaf 500 km hoogte vanuit de ruimte. 
Het bijzondere aan dit instrument is dat we maar 
één foton hoeven te detecteren om de afstand 
te bepalen. Kortom, het instrument is extreem 
gevoelig en daarom zuinig met (zend)vermogen. 
Verder is de lichtpuls zo zwak is dat je er geen 
last van hebt als je toevallig omhoog kijkt. De 

Figuur 16: Resultaat van een hoogtemeting met de 
nieuwe LIDAR vanaf een toren.

credits: cosine
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nauwkeurigheid in de hoogtebepaling bedraagt 
ongeveer twee centimeter. Dat hebben we nog niet 
bewezen vanuit de ruimte, maar in figuur 16 zie je 
meetresultaten van een demonstratie-experiment 
op een toren in Nederland. Een van de dingen die 
we daarmee wilden demonstreren is dat we in staat 
zijn om niet alleen de bodem te detecteren maar 
ook de bovenkant van de begroeiing van de bomen, 
want sommige fotonen worden gereflecteerd door 
de bovenkant van de begroeiing en andere gaan 
tussen de bladeren door en bereiken het aardop-
pervlak. Dit is een demonstratie van het feit dat 
je, als je maar één foton per puls terugkrijgt, toch 
in staat bent om het profiel op te meten. Uit onze 
berekeningen blijkt dat het instrument ook bij de 
langere afstanden vanuit de ruimte nauwkeurig de 
afstand kan meten.

Aardse toepassingen
Het is natuurlijk fantastisch als we deze nieuwe 
technologieën ook buiten de ruimtevaart in kun-
nen zetten. Ik heb veelvuldig gezien dat er wel 
wordt nagedacht over toepassingen van nieuwe 
technologie, maar er wordt vaak weinig aan gedaan. 
Daardoor kan het tot wel 20 jaar duren voordat een 
nieuwe technologie in een andere sector dan waar 
het voor ontwikkeld is, opgepakt wordt. Ik wil met 
een paar voorbeelden laten zien hoe het soms lukt 
om deze technologie sneller buiten de ruimtevaart 
in te zetten.

Figuur 17 toont een voorbeeld van de toepassing 
van de 3D camera die voor ISS was ontwikkeld, 
bij orthopedische chirurgie. We hebben een aan-
tal knieoperaties gefilmd in 3D waarbij ik zelf de 
camera bediend heb. Als je zo'n operatie  met een 
3D camera opneemt, ziet het er uit alsof je er echt 
bij bent, heel veel details worden zichtbaar. Dat is 
bijvoorbeeld nuttig voor het opleiden van chirur-
gen, maar mogelijk ook voor operaties op afstand, 
misschien wel op een missie naar Mars.

Een ander voorbeeld is de analyse van bloedvlek-
ken. Door het Amsterdams Medisch Centrum was 
al ontwikkeld hoe je bloedvlekken kan detecteren 
maar ook hoe je kan zien hoe oud die bloedvlekken 
zijn (zie de lezing van Prof. dr. Ing. M.C.G. Aalders in 
2014). Dat bleek interessant te zijn voor forensische 
toepassingen door de recherche. Een spin-off van 
het AMC is bezig om dat te commercialiseren en 
daar hebben we de hyperspectrale cameratech-
nologie die we voor de ruimtevaart ontwikkeld 
hebben, ingezet om niet alleen foto's te maken, 
maar ook het spectrum op te meten van dat bloed 
en de samenstelling ervan, zie figuur 18. Daarmee 
kan je aan de hand van de verkleuring uitreke-
nen hoe lang die bloedvlek daar al gezeten heeft: 
minuten, uren, dagen of maanden. Met het oog is 
uit verkleuring ook wel een schatting te maken, 
maar als je die goed met een spectrometer opmeet, 
wordt het veel nauwkeuriger.

Figuur 17: De 3d cameratechniek vindt ook toepas-
sing in de operatiekamer en straks bij opereren op 
afstand.

credits: cosine

Figuur 18: De hyperspectraalcamera kan nauwkeu-
rig de ouderdom van bloedvlekken bepalen, het-
geen toepassing vindt bij forensisch onderzoek.

credits: cosine
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Op vergelijkbare wijze is de versheid van vis te 
bepalen aan de hand van het bloed in bijvoorbeeld 
de kieuwen, zie figuur 19. Zo is heel nauwkeurig te 
zeggen wanneer die gevangen is. Dat is een hele 
leuke toepassing.

Ook de rijpheid en de smaak van tomaten kunnen 
met deze technieken worden gemeten in de kas 
of op een lopende band. Van grote hoeveelheden 
tomaten kunnen bijvoorbeeld de concentraties 
bladgroen en caroteen worden gemeten. Dat zegt 
iets over de rijpheid. Met het blote oog is dat niet zo 
nauwkeurig te doen. 

Deze toepassingen hebben we inmiddels dooront-
wikkeld en daarvoor een bedrijf opgezet die dat 
voor de voedingsindustrie aan het uitrollen is.

Tenslotte
Veel van de genoemde projecten zijn grote pro-
jecten waarin we met tientallen partners hebben 
gewerkt. Het voert voor deze lezing te ver om 
deze allemaal op te noemen. Het is fantastisch om 
in deze spannende projecten een rol te mogen 
spelen. En daar waar het ene project drie maanden 
duurt tot lancering, ben ik op mijn 27e op de dag 
na mijn promotie begonnen aan de technologie 
voor Athena en wordt ik 63 in het jaar waarin de 
lancering is gepland. Gelukkig zijn er in de tussen-
tijd nog een heleboel andere spannende missies en 
ontwikkelingen mogelijk.

- - -

Figuur 19: De versheid van vis kan worden gemeten 
met de hyperspectraalcamera uit de kleur van het 
bloed in de kieuwen.

credits: cosine
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Activiteiten van de vereniging
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ stelt zich ten doel bekendheid te 
geven aan recente ontwikkelingen van de natuur-
wetenschappen in brede zin, in de disciplines 
natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, 
geologie, biologie en geneeskunde. Dit gebeurt 
op diverse manieren, via lezingen, excursies, uit-
gave van boeken, samenwerking met middelbare 
scholen en een uitgebreide website inclusief een 
twitteraccount en een videoarchief van lezingen.

Lezingen
Ieder jaar organiseert de vereniging in de periode 
september tot april minstens 15 lezingen, waaron-
der de 'Kennismakingslezing', de 'Jong Diligentia 
lezing' speciaal voor scholieren en de 'Nobelprijs 
verklaard lezing'. Het niveau van de lezingen is 
hoog, maar goed te volgen voor toehoorders buiten 
het vakgebied.
De eerste bijeenkomst van het seizoen is gewijd 

2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'

aan de Kennismakingslezing, die gratis publiekelijk 
toegankelijk is. De laatste lezing in april gaat over 
één van de Nobelprijzen, die in het voorafgaand 
najaar zijn uitgereikt.

Excursies
Elk najaar organiseert het bestuur een dagexcursie 
naar een instituut of bedrijf waar baanbrekend 
werk wordt verricht op het gebied van de exacte 
wetenschappen of toepassing daarvan.

Verenigingspublicaties
Jaarlijks geeft de vereniging het jaarprogram-
maboekje en een jaarboek uit. Leden krijgen het 
jaarprogrammaboekje met de samenvattingen 
van de lezingen, voor het begin van het seizoen 
toegestuurd. Ook het in kleur gedrukte jaarboek 
‘Natuurkundige Voordrachten’, Nieuwe Reeks, 
waarin de lezingen uit het voorafgaande seizoen 
zijn opgenomen, wordt aan het begin van het 
seizoen aan de leden beschikbaar gesteld. Het 

Figuur 1: een banier siert de gevel van het Diligentia theater op lezingenavonden van de Maatschappij, die 
het gebouw van 1804 tot 2001 in bezit had. 



2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia

108

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

verschijnt in gedrukte vorm en als digitaal bestand. 
Nobel Werk is een bijzondere verenigingsuitgave. 
Dit boek is in 2016 verschenen, onder redactie van 
bestuurslid Peter Hoogeboom en oud-bestuurslid 
Hette Weijma. De rijk geïllustreerde uitgave van 152 
pagina’s behandelt de Nederlandse Nobelprijzen 
en bevat 14 bijdragen van de Nobelprijswinnaars 
die spreker bij Diligentia waren of van sprekers die 
het belang van de prijzen uitgelegd hebben (in 
'Nobelprijs verklaard' lezingen). Leden kunnen het 
boek nog steeds aanschaffen op lezingenavonden 
of via de website. Het boek wordt tevens door het 
bestuur gebruikt als geschenk voor de sprekers 
en voor de winnaars van de Diligentiaprijs voor 
scholieren. 

Samenwerking met middelbare scholen
Diligentia bevordert op actieve wijze de interesse 
voor bètawetenschappen bij scholieren. De jaar-
lijkse Jong Diligentia Lezing is in het bijzonder voor 
hen bedoeld. Daarnaast kent Diligentia een col-
lectief lidmaatschap voor middelbare scholen. Dit 
lidmaatschap houdt in dat leerlingen individueel of 
in groepsverband alle lezingen kunnen bezoeken. 
Leraren op de deelnemende scholen bevorderen 
het bijwonen van lezingen door deze op te nemen 
in het lesprogramma. 

Aan elk van de scholen die lid zijn, stelt de 
Maatschappij een Diligentiaprijs voor scholieren 
beschikbaar, bestemd voor de leerling die in het 
examenjaar een uitmuntende prestatie heeft gele-
verd in één van de exacte vakken. De prijs bestaat 
uit het boek 'Nobel Werk', een ander boek en een 
certificaat. Bovendien geeft de prijs het recht om 
gedurende een jaar de Diligentia lezingen bij te 
wonen. De school selecteert de prijswinnaar.

Gezicht naar buiten: website en twitter 
account
Op de website www.natuurwetenschappen-dili-
gentia.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over 
Diligentia en alle activiteiten. De lezingen en spre-
kers worden er aangekondigd en sinds 2014 worden 
video-opnamen van de lezingen bewaard. Deze 
zijn via de website vrij toegankelijk voor iedereen, 

slechts een klein aantal video's is op verzoek van de 
sprekers uitsluitend voor Diligentia-leden te zien. 
Vanaf verenigingsjaar 2020-2021 gaat Diligentia een 
begin maken met een video livestream van lezingen 
via de website.

Een overzicht van alle lezingen sinds 1872 staat 
online, en alle artikelen uit de reeks jaarboeken die 
in 1922 is gestart, zijn digitaal beschikbaar. Ook is er 
veel historische informatie over de vereniging, haar 
besturen en haar instrumentencollectie beschik-
baar op de website. 

Via het twitteraccount @Diligentia_1793 geven wij 
ruchtbaarheid aan de lezingen en kunnen we met 
partners in de natuurwetenschappelijke wereld in 
contact treden. U kunt dit account behalve via 
twitter ook bereiken via de hoofdpagina van onze 
website.

Figuur 2: schermweergave van het twitter account 
op de Diligentia website. 
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Lidmaatschap 
Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Dit geeft recht 
op toegang tot de lezingen (in de zaal of digitaal) en 
is inclusief het jaarboek, programmaboekje en vol-
ledige toegang tot de website. Leden hebben het 
recht om een introducé mee te nemen, een gratis 
toegangskaart is verkrijgbaar via de website. Voor 
middelbare scholen bestaat een bijzonder lidmaat-
schap; meer informatie bij het bestuur. Individuele 
scholieren en studenten kunnen voor € 7,50 per 
jaar lid worden. Zij ontvangen geen jaarboek. Losse 
jaarboeken zijn wel te koop via de website. Het 
bijwonen van een lezing door niet-leden kost € 5,- 
per avond, kaartjes zijn verkrijgbaar via de website 
en aan de zaal.

Historie van de vereniging
Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte’ werd in 1793 in Den Haag 
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden 
op de hoogte te brengen van de vorderingen van 

de natuurwetenschappen, door voordrachten 
en demonstraties met instrumenten. In de loop 
der jaren legde de Maatschappij een verzameling 
natuurwetenschappelijke instrumenten aan, die nu 
in bruikleen is ondergebracht in het Museon in Den 
Haag. Een selectie van deze instrumenten wordt 
tentoongesteld in twee vitrines in de bovenfoyer 
van het theater Diligentia. Deze collectie wisselt 
van tijd tot tijd.

De oorspronkelijke naam uit 1793 werd in 1805 
veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en 
Letterkunde’ en in 1859 gewijzigd in ‘Maatschappij 
voor Natuurkunde’. Sinds 1953 mag de vereniging 
zich Koninklijk noemen. De eerste jaren vergaderde 
het gezelschap bij de voorzitter aan huis, daarna 
enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen, waar 
nu het Haags Historisch Museum is gevestigd. In 
1804 werd besloten ‘een huis in het Lange Voorhout 
Wijk I no. 269, met er benevens nog een huis en ene 
stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 
1561 te kopen. In de loop van de tijd vonden er vele 
verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige 
grote zaal ontstond. 

In 1985 droeg de Maatschappij de exploitatie van 
het gebouw, wat betreft de organisatie van muziek, 
kleinkunst en andere uitvoeringen, over aan de 
Stichting Kunstkring Diligentia. In 2002 gingen het 
gebouw Diligentia en de grond voor een symbolisch 
bedrag in eigendom over naar de gemeente 's-Gra-
venhage en werd door de gemeente begonnen 
met een totale en uiterst noodzakelijke renovatie 
(gereed in 2004). De Maatschappij kan dankzij deze 
samenwerking met de gemeente haar lezingen 
onder gunstige voorwaarden blijven houden in het 
theater. Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’ 
van de vereniging, omgeven door een krans van 
klimop- en laurierbladeren, is nog steeds aanwezig 
op de voor- en achtergevel van het gebouw. Het 
theater is een cultureel erfgoed, o.a. de zaal en de 
gevel staan als monument geregistreerd.

- - -

Figuur 3: Deze generator behoort tot de instrumen-
tencollectie van Diligentia, die in bruikleen is bij het 
Museon in Den Haag.
Deze generator of dynamo zet mechanische ener-
gie om in elektrische energie. Het instrument is ge-
bouwd door C. Becker, Groningen. De twee draad-
klossen op de as worden gedraaid in het veld van 
de hoefmagneet. Daardoor wordt inductiespan-
ning in de klossen opgewekt, die door sleepcon-
tacten wordt afgenomen.                  foto:  Museon
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2.2  Jaarverslag over het seizoen 2019-2020

Het verenigingsjaar van de ‘Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ werd 
overschaduwd door het overlijden van bestuurslid 
dr. M.J. (Marie-José) Blankwater op 4 september 
2019. Haar overlijden betekent een groot verlies op 
het persoonlijk vlak alsmede een enorm gemis bin-
nen het bestuur. Dr. Blankwater is met een minuut 
stilte herdacht bij de opening van het seizoen op 
23 september 2019. Tevens is er stilgestaan bij haar 
overlijden tijdens de Algemene Ledenvergadering 
op 2 december 2019. Op pagina 4 van dit jaar-
boek vindt u een aan haar gewijd ‘in memoriam’.

Lezingenprogramma en COVID-19
De vereniging heeft van 1 juli 2019 t/m 30 juni 
2020 een productief en succesvol boekjaar ach-
ter de rug. De hoofdactiviteit betrof de jaarlijkse 
reeks van wetenschappelijke lezingen, die zeer 
goed bezocht werden en zoals altijd tot levendige 
discussies leidden. Echter, vanwege het uitbreken 
van de COVID-19 epidemie werd de lezingenreeks 
vanaf 16 maart 2019 gestaakt. De vereniging volgde 
hierbij de adviezen van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de ‘corona’-
maatregelen van de overheid die voor theaters 
en grote samenkomsten gelden. Het beleid werd 
nauwkeurig afgestemd met de directie van theater 
Diligentia. Dit betekende dat de laatste drie lezingen 
geen doorgang konden vinden. Echter, de sprekers 
en onderwerpen van deze lezingen (waaronder de 
‘Nobelprijs verklaard lezing’) zullen deel uitmaken 
van het programma van het volgend seizoen. Ook 
dan verwacht het bestuur beperkingen voor toe-
gang tot de zaal, iets waarvoor het bovenstaande 
beleid steeds zal worden geactualiseerd en via de 
website zal worden gecommuniceerd. Tijdens de 
laatste maanden van het huidige seizoen werden 
door het bestuur al voorbereidingen getroffen voor 
de mogelijkheid om de lezingen van het seizoen 
2020-2021 voor leden met een ‘live-stream’ op de 
website toegankelijk te maken. Dit zal er hopelijk 
toe leiden dat alle leden toegang blijven houden tot 
alle lezingen van het nieuwe programma.

Het afgelopen verenigingsjaar telde tot het staken 
van het programma op 16 maart 2019 in totaal 12 
lezingen. Leidraad hierbij was zoals altijd de hoge 
kwaliteit van de spreker en het gepresenteerde 
onderzoek. Hiermee zet het bestuur in op het breed 
onder de aandacht brengen van lopend toponder-
zoek in Nederland. 

Het seizoen werd geopend met de openbare 
'Kennismakingslezing', deze keer door prof. Jason 
Hessels van de Universiteit van Amsterdam over 
‘Pulsars als kosmische vuurtorens’, waarbij de oor-
sprong en het sterrenkundig gebruik van deze 
repeterende radiopulsen werd toegelicht. De 
'Jong Diligentia lezing' voor middelbare scholieren 
werd gegeven door dr. Odette Scharenborg van 
de Technische Universiteit Delft, die sprak over 
‘Mens-machine interactie’ en de ingewikkelde 
communicatie tussen mensen en robots. Voor de 
verslagen van deze lezingen: zie pagina’s 7 
en 17 van dit jaarboek. Vanwege de COVID-19 
epidemie werd de ‘Nobelprijs verklaard lezing’ door 
Prof. Ignas Snellen, getiteld ‘Exoplaneten en de 
zoektocht naar buitenaards leven’, verplaatst naar 
volgend seizoen.
 
Daarnaast werden er nog 10 andere lezingen 
gehouden met een breed pallet van onderwerpen 
uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, ster-
renkunde, biologie en geneeskunde. Alle sprekers 
slaagden erin om de wetenschappelijke aspecten 
van hun onderwerp op enthousiaste wijze voor 
de meestal ruim 300 toehoorders te presenteren. 
Daarbij maakten zij ook steeds de actualiteit en 
relevantie van hun onderzoek duidelijk. Van deze 
lezingen vindt u verslagen en/of achtergrondin-
formatie in dit jaarboek. Het bestuur is verheugd 
dat ook dit jaar verreweg de meeste sprekers de 
moeite hebben genomen om naast het verzorgen 
van een lezing ook een schriftelijke bijdrage te 
leveren. Daarnaast zijn we ingenomen met de video 
opnames van de lezingen op onze website, die goed 
bekeken worden.



2.2  Jaarverslag over het seizoen 2019-2020

112

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

Excursie
De jaarlijkse excursie ging op 25 november 2019 
naar de Studieverzameling Electrotechniek van de 
Faculteit Electrotechniek, Wiskunde en Informatie 
(EWI) aan de Technische Universiteit Delft. Na inlei-
dende lezingen in de ochtend werden we ’s middags 
door vrijwilligers rondgeleid in de enorme kelder 
van het Electro-gebouw langs unieke verzamelin-
gen van diverse aard. Dit betrof o.a. apparatuur die 
de geschiedenis vertegenwoordigt van de compu-
ter (van grote main-frames tot PC), instrumentatie 
voor het meten van tijd, navigatiesystemen, tele-
communicatie, beeld en geluid, radarapparatuur 
en meet- en regelsystemen. De verbazend snelle 
ontwikkelingen van de afgelopen decennia werden 
hiermee uitstekend geïllustreerd. Een gedetailleerd 
verslag van de excursie is te vinden op pagina  134.

Verenigingspublicaties
Aan het begin van het verenigingsjaar 2019-2020 
verscheen jaarboek no. 97. Het volgende jaarboek 
no. 98 zal aan het begin van het nieuwe vereni-
gingsjaar 2020-2021 verschijnen.

Van het boek ‘Nobel Werk’ dat in 2016 verscheen 
zijn dit jaar in totaal 82 exemplaren afgegeven. De 
sprekers kregen het als geschenk, evenals de prijs-
winnende scholieren. Nieuwe leden kregen dit jaar 
het boek als welkomstgeschenk. Ook zijn er zijn nog 
enkele exemplaren verkocht. Het bestuur is voor-
nemens om in een nieuwe druk de Nobelprijs 2016 
voor de chemie van prof. Ben Feringa op te nemen. 
Hij gaf in het seizoen 2007-2008 bij ‘Diligentia’ een 
lezing op het onderzoeksgebied waarvoor hem 
de prijs werd verleend, onder de titel ‘Moleculaire 
nanotechnologie: moleculaire motoren’.

Diligentiaprijs voor scholieren
Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor een scholier 
met uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitge-
reikt op zes van de acht Haagse scholen die lid zijn 
van Diligentia. Vanwege COVID-19 epidemie waren 
dit minder scholen dan gewoonlijk en verliepen de 
uitreikingen anders dan normaal. Foto’s met namen 
van de prijswinnaars, staan op bladzijde  115 van 
het jaarboek.

Website, video's en live-stream, twitter
De website www.natuurwetenschappen-diligentia.
nl is aan het eind van dit seizoen geheel vernieuwd 
onder leiding van prof. Peter Hoogeboom. Hiermee 
zijn de inhoud, functionaliteit, lay-out helemaal 
up-to-date gemaakt. Dit geldt niet alleen voor 
de informatievoorziening vanuit de site, zoals de 
video’s van eerdere lezingen en een nieuwsrubriek, 
maar ook voor het interactieve gedeelte met o.a. 
aanmelding van nieuwe leden, opgave van intro-
ducés, verkoop van losse kaartjes, betaling van 
contributie, etc. De site wordt tevens voorbereid 
op de mogelijke noodzaak tot reserveren van een 
plek in het theater vanwege de COVID-19 epidemie. 
Het bestuur zorgt voortdurend voor actualisering 
van de website. Regelmatig verschijnen nieuws-
berichten over de vereniging, het programma, de 
excursies, enz. 

Sinds najaar 2014 worden video opnames gemaakt 
van de lezingen en op de website online gezet. 
Hierdoor kunnen onze leden en andere belangstel-
lenden de lezingen ook thuis (nogmaals) bekijken. 
Het aantal integraal beschikbare opnames is nu 83 
(dit is inclusief de lezingen van seizoen 2019-2020), 
waarvan 77 openbaar toegankelijk. De overige 6 zijn 
alleen door leden te bekijken. 

In het komende seizoen wordt gestart met het live-
streamen van de lezingen via de website. Daarbij 
zal het mogelijk zijn om ook vanuit huis via een 
bericht vragen te stellen aan de spreker, zodat de 
aanwezigheidsbeleving maximaal is.

De collectie van online beschikbare lezingen 
bestrijkt nu bijna 100 jaar en betreft alle lezingen 
sinds 1922: in totaal 1167 stuks van de 1696 artikelen 
die de vereniging schriftelijk beschikbaar heeft. 
Na verschijning van dit jaarboek worden daar de 
lezingen van seizoen 2019-2020 aan toegevoegd.

Het Diligentia twitter account @Diligentia_1793 is 
actief ingezet bij het bekend maken van de lezingen 
en voor contact met partners in de natuurweten-
schappelijke wereld. De berichtenstroom wordt ook 
op onze website weergegeven.
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Ledenbestand
Het ledental is het afgelopen jaar verder gestegen 
(figuur 1). Tijdens het boekjaar werden 69 nieuwe 
leden genoteerd, terwijl er 15 opzeggingen waren. 
Aan het einde van het boekjaar waren er 518 leden 
en 8 collectieve schoollidmaatschappen van mid-
delbare scholen in Den Haag. Meer informatie over 
lidmaatschappen en contributie is te vinden op 
pagina  109 van het jaarboek. 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) werd gehou-
den op 2 december 2019. De financiële situatie van 
de vereniging is gezond, het gevoerde financiële 
beleid werd door de kascommissie onder voorzit-
terschap van de heer Stoutjesdijk gecontroleerd en 
door de ALV met algemene stemmen goedgekeurd. 
De contributie behoefde geen aanpassing. De 
vergadering stemde unaniem in met de benoe-
ming van ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg als nieuw 
bestuurslid. Drie van de huidige bestuursleden, 
dr. M. (Margriet) van der Heijden, Mr. J.W. (Jan) 
Andringa en prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom, waren 
aftredend en herkiesbaar. Zij werden met algemene 
stemmen herbenoemd (met één onthouding wat 
betreft de heer Andringa). De voorzitter vermeldde 
dat het bestuur samen met vertegenwoordigers van 
Theater Diligentia en het Museon een modernere 
presentatie van onze instrumenten in het theater 
uitwerkt. De heer de Leeuw stelde voor om leden 
te betrekken bij eventuele toelichtende video’s bij 

de instrumenten. Vanwege de toenemende vraag 
naar expertise op ICT-gebied voor onze vereni-
gingsactiviteiten, deed de voorzitter een oproep 
aan geïnteresseerde leden om zich te melden. Ten 
slotte werd vermeld dat de ledenadministratie en 
activiteiten van de vereniging in overeenstem-
ming zijn gebracht met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). De bijbehorende 
Privacyverklaring staat op de website.

Bestuur
Na het overlijden van dr. M.J. (Marie-José) Blankwater 
bestond het bestuur uit 7 personen: prof. dr. P.J. 
(Peter) Sterk (voorzitter), drs. A.E.R. (Anton) Kalff, 
prof. ir. P. (Peter) Hoogeboom, mr. J.W. (Jan) Andringa, 
dr. M. (Margriet) van der Heijden, dr. A.P. (Lex) 
Zandee en prof. dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek. Het 
bestuur kwam dit seizoen vijfmaal in vergadering 
bijeen, inclusief de belangrijke groslijstvergadering 
in januari, waarin het lezingenprogramma voor het 
nieuwe seizoen werd samengesteld. Twee van de 
vijf waren vanwege het uitbreken van de COVID-19 
epidemie videovergaderingen.

Overig
Op uitnodiging van de Stichting Elise Mathilde 
Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie 
Noorderheide, mocht het bestuur voor de vijfde 
keer kandidaten aandragen uit sprekers van 
het afgelopen seizoen voor een retraite op het 
Landgoed Noorderheide in Vierhouten. Drie spre-
kers van het seizoen 2018-2019 zijn voorgedragen. 
Daarbij is gelet op de impact die deze bijzondere 
prijs kan hebben op de onderzoeksgroep van de 
spreker. De heer Kiewiet de Jonge, lid van Diligentia, 
is voorzitter van de genoemde commissie. Dit keer 
ging de uitnodiging naar de groep van dr. Marthe 
Walvoort van de Rijksuniversiteit Groningen, die 
vorig seizoen een bijzonder interessante lezing ver-
zorgde met als onderwerp ‘Moderne glycobiologie’ 
(zie pagina 49-56 van het jaarboek 2018-2019).

Het bestuur
Juli 2020

- - -
Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone le-
den en schoollidmaatschappen, 1990-2020. 
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2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2020 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
 

In de schijnwerpers staat Jesse Fitié van het 
Maerlant-Lyceum die de prijs ontvangt voor zijn 
prestaties in de exacte vakken.

Er zijn acht scholen lid van de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia', 
die regelmatig met leerlingen de lezingen 

bezoeken en elk jaar een Diligentiaprijs voor 
Scholieren mogen uitreiken aan een leerling met 
uitmuntende prestaties in de bètavakken.
Door de corona pandemie zijn de eindexamens dit 
jaar komen te vervallen en is niet op alle scholen de 
gelegenheid geweest om een prijs uit te reiken.

Ana Maria Mekerishvili van het Edith Stein College 
krijgt de prijs uit handen van natuurkundedocent 
Erik Zwart (op gepaste corona-afstand) voor zeer 
goede resultaten in de bètavakken en in het bijzon-
der bij de Wiskunde Olympiade.

Het bestuur van Diligentia feliciteert alle prijswin-
naars, prijst zich gelukkig met zoveel nieuw talent 
in de exacte vakken en hoopt iedereen nog vele 
malen te mogen begroeten bij de lezingen in het 
nieuwe seizoen; alle prijswinnaars kregen o.a. een 
jaar lang gratis lidmaatschap van onze Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde.

Voor zijn bijzondere natuurkundeprestaties ont-
vangt Theodoor Schiethart van het Gymnasium 
Haganum de prijs uit handen van natuurkunde-
docent Jelle Brill.
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Eline Hoogeveen van het Segbroek College kreeg 
de prijs uit handen van natuurkundedocent Edgar 
van den Berg voor haar hoge prestaties in de vakken 
Natuurkunde en Scheikunde.

Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2020

Bonny Klop van het VCL heeft zojuist de prijs uit handen 
gekregen van wiskundeleraar Anton Kalff voor haar 
prachtige lijst met zes negens voor de exacte vakken en 
haar profielwerkstuk, en een tien voor Wiskunde D.

Ingmar Degroote van het Sorghvliet Gymnasium 
heeft de prijs gekregen voor zijn prestaties in het vak 
natuurkunde.
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Schoolnamen voluit:
VCL:  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Sorghvliet: Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Maerlant:  Maerlant-Lyceum
Segbroek:  Segbroek College
Haganum:  Gymnasium Haganum
St-Maartens:  Sint-Maartenscollege
HML:  Haags Montessori Lyceum
Edith Stein: Edith Stein College

Jaar School Naam
2005 VCL Britt van Pelt

Sorghvliet Michiel Kosters
Hok San Yip

2006 VCL Mink Verbaan
Sorghvliet Bryan Tong Minh

2007 VCL Bram Doedijns
Sorghvliet Joen Hermans
Maerlant Lisette van Niekerk

2008 VCL Maarten Kieft
Sorghvliet Just Ruitenberg
Maerlant Drian van der Woude

2009 VCL Irfan Dogan, Eric Schols
Sorghvliet Wiet van Lanschot
Maerlant Saskia Camps
Segbroek Nadia Petkova
Haganum Annelotte Mudde 

2010 VCL Boris de Graaff
Sorghvliet Pieter van Loenen
Maerlant Rosa Sterkenburg
Segbroek Paul van de Vijver
Haganum Leon Loopik

2011 VCL Viktor van der Valk
Niels Hunck

Sorghvliet Pieter Potuijt
Maerlant Vyaas Baldew
Segbroek Ahlem Halim
Haganum Folkert Kuipers

2012 VCL Matthijs Hermans
Sorghvliet Salomon Voorhoeve
Maerlant Floris Swets
Segbroek Carlo Hoogduin
Haganum Chiara Kessler
St-Maartens Roos de Blécourt

Jaar School Naam
2013 VCL Toon Jacobson

Sorghvliet Tammo Zijlker
Maerlant Lisanne Nijdam
Segbroek Huib Versteeg
Haganum Eva Janssens
St-Maartens Harm Brouwer
HML Mike Radersma

2014 VCL Sjoerd Berning
Sorghvliet Daan Touw
Maerlant Jessica Aduana
Segbroek Bryan van Wijk
Haganum Naori Scheinowitz
St-Maartens Bas Dorsman
HML Eline Bakker

2015 VCL Rutger Coerkamp
Sorghvliet Anouk Portengen
Maerlant Maaike Kempeneers
Segbroek Kim van den Houten
Haganum Simon Kalker
St-Maartens Pieter Braat

Justin van Dongen
Shady Gaber
Jens van der Helm
Christopher de Koning
Simon Overeem

HML Marlo Barnard
2016 VCL Godert Notten

Sorghvliet Jasper Boogers
Maerlant Emma Theunissen
Segbroek Cas Jiskoot
Haganum Pepijn Rakers

Tanweer Joemmanbaks
St-Maartens Sam van Poelgeest
HML Luce de Groot

2017 VCL Moos Schoemacher
Sorghvliet Sabine de Lange
Maerlant Annemarie Westermann
Segbroek Lieke van der Linden
Haganum Finn Swanenburg
St-Maartens -
HML Douwe Smits
Edith Stein Shijie Liao

Diligentia prijswinnaars 2005 -2020
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Jaar School Naam
2018 VCL Bas de Roos

Sorghvliet Paul Eckstein
Maerlant Thijn Hoekstra
Segbroek Yorben van der Eijk
Haganum Jules van der Toorn
St-Maartens -
HML Bodhi Vermeulen
Edith Stein Beynur Redzhebov

2019 VCL (vwo) Bas Bree
VCL (havo) Rasjieda Imambaks
Sorghvliet Alexander de Ranitz
Maerlant Max Halsema
Segbroek Beau van der Meer
Haganum Tiago Scholten
St-Maartens Sarah de Ruiter
HML Jurre Stok
Edith Stein Daniel Lopez Mendez

2020 VCL Bonny Klop
Sorghvliet Ingmar Degroote
Maerlant Jesse Fitié
Segbroek Eline Hoogeveen
Haganum Theodoor Schiethart
St-Maartens -
HML -
Edith Stein Ana Maria Mekerishvili

Vervolg Diligentia prijswinnaars 2005 -2020
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2.4  Bestuursledenlijst van Diligentia
Sedert de oprichting op 17 september 17931)

1) De vereniging is opgericht door: 
Mr. F.G. Alsche, mr. P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, dr. J. Covyn Terbruggen.

Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
2013-hdn voorzitter prof.dr. P.J. Sterk

Dr. M.J. (Marie-José) 
Blankwater (2006-
2019)
Drs. A.E.R. (Anton) 
Kalff (2006-hdn)
Prof.ir. P. (Peter) 
Hoogeboom (2019-
hdn)

Dr.ir. J.G. (Joost) 
Vogtländer (2006-
2018)
Dr. A.P. (Lex) Zandee 
(2018-hdn)

Prof.ir. P. (Peter) Hoogeboom (1998-hdn), dr. H. 
(Hette) Weijma (1999-2016), mr. J.W. (Jan) Andringa 
(2007-hdn), prof.dr. K.H. (Koen) Kuijken (2008-
2017), dr. M.W. (Margriet) van der Heijden (2016-
hdn), prof.dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek (2018-
hdn), ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg (2019-hdn)

1995-2013 voorzitter prof.dr. R. van Furth

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999)
Mw.dr. G.H. Okker-
Reitsma (1996-2006)
Mw.dr. M.J. Blankwater 
(2006-2019)
Drs. A.E.R. Kalff (2006-
hdn)

Dr. E. Talman (1982-
1996) 
Drs. R. Arlman (1996-
2005) 
Mr. L. van Solkema 
(2005-2006) 
Dr.ir. J.G. Vogtländer 
(2006-2018)

Mw.dr. M.P.M. Erlee  (1959-1998), dr.ir. G.P. de Loor 
(1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1998), dr. P.N.J. 
Wisse (1990-2004), prof.dr. E. van der Meijden 
(1996-2005), prof.dr. R.R.P. de Vries (1996-2005), 
prof.ir. P. Hoogeboom (1998-hdn), dr. H. Weijma 
(1999-2016), mw.dr. M.J. Blankwater (2004-2019), 
drs. A.E.R. Kalff (2005-hdn), prof.dr. P.J. Sterk 
(2005-hdn), mr. J.W. Andringa (2007-hdn), prof.dr. 
K.H. Kuijken (2008-2017)

1990-1995 voorzitter dr. ir. G.P. de Loor

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999)

Dr. E. Talman (1982-
1996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. P. Waasdorp 
(1984-1998), prof.dr. R. van Furth (1987-2013), 
prof.dr. P. Sevenster (1990-1994), dr. P.N.J. Wisse 
(1990-2004), mr. L. van Solkema (1990-2007), 
drs. R. Arlman (1994-2005)

1988-1990 voorzitter mr. R.R.J.F.H. Muller

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999)

Dr. E. Talman (1982-
1996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), dr.ir. G.P. de Loor 
(1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1989), 
dr. W. Bijleveld (1986-1990), prof.dr. R. van Furth 
(1987-2013)

1986-1988 voorzitter mw.dr. M.P.M. Erlee

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999)

Dr. E. Talman (1982-
1996)

Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller 
(1980-1990), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), 
ir. P. Waasdorp (1984-1989), dr. W. Bijleveld (1986-
1990), prof.dr. R. van Furth (1987-2013)
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1984-1986 voorzitter ir. M.J. Bottema2

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999)

Dr. E. Talman (1982-
1996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), prof.ir. Y. Boxma 
(1968-1985), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), 
dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M. Houpt (1983-
1985), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), 
ir. P. Waasdorp (1984-1989)

1982-1984 voorzitter R.R. Drion

Dr. W.P.J. Lignac (1949-
1984)

Dr. E. Talman (1982-
1996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E. 
Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma 
(1968-1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), 
ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller 
(1980-1990), dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M. 
Houpt (1983-1985), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998)

1980-1982 voorzitter ir. M.J. Bottema

Dr. W.P.J. Lignac (1949-
1984)

Drs. C. van den 
Brandhof (1969-1982)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E. 
Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-
1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion 
(1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988), 
mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. E. Talman 
(1981-1996)

1969-1980 voorzitter prof.ir. IJ. Boxma

Dr. W.P.J. Lignac (1949-
1984)

Drs. C. van den 
Brandhof (1969-1982)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. G. van Iterson 
(1963-1975), mw.ir. H.F. Hazewinkel (1963-1972), 
ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), ir. J.H. van 
der Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984), 
ir. M.J. Bottema (1975-1988)

1959-1969 voorzitter prof.dr. ir. J.L. van Soest

Dr. W.P.J. Lignac (1949-
1984)

Dr. W.P.J. Lignac 
(1949-1969)

Prof.dr. L. van der Pijl (1959-1963), dr. K.T.A. 
Halbertsma (1959-1963), mw.dr. M.P.M. Erlee 
(1959-1998), ir. G. van Iterson (1963-1975), mw.ir. 
H.F. Hazewinkel (1963-1972), ir. O.A.E. Wijnmalen 
(1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-1985)

1934-1959 voorzitter dr. A. Schierbeek

E.F. Hardenberg (1919-
1949) 
Dr. W.P.J. Lignac (1949-
1984)

"E.F. Hardenberg 
(1919-1949) 
Dr. W.P.J. Lignac 
(1949-1969) 
"

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, 
prof.dr. J. Kraus, mr. W.C. Beucker Andreae, 
mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman, 
J.J. Rambonnet, prof.ir. J.A. Grutterink, Y. van 
Wijngaarden, S.J. van den Bergh, dr. J.N. Elgersma, 
ir. H.J.M.W. de Quartel, dr.ir. J.A. Ringers, 
F. Hijmans, dr. J.N. van den Ende, mr. W.J. 
Cardinaal, ir. J.M. Op den Orth, prof.dr.ir. J.L. van 
Soest, ir. A.H. Kerstjens, dr. K.T.A. Halbertsma

1931-1934 voorzitter prof.dr. J. Kraus

E.F. Hardenberg (1919-
1949)

E.F. Hardenberg 
(1919-1949)

dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, 
dr. A. Schierbeek, mr. W.C. Beucker Andreae, 
mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman

2) In september 1985 zijn de kunstactiviteiten overgegaan van de Koninklijke Maatschappij naar de 
Stichting Kunstkring Diligentia.
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1926-1931 voorzitter D. Hannema

E.F. Hardenberg (1919-
1949)

E.F. Hardenberg 
(1919-1949)

dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, 
W.C.J. Smit, prof.dr. J. Kraus, dr. A. Schierbeek, 
ir. A.Th. Kapteyn, mr. W.C. Beucker Andreae

1921-1926 voorzitter J.H. Beucker Andreae

E.F. Hardenberg (1919-
1949)

E.F. Hardenberg 
(1919-1949)

D. Hannema, jhr. W. Witsen Elias, 
dr. A.H. Borgesius, ir. A. Vroesom de Haan, 
G. Doorman, G.L. Goedhart, dr. H.J. Coert, 
W.C.J. Smit, prof.dr. J. Kraus

1904-1921 voorzitter dr. E.H. Groenman

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919) 
E.F. Hardenberg (1919-
1949)

"Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919) 
E.F. Hardenberg 
(1919-1949)"

Jhr.dr. E.J.G. Everts, mr. R.Th. Bijleveld, 
dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, dr. H. de Zwaan, 
B.K.G. Rose, dr. T.W. Beukema, dr. H.J. Veth, 
J.H. Beucker Andreae, D. Hannema, jhr. W. Wilsen 
Elias, dr. A.H. Borgesius, jhr. O.J.A. Repelaer 
van Driel, ir. A. Vroesom de Haan, G. Doorman, 
G.L. Goedhart, dr. H.J. Coert

1898-1904 voorzitter N.Th. Michaelis

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

Dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, 
mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, 
dr. R.S. Tjaden Modderman, dr. H. de Zwaan, 
E.K.G. Rose

1893-1898 voorzitter R.A.W. Sluiter

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

Dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. Everts, 
mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, 
N.Th. Michaelis, dr. R.S. Tjaden Modderman, 
dr. H. de Zwaan

1888-1893 voorzitter W.C.A Staring

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

R.A.W. Sluiter, dr. E.H. Groenman, jhr.dr. E.J.G. 
Everts, dr. L.J. Egeling, J. van Rijn van Alkemade, 
mr. R. Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok, P.C. Evers, 
dr. B. Carsten

1885-1888 voorzitter dr. L.J. Egeling

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

Dr. G.J.M. Coolhaas 
(1885-1919)

W.C.A. Staring, R.A.W. Sluiter, dr. E.H. Groenman, 
jhr.dr. E.J.G. Everts, J. van Rijn van Alkemade, 
F. de Bas, mr. R.Th. Bijleveld, dr. C.J.J. Ninck Blok

1882-1885 voorzitter R.A.W. Sluiter

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

W.C.A. Staring, C.T. van Meurs, dr. J. Bosscha, 
dr. H. van Cappelle, dr. E.H. Groenman, 
jhr. dr. E.J.G. Everts, dr. L.J. Egeling, F. de Bas, 
J. van Rijn van Alkemade
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1859-1882 voorzitter dr. A. Vrolik

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

E. Canneman, dr. F.J. van Maanen, mr. A.G.C. 
Alsche, jhr. L. de Witte van Citters, jhr.mr. H.J. 
Caan, D.J.H. Boellaard, mr. A.J.F. de Bordes, 
W.C.A. Staring, mr. P. Elias, F.A.T. Delprat, C.T. van 
Meurs, jhr. J. Westpalm van Hoorn van Burgh, 
J.M. Obreen, dr. J. Bosscha, dr. H.C. Kips, 
R.A.W. Sluiter, dr. H. van Capelle, dr. M. Salverda

1793-1859 voorzitterschap  wisselt maandelijks

Mr. P.A.R. van 
Ouwenaller, 
J.F. Eifferts, 
mr. J.C. van de 
Kasteele, 
mr. B. van der Haer, 
G.J. van der Boon 
Mesch, 
mr. G.W. Verwey 
Mejan, 
mr. A.G.C. Alsche, 
jhr.mr. A.J. v.d. Helm, 
dr. A. Vrolik

Mr. P.A.R. van 
Ouwenaller, 
mr. B. van der Haar

Mr. P.A.R. van Ouwenaller, J.F. Eifferts, mr. J.C. van 
de Kasteele, mr. B. van der Haer, G.J. van der Boon 
Mesch, P.K. van der Goes, J. van Cleef, 
mr. F.G. Alsche, 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, ds. R.P. van de Kasteele, 
H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, 
dr. E.J. van Maanen, mr. D.J. Heeneman, mr. G.W. 
Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch, 
J.G.P. Certon, dr. G. Simons, mr. A.G.C. Alsche, 
jhr. L. de Witte van Citters, B.F. baron van 
Verschuer, jhr.mr. A.J. van der Helm, jhr.mr. H.J. 
Caan, jhr. F. de Stuers, F.C. List, jhr.mr. M.W. de 
Jonge van Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, 
J.C. Rijk, dr. A. Vrolik, mr. A.J.F. de Bordes
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Aanduiding vakgebieden:
A Weer/Atmosfeer
B Biologie
C Scheikunde
G Aardwetenschappen
M Medicijnen / Geneeskunde
N Natuurkunde
S Sterrenkunde
T Techniek en Industrie
W Wiskunde
X  Overige vakgebieden

2.5  Alfabetisch register van de voordrachten 
in de seizoenen 1990-1991 t/m 2019-2020

Naam Seizoen Titel van lezing vak

A
Aalders, prof. dr.ing. M.C.G. 2014-2015 Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zaken M
Abrahams, prof. dr. J.P. 2004-2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C
Acket, prof. dr. G.A. 1994-1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N
Ale, prof. dr. B.J.M. 2004-2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T
Andel, dr. M.V. van 1999-2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X
Arends, prof. dr. I.W.C.E. 
(Isabel)

2018-2019 Doorbraak in de ontwikkeling van enzymen C

B
Baal, prof. dr. P.J. van 1993-1994 In afwachting van het zesde quark N
Baal, prof. dr. P.J. van 2004-2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling N
Baar, prof. dr. ir. H.J.W. de 2005-2006 De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische 

Oceaan
B

Baede, dr. A.P.M. 2000-2001 De invloed van de mens op het klimaat A
Bailes, prof. dr. M. 2006-2007 The most evil stars in the universe S
Bais, prof. dr. ir. F.A. 2008-2009 Keerpunten in de natuurwetenschappen X
Bakels, mw. prof. dr. C.C. 1997-1998 Biologie in de archeologie B
Bakker, prof. dr. H.J. 2008-2009 Proton-estafette in water N
Bakkers, prof. dr. E.P.A.M. 2014-2015 LED, de lichtbron die blijft N
Barthel, dr. P.D. 1992-1993 De verste verten in het heelal S
Beckers, dr. G.J.L. 2004-2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak B
Beenakker, prof. dr. C.W.J. 2003-2004 Chaotische elektronen N
Beijersbergen, prof. dr. M.W. 
(Marco)

2019-2020 Instrumentatie voor in de ruimte T

Bekkum, prof. dr. ir. H. 1995-1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend 
aantal toepassingen

C

Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van 2006-2007 Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, 
beta en gamma

X

Bentvelsen, prof. dr. S.C.M. 2012-2013 De jacht naar het Higgs deeltje N
Berends, prof. dr. F.A. 1999-2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N
Berends, prof. dr. F.A. 2006-2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld X
Berg, prof. dr. ir. A. van den 2011-2012 Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg T
Berg, prof. dr. ir. J. van den 2014-2015 Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuw T
Bergshoeff, prof. dr. E.A. 2011-2012 Quantum zwaartekracht N
Beukers, prof. dr. H. 1996-1997 De introductie van westerse geneeskunde in Japan M
Bezzina, prof. dr. C.R. (Connie) 2016-2017 De genetica en preventie van plotselinge hartdood M
Bickelhaupt, prof. dr. F.M 2013-2014 Moleculaire architectuur, wetsovertreding en theoretische 

chemie
C

Bijvoet, prof. dr. O.L.M. 1992-1993 Omgaan met botarmoede M
Blank, prof. dr. ir. D.H.A. 2013-2014 Nanotechnologie: van idee naar product N
Boddeke, dr. R. 1994-1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B
Bolhuis, prof. dr. J.J. 2004-2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B
Bonn, prof. dr. D. (Daniël) 2016-2017 Drijfzand en het bouwen van de piramides N

Diligentia beschikt over een register van lezingen 
die zijn gehouden sedert 1872. Onderstaande lijst 
betreft de lezingen die in de afgelopen 30 jaar bij 
Diligentia zijn gehouden. De titel van de bijdrage in 
het jaarboek wijkt soms af van de oorspronkelijke 
titel van de lezing. In die gevallen is zoveel mogelijk 
de titel van de bijdrage in het jaarboek vermeld. Voor 
informatie over oudere lezingen en afdrukken daar-
van wordt verwezen naar de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Bont, prof. dr. L.J. (Louis) 2019-2020 Structurele biologie leidt tot een vaccin tegen longontsteking bij 

zuigelingen
M

Boom, prof. dr. R. 2008-2009 IJzer: meester der metalen? T
Bourgeois, dr. Q.P.J. (Quentin) 2018-2019 Archeologie, genetica en linguïstiek – Sleutels tot de Europese 

prehistorie van 5.000 jaar geleden
G

Bouwmeester, prof. dr. D. 2008-2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N
Bouwmeester, prof. dr. H.J. 
(Harro) 

2016-2017 Stille communicatie van planten met vriend en vijand B

Bovenberg, mr.dr. J.A. 2009-2010 Eigendom van DNA X
Braakman, mw. prof. dr. L.J. 2014-2015 De chaperones van eiwitten: zonder hen geen leven C
Brabander, mw.dr. E.E.M. de 2001-2002 Gecontroleerde vertakking in macromoleculen C
Brakefield, prof. dr. P.M. 2005-2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen B
Brakman, prof. dr. P. 1992-1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van 

vetachtige stoffen en bindweefsel
M

Brand, prof. dr. J.F.J van den 2013-2014 Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijd N
Brand, prof. dr. J.F.J (Jo) van 
den

2019-2020 Zwaartekrachtgolven: de nieuwste ontwikkelingen N

Brouwer, prof. dr. A. 1992-1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
Bruijne, dr. J.H.J. (Jos) de 2018-2019 Gaia: de 3D kaart van één miljard sterren S
Brunekreef, prof. dr. ir. B. 2007-2008 Fijn stof X
Brussaard, mw. prof. dr. C.D.P. 2014-2015 Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatverandering B
Bruyn, prof. dr. A.G. de 2004-2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: 

LOFAR en de epoche van reïonisatie
S

Buchem, prof. dr. M.A. van 2009-2010 Het brein in beeld: neuroradiologie M
Buhrman, prof. dr. H.M. 2004-2005 Quantum computing T/W

C
Clevers, prof. dr. H.C. 2012-2013 Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde? M
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L. 2005-2006 Plaattektoniek en aardse risico’s G
Cohen, prof. dr. H.F. (Floris) 2017-2018 Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie. 

Maar wat voor religie dan?
X

Cohen Stuart, prof. dr. M.A 2009-2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen C
Craats, prof. dr. J. van de 1991-1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergron-

den van de muziek
W

D
Daan, dr. S. 1993-1994 Slapen en waken, regeling en functie B
Daan, prof. dr. S. 2003-2004 Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by 

light?
B

Dalen, prof. dr. D. van 1992-1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W
Damhuis, ing. M.H. 1998-1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving N
Decowski, prof. dr. M.P. 
(Patrick) 

2017-2018 Donkere materie: het heelal gevuld met onzichtbare deeltjes S

Dicke, prof. dr. M. 2004-2005 Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten 
lijfwachten recruteren 

B

Dieks, prof. dr. D.G.B.J. 1997-1998 Bohr en Bell N
Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2000-2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N
Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2004-2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N
Dik, prof. dr. J. 2011-2012 Herkomst en veroudering van kunstwerken C/T
Dishoeck, mw. prof. dr. E.F. van 1995-1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S
Dishoeck, mw. prof. dr. E.F. van 2012-2013 Water in de ruimte S
Doelman , prof. dr. A. (Arjen) 2019-2020 Dynamische systemen, patroonvorming en het ontstaan van 

woestijnen
W

Dogterom, mw. prof. dr. A.M. 2002-2003 Bio-assembly: force generation by microtubules N
Dogterom, prof. dr. M. 
(Marileen) 

2016-2017 Cellen nabouwen B

Dokkum, prof. dr. P. van 2011-2012 De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels S
Donk, prof. dr. E. (Ellen) van 2017-2018 Medicijnresten en zoetwaterecologie B
Dorland, dr. R. van 2012-2013 De menselijke factor bij klimaatverandering A
Döller, dr. C.F.A. 2015-2016 De TomTom in ons brein M
Drent, prof. R.H. 1991-1992 Energie-balans bij trekvogels B
Drent, prof. dr. E. 1999-2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C
Driel, prof. dr. R. van 2011-2012 Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen? B
Duijn, mw. prof. dr. C.M. van 2003-2004 De jacht op ziektegenen M



125

2.5  Alfabetisch register van de voordrachten

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 98

Naam Seizoen Titel van lezing vak

E
Eb, prof. dr. A.J. van der 1995-1996 Gentherapie M
Ebert, mw. prof. dr. U.M. 2005-2006 Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren 

groeien en vertakken
N

Eck, prof. dr. M. (Miranda) van 2019-2020 ‘Vaatwastabletten’ voor schone, vetvrije vaten M
Eiben, prof. dr. A.E. 1999-2000 Evolutionary computing T
Engelen, prof. dr. J.J. 2001-2002 Antares: een detector voor kosmische neutrino’s N
Erkelens, prof. dr. D.W. 1996-1997 Van Vetten en Vaten M
Etienne, prof. dr. R.S. (Rampal) 2017-2018 Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het 

verleden?
B

Evers, prof. dr. L.G. 2015-2016 Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid: over 
noord Groningen en de Krakatau

G

F
Falcke, prof. dr. H. 2010-2011 LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf 

Drentse terpen
S

Falkenburg, prof. dr. J.H.F. 2004-2005 Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek M
Fehr, dr. S. 2010-2011 Quantum information-theory and cryptography W
Feringa, prof. dr. B.L. 2007-2008 Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren C
Ferrari, dr. M.D. 1991-1992 Migraine en cluster hoofdpijn M
Ferrari, prof. dr. M.D. 2010-2011 Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte M
Fibbe, prof. dr. W.E. 2006-2007 Stamcelbehandeling: feiten en beloften M
Figdor, prof. dr. C.G. 2015-2016 Immunotherapie bij kanker M
Fodde, prof. dr. R. 2002-2003 De moleculaire basis van darmkanker: van gen tot genezing M
Fouchier, prof. dr. R.A.M. 2012-2013 Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus M
Frankena, prof. dr. ir. H.J. 1998-1999 Optische interferometrie N
Franx, prof. dr. M. 1999-2000 De toekomst van de Sterrenkunde S
Frenkel, prof. dr. D. 2003-2004 Eerste fasen van kristalvorming N
Frenken, prof. dr. J.W.M. 1999-2000 Oppervlakken in beweging N
Frenken, prof. dr. J.W.M. 
(Joost)

2017-2018 Van grensvlak fysica naar nanolithografie N

Frijns, prof. dr. ir. J.H.M. 2011-2012 Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing 
en sociale impact

M

G
Geer, mw. prof. dr. S.A. van de 2003-2004 Zeker toeval W
Gen, prof. dr. A. van der 1996-1997 De relatie tussen voeding en kanker M
Gittenberger, prof. dr. E. 2007-2008 De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief B
Goulmy, mw. prof. dr. E.A.J.M. 2005-2006 Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker M
Greenberg, prof. dr. J.M 1992-1993 Laboratorium Astrofysica S
Griessen, prof. dr. R.P. 2010-2011 Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in 

metalen
N

Griffioen, dr. J. 1995-1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G
Grind, prof. dr. ir. W.A. van de 1990-1991 Natuurlijke en artificiële intelligentie X
Groen, mw.dr. K. 1997-1998 Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt 

Research Project
X

Groot, prof. dr. H.J.M. de 2002-2003 Biofysische organische chemie C
Groot, prof. dr. H.J.M. de 2011-2012 Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof C
Groot, prof. dr. P. 2015-2016 Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie S
Grootendorst, prof. dr. A.W. 1998-1999 De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een pro-

bleem
W

Grootenhuis, dr. P.D.J. 1996-1997 Moleculen modelleren met computers C
Grünwald, prof. dr. P.D. 2011-2012 Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B. W
Grünwald, prof. dr. P.D. (Peter) 2018-2019 Paranormale statistiek: over de vele problemen met p-waarden, 

en een redelijk alternatief
W

H
Haan, prof. dr. ir. F.A.M. de 1996-1997 Gevaren van bodemverontreiniging G
Hagoort, prof. dr. P. 2008-2009 Dwalen in de taaltuin. Het sprekend brein: over taal en hersenen X
Halsema, drs. D. van 1994-1995 Radar interferometrie vanuit de ruimte N
Hamoen, dr. L.J. 2014-2015 Finding the corners in a cell M
Hanson, prof. dr. R. (Ronald) 2016-2017 Van Einstein’s ‘spooky action’ naar een niet te hacken kwantum 

internet
N

Hanssen, prof. dr. ir. R.F. 2009-2010 Geofysica vanuit de ruimte G
Haverkorn, mw. prof. dr. M. 2015-2016 Het ecosysteem van onze Melkweg S
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Hecke, prof. dr. M. van 2014-2015 Mechanische metamaterialen N
Heel, prof. dr. M.G. (Marin) van 2017-2018 De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromole-

culen werken
C

Heijnen, prof. dr. ir. J.J. 2009-2010 De cel als chemische fabriek C
Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van 2006-2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N
Heise, dr. J. 1993-1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Helmerhorst, prof. dr. F.M. 2010-2011 Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie M
Hendrickx, dr. J.J.P. 1990-1991 Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia M
Hermans, prof. dr. L.J.F. 1996-1997 Voortbewegen op eigen kracht N
Hessels, dr. J.W.T. (Jason) 2019-2020 Pulsars: de kosmische vuurtorens S
Hest, prof. dr. ir. J.C.M. van 2010-2011 Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip C
Heuvel, prof. dr. E.P.J. van den 2005-2006 Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren S
Hiemstra, prof. dr. P. S. (Pieter) 2016-2017 Autofagie: hoe cellen rommel opruimen, en hoe dit proces 

bijdraagt aan chronische ziekten
M

Hilgenkamp, prof. dr. J.W.M. 2009-2010 Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje N
Hindriks, dr. K.V. (Koen) 2017-2018 Sociale robots T
Hoeijmakers, prof. dr. J.H. 2007-2008 Hoe tikt de biologische klok? M
Hoekman, dr. ir. D.H. 1999-2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T
Hoekstra, prof. dr. P. 2003-2004 Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustge-

drag
G

Hoekstra, prof. dr. R.F. 1998-1999 Sex: een evolutionair raadsel? B
Hoekstra, prof. dr. R.F. 2006-2007 Evolutie van genetische transmissie B
Hofstraat, prof. dr. J.W 2005-2006 Moleculaire geneeskunde M
Hol, prof. dr. W.G.J. 1990-1991 Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van genees-

middelen
M

Hollander, prof. dr. A.I. 
(Anneke) den

2018-2019 De biologische mechanismen van blindheid M

Hollander, prof. dr. A.P. 2002-2003 Grenzen aan het fysieke prestatievermogen X
Honing, prof. dr. H.J. 2014-2015 Wat maakt ons muzikale dieren? X
Hooff, prof. dr. J.A.R.A.M. van 2000-2001 Macht: een vergelijkend-ethologische benadering B
Hooft, prof. dr. G. ‘t 1990-1991 Unificatie theorieën van de natuurkrachten N
Hooft, prof. dr. G. ‘t 1993-1994 De zwaartekracht N
Hoogeboom, ir. P. 1991-1992 Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen T
Hoogendoorn, prof. dr. ir. S.P. 2012-2013 De kracht van de massa N/X
Hoogenraad, prof. dr. C.C. 2013-2014 Geheugen en synaptische plasticiteit M
Horzinek, prof. dr. M.C. 1993-1994 Aids bij de kat B
Houtsma, prof. dr. A.J. 1995-1996 Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen T
Hovenier, prof. dr. J.W. 1990-1991 De atmosferen van de planeten S
Huizinga, dr. T.W.J. 1995-1996 Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten, 

matige winst voor patiënten
M

Hummelen, prof. dr. J.C. 2012-2013 De onstuitbare opmars van zonne-energie C

I
Icke, prof. dr. V. 2007-2008 De toekomst van het Heelal S
Ingen Schenau, prof. dr. ir. 
G.J. van

1991-1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T

Israël, dr. F.P. 1998-1999 Het reusachtige radiostelsel Centaurus A S

J
Jacobs, prof. dr. B.D.F. 2011-2012 Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden W/X
Jansen, dr. F.A. (Fred) 2016-2017 Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeet
Jansen, prof. dr. F.W. 2013-2014 Minimaal invasieve chirurgie M
Jansen, prof. dr. J.A. 2004-2005 Biomaterialen en tissue engineering M
Janssen, ir. H.J.T. 1998-1999 DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X
Janssen, ir. W.P.S. 1998-1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T
Janssen, prof. dr. T.W.J. 2011-2012 Quasikristallen C
Janssen, prof. dr. ir. R.A. (René) 2016-2017 Organische en hybride zonnecellen N
Jetten, prof. dr. ir. M.S.M. 2011-2012 Ontdekking van 'onmogelijke' microben in de koolstof- en 

stikstofcyclus
B

Jochemsen, dr. R. 1996-1997 Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysica N
Jong, prof. dr. M. de 2015-2016 Neutrino's vissen in het donker S
Jong, prof. dr. M.D. de 2014-2015 Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen? M
Jong, dr. M.F. (Femke) de 2019-2020 De oceaancirculatie in een veranderend klimaat A
Jong, prof. dr. S.M. de 2015-2016 Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen G
Jong, prof. dr. T. de 2003-2004 Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde S
Jongh, mw.dr. P.E. de 2012-2013 Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof C
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Jongh, prof. dr. L.J. de 1993-1994 Fysische en chemische nanostructuren N
Jonker, prof. dr. H.J.J. 2015-2016 Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat A
Jonker, prof. dr. P.P. 2009-2010 Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwen T

K
Katan, prof. dr. M.B. 1997-1998 De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonen M
Kate, dr. ir. I.L. (Inge Loes) ten 2017-2018 Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in 

het ontstaan van leven
S

Kattenberg, dr. A. 1992-1993 De rol van de oceanen in het klimaat A
Kayen, dr. A.H.M. 1999-2000 Recycling van kunststoffen C
Keizer, dr. P.L.J. (Peter) de 2018-2019 Het terugdringen van veroudering op cellulair niveau M
Kijne, prof. dr. J.W. 1999-2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B
Kleingeld, dr. J.C. 1998-1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C
Klijn, dr. F. 2007-2008 Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een 

veranderende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke 
maatregelen

G

Klis, prof. dr. M.B.M. van der 2014-2015 Neutronensterren en zwarte gaten: effecten van sterke zwaar-
tekracht

S

Kloet, prof. dr. E.R. de 2000-2001 Stress in de hersenen M
Kloosterman, prof. dr. ir. J.L. 
(Jan Leen) 

2019-2020 Duurzame kernenergie N

Klous, prof. dr. S. 2015-2016 Wij zijn ‘big data’ T
Knijff, dr. P. de 2001-2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M
Knijff, prof. dr. P. de 2009-2010 DNA-onderzoek bij misdrijven M
Koning, prof. dr. E.J.P. (Eelco) 
de

2018-2019 Diabetes opgelost door transplantatie van insuline-
producerende cellen?

M

Koning, dr. F. 2003-2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M
Koningsberger, prof. dr. ir. D.C. 1990-1991 Structuuropheldering met EXAFS C
Kooij, prof. dr. ir. H. van der 2013-2014 Mens en robot in beweging T/M
Koop, dr. ir. H. 1996-1997 Oerwouden van Europa B
Kooter, dr. J.M. 2008-2009 Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheid B
Kooyman, prof. dr. S.A.L.M. 1990-1991 Verdwijnende tropische regenwouden B
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P. 2001-2002 De science en fiction van nanotechnologie T
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P. 2013-2014 Quantummechanica en Majorana-deeltjes N
Kowalchuk, prof. dr. G.A. 2007-2008 Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de 

bodem
B

Kraak, mw. dr. S.B.M. 2003-2004 Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B
Kroes, prof. dr. G.J. 2013-2014 Moleculaire dynamica op basis van quantumchemie C
Kroon, mw. prof. dr. ir. M. 2013-2014 Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomst C
Kroonenberg, prof. mr. dr. S.B. 2000-2001 De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegel-

stijging
G

Kruijt, prof. dr. J.P. 1991-1992 Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ontwikkeling van 
gedrag tijdens het leven van individuen

B

Kruit, prof. dr. P.C. van der 1996-1997 De nieuwe kijk op melkwegstelsels S
Kuenen, prof. dr. J.G. 2000-2001 Over leven en technologie B
Kuijken, prof. dr. H.K. 2001-2002 Zwaartekrachtlenzen en de ontdekking van een baby-

melkwegstelsel
S

Kuijpers, prof. dr. J.M.E. 2006-2007 Gravitatiegolven S
Kuipers, prof. dr. H 1993-1994 Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond? M
Kuipers, prof. dr. L. 2014-2015 Nanofotonica: een schijnbaar onmogelijk lichtspel N
Kuipers, prof. dr. ir. J.A.M. 2010-2011 Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes C
Kuis, prof. dr. W. 1999-2000 Autologous hemopoietic stem cell transplantation in 12 cases 

with refractory juvenile idiopathic arthritis
M

Kuppeveld, prof. dr. F.J. van 2013-2014 Ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen tegen entero-
virussen

M

L
Laane, prof. dr. R.W.P.M. 2001-2002 Een zee van verbindingen B
Laat, prof. dr. S.W. de 1992-1993 Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke 

organismen
B

Laat, prof. dr. W. de 2014-2015 The complex transcription regulatory landscape of our genome B
Lambrecht, prof. dr. B. 2012-2013 Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie M
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M. 1994-1995 Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood S
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M. 2008-2009 Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte 

Telescoop
S

Lamme, prof. dr. V.A.F. 2014-2015 Controle, vrije wil en andere kletskoek M
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Lammertink, prof. dr. ir. R.G.H. 
(Rob) 

2017-2018 Water aan het grensvlak N

Leeuw, dr. F.A. de 1990-1991 De veranderende samenstelling van de atmosfeer A
Leeuw, dr. G. de 1998-1999 Atmosferische effecten op waarnemingen over zee A
Leeuw, dr. M.W. 2003-2004 Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een 

nieuw jasje
X

Leeuwen, dr. F.W. van 1998-1999 De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte M
Lemstra, prof. P.J. 1991-1992 Supersterke kunstvezels en composieten C
Lens, dr. ir. P.N.L. 2002-2003 Technological applications of biological sulphur cycle bioproces-

ses
C

Lenstra, prof. dr. H.W. 2003-2004 Escher en het Droste-effect W
Lenstra, prof. dr. J.K. 1996-1997 Hamiltoncircuits en handelsreizigers W
Levelt, prof. dr. P.F. (Pieternel) 2018-2019 Luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator van menselijk 

handelen
A

Linde, prof. dr. F.L. 2007-2008 Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider N
Lohse, prof. dr. D. 2004-2005 Bubble puzzles N
Looijen, prof. dr. ir. M. 1994-1995 Rekenmethoden en rekenmachine W
Lopes Cardozo, prof. dr. N.J. 2002-2003 Kernfusie: fysica en andere aspecten N
Louwe Kooijmans, prof. dr. L.P. 2002-2003 Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden X
Lub, dr. J. 1995-1996 Veranderlijke sterren S
Lugtenburg, prof. dr. J. 1992-1993 Zien, licht in ons leven B

M
Maan, prof. dr. ir. J.C. 2008-2009 Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom? N
Maat, dr. G.J.R. 1997-1998 De voorouders van Willem van Oranje X
Maat, prof. dr. G.J.R. 2013-2014 Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van Spitsbergen M 
Makinwa, prof. dr. K.A.A. 2012-2013 Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst T
Meijden, prof. dr. E. van der 1995-1996 Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun 

vijanden
B

Meijer, mw. dr. A.H. 2008-2009 Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem B
Meijer, prof. dr. E.W. 2011-2012 Polymeren in actie: functie en architectuur C
Meijer, prof. dr. G.J.M. 1993-1994 Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof N
Meijer, prof. dr. G.J.M. 2000-2001 Koude Moleculen N
Meijer , prof. dr. J.H. (Joke) 2019-2020 Onze biologische klok in de moderne samenleving B
Melief, prof. dr. C.J. 1994-1995 Afweer tegen kankercellen M
Migliori, prof. G.B. 2014-2015 Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern world M
Mooij, prof. dr. ir. J.E. 2005-2006 Hoe maak je een quantumcomputer? N
Moorman, prof. dr. A.F.M. 2010-2011 Ontwikkeling van het bouwplan van het hart M
Mulder, prof. dr. F.M. 2010-2011 Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomst-

perspectief
T/N

Mulder, prof. dr. F.M. (Fokko) 2018-2019 Grootschalige energie opslag en conversie de rol van waterstof C
Mulder, prof. dr. ir. J.A. 2007-2008 Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjes T
Murk, prof. dr. A.J. (Tinka) 2018-2019 De toekomst van de Noordzee van onze grootouders B

N
Netea, prof. dr. M.G. (Mihai) 2017-2018 Vaccins: trainen van de afweer M
Nicolai, dr. ir. R. (Roel) 2016-2017 Geodetische en historische analyse van middeleeuwse porto-

laankaarten
G

Nienhuis, prof. dr. G. 1991-1992 Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde N
Nieuwland, dr. D.A. 2002-2003 Analoog modelleren van gebergtevorming G
Nollen, prof. dr. ir. E.A.A. 
(Ellen)

2017-2018 De biologische link tussen veroudering en dementie M

O
Ommen, dr. ir. B. van 2005-2006 Voedsel van topkwaliteit X
Ommen, prof. dr. G.J.B. van 1998-1999 Genoom en geneeskunde M
Oort, prof. dr. F. 1996-1997 Grote getallen W
Oost, prof. dr. J. (John) van der 2019-2020 CRISPR-Cas: van biologie tot toepassing B
Oosterkamp, prof. dr. ir. T.H. 2014-2015 De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische 

vorming
N

Oosterom, prof. dr. ir. P.J.M. van 2004-2005 Van kaarten naar geografische informatiesystemen X
Orrit, prof. dr. M.A.G.J. 
(Michel)

2018-2019 Enkele moleculen in de schijnwerpers N

Osterhaus, prof. dr. A.D.M.E. 2008-2009 Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld M
Otte, prof. dr. A.F. (Sander) 2016-2017 Atomaire assemblage M
Otto, prof. dr. S. 2015-2016 Kunnen we leven maken in het lab? B
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Overkleeft, prof. dr. H.S. 2005-2006 Uitdagingen in de bio-organische chemie C

P
Pair, dr. C. le 1997-1998 Technorot X
Pater, mw. prof. dr. I. de 2007-2008 Stoffige ringen in ons zonnestelsel S
Pegtel, dr. D.M. (Michiel) 2016-2017 Genetische twitter: kleine blaasjes als nieuwe vorm van cel-cel 

communicatie
M

Peterman, prof. dr. ir. E.J.G. 2015-2016 Een frisse blik op biologische processen door fluorescentie aan 
individuele moleculen

B

Peters, dr. R.C. 1994-1995 De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen B
Peters, prof. dr. P.J. 2012-2013 Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld M
Piersma, dr. T. 2001-2002 Het geheim van de kanoet: waarom veel toendravogels aan zee 

overwinteren en veel wadvogels op de toendra broeden
B

Pijl, prof. dr. H. 2007-2008 Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen M
Polman, prof. dr. A. 2009-2010 Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en het 

Charge Coupled Device (CCD)
N

Portegies Zwart, prof. dr. S.F. 2009-2010 Het tumultueuze leven van sterrenstelsels S
Postma, mw. prof. dr. D.S. 2009-2010 Op zoek naar de genen voor astma en COPD M
Priem, prof. dr. H.N.A. 1993-1994 Buitenaards geweld G
Prins, prof. dr. H.H.T. (Herbert) 2017-2018 Beschermen van wildlife via ‘crowds’ B
Prinssen, ir. W.C.J.M. 2005-2006 De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia X/T
Putten, prof. dr. ir. W.H. van der 2006-2007 Klimaatverandering en biologische invasies B

Q

R
Rasing, prof. dr. T.H.M. 2010-2011 Magneten schakelen met de snelheid van het licht N
Ree, prof. dr. J.M. van 1992-1993 Verslaving en lichaamseigen opiaten M
Reinhoudt, prof. dr. ir. D.N. 1991-1992 Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie C
Repping, prof. dr. S. 2013-2014 Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de 

evolutie
M

Ritsema, drs. I.L. 1997-1998 Geo-informatica G
Roebroeks, dr. W. 1990-1991 Hoe 'Modern' was de Neanderthaler? X
Roebroeks, prof. dr. J.W.M. 
(Wil)

2016-2017 Vuurgebruik en evolutie van de mens G

Rombouts, prof. dr. S.A.R.B. 2014-2015 Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en 
dementie

M

Ronda, prof. dr. C.R. 2011-2012 De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing N/T
Roos, prof. dr. A.M. de 2002-2003 Individualisering in de ecologie B
Rots, mw. prof. dr. M.G. 2015-2016 Het in- en uitschakelen van genen: ‘de maakbare mens’? M
Ruigt, dr. G.S.F. 1994-1995 Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door EEG-

onderzoek bij de rat
M

Russchenberg, dr. ir. H.W.J. 1995-1996 Radaronderzoek van de atmosfeer A
Rutjes, prof. dr. F.P.J.T. 2003-2004 Combinatoriële chemie C

S
Saarloos, prof. dr. ir. W. van 2005-2006 Spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemen N
Sabelis, prof. dr. M.W. 2009-2010 Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren B
Salemink, prof. dr. H.W.M. 2002-2003 Fotonische kristalstructuren N
Sangster, prof. dr. B. 1990-1991 Milieu, milieuverontreiniging en gezondheid M
Santen, prof. dr. R.A. van 1991-1992 Theoretische aspecten van de heterogene katalyse C
Savenije, prof. dr. ir. H.H.G. 2006-2007 Het meeste valt ernaast (hydrologie) A
Schaar, dr. J.P. van der 2015-2016 Het vroege heelal en de status van kosmologische inflatie S
Schalm, prof. dr. S.W. 1995-1996 Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop M
Scharenborg, Dr. O.E. (Odette) 2019-2020 Mens-machine interactie N
Schenk, prof. dr. H. 2001-2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur 

van chocolade
C

Schilperoort, prof. dr. R.A. 1991-1992 Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen B
Schilthuizen, prof. dr. M. 
(Menno) 

2019-2020 Nieuwe diersoorten ontdekken met ‘Citizen Science’ B

Schoon, mw.dr. G.A.A. 1999-2000 Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden 
van de politie

X

Schoonman, prof. dr. J. 1992-1993 De vaste oxide brandcel C
Schoonman, prof. dr. J. 2000-2001 Nano-structured materials for energy conversion and storage C
Schrijver, prof. dr. A. 2007-2008 Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug W
Schuiling, prof. dr. R.D. 1997-1998 Het broeikaseffect: voorkomen of genezen? A
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Sevenster, prof. dr. P. 1998-1999 Gedragsonderzoek aan paarden B
Sijbesma, prof. dr. R.P. 2006-2007 Bouwen met polymeren C
Sinke, prof. dr. W.C. 2001-2002 Fysica, technologie en toepassing van fotovoltaïsche zonne-

energie
N

Sinninghe Damsté, prof. dr. 
ir. J.S.

2008-2009 Moleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verleden G

Sixma, mw. prof. dr. T. 2008-2009 Eiwitten: structuur een functie geven M
Slagboom, mw.dr. P.E. 1994-1995 Veroudering, biologisch bekeken B
Slagboom, mw. prof. dr. P.E. 2010-2011 Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering M
Sluis, prof.ir. L. (Lou) van der 2016-2017 De wereld achter het stopcontact T
Smit, dr. J. 1996-1997 Uitsterven door een meteorietinslag G
Smit, prof. dr. B. 2000-2001 Computersimulaties in de chemie C
Smorenburg, ir. C. 1992-1993 Toepassing van de geometrische optica bij moderne instrumen-

tele ontwikkelingen
N

Snellen, prof. dr. I.A.G. 2012-2013 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Snik, dr. ir. F. (Frans) 2017-2018 Exoplaneten in zicht S
Sommerdijk, prof. dr. N.A.J.M. 2014-2015 Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemie C
Spaink, prof. dr. H.P. 2002-2003 Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in 

cellen
B

Spek, prof. dr. P.J. van der 2010-2011 Bioinformatica: van gegevens naar kennis M
Steen, prof. dr. A.F.W. van der 2011-2012 Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk M
Stiekema, prof. dr. W.J. 2001-2002 Het genoom van de modelplant Arabidopsis Thaliana B
Stouthamer, dr. ir. R. 1997-1998 Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en 

maagdelijke geboorten
B

Straalen, prof. dr. N.M. van 2009-2010 De boom van het leven in de eeuw van de biologie B
Swaab, prof. dr. D.F. 2009-2010 De evolutie van onze hersenen M

T
Terlouw, dr. J.C. 2013-2014 De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappers X
Tieleman, mw. prof. dr. B.I. 2013-2014 Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van 

verandering
B

Tinbergen, dr. J. 1997-1998 Polarisatie van straling in en uit het heelal S

U
Ubachs, prof. dr. W.M.G. 2013-2014 Zijn natuurconstanten constant? N

V
Vaart, prof. dr. A.W. (Aad) 
van der

2017-2018 Hoogdimensionale statistiek W

Vahrmeijer, dr. A. (Alex) 2016-2017 Beeldgeleide oncologische chirurgie: tumoren beter zichtbaar 
tijdens de operatie

M

Vandersypen, prof. dr. ir. L.M.K. 2009-2010 Grafeen: basis voor nieuwe elektronica N
Veefkind, dr. A. 1990-1991 Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van 

elektriciteit
T

Veer, mw. dr. L.J. van ‘t 2005-2006 Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van 
borstkanker

M

Velthorst, mw. prof. dr. N.H. 2000-2001 Licht in de Chemie C
Veltman, prof. ir. B.P.Th. 1990-1991 Beeldbewerking en patroonherkenning N
Verduyn Lunel, prof. dr. S.M. 2006-2007 Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische 

biologische systemen
W

Verhulst, prof. dr. F. 1993-1994 Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid W
Verloove-Vanhorick, mw. prof. 
dr. S.P.

2000-2001 Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal 
rendement

M

Vermeersen, dr. L.L.A. 2012-2013 Dolende polen G
Verpoorte, prof. dr. R. 2011-2012 Geneesmiddelen en planten B
Versluis, prof. dr. A.M. (Michel) 2017-2018 Druppels en bellen op golven van geluid N
Visscher, dr. L. 2007-2008 Moleculaire virtuele werkelijkheden C
Vlieg, prof. dr. E. (Elias) 2016-2017 Links- of rechtsom via kristallen C
Vogelsang, prof. ir. L.B. 2001-2002 Fibre metal laminates: recent developments T
Vogelzang, drs. J. 1994-1995 Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar T
Vos, prof. dr. W.L. 2006-2007 Fotonische kristallen N
Vos, prof. dr. W.M. de 2015-2016 Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziekte M
Vreeswijk, drs. P.M. 2000-2001 Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds 

de oerknal
S

Vrehen, prof. dr. Q.H.F. 1995-1996 Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica N
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Vulpen, dr. I.B. (Ivo) van 2018-2019 De melodie van de natuur – zoektocht naar de bouwstenen van 

het heelal
N

W
Wall, prof. dr. E.E. van der 1999-2000 Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding? M
Walvoort, dr. M.T.C. (Marthe) 2018-2019 Moderne glycobiologie B
Water, dr. W. van de 1995-1996 Chaos en Turbulentie W
Waters, prof. dr. L.B.F.M. 2002-2003 Sterrenstof S
Weckhuysen, prof. dr. ir. B.M. 2006-2007 Katalyse op moderne wijze onderzocht C
Weert, prof. dr. C.M. de 1993-1994 De rol van kleur in patroonherkennings processen X
Wendelaar Bonga, prof. dr. S.E. 1993-1994 De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren B
Werkhoven, prof. dr. P.J. 2008-2009 Serieuze game-technologie X
Westendorp, prof. dr. R.G.J. 2001-2002 Waardoor worden wij oud? M
Westrenen, prof. dr. W. van 2013-2014 Reis naar het middelpunt der aarde G
Wiel, prof. dr. ir. W.G. van der 2013-2014 Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de 

toekomst
T

Wijers, prof. dr. R.A.M.J. 2010-2011 Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd S
Wismans, prof. dr. ir. J. 1997-1998 Letselbiomechanica M
Wisse, dr. P.N.J. 1997-1998 Modern onderzoek aan het zonnestelsel S
Wortel, prof. dr. M. 1994-1995 De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied G
Wortel, prof. dr. M.J.R. 2010-2011 Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynami-

sche ontwikkeling van het Middellandse- Zeegebied
G

Wuis, dr. E.W. 1994-1995 Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen B
Wuite, prof. dr. G.J.L. 2012-2013 Natuurkunde van het genoom N

Y
Yazdanbakhsh, mw. prof. dr. M. 2008-2009 Immunologie van de hygiëne-hypothese M

Z
Zaanen, prof. dr. J. 2010-2011 Het universum in een korreltje roest, ofwel het haar van het 

zwarte gat en het wezen van hoge temperatuur supergeleiding
N

Zande, prof. dr. W.J. van der 2015-2016 Interactie tussen licht en materie: nieuwe lichtbronnen en wat 
we leren van de wereld om ons heen

N

Zeeuw, prof. dr. P.T. de 1991-1992 Structuur van melkwegstelsels S
Zeeuw, prof. dr. C.I. de 2006-2007 De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de 

timing van bewegingen
M

Zwaan, prof. dr. B.J. 2012-2013 Oude genen in een nieuwe omgeving B
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2.6  Excursies en bedrijfsbezoeken
in de seizoenen 2000-2001 t/m 2019-2020

seizoen datum bestemming deelnemers

2000-2001 7-2-2001 TNO museum Waalsdorp, Den Haag 40

2001-2002 21-11-2001 ESA-ESTEC, Noordwijk 50

2002-2003 27-11-2002 ESA-ESTEC, Noordwijk 19

2003-2004 3-10-2003 ASTRON, Dwingeloo 46

2004-2005 16-11-2004 CORUS, Ijmuiden 50

2007-2008 1-4-2008 Philips Research (High Tech Campus), Eindhoven 52

2008-2009 13-11-2008 Thales Nederland, Hengelo 40

2009-2010 12-11-2009 ASML, Veldhoven 50

2010-2011 28-10-2010 SRON, Utrecht en KNMI, Cabauw 41

2011-2012 27-10-2011 EPZ en COVRA, Borssele 50

2012-2013 8-11-2012 Akzo Nobel (Sikkens), Sassenheim 43

2013-2014 20-11-2013 NXP, Nijmegen 46

2014-2015 12-11-2014 MESA+, Universiteit Twente, Enschede 50

2015-2016 24-11-2015 Museum Boerhaave en lezing Robbert Dijkgraaf, Leiden 45

2016-2017 2-11-2016 Biesbosch en Amer centrale, Geertruidenberg 49

2017-2018 23-11-2017 Koninklijke Marine, Den Helder 48

2018-2019 16-11-2018 Noordwijk Space Expo en ESA-ESTEC, Noordwijk 50

2019-2020 25-11-2019 Studieverzameling Elektrotechniek TU Delft 38

Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks voor de 
leden een bezoek te organiseren aan een bedrijf of 
instelling met onderzoek, ontwikkeling, productie 
en/of presentatie, waarbij natuurwetenschappen 
een belangrijke rol spelen. Bij de excursies worden 
meestal lezingen gehouden die inzicht geven in 
de achtergronden van de (productie-)processen. 
Naast dit kijkje in de research keuken ziet men 
productieprocessen e.d. en kan er kennis genomen 

worden van bedrijfstechnische, economische en 
commerciële aspecten.
De excursies staan open voor alle leden en een 
introducé, maar het aantal plaatsen is om praktische 
redenen altijd beperkt. Geïnteresseerden dienen 
zich van te voren op te geven, meestal aan het 
begin van een nieuw lezingenseizoen. Een overzicht 
van de bezoeken in de afgelopen jaren is hieronder 
weergegeven.

Excursie overzicht Diligentia
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Op maandag 25 november 2019 heeft een groep 
van 40 Diligentia leden een bezoek gebracht aan 
de TU Delft, in het bijzonder aan de studieverza-
meling elektrotechniek die in de kelder van het 
gelijknamige gebouw is ondergebracht op een 
vloeroppervlak van 2000 m2. Het bezoek begon ’s 
morgens met een kop koffie in een collegezaal bij 
de 3mE, voor velen beter bekend als de faculteit 
werktuigbouwkunde. Prof. Lou van der Sluis gaf 
een prachtig college over de geschiedenis van de 
elektrotechniek. Grote natuurkundige namen kwa-
men voorbij, zoals Volta, Faraday, Ampère, Henry 
en Lenz. Zij behoorden tot de grondleggers van 
de wetten van de elektriciteit. Later kwamen daar 
Maxwell, Hertz en Marconi bij en breidde de elek-
trotechniek zich uit naar communicatie en ontstond 
de elektronica. De lezing ging vergezeld van een 
aantal animaties waarin de fysica achter de formules 
op duidelijke wijze werd uitgelegd. Iets wat bij de 
wetten van Maxwell over het elektromagnetisme 
geen overbodige luxe is.

Vervolgens kreeg Han Geijp, beheerder en initia-
tiefnemer van de huidige studieverzameling het 

woord. Hij vertelde over de geschiedenis van het 
gebouw voor Elektrotechniek en het ontstaan van 
de studieverzameling. De basis van de studiever-
zameling is niet erg robuust, meermalen werd zij 
in haar bestaan bedreigd. Bij de discussie kwam de 
vraag naar voren of er niet een vastere basis gevon-
den moest worden in de vorm van een Nederlands 
elektrotechniek museum. Deelnemers waren de 
mening toegedaan dat het bestuur van Diligentia 
hier een rol in zou kunnen spelen, door kontakten 
in hun netwerk aan te spreken.

De inmiddels gearriveerde lunchpakketten luidden 
een pauze in waarin ieder de gelegenheid had om 
op eigen gelegenheid de omgeving te verkennen 
en behalve de bedrijfsrestaurants ook wat van de 
TU gebouwen te zien.

Om 13.00 uur hergroepeerden we ons in de stu-
dieverzameling. Er waren diverse vrijwilligers 
aanwezig die met groot enthousiasme vertelden 
over de aanwezige instrumenten, componenten, 
enzovoort. Een van de vrijwilligers, Kees Pronk, 
is ook Diligentialid en hield een lezing (zie foto) 

Diligentia excursie 2019 naar Studieverzameling Elektrotechniek TU Delft.
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over de Hammer, een analoge rekenmachine uit 
de jaren 50 van de vorige eeuw, specifiek voor het 
ontwerpen van antennes, een taak die vandaag de 
dag met gemak op een PC kan worden uitgevoerd. 
Het apparaat werd zo genoemd naar zijn ontwerper, 
ir. J.A. Hammer.

Een van de rondleidingen ging langs apparatuur in 
de categorie computers en informatica. Prof. Willem 
van der Poel (93 jaar) gaf uitleg over zijn eerste 
zelfgebouwde computer, de Testudo (schildpad). Zo 
genoemd omdat hij, uitgevoerd met relais een heel 
lage klokfrequentie had en dus zeer traag rekende. 
De Zebra (Zeer eenvoudige binaire rekenautomaat) 
werkte met elektronenbuizen en was al wat sneller, 
Heel betrouwbaar waren die eerste computers nog 
niet. Regelmatig viel er een elektronenbuis uit. 
“Reken er maar niet op.” stond er ooit als waarschu-
wing bij. Spoedig kwamen er opvolgers van Philips, 
IBM en PDP en niet te vergeten de X1 computer 
van Elektrologica, destijds een uitstekende vol-
ledig getransistoriseerde Nederlandse computer. 
Ook werd er bij de rondleiding één van de eerste 
telefooncentrales gedemonstreerd die volledig met 
relaissystemen werkte.

Een andere interessante rondleiding betrof “schake-
len op tijd” en werd gegeven door Rob Timmermans. 
Deze ging langs de werking en de ontwikkeling 
van schakelklokken, moederklokken en dochters. 
De vervolmaking van het slingeruurwerk leidde 
tot klokken waarvan de afwijking slechts enkele 
seconden per jaar was. Ze werden gebruikt voor 
alles wat op tijd gaat, van de spoorwegen tot de 
telefoonimpulstellers. 

Een derde rondleiding betrof de ontwikkeling van 
elektronenbuizen, waarvan een zeer grote collectie 
aanwezig is. Na de ontdekking van het elektron 
en de ontwikkeling van de gloeilamp werd de 
elektronenbuis min of meer toevallig uitgevonden 
en speelde vervolgens een zeer belangrijke rol in 
de elektronica.

Na de rondleidingen was er een afscheidsdrankje en 
voor wie nog niet genoeg gezien had, de mogelijk-
heid om op eigen gelegenheid verder rond te 
kijken. 

Voor niet-deelnemers en degenen die nog 
meer geschiedenis willen opsnuiven: de studie-
verzameling in de kelder van het gebouw voor 
Elektrotechniek aan de Mekelweg 4 in Delft is iedere 
maandag te bezoeken vanaf 10 uur.

Peter Hoogeboom,
28/11/2019.
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