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

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

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

Het bestuur, augustus 2003

D E KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'

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

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

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

penningmeester

Voorzitter

Bestuursleden

Secretaris

Van 1793-1859 wisselt het
voorzitterschap maandelijks

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

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

Dr AVrolik
1859-1882

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

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

RAW. Sluiter
1882-1885

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

Dr LJ. Egeling
1885-1888

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

Dr GJ.M. Coolhaas
1885 - 1919

Dr GJ.M. Coolhaas
1885 - 1919

W.CA Staring
1888-1893

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

RAW. Sluiter
1893-1898

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

N.Th. Michaelis
1898 - 1904

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

Dr E.H. Groenman
1904 - 1921

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

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F Hardenberg
1919 - 1949

J.H. Beucker Andreae
1921-1926

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

Mr PAR van Ouwenaller

Mr B. van der Haar

Vooizitter

Bestttursleden

Secretaris

pennmgmeester

D. Hannema
1926-1931

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

E.E Hardenberg
1919 - 1949

E.F Hardenberg
1919 - 1949

Prof. Dr J. Kraus
1931 - 1934

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

Dr A Schierbeek
1934 - 1959

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

Dr W.PJ. Lignac
1949 -1984

Dr W.PJ. Lignac
1949 -1969

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

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

Prof Ir IJ. Boxma
1969-1980

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

Ir MJ. Bottema
1980-1982

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

R.R Drion
1982-1984

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

Ir MJ. Bottema
1984-1986

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

Mw. Dr M.PM. Erlee
1986-1988

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

Drs C. van den Brandhof
1969-1982

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

),

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

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

), Mr B. van Solkema

Prof. Dr R van Furth
1995-

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

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

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

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

(1)

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

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

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

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

(2)

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

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

(3)

dX

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

X)c(t,

X)dX

f=.(OP
dt

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

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

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

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

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

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 81. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 7 oktober 2002.
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als aardolie tot uitdrtikldiig te brengen. Het kost de natuur erg veel tijd om deze fossiele
brandstoffen te maken, veel meer dan die zomer, of die paar zomers, die het kost om biomassa te maken. Wat is het belang van duurzame energie voor de samenleving? Een algemene strategie voor duurzame energie is om een aantal redenen essentieel geworden. De
Europese Unie is nu al voor meer dan 50% afliankeiijk van energie-mvoer en als er geen
maatregelen worden genomen, dan zal dit de komende jaren kunnen oplopen tot 70% in
2020. Hieraan zijn geopolitieke risico's verbonden, wat een ingewikkelde manier is om te
zeggen dat er oorlog van kan komen, is het niet in 2020, dan misschien een paar jaar later.
We hopen natuurlijk allemaal dat het zover niet hoeft te komen, en de wetenschap zit ook
niet stil! Op vele fronten wordt hard gewerkt. Om te voorkomen dat u straks door de botnen
het bos niet meer ziet, ga ik u eerst wat illustratieve cijfers noemen, uit het 'Witboek" van
de Europese Unie. In 1995 haalden wij Nederlanders slechts 1,5% van onze energie uit
duurzatne energiebronnen, en dit zou rtiwweg moeten groeien tot 11% in 2010 om in de
pas te lopen met de rest van Europa. Het grootste deel hieivan moet komen uit de biomassa. Wij moeten hout stoken, net als onze voorouders. Velen in Europa doen dat overigens nog steeds. Nederland is hier de uitzondering. Bijvoorbeeld, het Franse land aan de
noordkant van de Pyreneeën gebruikte in 1995 al voor 7% duurzame energie, en een land
als Zweden zelfs 25%. "Is biomassa dus de technologie van de toekomst?", kan men zich
afVragen. Ik geloof van niet. Qua technologie vind ik het een gigantische sprong achteruit.
Biomassa is in feite hopeloos inefiïciënt Die boom moet nog veel meer doen dan energie omzetten en opslaan. Wat er uiteindelijk m de kachel terecht kotnt is maar enkele procenten van de oorspronkelijke zonne-energie die weggevangen werd om die behaaglijke
schaduw voor onze bergwandeling te leveren. De volgende vraag is dan: "Wat zijn de alternatieven?" Het antwoord is sünpel: die zijn er nog niet! Veel van het energieonderzoek in
de afgelopen decennia lijkt zijn doelstellingen niet gehaald te hebben, met name kernfusie. Ik heb daar achteraf een heel geprononceerde mening over. Ik ken geen operationele
technologieën die in het etnbryonale stadiutn niet al heel veel gekost hebben. L i gewone
taal: het is mij nog te ingewikkeld. Als het vliegtuigje waarmee de gebroeders Wright voor
het eerst de lucht in gmgen evenveel gekost zou hebben als wat het gekost heeft aan moeite en geld om een 747 van de tekentafel in de lucht te brengen, dan was die 747 er nooit
geweest. Laat ik dit heel pseudo-wetenschappelijk even de jumbowet noemen. Ik ben opgegroeid in een tijd van grote technologische doorbraken. Als kleine jongen werd ik door
mijn vader gestimuleerd om de techniek in al zijn facetten te leren kennen en zat ik met
vrijwel al tnijn leeftijdgenoten aan de televisie gekluisterd otn te zien hoe de eerste mensen een voetstap op de maan mochten zetten. Hier zien we een heel duidelijk voorbeeld
van de uitwerking van mijn jumbowet. Columbus was in staat om met een goedkoop en
simpel notendopje Amerika te ontdekken en binnen een mum van tijd zat het continent
vol met kolonisten. Bijna een halve eeuw na het begin van het ruimtevaarttijdperk is het
nog steeds een tour de force om een mens in de ruimte te brengen en ik vraag me af of
de mensheid op dit moment überhaupt de technologie nog operationeel heeft om mensen op de maan te zetten. Aan de nadere kant, vrijwel tegelijkertijd met het begin van het
ruimtevaarttijdperk begon ook het halfgeleidertijdperk, gebaseerd op een uiterst eenvoudig
en doeltreffend concept, de transistor, en een halve eeuw later bestaan er nauwelijks meer
apparaten zónder ingebouwde computers. Het is duidelijk dat ruimtevaarttechnologie in
de huidige vorm nog niet voldoet aan de eisen van mijn jumbowetje en halfgeleideitechnologie wel. Echter, als je met de televisiecamera meekeek door de raampjes van die
Apollocabine op weg naar de maan, dan ontspon zich daar gaandeweg een duizelingwekkend schouwspel. Onze prachtige planeet schitterend in de zon, ruimteschip aarde, tnet
een life support systeem op basis van de fotosynthese dat blijkbaar wel aan de jumbowet
voldoet. Ik herhaal: het is een experimenteel gegeven dat een planeet in de behoefte aan
energie kan voorzien met behulp van fotosynthese. Het nuttige van het formuleren van wetten in de wetenschap is datje ze kunt gebruiken om op terreinen die je nog niet kent, veronderstelhngen of hypothesen te formuleren, die je dan vervolgens weer experimenteel
kunt testen. Dus laten we eens kijken wat de jumbowet ons aan hypothese levert, door hem
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omgekeerd toe te passen. Als een biotechnologie op de grote schaal van een hele planeet
ingezet kan worden, dan moeten er eenvoudige werkingsprincipes achter zitten, net als bij
de gebroeders Wright, Nu hoopt u misschien dat je bij de universiteit kunt leren hoe je
bio-zonnecellen kunt gaan maken. Dat zou heel mooi zijn, want de bijdrage van fotovoltaïsche omzetting aan de energievoorziening was enkele jaren geleden vrijwel veiwaarloosbaar, en ook de doelstelling voor het jaar 2010 is zeer bescheiden, 0,02 %. We willen
het wel, maar we kunnen het nog niet, ook niet met andere technologieën, zoals amorf silicium. Maar we komen wel steeds dichterbij. Bijvoorbeeld met Gratzel cellen, afgeleid van
de fotosynthese, ffet is echter nog steeds te inefficiënt en daarom te duur, en ik heb mijzelf als doel gesteld te onderzoeken of we kunnen winnen door het veiweiven van meer
basiskennis over de processen die een rol spelen bij de fotovoltaïsche omzetting i n de biologie. Fundamenteel onderzoek met een doel!
Een aantal weken geleden stond er in het Leids Universiteitsblad de Mare een inteiview
met de Rector Magnificus, waarin deze Natuurkunde kenschetste als één van de kleine
studiën. Ik denk dat de heer Rector daarmee de Natuurkunde tekort deed. Ik heb natuurkunde gestudeerd en ben in deze tak van wetenschap gepromoveerd, en daar heb ik waarachtig geen spijt van! Het is niet zomaar één van de Ideine studiën, het is wat m i j betreft
de enige studie waar je leert om op een hoog abstractieniveau analytisch om te gaan met
de werkelijklieid, de natuun Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar het is in feite heel eenvoudig. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik het een echte jumbowettenstudie vind. De
natuurkunde heeft een heel eigen cultuur. Het centrale dogma in de natuurkunde is het
correspondentieprincipe, dat zegt dat er overkoepelende theorieën bestaan die voortvloeien uit een klein aantal basiswetten, hoe mmder hoe mooier. Elementaire wetten met een
üiimens verstrekkende geldigheid en grote voorspellende fa-acht. Typische jumbowetten.
Natuurkundigen willen dus alles kunnen beredeneren uit fundamentele concepten. Dat
geeft makkelijk aatffeiding tot misverstanden. De Griekse wijsgeer Socrates had er meer
dan twee miUennia geleden al last van. Door weinigen begrepen wordt hij in Aristophanes'
komedie "De Wolken" ten tonele gevoerd in een soort hangtoestel en zweeft hij boven het
toneel als een "acrobaat", een luchtwandelaar, die antwoordt op de vraag wat hij toch uitvoert: absoluut niets!
Die toga die ik nu voor u draag, geeft dat luchtwandelen ook al een beetje aan: let u maar
op als het cortège van hoogleraren straks weer naar buiten schrijdt: met een beetje verbeelding ziet u ons statig wegzweven, luchtwandelen, net als Socrates in Aristophanes' "De
Wolken". Wie was nu eigenlijk die Socrates? Hij was een zonderling die rondtrok door de
straten van Athene als een soort inspecteur Columbo en iedereen aanklampte met zijn vragen. H i j zag raadsels in wat een normaal mens heel eenvoudig vond, en door een grote
handigheid in het debat lukt het hem om schijnbaar eerzame burgers m diskrediet te brengen. Zijn referees Aristoteles, Plato en Xenofon zijn het erover eens dat hij twee belangrijke ontdekfangen op het gebied van de logica gedaan heeft, die, zo weten wij nu, van
onschatbaar belang zijn gebleken voor de mensheid: de inductieve redenering en de universele definities. De natuurkunde ontleent met name hieraan zijn verstrekkende voorspellende fa-acht. Meer dan tweeduizend jaar geleden waren de sofisten eivan overtuigd dat
van een algemeen geldige waarheid niet gesproken kan worden. Goed management en verkopen van datgene wat het meeste voordeel biedt daar ging het om. Het Athene van die
tijd trok allerlei geleerden aan die hoopten hun waar aan de man te brengen tegen een
behoorlijke prijs. Redenaarstalent was heel belangrijk om te overleven in die sameiffeving.
Drogredenen, gemakzucht, alles was geoorioofd, want waar en onwaar, en goed en slecht
werden beschouwd als conventies. Pas als men daar bovenuit steeg dan kon men de
natuur, de (fiuaEi, begrijpen, met de mens als middelpunt. Een soort uit de hand gelopen
peer review systeem, waarbij men tenslotte als dat nodig was, kon terugvallen op een
Delphi procedure, het orakel waarin de haUucinatie van de half bedwelmde Pythia, de
priesteres, richting gaf om te komen tot een beshssing. Socrates, uitverkoren door het orakel als de meest wijze van aUe mensen, neemt fa-achtig stelluig tegen het systeem van die
tijd en propageert de absolute waarheid. Een rechtszaak volgt, hij wordt veroordeeld tot de
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gifbeker en kiest uiteindelijk voor een martelaarschap, om zijn eigen etSoa, zijn idee of
vorm van waarheid geen geweld aan te doen. Zelfs zijn goede vriend Crito kan hem daar
niet vanaf brengen, wat hij ook aan tegenwerpingen maakt. Iets van die gedrevenheid in de
zin van een vorm van geloof in het bestaan van en het verdedigen van beredeneerde imiversele wetten zit er zeker in iedere onderzoeker, denk i k In ieder geval heb ik genoten van
mijn Ideine natuurkundestudie en veel geleerd over universele concepten in vaste stoffen,
met name de niet-lineaire excitaties, ook wel solitonen genaamd, sehalingswetten, faseovergangen, magnetisme, en de elektronische structuur in het algemeen, voordat ik de overstap maakte naar de chemie. Die gifbeker van Socrates was natuurlijk niet echt handig en
geeft meteen de beperking van deze benadering van de natuur aan. Op het moment datje
je beperkt tot datgene wat zich houdt aan de universele wetten, leer je ten eerste eigenlijk
niets nieuws meer en ten tweede geef je je eigen wil op. En als je van al het nieuwe watje
tegenkomt eerst in detail moet vaststellen of het past in het bestaande maar uiterst complexe bouwwerk, dan boekje nauwelijks vooruitgang. Eén van de manieren om dit probleem op te lossen in de hedendaagse wetenschap is een haatliefde verhoudmg tussen de
fj'sica en de chemie, trrijn huidige en toekomstige vakgebied.
Chemie heeft zijn oorsprong in een combinatie van mystiek en waarheid, kan stoften
maken die nog niet bestonden en heeft daarmee weer een heel ander uniek karakter,
gericht op een combmatie van analytisch en synthetisch denken. Chemie kan ook wezenlijk iets nieuws aan de bestaande natuur toevoegen. Vrijwel aUe materialen, medicijnen,
verf, enzovoorts zijn gemaakt door chemici. De chemicus maakt met fantasie gebruik van
modellen, regels en wetten, en kan juist heel goed omgaan met diversiteit en het onbekende in de natuur. Ik besef dat ik u nu overspoeld heb met mgewikkelde begrippen, en
daarom zal ik proberen om wat ik wil zeggen over de matiier van onderzoek doen in het
grensgebied tussen fysica en chemie, in simpele bewoordmgen weer te geven. Als je bij de
fysica over degelijke jumbowetten kunt leren, kun je bij de chemie over artistieke "dombowetten" leren. Modern uitgedrukt: wazige logica, in het Engels "fuzzy logic". Chemie
heeft inderdaad iets artistieks. Het maakt handig gebruik van de logica, het analytisch denken, en het combineren van zaken, het synthetisch denken. Chemie maakt zich in het algemeen niet zo diiik om uiterst diepgravende theorie, en is veel meer geïnteresseerd in een
aanpak die werkt. Dat kan gerust met een omweg en veel fantasie: een olifant is groot en
zwaar, en als je een klein olifantje neemt, dan wordt hij een stuk üchter Geef hem veivolgens grote flaporen die op vleugels lijken, dan moet hij kunnen vliegen. Denk er niet te
lang over na, probeer het maar gewoon, dan merkje vanzelf wel of het werkt, en oh ja, geef
hem dan ook nog maar een leuk hoedje want dat staat wel feestehjk en blijft alles niet zo
saai. Bovendien kun je daar de piloot in kwijt. Fysici vinden zulke donibowetten vaak maar
niks, en vinden het ronduit dom, omdat het niet aan hun eigen jumbowetten voldoet, en
die zijn m hun ogen veel belangrijker Ze gaan dan uitleggen dat het helemaal geen zin
heeft om de olifant kleiner te maken, maar dat je hem wel uit aluminium kunt maken,
omdat dat een lager soortelijk gewicht heeft. Vleugels moeten juist stevig en star zijn,
anders wordt het veel te ingewikkeld. En dat hoedje zit alleen maar in de weg, dus daar
doen we niet aan. Bovendien moet die piloot binnenzitten, want iedereen weet toch dat
de lucht daarboven erg ijl is en datje niet zomaar kunt ademhalen. Chemici gaan dan van
aUes en nog wat aan nieuwe materialen maken om het voor elkaar te krijgen, want fysici
kunnen helemaal niks maken.
Kijkt u maar eens om u heen, als je aUes zou weghalen wat door chemici gemaakt werd,
dan zou er niet veel overblijven! Het is allemaal wat kort door de bocht, maar u begrijpt
misschien wel waar ik naar toe wil. Voor je het weet vliegen er heel wat jumbo's door de
lucht, kun je als het moet wel tien kleme olifantjes in één keer door de lucht verplaatsen
en zijn we samen weer een stapje verder. D i t heet multidisciplinah werken, en u kunt zich
voorsteUen dat je als je er middenin zit, je regelmatig in een andere huid moet kruipen
omdat tijdens dit proces de wetenschappelijke meningsverschillen vaak hoog kunnen
oplopen. Het geeft denk ik een buitenstaander een redelijk beeld van hoe -globaal- de
wetenschap vandaag de dag functioneert, en hoe -locaal- onze onderzoeksprojecten voort-
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gang vinden. Nu denlct u wellicht, wat een onzin, die vliegende olifantjes, en omdat ik
wordt geacht hier de waarheid te verkondigen, ga ik u meteen uit de droom helpen. In de
afgelopen jaren is tamelijk intensief gerapporteerd in de wetenschappelijke literatuur dat
er in 1842 een kleine vergissmg gemaakt is, in de beschrijving van het elektromagnetisme,
waardoor wij alleen maar dénken dat wij niet kunnen vliegen. Het heeft dan misschien
meer dan een eeuw vertraging opgelopen, maar inmiddels is men erin geslaagd om een
kikker te laten zweven, en als u het niet gelooft, dan kunt u straks zelf de plaatjes op het
internet gaan bekijken. N u is een kikker nog geen olifantje, maar dat is een kwestie van
stapgrootte. Het gebruikte hangtoestel was te klein om het met een olifiintje te doen, maar
in feite zweeft een mens of een olifant net zo makkelijk omdat het ook in dit geval voornamelijk om het soortehjk gewicht gaat, en dat is voor alle levende wezens zo ongeveer
hetzelfde. Net zo makkelijk? In principe, want ik neem u natuuriijk wel een beetje bij de
neus, zoals ik u beloofd had. Wat is het geheim? We zijn allemaal een klem beetje magnetisch, om precies te zijn diamagnetisch, en als we op de juiste manier m een sterke magneet geplaatst zouden worden, dan zijn we gewichtsloos. Stelt u zich voor, we maken van
de muren van deze zaal een hele grote magneet, en we worden allemaal acrobaten, luchtwandelaars net als Socrates, ik in mijn mooie korf boven het toneel, de andere wetenschappers en... die kikker! Een hoog abstractieniveau heet dat. Niets is meer te ingewikkeld voor ons, we begi-ijpen aUes en ik ga u nu proberen uit te leggen wat we met dat diamagnetisme van u in onze laboratoiia doen. In al die tijd die het geduurd heeft om die
vergissing uit 1842 te corrigeren hebben briljante onderzoekers, Felix Bloch, Edward
Purcell, Nicolaas Bloembergen, Richard Ernst, met velen van hun fysische en chemische
collega's, enorme vordeiingen geboekt. D i t maakt het mogelijk vandaag de dag om zeer
fijnzuinige studies van het diamagnetisme te verrichten, waaivan u allemaal en iedere dag
de vruchten plukt. U bent opgebouwd uit heel veel verschillende moleculen, en al die
moleculen bestaan weer uit atomen. Aan de buitenkant van de atomen en moleculen zitten uw elektronen. Reeds in 1925 werd door de Leidse geleerden Goudsmil en Uhlenbeck
gepostuleerd dat elektronen een mtrinsieke draaiing of spin zouden hebben, en dat geeft
magnetisme. Het zwakke diamagnetisme waarover we hier spreken is dus uiteindelijk
afifomstig van uw elektronen. Binnen in de atomen zitten de atoomkernen, en die kunnen
ook heel licht magnetisch zijn. Ze hebben dan een kernspin, een sooit kompasnaaldje in
het diepste binnenste van het atoom. Met onze meetmethoden kijken wij naar het uiterst
zwakke magnetisme van zulke atoomkernen in sterke magnetische velden. Die kernen van
de atomen, m uw hchaam, in de zonnecellen van de plant, zijn dus in feite onze meetinstrumenten, en ze werken beter naarmate het magnetisch veld sterker is, omdat we dan de
kleine verschillen m diamagnetisme beter kunnen waarnemen.
Meestal zijn ervoor ons doel niet genoeg magnetische atoomkernen, en moeten ze er eerst
ingebracht worden. Dat doen onze collega's in andere takken van de chemie voor ons. We
noemen dat isotoopverrijking. Er moeten ook hele speciale grote supergeleidende precisiemagneten gebouwd worden. Deze winter werd de constructie van een ruime krachtige precisiemagneet, de eerste ter wereld, voltooid, en binnenkort zal deze bijzondere magneet
naar Leiden komen, naar ons laboratorium. De magneet is overigens niet zo groot als deze
kamer, maar een arm zou u er net in kunnen steken. Inmiddels zitten wij met onze collega's alweer na te denken over nog betere supergeleidende precisiemagneten, in allerlei
soorten en maten. Daar stoppen we dan van alles en nog wat in, biomoleculen, natuurstoflfen, mateiialen, voedsel, plastics, kleine levende wezens, zelfs hele mensen i n ziekenhuizen. En het principe erachter is steeds hetzelfde: we sturen radiogolven af op de atoomkernen. Ze gaan er een fractie van een seconde in zitten en komen er dan weer uit. Dit
proces heet in het Engels nuclear magnetic resonance, afgekort N M R En zo kunnen we
als het ware moleculen van binnenuit bekijken. Onderzoekers kunnen met steeds snellere
computers van aUes uit die meetgegevens halen, van structuren van moleculen tot foto's
en films van organen in uw lichaam.
Diamagnetisme is er dus niet alleen om u bij de neus te nemen, maar het is echt belangrijk voor uw en mijn welzijn! Inmiddels is het tijd voor een korte samenvatting. Ik heb vijf
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'Boys en Toys': Onlangs is in ons labaraloriinn de eerste Ultra Hoog veld NMR spectrometer
voor onderzoek van membraaneiwitten geïnstalleerd.
essentiële punten toegelicht. Ten eerste; we onderzoeken de fotosynthese. Ten tweede: we
willen weten hoe het werkt. Ten derde: we zoeken universele principes voor de functie. Ten
vierde: het onderzoek zit op het grensgebied van de natuurkunde en de scheikunde, en tenslotte: N M R is onmisbaar bij het onderzoek Ik had beloofd u iets te vertellen over het
onderzoek zelf in simpele bewoordingen, en daarom gaan we nu in gedachten weer terug
naar het bos op die berghelling en zweven nu heel lichtjes tegen de berg op, als echte
luchtwandelaars. We zijn ondertussen met een flinke groep, en dat is maar goed ook, zo
zal spoedig blijken. Ondeiweg komen we langs een poel, en die zit helemaal vol met
Spirodela oligorrinza. Is het u trouwens wel eens opgevallen tijdens uw eigen wandelingen
in de natuur, dat zelfs wanneer er heel weinig licht is, de natuur nog in staat is om planten te laten groeien? Desnoods bijna in het donker, bijvoorbeeld onder in een tropisch
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regenwoud. Daar moet ik wel eens aan denken, als ik een plaat met siliciumzonnecellen
bij een praatpaal o f een parkeerautomaat omhoog zie steken, zoveel mogelijk op de zon
gericht om goed te kunnen werken. Blijkbaar valt er iets te leren voor onze expeditie.
De spanning is voelbaar, want we komen dichter bij ons doel. De biologen in de groep
gaan onmiddellijk aan het werk Ik heb voor de aardigheid een potje van ze gekregen, om
Spirodela oligorrinza in levende lijve aan ti te laten zien. Ik ga u nog even niet verklappen
wat de Nededandse naam is van dit plantje, want ik vind het veel leuker als u straks zelf
probeert de leden van het team op te sporen om te vragen wat ze nu eigenlijk precies doen.
Zij moeten u ktmnen vertellen Wcü Spirodela oligoniiiza is, wat ermee gedaan wordt, en wat
ze nog meer doen met N M R Aan het potje ziet u dat Spirodela onder laboratoriumcondities zeer goed te kweken is. Het zit vol met fotosynthese. In ons laboratorium kunnen we
alleriei bouwstoffen met van die atoomkernmagneetjes in het water doen die worden vervolgens netjes opgedronken en ingebotiwd in de biologische zonnecelletjes waar het ons
om gaat. Dat hebben we nodig, omdat we immers naar atoomkernen willen kijken met
onze supermagneet en die atoomkernen moeten dan wel eerst zelf ook magnetisch zijn,
anders reageren ze niet op het magnetisch veld en onze radiogolven. Boven op onze denkbeeldige berg aangekomen is er nauwelijl-cs leven te bekennen. We beselfen dat we aangekomen zijn in diamagnetisme wonderland, door de magische poort van onze NMR- techniek We worden steeds Ideiner Langzaam verandert de wereld om ons heen in een ftmtastisch schotiwspel. Met ons nieuwe elektronische zintuig zien we het diamagnetisch
oppetYlak onder onze voeten heftig golven. Overal ontstaan holtes en grotten in het berg-

Spirodela Oligoniiiza en andere groene planten vormen potendeël een onuitputtelijlie bron
van energie.
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landschap, en wij realiseren ons dat wij ons op een eiwit bevinden. Indien u met mij zon
meereizen naar een wetenschappelijk congres, dan zou u met eigen ogen kunnen zien dat
de foto's en dia's die onderzoekers elkaar tonen van hun meest favoriete eiwitten, de moleculahe machmes in de cellen, inderdaad een trellénde gelijkenis vertonen met een stukje
rotsachtig gesteente met allerlei holtes erin.
Behoedzaam begeven wij ons in een grot van ons fotosynthese-eiwit, want dat is het, en
zien daar het fameuze chlorofyl, het bladgroen. Na enig overieg besluiten we dat het nodig
is om alles onder water te zetten. En inderdaad: het lijkt wel of het eiwit tot leven komt!
Net zoals u het zelf niet prettig zou vinden om uit te drogen, zijn ook eiwitten gebaat bij
een nat milieu, zo vermoedden wij niet geheel onterecht. Echter, de vreugde duurt niet
lang. We hebben iets over het hoofd gezien. Onze eiwitten zijn membraaneiwitten, en dat
maakt aUes veel ingewikkelder, zo blijkt. Terug daarom naar de realiteit, want dan kan ik u
heel kort iets vertellen over membranen. Een biologische cel kan verschillende soorten
membranen bevatten. De celwand is bijvoorbeeld een membraan. Een van de verrassingen
uit het humaan genoom project is dat er alleen al in ons eigen hchaam ongeveer 40.000
verschillende membraaneiwitten moeten voorkomen. Dat zijn eiwitten die in of op celtnembranen zitten.
Vrijwel ieder levensproces verloopt vroeger of later via membraaneiwitten, en over deze
eiwitten is nog erg weinig bekend, omdat ze moeilijk in handen te krijgen zijn en omdat
ze m een membraan moeten zitten, of iets wat daarop hjkt. Ook de biologische zonnecelletjes zijn membraaneiwitten. Ze zijn voor een deel waterafstotend. Als we ze willen bestuderen dan zetten we ze óf in een membraan, óf we gebruiken zeep, omdat je daarmee iets
wat vettig is, in water kunt oplossen. Soms is dat oplossen gunstig, maar in ons geval niet.
We bevriezen de oplossing lichtjes en zetten alles weer vast. Het zou te ver voeren om u
gedurende de korte tijd die u met mij tneewandelt, alle details uit te leggen, maar ik kan u
verzekeren dat de N M R inderdaad op een voor u én voor ons magische wijze tot stand
kotnt. Met deze informatie kunnen we nu weer verder met onze verkenning van het eiwit.
Inmiddels is een gedeelte van het team erin geslaagd om de meetinstrumenten, de atoomkernen voor de N M R aan te brengen in de wanden van de grot. Ons bereikte namelijk via
het ckcuit van wetenschappelijke congressen het bericht dat de rots helemaal geen rots is,
en meer zou lijken op een rubber spons. D i t is geen onredelijke veronderstelling, in aanmerking genomen dat wUd golvende oppeivlak. Vooral een bepaalde plaats, tussen twee
chlorofyl moleculen heeft onze interesse, omdat het elektron, de stroom zo u wilt, er langs
moet wanneer er licht op het chlorofyl valt en de biologische zonnecel haar werk doet.
Een gedeelte van het team doet een controle-experiment en stopt een stukje rubber in
onze uiterst gevoelige N M R apparatuur
Na een controle blijkt dat het betreffende stukje eiwit redelijk stevig moet zijn, en dat de
signalen van het eiwit nauwelijks hjken op wat we waarnemen in de stukjes rubber. De
conclusie is duidelijk Gelukkig lijkt het eiwit voldoende op een vaste stof anders had de
ikpersoon in het veifiaal misschien helemaal voor niets vaste-stof fysica gestudeerd! Een
lang traject van onderzoek breekt aan. Nietnand kan nog voorzien wat het resultaat precies
zal zijn. Dat geeft ons de tijd om weer terug te gaan naar de werkehjklieid. Er werken
wereldwijd honderden onderzoekers met allerlei technieken aan het doorgronden van de
werking of de structuur-functie relatie van het reactiecentrum der fotosynthese. Met z'n
allen komen we stapje voor stapje verder Dat is eigenaardig! Toen we uit die Apollocabine
naar de Aarde keken, leek het zo simpel. Er is zoveel fotosynthese op aarde, dat je zou verwachten datje meteen zou moeten zien wat dat stevige mechanisme is wanneer je met je
meetinstrument in de holte m het eiwit staat. Dat valt in de praktijk erg tegen. Als je op de
berg staat dan is de bodem heel stevig, tei-wijl tegelijkertijd de atomen en moleculen heel
hard aan het bewegen zijn. Die beweging middelt uit, en we merken er in het geval van die
berg niet of nauwelijks meer iets van op onze eigen lengteschaal. Het omgekeerde kan ook:
iets wat heel dominant is op een grote schaal, kan voortkomen uit minimale effecten op
kleine schaal, en dan zijn ze juist daar, aan de basis, zeer moeilijk waar te nemen. Deze
schalingseffecten en alle niet-lineariteit die ennee samenhangt zijn zeer belangrijk voor de
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werldng van eiwitten. In ons onderzoek bestuderen we de moleculaire elektronica van
actieve delen van het eiwit. De natuurkunde van de vaste stof is hierbij onmisbaar, omdat
hij veel verder ontwild<eld is dan de natuurkunde van eiwitten. Hij geeft op verschillende
schalen aan welke concepten potentieel een bijdrage kunnen leveren aan de structuurfunctie relatie. We kunnen veivolgens met onze atomahe meetinstrumenten onderscheid
maken tussen de verschillende mogelijklieden die de natuur ons aanreikt. Een voorbeeld.
In een gewone zonnecel wordt m feite in één enkele stap elektrische stroom gemaakt. Heel
kort samengevat: Positieve en negatieve ladingen worden van elkaar gescheiden, en we
spreken dan van elektronen (negatieve lading) en gaten (positieve lading). De biologie is
veel genuanceerder en de energieconversie in de biologische zonnecel verloopt in stapjes.
Eerst wordt het hcht opgevangen in een antenne. Een elektron en een gat worden wel
gemaakt, maar ze blijven aan elkaar vastplakken. Dit paar zweift door de antenne totdat
het de eigenlijke zonnecel, het leactiecentrum vindt. In de vaste stof kan een elektron-gat
paar op verschillende manieren uit elkaar gaan. Je kunt er simpelweg een los elektron en
een los gat van maken, maar dan moet je wel tegen de elektrische aantrekkingskracht
opboksen. Je kunt er ook twee magneetjes van maken, en die uit elkaar laten gaan. Dit kan
voordelen bieden. Elektrische ladmgen zijn plus of min, en tegengestelde ladingen trekken
elkaar sterk aan. Magneetjes hebben zowel een noordpool als een zuidpool en zijn dus
intern gecompenseerd. De onderlinge aantrekkingskracht valt snel weg met toenemen van
de afstand. Als u zelf thuis wel eens met magneetjes gespeeld heeft, dan weet u dat ze
elkaar ook nog kunnen afstoten als u de hoek tussen de magneetjes verandert, maar we
hebben tot nu toe geen aanwijzingen kunnen verkrijgen dat zoiets een rol zou kunnen spelen bij de werking van ons eiwit. Tenslotte is er nog iets anders: ons lichaam kan snel
onherstelbaar beschadigd raken door elektriciteit, terwijl zelfs hele sterke magneten erg
onschuldig blijken te zijn. Geldt iets soortgelijks ook niet voor een eiwit? Fuzzy logic.
Elektrische ladingen zomaar veranderen in magneetjes, dat klinkt als toverij, maar volgens
de wetten van de natuurkunde kan dit echt. In de biologische zonnecel worden die magneetjes ook zonder probleem waargenomen. De vraag is aUeen: wat gebeurt er met de elektrische lading? Wordt deze gecompenseerd en zo ja, in welke stadia van het proces? Kan
het bladgroen een magneetje maken, en de elektrische lading ergens wegstoppen in het
eiwit? Helpt dat bij de fotosynthese, eventueel door te voorkomen dat er kortsluiting ontstaat en de energie snel weer wegleid? We onderzoeken op dit moment het punt waar het
bladgroen vastzit aan de eiwitwand. Het gaat met name om contactpunten tussen het centrale atoom van het bladgroen en de eiwitholte. De natuur wil dat juist daar een goede
ladingsschakelaar zit, in feite precies wat we zoeken. We zijn nu bezig om de elektronische
toestand van deze schakelaar te bepalen, en ik kan u nu reeds verklappen dat onze eerste
experhnenten aangeven dat deze toestand niet voor alle chlorofyl hetzelfde hoeft te zijn.
Het lijkt af te hangen van het type eiwit en er lijkt ook iets veranderd te zijn als de zonnecel haar werk gedaan heeft. Waarin onderscheidt onze manier van werken zich? Waarom
denken we dat we meer of andeie informatie kunnen verkrijgen dan onze collega's? Wat ik
u hier beschreven heb is een biofysische benadering van het probleem. Het is een analyse
met inachtneming van de wetten van de natuur, en veel meer dan moleculaü' biologisch
onderzoek met fysische methoden. Moleculair biologen en biochemici gaan namelijk uit
van een geheel ander dogma dan het bestaan van algemeen geldende werkingsprincipes,
zoals de mogelijkheid van het veranderen van een elektrisch ladingspaar i n twee magneetjes. De denkwereld van de biologie is fenomenologisch en structuren staan centraal.
De informatie over het teven zit gecodeerd in het D N A van de cel, en de code wordt vervolgens afgelezen. Het centrale dogma is dan: D N A levert het bood-schapper RNA en dat
levert dan weer de eiwitten en veivolgens de functie. De laatste stap is de structuur-functie
relatie. In de fenomenologie van de doorsnee moleculair bioloog zijn de natuuiwetten niet
meer dan een cultuuiversehijnsel, iets voor in een museum. Sterker nog: evolutie wordt
gezien als een natuui-wet! Ieder eiwit heeft weer een andere structuur en dus een andere
functie, bepaald door de evolutie. Die evolutie is dan weer hoofdzakelijk bepaald door de
omgeving. Een natuurkundige zou dit een gemiddelde-veld of mean field benadering kun-
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nen noemen. In simpele bewoordingen: als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dan
hakt de evolutie het er wel voor je af Dit is natuuriijk in het algemeen geen slecht begin,
maar mag niet de pretentie van volledigheid hebben. In het voor mijn gevoel nogal rechtlijnig denken in de moleculaire biologie is onderzoek van de structuur-functie relatie heel
eenvoudig: verander de D N A code en je leert iets over de functie. Mutaties aanbrengen
heet dat. Ik zal proberen u uit te leggen wat dat is, met mijn verhaal over de bergwandeling. Laten we nog even in onze gedachten bmnengaan in onze eiwitgrot. u weet inmiddels dat moleculair biologen doorgaans niet vanuit raampjes van Apollocabines naar buiten zitten te kijken naar onze planeet en te filosoferen over universele principes in de
natuur. Integendeel, ze zijn hard aan het werk' Vanuit hun eigen dogmatisch denken gaan
ze grote golven mutanten maken. Hele boeken zijn volgeschreven over onder-zoek van het
mechanisme van de fotosj'nthese waarbij men stukje voor stukje veranderingetjes aanbracht in de wanden van de grot om te kijken of je op die manier erachter kon komen hoe
het werkt. Op zich geen slecht idee, maar het heeft tot nu toe in ieder geval niet het
gewenste resultaat opgeleverd. Terug in de werkelijklieid blijld: dat het werldngsprincipe in
belangrijke mate onafliankelijk is van de precieze D N A volgorde. Je moet wel ongeveer
goed zitten, maar dan is het ook nauwelijks kapot te krijgen. Dat komt omdat de processen in het eiwit op een grotere lengteschaal plaatsvinden dan de schaal van een bouwsteen
van het eiwit. We vermoeden zelfs dat na weghalen van de schakelaar die we gevonden
denken te hebben, die schakelrol simpelweg kan worden overgenomen door één of meer
watermoleculen. Als je goed kijkt, dan zit er achter de ladmgschakelaar verstopt in de grot
al een watermolecuul in een netwerk. D i t soort waternetwerken zijn we al vaker tegengekomen in onze verkenningstochten in eiwitten. We beschildcen bijvoorbeeld over sterke
aanwijzingen dat uw oog, dat werkt met een iets andere ladingsschakelaar op het moleculaue niveau, ook de elektrische lading stabiliseert met een waternetwerk Vrijwel hetzelfde
proces hebben we gevonden in een protonenpomp in een bacterie, en het lijkt erop dat in
garnalen én kieeften, die zo mooi lood worden als u ze kookt, de natuur de rode kleurstof
in een blauwe schutkleur omzet met zelfs maar üefst twee elektrische ladingen gestabiliseerd door waternetwerken. Je kunt zout niet in oUe oplossen, maar wel in water Het moet
handig zijn, andeis werkt het niet. Het lijkt er dus op dat we een voorbeeld van een universeel concept tegengekomen zijn. h i zo'n brede i-ange van organismen is het dan moeiüjk staande te houden dat het concept ontwikkeld is door de evolutie. L i mijn visie bestaat
het al, en moet het voldoen aan fundamentele wetten die gelden voor de hele natuur,
inclusief het leven. Wel is het in mijn natnwwetenscliappelijl<e visie zo dat het gebruik van
het concept via natuurlijke selectie bepaald kan worden. Evolutie kan eivoor zorgen dat
zout en water bij elkaar komen. Nature uses what is around. Je moet leven met wat de
natuur je geeft. Wij chemici zitten op dit moment in een strategische positie in het sti-uctuur-funetie onderzoek met ons vermogen tot het formuleren van fuzzy logic en het m
kaart brengen van de diversiteit. Stelt u het zich voor: aan de ene kant vele fysici die op
een ingewikkelde manier proberen te verteUen dat alles uiteindelijk lelatief eenvoudig moet
zijn. Alles komt voort uit dezelfde universele principes, denken ze. Ze zeggen het niet eens
meer, zo zeker weten ze het. Aan de andere kanl de moleculair biologen die op een eenvoudige manier proberen te vertellen dat aUes extreem ingewikkeld is. Alles komt voort uit
iedere keer weer een andere code, denken ze. Ook zij zeggen dit niet eens meer, zo zeker
weten ze het. Er is dus nauwelijks discussie over, omdat beide partijen in feite het probleem opgelost denken te hebben. Zo'n verschil in opvatting in de wetenschap is vrijwel
altijd een uitstekende voedingsbodem voor nieuwe ontwikkelingen. De chemie is het vakgebied waar deze twee denkwerelden samenkomen. Er breekt een tijd aan van veel ontdekkingen in de chemie, en het is een voorrecht om hier een bijdrage te kunnen leveren.
Inmiddels zijn we met grote stappen door mijn werkgebied gelopen. Ik heb u verteld wat
het hoofdondei-werp is, dat het multidisciplinair onderzoek betreft, en hoe we ons onderzoek doen. I k heb u laten meeproeven van een detail, een recent lesultaat uit ons laboratorium, en ik heb u verteld hoe wij ons aan de fysische kant van de chemie positioneren,
tussen biologisch en natuurkundig onderzoek Het heet biofysische organische chemie, en
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Een voorbeeld van een MNR spectrum Met beindp van la-achtige computers tmnneu wetenscltappers uit dit soort meetgegevens de werldngsmeclianismen van de fotosyntiiese blootleggen.

we proberen te begrijpen hoe de moleculaire elektronica van de biologische zonnecel precies werkt. Voor dit onderzoek is de studie van het uiterst subtiele diamagnetisme belangr i j k omdat het ons dhect inzicht verschaft in de elektronische structuur van essentiële
onderdelen van de biologische zonnecel. N u wil ik iets zeggen over het bepalen van de
ruimtelijke structuur met NMJ^ Ik vertelde u al dat er heel veel membraaneiwitten zijn, en
dat ze meestal echt in een membraan moeten zitten om een goede ruimtelijke structuur
te hebben. Ze zijn dan wel geordend, want anders zouden ze niet werken, maar ze zitten
niet automatisch netjes op elkaar gestapeld, het zijn geen kristallen. Onlangs hebben we
voor het eerst kunnen aantonen dat het mogelijk moet zijn om met vaste stof N M R de
structuur van zo'n systeem te bepalen. We hebben een beetje van het pure bladgroen genomen. In plaats van één magnetische atoomkern aan te brengen, stoppen we er nu een groot
aantal tegelijk in, mtiltispin isotoop verrijking noemen we dat. Veivolgens laten we de magneetjes van de atoomkernen tijdens ons magische N M R experiment met elkaar praten, en
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ze vertellen ons dan wie hun buurman is. Met snelle computers en vergelijking met meetgegevens afkomstig uit andere bronnen, kunnen we dan uitrekenen hoe de structuur van
het bladgroen eruit ziet. Het essentiële punt is hier, dat we in staat zijn om de structuur
van een vaste stof te bepalen zonder dat we nette kristallen van de stof hoeven te maken.
Een sterk magneet\'eld is ook voor de verdere ontwikkeling van deze nieuwe methode voor
stnietuurbepaling essentieel, zo ontdekten we onlangs, en ik ben dan ook zeer blij met alle
fondsen die ons team gekregen heeft om deze techniek verder te ontwikkelen. Ook als de
ruimtelijke structuur nog niet of niet volledig bekend is, kunnen we reeds met onze N M R
instrumenten aan de slag. Als we een molecuul als het bladgroen, met al die meetinstrumentjes erin, weer m een holte in het eiwit stoppen, dan kunnen we via het diamagnetisme een N M R foto maken van het molecuul in de holte. De methode van het maken van
een N M R foto zal algemeen toepasbaar zijn voor tnembraaneiwitten. Als we over een paar
jaar de codes van het D N A kennen en weten welke menibraaneiwitten er zijn, kunnen
onderzoeksteams belangrijke eiwitten in grotere hoeveelheden gaan maken met behulp van
moderne biotechnologie en kunnen er N M R foto's gemaakt worden van, bijvoorbeeld,
hormonen die de eiwitten in werking zetten of medicijnen die op drift geslagen eiwitten
blokkeren. We kiijgen dan m één experiment veel informatie over hoe de holte in het eiwit
het molecuul wat erin ligt, beïnvloedt, en daaruit kunnen we dan weer conclusies trelden
over de werkingsmechanismen van het complete systeem. Dat kan andere ondeizoekers
weer verder op weg helpen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe medicijnen. Een
heel belangrijke klasse van membraaneiwitten voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, is de klasse van de G-eiwit-gekoppelde receptoren. Dit zijn de schakelaartjes in ons
zenuwstelsel. U zit hier naar mij te luisteren met de bedoeling dat u iets van mij leert vandaag. Volgens de huidige mzichten in de biologische psychologie wordt de informatie die
ik vandaag over u uitstort als u goed naar mij luistert opgeslagen in de vorm van verandelingen m uitlopers en uitstulpingen van zenuwceUen, de synapsen. Uw hoofd zit volgepald:
met zenuwcellen, en die staan permanent elektrische signalen aan elkaar door te geven.
Het overdragen van een signaal van de ene naar de andeie zenuwcel gebeurt via de synapsen. De synaps van de ene zenuwcel laat een wolkje hormonen los, en m de andere zenuwcel zitten ontvangers of receptoren die dit signaal oppikken en de volgende zenuwcel in
actie brengen. Soms, niet altijd. Een cruciale vraag is: wanneer wel en wanneer niet? En dat
wordt in mijn ogen mede bepaald door uzelf Ik ben eivan overtuigd dat ons bewustzijn
een zelfstandig proces is wat de onderliggende cellen en hun eiwitten bestuurt, en niet
andersom! Weer zijn hier de membraaneiwitten belangrijk, en ook het membraan zelf Een
centrale vraag is: wat voor mechanismen, afkomstig van een grotere lengteschaal, zijn er
om het schakelgedrag van die eiwitten te beïnvloeden? Ik hoop en verwacht dat de nieuwe mstrumentatie collega's vanuit verschillende disciplines kan helpen bij de beantwoording van .deze en andere vragen.

GRENZEN AAN H E T FYSIEKE PRESTATIEVERMOGEN
door
Prof. drAP. HoUander
Faculteit der Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit, Ansterdam

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van grenzen aan het fysieke prestatievermogen is
het noodzakelijk, eerst vast te stellen welke (meetbare) fysische of zo men wil fysiologische
grootheden het fysieke prestatievermogen bepalen. Hoewel het fysieke prestatievennogen
een belangrijke factor is in het dagelijks leven zoals in veel arbeidssituaties, zal het in deze
voordracht gaan om fysieke prestaties zoals die voorkomen bij sportbeoefening. Otndat in
de sport gestreefd wordt naar tnaximale prestaties zijn eventuele grenzen in die situaties
het meest duidelijk, maar ook in het leven van alle dag kan men eivaren dat er sprake is
van grenzen. Een van de tneest duidehjke voorbeelden daaivan komt men tegen wanneer
men als gevolg van het ouder worden af en toe constateert dat sommige activiteiten aanzienlijk meer moeite kosten dan vroeger of dat sommige fysieke activiteiten in het geheel
niet meer lukken.
In de sport, althans in de meeste takken daaivan, gaat het o.a. om het verplaatsen van het
lichaam. Daaivoor is in de eerste plaats een zekere hoeveelheid spierkracht nodig, maar
omdat het verplaatsen veelal over langere tijd moet plaats vinden, speelt naast spierlaacht
ook de energievoorziening van de spieren een belangrijke rol. Zaken die met die energievoorziening verband houden worden ook wel samengevat onder het begrip "uithoudingsvermogen". Naast spierkr'acht en uithoudingsvermogen speelt bij het fysieke prestatievermogen ook coördinatie een rol. Coördinatie wordt in dit verband in navolgüig van de
Russsiche bewegingsfysioloog Bernstein opgevat als "de organisatie van de besturing van
het motorisch systeem".
In het kader van deze voordracht wordt uitgebreid stilgestaan bij een aantal aspecten van
het uithoudingsvermogen. Over spierki-acht zullen slechts enkele samenvattende opmerküigen worden gemaakt. Omdat de aandacht voor coördmatie nog betrekkelijk nieuw is en
omdat er nog nauwelijks sprake is van algemeen geaccepteerde parameters voor deze
determinant van het prestatievermogen, zal daar verder geen aandacht aan worden
besteedt.
Energievoorziening
Spieren kunnen slechts samentrekken (en overigens ook ontspannen) wanneer er sprake is
van een adequate energievoorziening in de vorm van ATP (adenosinettifosfaat). N u is de
totale voorraad ATP in het menselijk hchaam uiterst beperkt (in alle spieren samen vertegenwoordigt de voorrraad ATP een energiewaarde van omstreeks 5 kJ), ongeveer 1 minuut
ruststolwisseling kan ermee gedekt worden, bij gi-otere activiteit kan men evenredig korter
toe met deze voorraad.
Bij de energievoorziening van de spieren draait het dus om de aanvulhng van ATP, hetgeen
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mogelijk is door de oxidalie van opgeslagen voedingsstoflen en met name van koolhydraten en vetten.
De oxidatie van koolhydraten en vetten met behulp van zuurstof verloopt via vaste chemische processen. De verhouding tussen de hoeveelheid geoxideerde voedingsstof de daaruit gevormde hoeveelheid energie en de daarbij gebruikte hoeveelheid zuurstof ligt vast.
Zo geldt dat voor het oxideren van 1 gram glucose een hoeveelheid van 830 ml zuurstof
nodig is; deze oxidatie levert afgerond 17,4 IdloJoule aan energie op. Voor de oxidatie van
1 gram vet is 2019 m l zuin'stof nodig, wat dan wel 39,4 IJ aan energie oplevert.
Van welke voedingsstof er in het lichaam op een bepaald moment gebruik gemaakt wordt,
kan worden afgeleid uit de verhouding tussen de gebruikte hoeveelheid zuurstof en de
geproduceerde hoeveelheid kooldioxide.
Wanneer die verhouding 0,7 bedraagt, wordt er uitsluitend vet gebruikt voor de energievoorziening. Is de verhouding precies 1, dan worden uitsluitend koolliydraten verbruito. Als
de verhouding tussen deze twee uitersten in Ugt, worden allebei de bronnen aangesproken.
Aan de hand van de verhouding zuurstof-kooldioxide kan men berekenen hoeveel iedere
bron afzonderlijk heeft bijgedragen aan de energielevering.
Zmirstofopname
Als we informatie willen hebben over het niveau van de stofwisseling, kunnen we volstaan
met het meten van de hoeveelheid zuurstof die in het lichaam wordt gebruikt. Die is gelijk
aan de hoeveelheid zuurstof die wordt ingeademd (20,9% van de droge ingeademde lucht)
verminderd met de hoeveelheid zuurstof die wordt uitgeademd: lang niet alle zuurstof die
zich m de inademingslueht bevindt, wordt in het lichaam gebruikt.
In de uitademuigslucht bevindt zich nog een aanzienüjke hoeveelheid zuurstof Zoveel
zelfs dat de mens in staat is om met zijn uitademingslucht een ander in leven te houden,
zoals dat bij mond-op-mondbeademing gebeurt.
Door eenvoudigweg aUe uitademingslucht op te vangen en daaivan het volume en de
zuurstofconcentratie te meten, kunnen we berekenen hoeveel zuurstof door het Uchaam
verbruikt is. Vanuit die hoeveelheid zuurstof kunnen we eenvoudig terugrekenen om te
bepalen hoeveel voedingsstoflFen er zijn gebruikt en wat de opbrengst aan energie, uitgedrukt in kiloJoules, is geweest.
Dergelijke bepalingen kunnen zowel worden uitgevoerd in rust als tijdens allerhande vormen van lichamelijke activiteit. Danlaij dergelijke metingen is tegenwoordig heel aardig
bekend hoeveel energie alledaagse activiteiten kosten en dus ook in welke mate dergelijke
activiteiten kunnen bijdragen aan een vermindering van het lichaamsgewicht.
Zo blijkt bijvoorbeeld dat de hoeveelheid opgeslagen voedingsstoflFen die worden gebruikt
bij liet hardlopen, onafliankelijk is van de snelheid waarmee gelopen wordt, maar per afgelegde kilometer ongeveer constant is.
Per afgelegde kilometer en per kilogram lichaamsgewicht bedraagt het energieverbruik
ongeveer 4 kJ, wat betekent dat men - aangenomen dat aUeen vet wordt gebruikt - per
kUograni Uchaamsgewicht en per hardgelopen kilometer ongeveer 7,5 gram afvalt, ook op
sjoksnelheid. Wie met een hoge snelheid een vaste afstand aflegt, raakt niet meer overgewicht kwijt dan iemand die het op een lage snelheid doet. De hoge snelheid heeft natuurlijk wel het voordeel dat men mmder tijd kwijt is aan het kwijteaken van overtollig
lichaamsgewicht en dus eerder kan beginnen aan de leuke dingen van het leven.
Om consumenten te informeren over de voedingswaarde van de verschillende levensmiddelen die in de winkels te koop zijn, moet tegenwoordig op de verpakldng worden vermeld
wat de voedingswaarde van de diverse producten is.
Omdat men er kennelijk vanuit gaat dat de Nededandse bevolking nog niet in groten getale vertrouwd is met de eenheden die tegenwoordig gebruikt horen te worden voor die voedingswaarde, wordt die niet aUeen in kilojoules maar ook nog in kUocalorieën vermeld.
Toch is het de vraag of die vermelding voldoende is om consumenten te informeren over
de gevolgen voor hun lichaamsgewicht.
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Wellicht zou naast de thans gebruikelijke aanduidingen op de verpalddng van levensmiddelen, de betreffende energiewaarde ook nog ook vermeld kunnen worden in het aantal
kilometers hardlopen dat nodig is om 100 gram van het betreffende voedingstiiiddel te
neutraliseren met betrekking tot het Uchaamsgewicht.
Op de verpakldng van pinda's zou dan dienen te staan: iOO g van dit product bevat 2450
kJ of 600 kcal, dat is 8 km hardlopen voor personen van 75 kg die er niet van wiUen aankomen.'
Maxunale zuurstofopname
Aan de hand van metingen van de zuurstofopname en het daaruit berekende energieverbruik kunnen we een uitspraak doen over de zwaarte van lichamelijke inspanning, ongeacht of die inspanning gedaan wordt in het kader van arbeid, sport, recreatie of een revalidatieprogi-amma.
Om echter over die activiteiten uitspraken te kunnen doen in de sfeer van (te) hoog of (te)
laag, moeten we de gemeten zuurstofopname vergelijken met de hoogte die de zuurstofopname bij een bepaald individu maximaal kan bereiken.
Deze maximale zuurstofopname kunnen we bepalen door individuen bloot te stellen aan
inspanning die steeds zwaarder wordt gemaakt, zoals dat bijvoorbeeld het geval is op een
fiets-ergometer, waarbij de remkracht steeds verder wordt opgevoerd.
Het kan ook met behulp van een lopende band of een zwem-ergometer, waarbij de snelheid steeds wordt opgevoerd.
De laatste twee instrumenten verdienen daarbij de voorkeur, omdat het mdividu dat getest
wordt zijn snelheid moet aanpassen aan de snelheid van de band of het stromende water,
waardoorde motivatie van de proefpersoon een minder belangrijke factor wordt bij het welslagen van de test.
Het principe bij dergelijke testen is dat iedere keer dat de remkr-acht of de snelheid wordt
opgevoerd, de stofwisseling van de proefpersoon en dus het zuurstolVerbruik moet toenemen. Dat gaat door totdat de zuurstofopname een maximum heeft bereikt en ondanks een
verhoging van de remkracht of de snelheid niet verder toeneemt.
Voor gezonde jonge Nederlandse mannen ligt de maximale zuurstofopname gemiddeld op
ongeveer 3 liter per minuut, zoals de linker persoon op dit plaatje.
Gezonde vrouwen van dezelfde leeftijd komen gemiddeld tot 2,6 liter per minuut.
Dat lijkt een stuk minder, maar het versclrU wordt voor een gi-oot deel gecompenseerd
door een verschü in het lichaamsgewicht, dat immers bij vrouwen gemiddeld ook een stuk
lager is dan bij mannen.
Bij topspoiters vinden we aanzienlijk hogere waarden voor de maximale zuurstofopname:
onder de duursporters komen matrnen voor met een maximale zuurstofopnatne van 7,5
liter per minuut, teivvijl bij vrouwen waarden tot 5 Uter per tninuut zijn gemeten. Wie zichzelf inschat op het niveau van de gemiddelde jonge man of vrouw en niet erg tevreden is
over zijn of haar waarde van de maximale zuurstofopname, kan besluiten te gaan trainen.
Een waarschuwing is ecliter op zijn plaats.
Door training, ook als die heel zwaar is en lang wordt volgehouden, zal de maxunale zuurstofopnatne toenemen, maar als regel met niet veel meer dan 20%. De maximale zuurstofopname stijgt dan van 3 liter per minuut tot 3,6 Uter per mmuut maar dat is nog steeds
aanzienlijk minder dan de waarde die bij de echte toppers gemeten kan worden. De
genoemde toename van 20% is de gemiddelde waarde, gevonden in onderzoek naar trainingseffecten.
Het wereldrecord op het gebied van trainingseffecten op de maxitnale zuurstofopname ligt
een stuk hoger, namelijk op 50%. Een tweetal jonge mannen wist na zes maanden dit effect
te bereiken. Ondanks het nog jaren doortramen werd geen verdere winst meer bereikt.
Met deze toename van 50% zou een maximale zuurstofopname van 3 liter per minuut stijgen naar 4,5, maar het is nog steeds te weinig is voor een echte topsportcarrière.
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Misschien lean men het wereldrecord van 50% nog breken door op nog jongere leeftijd met
trainen te beginnen en er jaren mee door te gaan, waarbij de zwaarte van de training ook
nog afgestetnd moet zijn op het streven dit wereldrecord te laten sneuvelen.
Op grond van de verschillen tussen de maximale zuurstofopname van toppers en het niveau
dat de gemiddelde mens kan bereiken, zijn een paar conclusies te trekken.
In de eerste plaats kunnen we vaststellen dat de hoogte van de maximale zuurstofopname
erfelijk bepaald is: wie niet tnet de aanleg voor een hoge maximale zuurstofopname is
geboren, zal dus nooit een topatleet worden.
Wie op dit moment de wens heeft om deel te nemen aan de volgende Olympische Spelen
kan, in plaats van zeer mtensief te gaan trainen, beter zorgen tegen die tijd official te zijn.
De kans dat het als deelnemer lukt, is vanwege de beperkte niogelijklieid tot verbetermg
van de maximale zuurstofopname erg klein.
h l de tweede plaats is er ook in de sport kennelijk geen sprake van gelijke kansen: aanleg
bepaalt de kans op succes, en aanleg is in de sport evenals in andere sectoren van de maatschappij niet gelijkelijk verdeeld.
Het is dan ook merlcwaardig dat juist in de sportwereld het begrip 'eerlijk' te pas en te
onpas wordt gebruikt, bijvoorbeeld als argument om het bevorderen van prestaties langs
farmaceutische weg te verbieden. Overigens zullen ook de atleten die van nature reeds een
hoge maximale zuurstofopnatne hebben, door training moeten proberen hun maximale zuurstofopnatne nog verder te verhogen.
Een verhoging van 20% bij een uitgangswaarde van 5 liter per minuut betekent een verhoging met een liter zuurstof wat overeenkomt met een extra hoeveelheid energie van
21 kJ per minuut. Voor een hardloper komt dat overeen met een snelheid die een halve
kilometer per minuut hoger ligt.
Vanwege het grote belang van de maximale zuurstofopname voor duurprestaties hgt het
min of meer voor de hand dat sporters (bijna) aUe mogelijke middelen ter hand te
nemen om die waarde te verhogen.
Er worden een aantal technieken toegepast, waarvan de werking lang niet altijd bewezen is.
De meest klassieke manier om de maximale zuurstofopname te vergroten is het trainen op
hoogte. Daarbij reageert het lichaam op het veriaagde aanbod van zuurstof in de lucht met
het aanmaken van extra rode bloedhchaampjes, waardoor de zuurstoftransportcapaciteit
van het bloed toeneemt.
Slapen in een plastic tent waarin de luchtdruk en dus ook de hoeveelheid zuurstof kunstmatig laag worden gehouden, lijkt een vorm van hoogtetraining die thuis kan plaatsvinden.
Ook het toedienen van EPO (eiythropoëtine), een hormoon dat de aanmaak van rode
bloedlichaampjes stimuleert, kan hierbij worden genoemd. Dat als resultaat van EPO-toediening de maximale zuurstofopnatne toeneemt, is inmiddels duidelijk.
Nog onduidelijk daarbij is hoeveel extra arbeid het hart moet leveren om het dikker geworden bloed rond te pompen en met welke risico's dat gepaard gaat.
Grenzen
De eerste keren dat de maximale zuurstofopname bij de mens gemeten werd dateren uit
het begin van de twintigste eeuw. Systematisch de maximale zuurstofopname van topatieten vastleggen is een bezigheid die van af het midden van de vorige eeuw betrekkelijk
intensief heeft plaats gevonden, o.a. bij hardlopers, wielrenners, schaatsers en zwemmers.
De waarden die in de vijftiger jaren gevonden werden zijn dezelfde als de waarden die
thans bij vergelijkbare sporter worden genieten. Van enige progressie op het gebied van de
maximale zuurstofopname is geen sprake. Op grond van deze min of meer constante waarden van de maximale zuurstofopname valt niet te verklaren waardoor er toch sprake is van
progressie op het gebied van de sportprestaties.
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Spieren
Net als bij zoogdieren komen bij de mens verschillende typen spieivezels voor De indeling in typen berust op de snelheid waarmee die spieivezels, eenmaal geactiveerd, kunnen
samentrekken. Spieivezels die bij een enkelvoudige stimulus in ongeveer 50 milliseconden
hun pielda'acht bereiken worden aangeduid met snelle spieivezels ook wel fast twitchvezels genoemd. Spieivezels die er ongeveer het dubbele van die tijd, dus ruim 100 milliseconden over doen, worden langzame spieivezels of slow twitclivezels genoemd. Het
spreekt min of meer voor zich zelf dat sprinters gebaat zullen zijn met veel snelle spieivezels met name in hun benen.
Omdat de slow twitclivezels, in tegenstelling tot fast twitchvezels, beschikken over een hoge
oxidatieve capaciteit zijn het deze vezels die benen (armen overigens ook) uitermate geschikt
maken voor duurarbeid.
Bovenstaande theoretische verdeling blijkt in de praktijk van de sport inderdaad ook voor
te komen. Zo is het bekend dat in de kuitspieren van sprinters ongeveer 75 % fast twitchvezels voor te komen, teivijl dat percentage bij lange afstandlopers maar net 20 is.
Nog meer dan bij de maximale zuurstofopname geldt ook voor de verdeling van de spiervezels dat de samenstelling genetisch is bepaald en door trauiing nauwelijks te beïnvloeden is. Ook i n dit opzicht is de stelling te veidedigen dat er aan sport weinig eeriijks is,
althans niet in termen van gelijke kansen voor iedereen.
Vanaf het moment dat de spieivezelsanienstelling bij mensen kon worden bepaald, zijn er
ook in dit geval geen aanwijzingen dat er verbeteringen noch in de richting van meer snelle spieivezels, noch in de richting van meer langzame vezels, opgetreden zijn ui de loop
van de laatste decenia. En ook voor de spieren geldt dat er geen duidelijke aanwijzing
gevonden kan worden voor steeds maar beter wordende prestaties.
Prestaties
Ondanks het gegeven dat er op het gebied van een tweetal belangrijke prestatiebepalende
factoren niet of nauwelijks sprake is van enige progressie, gaat de prestaties in de sport nog
steeds aanzienlijk vooruit.
Wie bijvoorbeeld de prestaties van de voormahge topschaatser Ard Schenk (hoogtepunt in
zijn carrière omstreeks 1972) vergelijkt met de huidige Nederiandse dames, komt tot een
verrassende ontdelddiig. Op drie afstanden, namelijk de 500, de 1500 en de 5000 meter
evenaren Tomiie de Jong en Aiinamarie Thomas de prestatie van Schenk, of zijn 30 jaar
later zelfs al beter Op de 10000 meter is dat niet het geval, maar dat komt slechts omdat
deze afstand voor de dames nog te groot geacht woord. (Dat werd overigens destijds ook
gedacht van de 5000 meter). Op een verklaring voor de steeds beter wordende prestaties
wordt veiderop ingegaan.
Schaatsen is in dit geval echter geen uitzondering, progressie is eigen een de sport en i n
iedere tak van sport kan die progressie worden waargenomen, Zo geldt bijvoorbeeld dat de
prestaties bij het polsstokhoogsprmgen van 3.30 meter bij het begm van de twintigste eeuw
lionderd jaar later bijna zijn verdubbeld: het wereldrecord bedraagt thans 6.14 meter Hoe
deze progressie precies verklaard moet worden, is mij niet bekend, maar een paar van de
volgende factoren spelen daarbij ongetwijfeld een rol. Aanvankelijk werd er gesprongen
met een bamboestok, die later veivangen werd door een stok van alummium terwijl er
tegenwoordig gebruik gemaakt wordt van glassfiberstokken. Destijds werd er geland in een
bak met zand, tegenwoordig wordt er geland op luchtkussen met een dikte van ongeveer
een meter. De aanloop die vroeger uitgevoerd werd op een sintelbaan vindt nu plaats op
een verende tartan ondergrond.
Maar soms blijkt de progressie ook een andere leden te hebben. De Russische polsstokhoogspringen Serge Bubka verbeterde in de periode tussen juni 1986 en j u h 1987 12 maal
het wereldrecord. Soms gebeurde dat met maar 1 centimeter, maar het kwam ook voor dat
er binnen enkele dagen viermaal een nieuw wereldrecord werd gevestigd. De belangrijkste
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leden voor deze frequente verbeteringen was ongetwijfeld dat een nieuw wereldrecord in
tijd werd beloond met een bedrag van 10000 Amerikaanse dollars en dus was het handiger om een progressie in prestatie geleidelijk te demonstreren.
Schaatsrecords
In onderstaande tabel heeft een collega, Jos de Koning, de schaatswereldrecords van de
afgelopen 30 jaar samengevat. Opvallend is in de eerste plaats hoe vaak er records gebroken worden, maar nog opvaUender is het dat er ook in het aantal records per jaar zeer aanzienlijke verschillen bestaan.

Nog interessanter is het om na te
gaan of er oorzaken gevonden
kunnen worden voor de jaren
waarin het aantal records ongewoon hoog is, en er dan welhaast
sprake moet zijn van factoren die
meerdere topschaatsers betreffen.
En in sommige gevallen zij n er
duidelijke aanwijzingen dat dergelijke omstadigheden zich voordeden.

Jaar

Aantal
Wereldrecords

Jaar

Aantal
Wereldrecords

1970

8

1986

9

1971

9

1987

16

1972

3

1988

7

1974

3

1989

1

1975

17

1990

2

1976
14
1991
2
De piek in 1975/76 (deze jaren
1992
3
1977
4
samen zijhn goed voor 31 recordvalt kort na de introductie van
1978
3
1993
9
het zogenaamde snelle schaats1994
12
1979
3
pak dat werd geintroduceerd
1980
9
1995
1
door de Zwitserse schaatser
Franz KrienbuhI. De piek in 1980
1981
2
1996
3
(9 wereldrecords) komt evenwel
1982
0
1997
20
op naam van een enkele schaat1983
8
1998
18
ser, Eric Heiden.
1999
7
1984
8
De pieken in 1986/87 (goed voor
25 records) is geheel terug te voe2000
9
1985
2
ren tot het feit dat schaatswed2001
14
strijden vanaf die tijd voor een
aanzienlijk deel op binnenbanen
werden georganiseerd. Het overgrote deel van deze records is aflcomstig van de banen in Heerenveen en Calgary. Ook het
gebruik maken van het zogenaatnde PM-staal in de schaatsen heeft effect (1993/94 resulteert in 21 wereldrecords). De allergrootste progressie is te vinden in de jaren 1997/98 toen
vrijwel alle deelnemers aan de topwedstrijden gebruik gingen maken van de klapschaats,
hetgeen resulteerde in 38 wereldrecords.
Bij een min of meer constant fysiek prestatievermogen blijken sportieve prestaties nog
steeds aanzienijke progressie te vertonen. De omstandigheden, die steeds beter geschild:
gemaakt worden voor het leveren van prestaties, en de ontwikkeling van al het mateiiaal,
dat sporters gebruiken bij het leveren van hun prestaties, zorgen eivoor dat het Olympische
ideaal "eitius, altius, fortius" nog steeds gereahseerd kan worden.

KERNFUSIE: FYSICA E N ANDERE ASPECTEN
door
Prof. dr N.J. Lopes Cardozo
FOM-Instituut voor Plasma-fysica 'Rijnhuizen'
Trilateral Euregio Cluster Associatie Euratom-FOM

Fusie, kernfusie, is een reactie tussen lichte atoomkernen waarbij een zwaardere kern wordt
gevomid. De maldelijkst lopende reactie is de versmelting van de waterstof-isotopen
Deuterium (D) en Tritium (L). Het reactieprodukt is Helium (He) plus een vrij neutron. Bij
deze reactie komt zeer veel energie vrij, terwijl de brandstof heel compact en licht is. Per
gram brandstof levert fusie ongeveer 30 miljoen keer meer energie op dan verbranding van
fossiele brandstoffen. Pralctisch uitgewerkt: een glas water bevat voldoende deuterium otn
een huishouden enkele maanden van energie te voorzien. Daamiee is direct de grote
attractie van fusie als energiebron geschetst: de brandstof vrijwel gratis, overal beschikbaar
en onuitputtelijk Ik spring nu maar direct naar de veelgestelde gestelde vraag of fusie - een
vorm van kernenergie, tenslotte - ook radioactief afVal maakt. Het antwoord is: verwaarloosbaar, inaar de vraag moet nauwkeurig worden beantwoord. Deuterium is niet radioactief tritium is een beta-straler. Het risico hiervan is zeer beperkt omdat het Tritium in de
reactor wordt aangemaakt en steeds in kleine hoeveelheden aanwezig is. hr een worsl-case
ongeluk waarbij alle Tritium vrijkomt, moet de reactoi77(//))te worden ontruimd tnaar buiten het hek is er geen gevaar. De reactieproducten hehum en neutronen zijn zelf niet radioactief maar... de neutronen die uit de reactie komen maken wel de 'eerste wand' van de
reactor radioactief Afliankeiijk van het gebruikte wandmateriaal is de radiotoxiciteit (per
geproduceerde Joule) na 50 jaar een factor 10^ tot fO^ lager dan die van het afval van een
splijtingsreactor Met andere woorden: als het gehele energieverbruik van de wereld met
kernfusie wordt gedekt is het jaarlijkse alVal een fractie van dat van Borssele. En dat is al
heel weinig. Na die afkoelperiode van zo'n vijftig jaar is het afVal van een fusiereactor minder radioactief dan de as van een kolencentrale, alweer per geproduceerde Joule.
Bovendien: het afval is niet vluchtig en is voor terroristen niet interessant.
Sprekend over veiligheid: fusiereactoren werken als verbrandingsmotoren. Er is steeds voor
slechts enkele seconden brandstof in de reactor aanwezig. Het uit de hand lopen van de
reactie is piincipieel niet mogelijk en er is niets aan de reactor dat kan ontploffen.
De intrinsieke veiligheid, het veiwaarioosbare gebruik van brandstof en de algemene
beschikbaarheid daaivan, en de geringe hoeveelheid radioactief afval maken fusie een
uiterst interessante duurzame energie-optie. Wtiarom beschikken we er dan nog niet over?
De voorgaande, inleidende paragraaf veronderstelt dat het wenselijk is om een duurzame
energiebron te ontwikkelen. Waarom hebben we eigenlijk zoveel energie nodig, en kunnen
we er niet eenvoudiger aankomen met andere duurzame energiebronnen, zoals 'zon' en
'wind'. De eerste vraag is snel beantwoord: er komen steeds meer van ons, wereldburgers,
en ieder van ons gaat steeds meer energie gebruiken. Dat de wereldbevolking groeit is buiten kijf hoewel we mogen hopen dat deze groei een keer stagneert. Vaak wordt 10 miljard
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als een mogelijk veizadigingsniveau genoemd. Belangrijker is dat in grote delen van de
wereld het energieverbruik momenteel slechts een fractie is van dat in het westen. Landen
als China, India en Korea hebben echter een snel groeiende economie en het energieverbruik loopt daarmee in de pas. Hoeveel lagen dubbel glas wij in Nederiand ook toepassen,
het wereldenergieverbruik zal in de komende 50 jaar zeker een factor 3 toenemen.
Verbranding van fossiele brandstoffen - hoewel van sommige nog redelijke voorraden zijn
- wordt snel minder acceptabel vanwege de verontreiniging die dat produceert en, waarschijnlijk het meest krachtige argument tegenwoordig, vanwege de productie van het broeikasgas COj. KoolstofVrije energieproductie is de grote uitdaging van deze eeuw.
I n het palet van mogelijkfieden van C02-vrije energie-opwekking zien we enerzijds kernsplijting, en anderzijds de 'duurzame' opties. Kernsplijting is een voUedig ontwikkelde optie
en staat klaar om ingezet te worden waar en zodra de klimaatlobby de overhand krijgt over
de antikernenergie-lobby Als dat in landen als Nederiand en Duitsland niet gebeurt, het
gebeurt zeker in bijvoorbeeld Tsjechië en Zuid-Afrika. De gerealiseerde reductie van C O j uitstoot kan uiteraard verhandeld worden.
De duurzame energieopties zijn vooral 'zon' (photovoltaiseh, PV), biomassa en 'wind'.
Kernfusie bevindt zich als het ware tussen deze twee polen: de energie komt uit een kernreactie (geen splijting maar versmelting, maar evengoed: de sterke kernkracht is de essentiële speler), maar het proces heeft geen van de potentiële gevaren die kernsplijting aankleven, en het is duurzaam in elke zinnige definitie van dat woord: de gemakkelijk toegankehjke brandstof is toereikend om de aarde van energie te voorzien tot lang nadat de
zon is gedoofd. Apres ca le deluge.
Van de primaire energie wordt wereldwijd momenteel 0.6 % opgewekt met de 'renewables'
(zie figuur 1). Daarbij tekent biomassa voor 0.4 %, teiw'ijl wind (0.04 %) en PV (0.009%) nog
veel kleiner zijn. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat er, zelfs bij een droomgroeipereentage van 30% per jaar, er tientaflen jaren nodig om te komen tot een situatie waarin
enkele tientallen procenten van het wereldenergiegebruik met zon en wind wordt opgewekt. Nog volledig afgezien van alle moeilijklieden die zich kunnen voordoen bij de vereiste schaalvergroting.
Vooriopig is de groei van het duurzaam opgewekte vermogen nog onvoldoende om de toename van het energiegebruik zelfs maar fe compenseren: we boeren achteruit, in termen
van C02-uitstoot. De boodschap is Irier: als we over een 50 jaar een probleem voorzien

-^-Renewable 0.57%
Traditioneel 6.4%
Waterkracht 6.6%
Nucleair 6.0%

Renewable (totaal: 0.57%)

Kolen 21.8%

W i n d 0.04%_
Z o n 0.009%
Gas2l.l%
A a r d w a r m t e 0.12%i

Biomassa 0.4%

Olie 31.5%

Fig. 1. Het wereld-energie
verbruiii in liet jaar 2000,
uitgesplitst naar de verschillende energiebronnen.

Diligentia

51

met de eneigieopwelddng, vanwege de besehikbaadieid van fossiele brandstof dan wel vanwege de eis COj-vrij energie te produceren, dan moeten we vandaag al heel hard aan het
werk Daarbij moeten aUe opties worden geëxploreerd.
Terug naar fusie. Fusie heeft de contouren van de ideale energiebron maar
we kunnen
er nog niet over beschikken. Waardoor nog niet en wanneer dan wel zijn de vragen die ik
verderop beantwoord. Eerst wU ik nog enkele algemene opmerkingen over fusie als energiebron maken.
Ten eerste: ik heb hierboven de wat sotnbere stand van zake betreffende zon en wind
geschetst. Dat heb ik niet gedaan omdat ik zon en wind zie als mogelijke concurrenten van
fusie als energiebron en hen daarom in een kwaad daglicht wil stellen, hitegendeel: fusie
zal een heel andere markt bedieneti dan zon en wind. Waar fusie typisch zal worden opgewekt in grote (1 GW elektrisch) centrales die permanent draaien en daarmee heel geschikt
zijn om de basislast van de elektriciteitsvoorziening te dragen, zijn zon en wind typische
fluctuerende bronnen. In een toekomstige energiemix zullen beide elementen - een basislast\'oorzietring, aangevuld met een boeket van minder zeker leverende energieopwekkers
- een rol spelen. Nee, ik heb slechts duidelijk willen maken dat een COj-vrije energieopwekking nog ver buiten ons bereik ligt.
Ten tweede: een zeer belangrijk pluspunt van fusie dat ik nog niet heb toegehcht is het feit
dat de brandstof overal voorhanden is en niets kost. In tegenstellmg tot bijv oUe o f gas zal
de fusie-brandstof geen aanleiding tot internationale spanning of conflict kunnen geven.
Overigens: hoewel de brandstof niets kost, zal de energie uit fusiecentrales nooit erg goedkoop worden, vanwege de grote investering die nodig is voor de bouw van de centrale. De
huidige schattingen duiden op een energieprijs die vergelijkbaar is met die van wind of
zon. Tegen de huidige goedkope olie valt moeilijk te concuiTeren.
Genoeg over de energie-politieke achtergrond van het fusie-onderzoek Laten wij kijken
hoe fusie zich ontwikkelt. \k heb gemerkt dat bij nogal wat mensen de gedachte feeft dat
fusie een witte olüirnt is omdat vijftig jaar onderzoek nog steeds geen werkende fusiecentrale heeft opgeleverd. D i t is een merkwaardig misverstand dat ik graag uit de wereld wil
helpen. De feiten spreken wat mij betreft voor zich. Figuur 2 toont de vooruitgang in het
zogenaamde tripelprodukt, een maat voor het energierendement van een fusiereactor
Hieruit blijkt dat de fusiereactoren zich sneUer ontwikkelen dan de deeltjesversneUers, en
dat de ontwikkeling zelfs Moore's law, die de toename van de kracht van computerchips

Doel ITER
JT-60U
.1T-6UU
JT-60U

Fusie: preslalie (het 'Iripelprodud')
verdubbelt elke 1,8 jaar

Fig. 2. Het 'tripelproduct', een maat
voor de energievermenig\'uldiging
in een fiisiereactor,
is gedurende 40
jaar fusie-onderzoek elke 1.8 jaar
verdubbeld
Cirleels: Jiisiereactoren; Vierl<anten:
computerchips;
zeslweken: deel1jes\>ersnellers.
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beschrijft, overtreft. Oolc een vergelijldng van de ftisiereactoren zoals die in het ftisie-onderzoek gebouwd zijn in de loop van de tijd maakt direct de enorme progressie duidelijk (zie
figuur 3). Van opstellingen ter grootte van een hand uit de jaren '60 zijn we in 20 jaar gekomen tot de 'grote' machines zoals JET, 's werelds grootste fusiereactor, en staan we thans
aan het begm van de bouw van de eerste reactor waarin het opgewekte fusievermogen
daadwerkelijk het vermogen dat nodig is voor het bedrijven van de reactor moet overtreffen met een factor 10. D i t laatste project, ITER, is ook de laatste opschalingsstap: f l E R
heeft de afmetmg van de fusiereactor zoals we ons die voorstellen.

FIg. 3a. Een experimentele
opstelling uit de beginjaren
van liet fiisie-onderzoelc De
torus heeft ongeveer de afineting van een hand.

Fig. 3b. 20 Jaar later werd JET in gebnnl< genomen, nog steeds 's werelds grootste fiisiereaetor. Het vacuümvat heeft van binnen een hoogte van ca. 3 meter.
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Fig. 3c. De reactor FTER moet
10 Iceer meer vermogen leveren dan InJ dissipeert. TFER is
lineair ruim twee Iceer zo groot
als JET.

Een laatste visualisatie: figuur 4 toont het uit fusiereaeties vrijgemaakte vermogen m fusiereactoren, in de loop van de afgelopen 30 jaar Uiteraard laat dit dezelfde progressie zien als
figuur 2. Er zijn echter twee aspecten die niet dii-ect opvallen maar m.i. wel heel belangrijk
zijn. Ten eerste: de resultaten van JET (vierkantjes), behaald rond 1990, liggen keurig op de
trendlijn. Men moet zich echter reaüseren dat de overeenkomst om JET te bouwen, met de
daarin vastgelegde eisen ten aanzien van de 'peifoniiance' van JET, m 1974 is ondertekend.
10.000.000.000

r"^

JÊT{16MW)

_ ^ Werd dit
voorspeld

Hier-

1985

2000

2005

Jaar

Fig. 4. Het in toliamala-eactoren geproduceerde vermogen uit Jiisiereacties groeit snel in de
loop der jaren (let op de logaritlunisclie scliaal: iedere stap omiwog is een factor 10). DU vermogen wordt steeds maar voor Iwiie tijd geleverd, en is kleiner dan liet vermogen dat nodig is
om liet plasma op temperatuur te houden. Het record is in handen van JET (vierkanten), die
gedurende ca. 1 seconde 16 MW produceerde, waaivoor ca. 25 MWverliittings\'ermogen
nodig
was. De verhouding tussen benodigd en geproduceerd vennogen wordt snel beter naarmate de
reactor groter wordt. TTER moet tien keer meer vennogen produceren dan hij dissipeert.
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Over een periode van meer dan 15 jaar, waarin JET ontworpen, gebouwd, en in gebruik
genomen moest worden, heeft het ftisie-onderzoek dus volgens plan geleverd. Overigens:
in die periode zijn er diverse onveiwachte moeilijkheden op de weg verschenen waaivoor
even zovele oplossingen zijn verzonnen. Dat was natuuriijk echt niet allemaal voorzien
toen het JET-contract werd opgesteld.
Ten tweede: om de trendlijn te volgen had ITER rond 2000 in bedrijf genomen moeten
worden. Dat had technisch gezien ook gekund. Rond 1988 was al voldoende duidelijk hoe
een energieproducerende reactor er uit moest komen te zien. In het decennium 1990 2000 is een enorme vooruitgang in het begrip van de werking van fusiereactoren tot stand
gekomen. Maar mtussen hadden we best ITER kunnen bouwen: daarvoor was de kennis
uit 1990 voldoende. De vertraging die is opgetreden is te wijten aan de moeilijke pohtieke
besluitvorming. ITER is een gezamenlijk project van Europa, Japan, de Russische federatie en de VS. Men kan zich voorsteUen dat er heel wat CO2 de lucht in gaat voordat zo'n
conglomeraat daadwerkelijk tot de gezamenlijke bouw van ETER besUst.
Overigens moet die besUssing nu - in 2003 - genomen worden. Als dat gebeurt Ugt de ontwikkeling van fusie als energiebron weer helemaal op koers.
Laten we daarvan uitgaan en onze aandacht richten op de wetenschappelijke uitdagingen
in het onderzoek
Het fusie-onderzoek concentreert zich op de tokainak, een reactortype waarin de brandstof - een mengsel van Deuterium en Tritium - wordt verhit tot enkele honderden müjoenen graden. Het volledig geïoniseerde, zeer ijle gas (het plasma) wordt met magneetvelden
op zijn plaats gehouden.
D i t gebeurt in een torus (een torus heeft de vonn van een binnenband): omdat magneetveldlijnen gesloten moeten zijn is de torus de enige vorm waaiin emdveriiezen kunnen
worden voorkomen. Het magneetveld heeft als belangrijke functie de beweging van de geladen deeltjes sterk te beperken. D i t werkt heel goed: door het aanleggen van het magneetveld kunnen we de warmte-uitwisseUng tussen het plasma en de omgevuig met zo'n miljoen maal miljoen maal reduceren. Een laag warmtetransport naar de wand is uiteraard
een voorwaarde voor het behalen van de extreem hoge temperatuur Een fusieplasma met
een temperatuur van 150 miljoen Keivin is een betere isolator dan piepschuim!
In tokamaks is het behalen van de extreem hoge temperaturen van rond de 150 miljoen
Keivin geen probleem meer Zelfs veel hogere temperaturen kunnen worden gemaakt i n
machines zoals JET. Dat is onwenselijk omdat de fusiereaetie bij te hoge temperatuur weer
langzamer gaat lopen, maar het kan wel. De opgave is dus niet om de extreem hoge temperaturen te realiseren, maar om dat zo efficiënt mogelijk te doen.
In een reactor kunnen we verschülende gebieden onderscheiden, waarin ook de fysica
nogal verschillend is. I n het hete binnengebied is de brandstof uiteraard voUedig geïoniseerd. Het plasma is qua fysica het best te vergelijken met astrofysische pfasma's, zoals de
zon. Het plasma wordt op zijn plaats gehouden door sterke magneetvefden. Wij zeggen dat
het plasma is gemagnetiseerd. D i t houdt in dat botsingen tussen deeltjes een ondergeschüjte rol spelen, vooral de beweging van geladen deeltjes in het magnetische veld is
essentieel. Het plasma wordt krachtig verhit en is daardoor thermodynamisch een sterk
gedreven systeem. Er is veel vrije energie en daardoor kan het plasma gemakkelijk turbulentie ontwikkelen. Dit kan veivelend zijn, aangezien turbulentie het warmtetransport flink
kan verhogen waardoor er meer vermogen nodig is om het plasma op temperatuur te houden. D i t is een belangrijke drijfveer voor het onderzoek naar deze plasma-turbulentie. De
turbulentie is echter ook een fascinerend onderzoeksobject per se. Er blijken zich spontaan
structuren in de turbulentie te ontwikkelen. Deze kunnen de vorm aannemen van dunne
lagen waarin de turbulentie sterk gereduceerd is, van slierten die door de reactor spiraliseren of van patronen van turbulente weivels die als een waaier in het plasma liggen. De
structuren hebben een fypische maat die zich op de zogenaamde meso-schaal bevindt:
veel klemer dan het plasma zelf maar veel groter dan de kleinste natuurlijke lengteschaal
in het plasma, de gyratiestraal van de elektronen (de straal waarmee de elektronen rond
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een magneetlijn cirkelen). Deze mesoscopische structuren blijken wel van groot belang
voor de macroscopische eigenschappen van het plasma, zoals de al genoemde warmtegeleiding. De enorme niet-lineariteit van dit systeem, de bifurcaties, chaotisch gedrag, en zelforganisatie, zijn hier de uitdagingen voor de fysicus. Dit onderzoek heeft veel verwantschap
met zowel astro(plasma)fysica als vloeistofdynamica.
Werk op het FOM-Instituut voor plasmafysica 'Rijnhuizen' heeft zich vooral gericht op de
relatie tussen deze mesoscopische structuren en de topologie van het magnetische veld. In
de toroidale geometrie is die topologie een bijzonder mteressante: veldlijnen kunnen na
een aantal omwentelingen rond de torus op zichzelf terugkotiren. Gebeurt dit, dan is er
sprake van een magnetische resonantie, en juist deze resonanties zijn plaatsen waar zich
structuren kunnen vormen. Het gereedschap waarmee m Rijnhuizen is geëxperimenteerd
is een zeer krachtige microgolfbron, waaivan de straling lokaal in het hete plasma wordt
gedeponeerd. Door deze lokale verhittmg konden de turbulente structuren worden gemanipuleerd, en kon worden aangetoond dat er zich bij een hele serie magnetische resonanties lagen ophouden met sterk verminderd turbulent transport.
Waar het onderzoek op Rijnhuizen zich op deze speciale relatie van turbulentie met de
magnetische topologie richt, hebben de turbulente structuren in meer algemene zin
wereldwijd veel aandacht gekregen van de ondei^oekers. De jaren '90 laten doorbraak na
doorbraak zien op dit gebied. Kort samengevat: het blijkt mogelijk experimentele trucs toe
te passen waarmee de turbulentie in het pfasnia zover wordt onderdrukt dat de warmtegeleidmg vrijwel tot het theoretisch minimum wordt teruggebracht. De fysica is complex veel verschillende factoren spelen een rol - maar het eindproduct van de ingrepen van de
experimentator is dat het plasma zo hard stroomt dat de weivefs die de turbulentie vormen, uiteen worden getrokken nog voor zij kunnen groeien.
Een tweede zeer actueel gebied van onderzoek betreft de interactie van het plasma met de
reaetoiwand. Deze wand wordt ondeiworpen aan een zeer grote deeltjes- en energieflux (
meer dan 10 M W / m ^ ) . Hier ontstaat een zeer interessant fysisch systeem: een plasma met
een typische temperatuur van tienduizend graden dat sterk wordt bepaald door de deeltjes
die van de wand komen, en een wand die onder invloed van dat plasma erodeert. Dit plasma is zeker niet voUedig geïoiuseerd. Allerlei clusters van atomen en moleculen kunnen
zich in deze extreme omstandigheden vormen. De reacties aan het oppervlak zijn vrijwel
onbekend. Aan de koolstof wand van bijvoorbeeld JET treedt o.a. stofvorming op. D i t stof
blijkt de brandstof (Tritium) te kunnen binden, wat een potentieel probleem is voor de
reactor (het stof - en daarmee de brandstof - komt op de bodem van het reactoivat terecht
en doet niet meer mee). Een brandend probleem, op het grensvlak van fysica en chemie.
De fysica die hier speelt is vergelijkbaar met die van industriële plasma's, teiwijl er ook relaties zijn met b.v astrofysica, hr de extreme condities m de reactor worden clusters van
moleculen gevormd die ook in de ruimte kunnen worden aangetrofien. De vorming van
steeds grotere koolwaterstoffen en, met stikstof erbij, aminozuren zou in dit soort omstandigheden kunnen piaatsvinden. D i t onderzoek raakt verder aan de oppeivlaktefysica die
b.v ook in het onderzoek aan zonnecellen een belangrijke rol speelt.
Het FOM-Instituut voor Plasmafysica is momenteel een nieuwe onderzoekslijn aan het
opzetten, met als thema plasma-wand interactie. In samenwerking met de T U / e wordt een
hoge-flux plasma-experiment ontwikkeld wat voor dit onder-zoek een unieke faciliteit in de
wereld moet worden. De naam van dit experiment is Magnum-psi (Magnetised plasma
generator and numerical modelling for Plasma Surface Interaction).
Naast de hier geschetste velden van fysisch onderzoek, zijn er nog veel meer aspecten aan
het fusie-onderzoek Benadrukt moet worden dat ook de technologie die voor ETER ontwikkeld wordt grensverleggend is.
Het ontwikkelingstraject van fusie kent 3 paraUelle activiteiten. Ten eerste: de bouw van de
testreactor ITER Ten tweede: een technologieprogramma, waarbinnen het materiaalonderzoek een belangrijke plaats inneemt. Ten derde: het onderzoek naar alternatieve reactorconcepten. Hierboven is slechts gesproken over reactoren van het fype 'tokamak', machi-
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Fig. 5. Varianten op liet 'tolannali' concept, die worden geëxploreerd niet liet oog op optimalisering van liet ontweip van de iiiteiiidelijke fiisiereactor.
Cl. De 'spherical tokamak'SDiKT
(UKAEA, Ciilhain laboratories)

b. De 'stellarator' Wl-X (Greifswald, D), met modulaire sitpeigeletdende spoelen die zo zijn
gevormd dat liet resulterende veld spiraalvormig is (tenvijl de spoelen dat niet zijn)
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c. De 'Large Helical Device' (Nagoya, Japan), waarin een lielische supergeleidende spoel in
het torus\'ormige vacuümvat zorgt voor liet opsluitende magneets'eld.

nes die allemaal kleinere varianten van JET zijn. Er wordt echter ook geëxperünenteerd
met andere concepten. Figuur 5 laat zien dat niet aUe toroidale systeinen voor het maken
van hete plasma's er uit zien als JET.
De drie lijnen moeten leiden naar een opvolger van ITER waarin nieuwe wandmaterialen
en een verder ontwikkeld reactorconcept zijn toegepast: PROTO. Na PROTO kan de eerste
generatie commereiële reactoren worden gebouwd. De Amerikaanse regering heeft haar
adviesorgaan voor fusie-energie onlangs gevraagd een plan uit te werken dat leidt tot elektriciteitslevering aan het net in 35 jaar. Dat is dus het tijdschema. Of het wordt gereahseerd
hangt nu vooral of politieke processen.

J A G E R S M D E W E T L A N D S T U S S E N R I J N E N M A A S , 7500 J A A R G E L E D E N
T\™E MESOLmnscHE wooNPLAiVrsEN, O P G E G R A ™ IN D E BETUWEROUTE BIJ HARDINXVELD

door
Piof. dr L.P. Louwe Kooijmans
Prehistorie, Faculteit der Acheologie, Universiteit Leiden

De periode na de laatste ijstijd wordt in Europa archeologisch aangeduid als
'Mesolithicuni'. Het is de tijd waarin de mensen al wel profiteerden van de warme klimatologische condities, maar nog niet waren overgegaan op het boerenbedrijf in Nederiand
en omgeving gedateerd tussen 9.000 en 5.300 voor Chr In het algemeen is ervan deze laatste jager-verzamelaargemeenschappen niet veel meer overgebleven dan hun vuurstenen
artefacten, gekarakteriseerd door kleine geometrische vormen, de zogenoemde microlieten.
Dat is de reden waarom deze periode vele decennia werd gezien als een periode van culturele terugval, tussen de 'briljante ijstijdjagers' met hun grottenkinist en de eerste boeren,
die een cruciale stap in 'de vooruitgang' hadden gemaakt. Sedert de zeventigerjaren heeft
een heiwaardering plaatsgevonden: het is wat al te sunplistiseh om de microheten als
representatief op te vatten, locaties waar wél organisch materiaal was geconseiYeerd het ons
een beeld zien van goed geoutilleerde gemeenschappen en in de etnografie waren vergelijkbare jagers hergewaardeerd als affluent society.
Door de gebrekkige conservering bleef het echter in de meeste delen van Europa lastig om
maatschappijbeelden te ontwerpen, met uitzondermg van Denemarken, waar door een
gunstige samenloop van omstandigheden veel sites in natte miheus bewaard zijn gebleven.
De Zuid-Scandinavische gegevens zijn in Europa volstrekt dominant en een beetje gechargeerd kunnen we stellen dat het Europese Mesolithicuni een kloon is van het Deense. Er
is grote behoefte aan vergelijkbare, primaire gegevens uit andere landen om recht te kunnen doen aan de culturele en maatschappelijke diversiteit in de periode. Dat geldt merkwaardig genoeg vooral voor het einde van deze tijd. Het was dan ook buitengewoon spannend toen bij de archeologische verkenning van het traject van de Betuweroute in het
veengebied van de Alblasseiwaard twee locaties werden aangetroffen met dateringen rond
5.000 voor Chr Zij bleken te zijn geiegen op de toppen van kleine rivierduinen, zogenoemde donken, die ten gevolge van de zeespiegelstijging onder veen en klei waren verdwenen. Helemaal onveiwacht kwam deze ontdekking niet, want met name door het onderzoek van de Hazendonk bij Molenaarsgraaf was het al sedert het begm van de zestiger
jaren bekend dat de donktoppen in het Neolithicum als woonplaats waren gebruikt. Door
verkennend onderzoek met grondboringen bleek het merendeel van donken meermalen te
zijn bewoond in de periode 5300-2500 voor Chr De diepste niveaus moesten uit het LaatMesoütliicum stammen, maar die waren technisch en financieel voor archeologen onbereikbaar Dat gold echter niet voor de locaties in de Betuwe-route: zij zouden door de aanleg van de spooriijn zodanig worden verstoord, zo was berekend, dat zij opgegraven moesten worden. Dat geschiedde in de jaren 1997-'98 door de B.V ARCHOL, de organisatie
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voor contractarcheologie, verbonden aan de Faeulteit der Ai'eheologie van de Universiteit
Leiden, en onder auspiciën van de Projectgroep Archeologie Betuweroute. Het belang van
het onderzoek is er vooral in gelegen dat voor de eerste maal in ons land en wijde omgeving materiaal onder ire/tonrf-condities beschikbaar kwam, met alle interpretatieve mogelijklieden daaivan.
Het gaat om twee kleine donken, ongeveer een kilometer van elkaar gelegen, met toppen
op 5 en 4 meter beneden NAP. Op beide sites werd een representatieve uitsnede opgegraven van circa 16x24 m. Dat geschiedde in diepe werkputten met stalen damwand en een
ingenieus bemalingssysteeni. Het was een buitengewoon kostbare operatie die evenwel volledig gelegitimeerd was door de uitzondeiiijklreid van de sites. De beide werkputten waren
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Fig. }. Boorprofiel over de locatie 'De Bruin'. Hoogteschaal vijfinaal overdreven.
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Fig. 2. Locatie 'Poldenveg'.
Graf van een vrouw van circa 50 jaar.

zó gepland dat zij zowel een deel van de
donktop, van de helling en van het naastgelegen moerasgebied bestreken, als ook de volledige opeenvolging van cultuurlagen.
Volledig opgraven was niet mogelijk vanwege
de beperkingen m tijd en financiën, bovendien ligt een groot deel van beide sites buiten
het traject van de spooriijn en was dus niet
bedreigd.
De bewoning bestrijkt ongeveer duizend jaar,
van 5.500 tot 4.450 voor Chr. Op de laagste
donk genaamd 'Polderweg', breekt de bewoning omstreeks 5.000 af als de top onder het
veen verdwijnt. Op de andere donk ('De
Brum') is dat vijf eeuwen later het geval. D i t
tijdtraject beslaat de periode van de laatste
jagers, de peiiode waarin zij contact hebben
met de eerste boeren (de 'bandkeramische
cultuur') die zich omstreeks 5.300 op de lössgronden van het Rijland, Zuid-Limburg en
België vestigden en het begin van hun
omschakeling op akkerbouw en veeteelt. Zo
leren we zowel de oorspronkelijke jagers kennen als het 'neohthiseringsproces'. Belangrijke
onderzoeksvragen zijn die naar de functie van
de woonplaatsen en de mobiliteit van de
gemeenschappen. Werden de donken alleen
gebruikt als steunpunt bij jacht- en vis-expedities, of als woonplaats voor een of meer complete huishoudens? I n het laatste geval:
woonde men er pennanent of soms alleen in
bepaald seizoen? Wat was het achteriand van

M
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deze mensen, het gebied waarmee zij contac'
ten onderhielden? I n welk opzicht komen
deze gegevens overeen met die uit Denemarken? Wij concentreren ons voor de beantwoording op de resten uit de eerste bewoningsfase te Polderweg, 5500-5300 voor Chr.
In tegenstelling tot hetgeen men zou verwachten, wijst alles op bewoning door een aantal
coinplete huishoudens. Zo zijn de sporen van grote, ondiepe kuilen, waarschijnlijk de resten van vaste liutten met verdiepte vloeren. Daartussen werden doden begraven, waaronder een vrouw van omstreeks 50 jaar Zij - evenals de begravingen op zich - is een overtuigend argument tegen de jachtkamp-optie. Daarbij komen nog de resten van mogelijke
andere vrouwen en van kinderen, die in de afvaUaag werden aangetroffen. Het brede spectrum aan zware werktuigen uit edelhettgewei, in alle stadia van productie en met afvalproducten van geweibewerking, is volgens de huidige opvatting een derde argument. De
afmetingen van de site, met een watetfront van ckca 80 ni en het aantal afgedankte geweibijlen laten zich het beste verklaren door een groep van méér dan één huishouden, een
microband van 20 a 50 personen, al moeten we ons wel reahseren dat deze fase van de
site i n twee eeuwen is gevormd! Het jachtwild is vertegenwoordigd door vele duizenden
dierenbotten: vooral van de bever, op grote afstand gevolgd door de otter en het wüde zwijn
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Fig. 3. Polderweg, fase 1, schema mei seizoenindicatoren: positieve acmwijzingen In zwart,
negatieve aanwijzingen in wit.

en het edelheit. Sehaars vertegenwoordigd zijn het ree, marters, wüde kat, de zeehond. Zo'n
gespeeiaüseerd botspectrum is natuurlijk vooral de reflectie van de typische fauna van het
omringende plassen- en veenlandschap, maar het kan tevens een specifiek seizoen weerspiegelen.
De woonplaats blijkt exclusief te zijn gebruikt in het wmterseizoen: daarop wijst de verhouding tussen afgeworpen geweistangen en die van geschoten dieren: 5:1. De meeste
geweien zijn dus in het veld verzameld, in de periode februaii-maart. Een tweede argument
voor winter is het ontbreken van zeer jonge dieren. Ten derde wijst ook een groot aantal
typische wintergasten (arctische broedvogels) op de winter De dominantie van de snoek
in aüerlei maten bij de gigantische aantaUen visresten is aüeen te begrijpen door een
gespecialiseerde snoekvisserij m het paaiseizoen, in het tweede deel van de winter: februari Verkoolde botanische resten, tenslotte, van hazelnoten en de waternoot verraden aanwezigheid in de vroege heifst. Er zijn voor dit totaal aan seizoensargumenten verschillende syntheses mogelijk De eenvoudigste is die van halfjaarlijkse bewoning van september
tot in maart. Aüeen de geweigegevens sporen daar niet goed mee. Een tweede optie is die
van een betrekkelijk koitstondig winterkamp uit de periode januari-maart met rneidenteel
gebruik van de aangebrachte voorzieningen in de vroege hetfst. De tweede optie zou een
aanzienlijk grotere mobüiteit van de gemeenschap betekenen, tensfotte nog een belangrij-
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ke conclusie: hel feit dat hel seizoenspalroon zich nog zo duidelijk aftekent in materiaal
uit een periode van twee eeuwen betekent dat men er kennelijke een vaste jaarcyclus op
nahield van activiteiten en kampplaatsen op de meest geschikte locaties. Dat is nu precies
wat er in Denemarken werd verondersteld.
Als er sprake is van een winteiwoonplaats, dan zullen we ook de zomeiwoonplaats willen
kunnen aanwijzen. Wij verondersteUen die in het overgangsgebied van de zuidelijke zandgronden en het livierengebied op grond van de volgende argumenten. Op de donken werden zware kokerbijlen gevonden, veivaardigd uit middenvoetsbeenderen van het oerrund.
Die moeten zijn meegebracht van elders, want het oerrund komt niet voor tussen de faunaresten. De Noord-Brabantse zandgronden komen daivoor het eerste in aanmerking.
Vanaf de rand zou men bovendien kunnen hebben gevist op steur en zalm - in Hardinxveld praktisch afwezig - die 's zomers vanuit zee het rivierengebied in trekken, de steur om
er te paaien, de zalm als doortrekker naar de paaigronden in de bovenlopen van de zijrivieren. Zo'n zomeiwoonplaats zou gelegen kunnen hebben in de wijk Maaspoort aan de
noordkant van Den Bosch. Daar werd in 1981 een aantal werktuigen van been en gewei
opgebaggerd die grote overeenkomst bezitten met die uit Hardinxveld.
De wijdere contacten zijn af te lezen uit het steenmateiiaal. Voor steen en vuursteen was
men in de deltamoerassen geheel afliankeiijk van aanvoer uit verre brongebieden. Die liggen op 100 a 200 km afstand in zuidelijke richting: de Limburgse Maasterrassen voor vuursteen-rolstenen, Wommersom (Belg. Limburg) voor een fijne, markante kwartsiet, het ZuidLimburgse mergelland voor grote vuursteenklingen, de Ardennen voor grote stenen, pyriet
voor de vuurslag en hematiet als rode kleurstof Wij kunnen dit gebied, waarbinnen men
kennelijk contacten onderhield en/of expedities ondernam, opvatten als het woongebied
van de wijdere sociale groep waaivan de donkbewoners deel uitmaakten: het 'stamgebied',
zo men wü. En aantal aspecten van Hardinxveld kunnen we zien als representatief voor
deze wijdere gioep, andere zijn heel sterk specifiek voor die locatie. D i t laatste geld voor
de jaehtspecialisatie en de specifieke voedselbronnen.
De beperkte mobiliteit, met permanent bewoonde seizoenskampen, en de materiële uit-

Fig. 4. Locatie 'De Bniin', 5,50 m lange, slanke kano, genuiala uit de stam van een linde.
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rusting achten wij wel representatief. Vooral de artefacten van ben en gewei en die van hout
zijn in dit opzicht informatief Op het eerste gezicht lijkt alles sprekend op het Deense
materiaal, maar bij nadere inspectie zien we een wereld van verschil. De 'volgtakbijl' zonder steelgat, gewei-manchetten voor losse bijlklingen, al of niet met doorboring, kenmerkend voor de tooi kit van ffardinxveld, komen in Denemarken niet of nauwelijks voor. De
spectaculaire houten vooi-werpen - een bijlsteel, peddelbladen, boogfragmenten en een
spectaculaire kano - tonen een eigen vormgevmg, met betere parallellen in de wat latere
oudste meeroever-nederzettingen in Zwitserland, dan in het noorden. Ergo; met
Hardüixveld is ons een bhk vergund in een andere, West-Europese stijlprovmcie van het
Laat-Mesohthicm. Die periode blijkt cultureel veel gedifferentieerder dan we op basis van
de microheten zouden zeggen. I n elk geval is een aanzet gemaakt tot een goed onderbouwd maatschappijbeeld van het Laat-Mesolithicum op basis van bronnen uit het gebied
zelf
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Inleiding
De interstellaire ruimte is verre van leeg. H i j
bevat zowel gas als kleine vaste deeltjes, door
astronoinen met 'stof aangeduid. Het gas
bestaat voornamelijk uit waterstof helium en
een paar procent van de massa van het gas uit
zwaardere elementen (met name koolstof zuurstof en stikstof). De samenstelling van het stof is
wat minder goed bekend, maar bestaat voornamelijk uit sihcaten (zand) en koolstoflioudende
deeltjes (roet, gi-afiet en vergelijkbare materialen). Interstellaire materie speelt een sleutelrol
üi de evolutie van melkwegstelsels: uit het gas
en stof vormen zich nieuwe generaties steiren
en planeten. Oude sterren stoten een groot deel
van hun buitenlagen af zodat deze weer deel
gaan uitinaken van de interstellair-e materie.
Deze materie heeft dan een andere chemische
samenstellmg dan ten tijde van de vorming van
de ster. Immers, kernfusieprocessen in het
inwendige van de ster hebben waterstof omgezet in helium en zwaardere elementen (meest
C, N , O). Het is duidelijk dat nieuwe generartes
sterren worden gevormd uit interstellau gas en
stof dat steeds meer is verrijkt met de producten van kernfusie van vorige generaties sterren.
Deze massa-cyclus van gas en stof in melkwegstelsels vormt een omvangiijk thema in de
moderne sterrenkunde. Dankzij recente vooruitgang in astronomische instrumentatie kan nu
voor het eerst een serieuze mventarisatie worden gemaakt van de levenscyclus van stof m de
intersteUahe ruimte. Hieronder worden enige
aspecten van deze cylcus beticht.

Jonge sterren in liet sterrenbeeld
CImmaeleon, nog omgeven door de
restanten van de gas- en stofivolken
waannt zij recent zijn ontstaan
(foto European Southern Obsemitory .
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2. Stemnniiig
Sterren worden gevormd uit interstellaire gas-en stoftvolken die onder invloed van hun
eigen zwaartekracht ineenstorten. Deze inoleciilaire wollieu bevinden zieh voornamelijk in
het melkwegvlak, en zijn tneestal in evenwicht doordat de gasdruk-gradiënt in de wolk voldoende is om een gravitationele collaps te voorkomen. Dit evenwicht kan echter worden
verstoord, bijvooorbeeld door een schokgolf die door het gas loopt. Deze en vergelijkbare
aanleidingen geven het startsein voor de coUaps van de wolk waarbij deze vaak nog fragmenteert en dus meerdere sterren vormt. De centrale protoster zal zijn energie op zeer
lange golflengtes uitstralen, doordat het object is omringd door grote hoeveelheden dicht
gas en stof dat de straling van de protoster absorbeert en het hefe proces aan het (optische) oog onttrekt: stervorming kan alleen goed worden bestudeerd op infrarood- en iangere golflengtes. Jonge sterren zijn vrijwel altijd omgeven door een zogenaamde aceretieschijf die ontstaat door het behoud van impulsmoment van de wolk tijdens de contractie.
Materie uit de mofeculaire wolk valt dus niet rechtstreeks op de protoster, maar via de
accretiesehijf Als de accretie stopt, zal de schijf langzaam, op een tijdschaal van ongeveer
10 miljoen jaar, verdwijnen. Tijdens dit verdwijnen zal zich ook een eventueel planetah systeetn kunnen vormen; vandaar dat deze schijf dan ook wel een proto-plaiietaire schijf wordX
genoemd. De bouwstenen van planeten zijn de stofdeeltjes die zich samen met het gas in
de schijf hebben opgehoopt, en die door onderiinge botsingen aan elkaar kunnen kleven
en zodoende uitgroeien tot grotere lichamen.
De sterk veranderende fj'sische en chemische omstandigheden in de nabijheid van de protoster zullen de samenstelling van gas en stof veranderen. De vraag doet zich dus voor of
er een obseivationele signatuur voor de vorming van een planetenstefsel in de nabijheid
van een jonge ster kan worden gevonden. Men zou daarbij kunnen denken aan cotnplexe
(organische) tnoleculen, of aan stof dat gekenmerkt kan worden als bouwstenen voor (aardse) planeten. Omdat de temperatuur in de binnendelen van de proto-planetahe schijf veel
hoger is geweest dan in de buitendelen, zal de samenstelling van objecten nogal kunnen
variëren met afstand tot de jonge ster Dit vinden we ook terug in ons zonnestelsel: terwijl
de binnenplaneten de signatuur veitonen van vorming bij hoge temperatuur, zijn de buitenplaneten veel pritnitiever Kometen, en dan vooral de langperiodieke kometen uit de
Oortwolk, zijn samen met objecten i n de Kuipergordel de meest primitieve objecten in ons
zoimestelsel, en zouden dus een samenstelling van hun gas en stof moeten hebben dat
sterk lijkt op die ten tijde van de collaps van de moleculaire wolk waaruit het zonnestelsel
is ontstaan. De samenstelling van kometenstof kan tegenwoordig goed worden bestudeerddoordat de Aarde vaak de baan van kometen kruist, en zodoende kometenstof dat is
achtergebleven opveegt in de dampkring. Door stratosferische vliegtuigen wordt dit interplanetaire sïo/(IDPs) opgevangen en kan dan worden bestudeerd in het laboratorium.
Voor studies van stof rond jonge sterren is de vraag interessant wat de verscliillen of overeenkomsten zijn tussen stof zoals dat in de buuit van jonge sterren voorkomt, stof in de
interstellahe niunte (dus voordat het proces van steivortning aativangt), en het stof dat m
het zonnestelsel wordt aangetroffen en dat kan dienen als een 'gescliiedenisboek' van de
vorming van ons eigen zonnestelsel. Om deze vergelijking goed te kunnen maken moet
ook de belangrijkste productiebron van stof in melkwegstelsels worden bestudeerd. D i t blijken rode reuzen te zijn.
3. Rode Reuzen
Stof wordt voornatnelijk gemaakt in de buitetrlagen van koele rode reuzen. Deze sterren
zijn aan het eind van hun leven, en zijn opgezwoUen tot afmetingen van soms wel 500
maal die van de zon. f f u n hchtkracht is ook enorm toegenotnen, tot soms wel meer dan
104 maal die van de zon. Een karakteristieke eigenschap van deze zogenaamde Asympto-
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Voorbeeld van een spectrum genomen met het Infmred Space Obsenatory (ISO) van een AGB
ster met een stoffige stenemvind. De emissiebanden in liet spectrum worden veroorzaala door
een aantal simpele oxiden: amorfe A1203 (dikl<e grijze lijn), Spinet (MgAl204) en MgFeO
(gestippelde lijn). Zie Cami, proefschrift. Universiteit van Amsterdam (2002).

tische Reiizensteiïen ( i n het Engels afgekort als AGB) is (vaak regelmatige) pulsatie met
een perdiode van 100 tot 1000 dagen. Deze pulsaties zorgen eivoor dat de diehtheid van
de ster nabij het oppeivlak niet erg snel naar buiten afneemt. Waarschijnlijk zorgen de pulsaties ook voor het (soms zeer grote) massaverlies van AGB sterren. D i t massaverlies gebeurt
door middel van een sterrenwind, waarbij materie vanaf het steroppeivlak wordt versneld
tot ongeveer 5-30 km/s, voldoende om te ontsnappen aan de zwaartekracht van de ster
f f e t massaveriies wordt nog versterkt door de vorming van stofdeeltjes in de buitenlagen
van de ster: de teinperatuur is daar zo laag dat (simpele) moleculen kunnen bestaan.
Temperatuur en druk laten ook de condensatie toe van stof Soms betreft het hier een
dhecte condensatie uft de gas-fase, maar ook meer complexe reacties tussen gasfase moleculen en stofdeeltjes komen voor De stofdeeltjes die condenseren absorberen de stralhig
van de ster efilcient; het stof wordt hierdoor vewarmd en straalt zelf op infrarood golflengtes. De dichtheid van stofdeeltjes wordt soms zo groot dat de ster geheel wordt verduisterd op korte (zichtbare) golflengtes. De straling van de ster wordt geheel omgezet naar
infrarood straling van de stofdeeltjes in de steiwind: de ster is nog uitsluitend op infrarood
golflengtes waarneembaar ffet verse 'sterrenstof wordt door de steiwind die de rode reus
heeft, meegevoerd en vindt uiteindelijk zijn weg naar de interstellaire ruimte, waar het zich
bij het al aanwezige stof voegt.
De chemische samenstelling van stof kan worden bepaald door middel van infraroodspectroscopie. In dit golflengte gebied liggen de vibrationele banden van abundante mole-
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Electromnmicroscoopopname
van een grafiet stqfkorre! geïsoleerd utt een meteoriet. De Isotopenverlioudingen van 12C en 13C duiden op een origine in een l<oolstof rijke AGB ster. De
donlcere ovaal-vormige kern blijkt TiC te zijn. Kennelijk kan TiC bij een hogere temperatuur
condenseren dan koolstof waardoor het als condensatiekem voor de groei van een koolstofmantel kan fingeren (Bernatowicz et al 1996 ApJ 472, 760).
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CLilen, die vaalt ook de bouwstenen zijn van cireumstellair of interstellair stof I n de gasfase zal een tiioleeuul zowel rotatie- als vibratie-overgangen kunnen vertonen, wat het karakteristieke patroon van een zogenaamde ro-vibrationele band tot gevolg heeft. I n de vaste
fase kan een molecuul geen rotatieovergangen meer vertonen, en zal deze ro-vibrationele
band veiYormen tot een viij brede, gladde piek in het emissiespectrum van het materiaal.
Bijvoorbeeld, gas-fase SiO heeft de fundamentele ro-vibrationele band rond 8 |am, en deze
wordt dan ook gevonden in de spectra van koele sterren die SiO in hun fotosfeer hebben.
Als deze sterren ook stof maken, vertonen ze vaak een vrij brede band nabij 9.7 |am die het
equivalent is van de gas-fase vibrationele band, maar dan zonder de rotationele fijnstiiictuur De golflengte van de band in het vaste stof materiaal is vaak iets verschoven ten
opzichte van de gas-fase resonantie, dit komt door rooster effecten, teiwijl ook soms de
vomi van het deeltje mede bepaalt op welke golffengte de resonantie valt. Deze gevoeligheid voor vorm-effecten maakt het vaak lastig om een eenduidige identificatie van een
materiaal door middel van infraroodspectra te maken. De meest robuste identificaties
berusten altijd op het vinden van meer dan 1 piek van het betreffende materiaal in het
astronomische spectrum. De laatste jaren hebben veel vooruitgang laten zien in de infrarood spectroscopie, dankzij het bescliikbaar komen van een nieuwe generatie instrumentatie op de grond en in de mimte. Met name het Infrared Space Obseivatoiy (ISO) van de
European Space Agency heeft het 2-200 um golflengtegebied voor spectroscopie met een
resolutie van V A ^ = 100-1000 geopend. D i t moet vanuit de ruimte gebeuren omdat de
aardatmosfeer slechts ten dele transparant is voor straling van deze golfgengtes.
De chemische samenstelling van sterrenstof wordt uiteraard bepaald door die van de ster
die het stof produceert. Het blijkt dat de verhouding van het aantal C en O atomen, de
C/O verhouding, een belangrijke bepalende factor is in de chemie van rode reuzen. D i t
wordt veroorzaakt door het uiterst stabiele, en niet reactieve CO molecuul, dat altijd als
(vrijwel) het eerste molecuul vormt m de atmosfeer van koele steiren. Afhankelijk van de
C/O veifiouding, kunnen dan nog uitsluitend moleculen met een O-rijke chemie ( M sterren, dus met C/O < 1) of met C-iijke chemie (C sterren, dus met C/O )1) worden gevomid.
Sterren worden geboren met een C/O verhouding < 1, en zuUen naast CO voornamelijk
tnoleculen als SiO, OH, C O j , SOj, SiO etc vormen. Zuurstofrijke sterren maken voornamelijk silicaten, die als meest eenvoudige bouwsteen een Si04 tetradeder hebben. Deze
silicaten komen in twee soorten voor: amorf, waarbij de stapelmg van tetraëders chaotisch
is, en kristaUijn, met een geordende roosterstructuur. De kiistallijne vormen van silicaten
zijn ook op aarde bekend als de mineralenfamihes van de olivijnen en de pyroxenen. Deze
twee vormen de belangrijkste componenten in de mantel van de aarde, en worden ook
elders in het zonnestelsel aangetroffen. Daarnaast worden door rode reuzen ook wel simpele oxiden gemaakt, zoals AI2O3, FeMgO, en MgAl204. In het inwendige van rode reuzen
wordt door kernfusie (onder andere) koolstof geproduceerd, dat langzaam zijn weg vindt
naar het oppervlak Zodoende kunnen rode reuzen een C/O verhouding groter dan 1 kiijgen. De atmosfeer van deze koolstofeteiren bevat naast CO moleculen als HCN, C j H j , SiC,
CS, C j , etc. Het stof dat deze steiren maken bestaat voornamelijk uit amorf koolstof SiC,'
en MgS. Daarnaast is er overtuigend bewijs gevonden dat TiC en FeS worden gevormd.
De fysisch-chemisehe processen die ten grondslag liggen aan de vorming van stof in de
atmosferen van rode reuzen zijn nog slecht begrepen. Er zijn wel berekenuigen die uitgaan
van chemisch evenwicht tussen de gas-fase en de vaste fase, en deze hebben wel wat succes in het verklaren van de voorkomende stofcomponenten. De omstandigheden die in de
stof-vormende lagen voorkomen zijn echter tijdsafliankelijk, en het aannemen van een chemisch evenwichtsmodel is dus niet evident. Bovendien zijn de processen die leiden tot de
vorming van kritische clusters (de kleinste al thermodynamisch stabiele deeltjes) nog niet
goed begrepen.
Het stof dat rode reuzen produceren vindt zoals gezegd zijn weg naar de interstellaire ruimte. D i t blijkt echter een zeer vijandige omgeving voor stof te zijn. Verschillende processen
kunnen stofdeeltjes in de interstellaire ruimte (ISM) vernietigen, met name schokgolven
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Vergelijking tussen infrarood spectra van stofschipen rond jonge sterren (ABAur en HD163296)
en op aarde voorlwmende soorten FeS (Froilite en P)'rrhotite). De twee onderste cwven laten
de spectra zien van FeS gevonden in twee Inteipkmetaire stofdeeltjes, waarschijnlijk afiwmstig
uit kometen. De band rond 23 mm is duidelijk te zien. Iflt Keiler et ai, Nature 417, page 148
(2002).
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die door de steiwinden van hete sterren worden geproduceerd, en natuuriijk supernovaexplosies. De gemiddelde levensduur van stofdeeltjes in het ISM is geschat op 5x10^ jaar.
Zonder de productie van nieuwe stofdeeltjes in het ISM kan de gemeten stofdichtheid echter niet worden verklaard. D i t proces van stofvorming in het ISM is nog maar slecht begrepen. Immers, de dichtheid en temperatuur in het ISM zijn veel lager dan die vlak bij rode
reuzen, zodat veel chemische processen niet meer kunnen veriopen. Wat opvalt is dat rond
sterren veel meer verschillende soorten stof gevonden zijn dan in het ISM. Dit duidt erop
dat de processen in het ISM slechts een paar simpele stofsoorten laten bestaan: amorfe
sihcaten, amorf koolstof en een flimihe van grote moleculen die bekend staat als
Polycydische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs).
Ondanks de destructieve processen die het ISM kenmerken, weten we dat sommige soorten stofdeeltjes die door rode reuzen worden gemaakt, dit geweld toch overleven. Deze
informatie valt af te leiden uit de samenstelling van meteorieten en interplanetaire stofdeeltjes (IDPs). In deze objecten bevinden zich kleine korrels van bijvoorbeeld amorf koolstof of SiC wier isotopenverhouding sterk aftvijkt van die van de zon, en juist goed klopt
met de isotopenverhouding gevonden in de atmosferen van rode reuzen. D i t impliceert dat
deze korrels rechtstreeks afkomstig moeten zijn van een generatie rode reuzen die het stof
produceerde toen het zonnestelsel nog niet was ontstaan. D i t materiaal is dus (veel) ouder
dan ons zonnestelsel, alhoewel niet valt te achterhalen hoeveel ouder Het blijkt dat alleen
de meest stabiele materialen, dus met de hoogste smelttemperatuur, bestand zijn tegen het
ISM: naast SiC wordt bijvoorbeeld ook TiC gevonden, en nano-ciiamanten.
Het zal duidelijk zijn dat het rechtstreeks bestuderen van sterrenstof in het laboratorium
ons veel leert over de manier waarop dit stof is gemaakt, en aan welke processen het heeft
blootgestaan in de intersteUaire ruimte en in ons zonnestelsel.
4. Een voorbeeld: FeS
Vrijwel alle vergelijldngen tussen astronomische spectra en laboratoiiummetingen zijn
gedaan met behulp van zogenaamde cosmic dust analogues: dit zijn materialen die op
aarde voorkomen en waaivan wordt verondersteld dat ze vergelijkbaar zijn met het materiaal rond sterren. Het is natuuriijk veel beter om laboratoriumspectra van echt sterrenstof
te gebniiken voor deze vergelijking. Dit was lang onmogelijk vanwege de zeer kleine hoeveelheden sterrenstof die we hebben (een of slechts enkele korrels). Door steeds gevoehger laboratoiiummeetinstrumenten is het sinds kort ook mogelijk om infrarood spectra te
meten van het sterrenstof of van materialen die worden gevonden in de minuscule IDPs.
Vergelijkuig met astronomische spectra van stof rond sterrren met deze laboratoriumspectra geeft een veel dhectere vergelijking tussen de materialen in de ruimte en die in het laboratorium. Deze vergelijking is nog slechts voor twee soorten materiaal goed gelukt: amorfe
silicaten en ijzersulfide (FeS). D i t laatste materiaal, dat op aarde voorkomt als FeS (Troilite),
FeSj (Pyrite) en Fcj.^S (Pyrrhotite) blijkt een sterke resonantie op een golflengte van 23 |am
te vertonen, en tevens een aantal zwakkere tussen 30 en 40 i^m (afliankeiijk van de soort
FeS). Het is recentelijk voor het eerst gelukt om een spectrum te nemen van FeS uit een
IDP en dit te vergelijken met de astronomische spectra van stofschillen rond zowel jonge
als oude sterren. In beide soorten objecten is bewijs gevonden voor de aanwezigheid van
FeS.
Uit studies van de chemische saniensteUing van meteorieten en IDPs volgt dat FeS zeer
abundant moet zijn geweest tijdens de vorming van het zonnestelsel: alle zwavel in het zonnestelsel moet in de vorm van FeS zijn opgeslagen! D i t is des te merkwaardiger als men
bedenkt dat in de interstellaire ruimte zwavel atomair is, dus niet is opgenomen in FeS.
Kennelijk maken rode reuzen wehswaar FeS stof maar dit in zeer kleine hoeveelheden
en/of het wordt zeer efficiënt afgebroken in de interstellahe ruimte, waardoor het zwavel
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als atomaü- gas woidl teruggevonden. Dit overigens in tegenstelling tot Fe, dat in de vorm
van ijzerhoudende silieaten in het ISM te vinden is: de concentratie van gasvorming Fe in
de mterstellaire ruimte is daardoor zeer klein. Het feit dat FeS stof zo abundant was ten
tijde van de vorming van het zonnestelsel moet tot de conclusie leiden dat FeS is gevormd
toen de intersteUahe gas-stofwolk waaruit de zon ontstond, begon te contraheren. Het chemische proces dat onder zulke omstandigheden FeS kan vormen is echter niet bekend:
degangbare processen verlopen op temperaturen van honderden keivin (dit betreft een
reactie tussen metaUisch Fe en gas-fase H2S), teiwijl de temperatuur in moleculaire wolken tussen de 10 en 100 K Ugt. De belangstelling voor FeS komt niet alleen uit de sterrenkunde: ook de biologie is geïnteresseerd, omdat FeS een belangrijke catalysator is en
mogelijk een rol heeft gespeeld bij het ontstaan van de eerste zelf-reproducerende systemen op aarde. De vraag is dan relevant hoe FeS op aarde is terecht gekomen.
5. De Toekomst
De studie van mineralen in de ruimte, olwel astro-mineralogie, is nu echt begonnen. De
toekomst ziet er zonnig uit: er zijn een aantal mstrumenten vrijwel klaar voor ingebruUtname, zowel op aardse sterrenwachten als in de ruimte. Een Frans/Nederlands consortium heeft in opdracht van de European Southern Obseivatory een infrarood camera/spectrograaf (VTSIR) gebouwd voor de Veiy Large Telescope (VLT) in Chili, diet in de zomer
van 2003 voor het eerst zal worden getest. De NASA laneeert in 2003 het Space Infrared
Telescope Facüity (SfRTF), een van de Great Obseivatories waar de Hubble telescoop ook
deel van uitmaakt. ESA is druk bezig met het voorbereiden van een ver-infrarood telescoop, HERSCHEL, die in 2007 zal worden gelanceerd. Tot slot bouwen NASA en ESA de
opvolger van de Hubble Space Telescope, die vrijwel geheel voor mfi-arood waarnemingen
zal worden geoptimaliseerd. Ook in het laboratorium zit men niet stil: de mogelijklieden
voor chemische analyse en infrarood spectroscopie van zeer kleine samples zijn al spectaculau' toegenomen en zullen nog verder verbeteren. Tot slot zullen we via een aantal NASA
en ESA missies in situ metmgen van de samenstelling van kometen kunnen doen (ROSETTA), en zelfs materiaal mee terug nemen naar de aarde (SJARDUSI).

BIO-ASSEMBLY: F O R C E GENERATION B Y MICROTUBULES
door
M. Dogterom
F O M Institute A M O L F

The mechanieal fi-amework (cytoskeleton) of higher order (eukaiyotic) ceUs consists of
three types of protein filaments: actin filaments, intermediate filaments, and microtubules!.
The assembly or polymerisation of both actin filaments and microtubules has been imphcated m cellular force generation processes. Examples are: the pushing forward of membranes by polymerising actin filaments in the leading edge of crawling ceUs2 (see Figure
lA); the propulsion of Listeria bacteria tln-ough their host cell, again by polymerisation of
actm filaments3.4; and the motion of chromosomes by the assembly and disassembly of
microtubules during the process of cell division^ (see Figure IB). In this seminar 1 will
describe how force is expected to affect the assembly of cytoskeletal filaments^-S and
describe experiments designed to measure the forces generated by single growing microtubules (see Figure IC). In cells, forces can also be generated by molecular motors, proteins that are able to transport cargo using cytoskeletal filaments as rails (see Figure I D ) .
Clever biophysical experiments have been developed to study these proteins on a single
molecule level. For a discussion of these I refer to the literature (see e.g. Visscher et al.^).
Let us fu-st consider the assembly of a single linear filament'". Above the so-called critical
subunit concentration, the (concentration-dependent) rate at wliich subunits attach (the
on-rate) is higher then the (concentration-mdependent) rate at which they detach (the ofiFrate). The vefocity of polymerisation is positive and given by:
v=d(k,„-Kf)

(1)

where 5 is the subunit size.
Figure 2A shows schematically the free energy diflFerence AG between the on-and oflF-states
of a subunit as weU as the activation banier for transitions between the two. Tlie. absolute
values of the on- and off-rates depend on the activation energy, but the ratio Ic^i/ICgff-does
not. I n the absence of load this ratio is simply given by expiAG/ligT),
where /cg is
Boltzmann's constant and T is the absolute temperature. When a load is apphed, the gain
in free energy due to assembly of a subunit is reduced by the amount of work performed
to AG -FS, which gives:
K/, (F) = . rA G-FöU,r^ kon (O) ^ -Fsik.r

(2)

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 81. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 20 januari 2003.
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F/g. i . / I j Schematic picture of cytoslceletal polymers in cells: microtubules originate from
a microUibnIe-organizing centre near the cell micleus; actin filaments are mostly found at
the cell periphery (cortex). B) Schematic drawing of the microtubule organization in the
mitotic spindle during cell division. C) Microtubules are stiff protein polymers that consist
of tubulin protein dimers forming a hollow tube. D) Molecular motors such as kinesin use
microtubules as rails and burn ATP molecules to move.

This formula gives no information about the absolute effect of force on the on- and offrates (for this additional information on the effect of force on the activation energy is
needed). The growth velocity of the filament as a function of force (the force-velocity
curve) is given by:
V(F) = 8 (kon e -

kojfe " " "

^

(

3

)

where the value of q depends on how much the off-rate is affected by the force relative to
the on-rate. The force needed to stall the assembly of the filament is independent of g and
given by:
^•.M = " f = f c „ r i n | - ^

(4)

A more mechanistic view on the force generation process is provided by the thermal ratchet model originally introduced by Peskin et al. to describe force generation by actin filanients^. In Figure 2B one imagines that assembly takes place in contact with a "barrier" on
which a load F is applied, hisertion of new subunits takes pface at the contact point
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Fig. 2. Polymerisation of a single filament in tlie presence of a load (see also text).
A) theniiodynamic arguments predict that the ratio between tlie on- and off-rate decreases
exponentially with an applied force. Tlie gain in free eiierg)', AG, associated with the assembly
reaction is reduced by FS, tlie amount of work peiforined per assembling subunit. B)
Alternatively, the assembly process can be viewed as a theniial ratchet, where the on-rate is
reduced by the probability P(Ax>^ that thermal fluctuations create a gap between the filament
and a banier large enough to inseri a new subunit. D is tlie diffiisioii constant of the banier.

between the growmg filament and the barrier. In the absence of thermal fluctuations there
is no space between these two objects and proteins are physically prevented froin attaching to the filament. Thermal fluctuations (e.g. m the form of diffusion of the barrier) create transient gaps that allow for the insertion and assembly of new subunits. After assembly of a new subunit the barrier can no longer diffuse back to its original location and has
thus been "pushed" forward by the assembling filament against the apphed load. The ofiFrate is in this picture not affected by the force. When diflFusion of the barrier over distances
of order 5 is fast compared to the tune between subsequent subunit additions, the rate of
assembfy is simply the on-rate in the absence of any force or barrier, multiplied by the
probabthty of opening a gap large enough for a new subunit to insert. This probabihty
depends on the energy associated with movmg the load F over a distance S and is given
by expiSF/ kgT). In this case the force-velocity cuive is given by:
K F ) = 5(/c„„e-^^«>^-/c„^,.)

(5)

which is the same result as Equation 3 for a force-independent off-rate {q=l).
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Fig. 3. Experiment to measm-e tlie force-velocity cwvefor a single growing microtubule. A)
Schematic representation of the experimental set-up (see text). B) DIC microscopy images of a
growing microtubule before (left) and after (rigid) encountering ti\e barrier. Tlie crosses indicate tlie sliape of tlie microtubule as recognized by our image analysts software. Tlie solid
line is tlie resuh of fitting this sliape io tlie shape of an elastic rod. Tlie arrow gives the direction of the force as obtained fivm the fit. Scale bar is 5 pin. C) Contour length (left) and parallel component of the force (right) as aftniction of time as obtained ftvm the fits. Tlie initial
(zero force) growth velocity of this niicrotiibide was around 2.5 p mlinin.

I n our experiments we aim at measuring tlie force-velocity behaviour for the assembly of
cytoskeletal proteins. We hope to learn (by comparison with available models) how the
assembly free energy of proteins is converted into mechanical work But also to f i n d out
how large these forces are compared to the forces that are generated by molecular motors
that use cytoskeletal filaments as rails and play an equally important role in cellular motility processes. Of course the assembly of cytoskeletal filaments is not as simple as the situation sketched i n Figure 2, and care should be taken in comparing experimental results
with the simple predictions above. In particular, inicrotubules consist of (typically) 13
protofdaments fortning a hollow tube, assembled from tubulin protein dimers. For an individual microtubule, periods of assembly are randomly alternated by periods of disassem-
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bly, a process that depends on the hydrolysis of associated GYP molecules".
Figure 3A shows schematically the experimental set-up that we developed to study, quantitatively, the forces generated by single growing microtubules'^. Short pieces of stabilized
microtubules (templates) are biochemically attached to a glass substrate. Using hthography
techniques, lines (15 micron wide, 2 micron high) of silicon-monoxide are deposited on
the substrate that seive as barriers for growing microtubules. When tubulin proteins are
added, microtubules grow from the templates, some o f w h i c h encounter the deposited barriers. A n important technical detaU of these barriers is that we create a small "undercut" by
briefly etching the substrates in hydrofluoric acid. These undercuts force the microtubule
ends to stay in the focal plane of the microscope and prevent them from shding upwards
after reaching the banier. When microtubules hit the barrier they generally continue to
grow. To accommodate the hicrease in length two thuigs can happen: either the elongating microtubule end slides laterally along the barrier, giving rise to a modest deflection of
the mierotubule. Or the microtubule end is hindered in this lateral motion (by an encountered irregularity in the barrier profile) resulting in a more dramatic buckling of the microtubule with its gi'owing end pivoting around a fixed contact point with the barrier (see
Figure 3B). In this last ease the elastic restoring force of the buckled microtubule puts a
significant load on the microtubule, dhectly aflfecting the further growth of the filament.
Using image analysis to obtain the shape of the growing microtubule as a function of time
and fitting the obtained curves to the shape of an elastic rod, both the magnitude and the
direction of the force actmg on the microtubule end can be determined '3. Also the
increase in microtubule length and thus the growth velocity can be derived from these fits
(Figure 3C). Calibration is provided by an independent measurement of the flexural rigidity and the forces one finds are close to the critical buckling force of a homogeneous elastic rod, given the appropriate boundary conditions.
Note that compared to the situation i n Figure 2, it is in this case not the barrier that is
fluctuating but the position of the asseinbling filament end itself In addition the load is
not applied externally, but caused by the elastic deformation of the filament ftself This
however does not change the ratchet behaviour, as long as the fluctuations in the gap size
are sufficiently fast and the appfied load is not itself dependent on the gap size.
Figure 4 shows a force-velocity cuive for microtubules obtained after averaging many data
such as shown m Figure 3. As said before one should take care in comparing these experimental results with the simpfe Brownian ratchet modef described above. A microtubule
consists of 13 laterally connected protofilaments forming a hoUow tube, instead of a smgle linear filament, and the geometricat detaUs of the growth process are not well known.
(To make matters worse, electron microscopy studies of
microtubules have suggested that gi'owing ends consist of sheet-fike structures that cfose
into hollow tubes during the assembfy process'^.) I n addition, there is the possibility that
the hydrolysis of GTP, responsible for the occasional switching to a shrinkuig state, should
be taken into account to understand the response of the growth process to force, hr this
case the staU force may no longer be simply connected to the free energy associated with
tubulin assembly.
Given what is known about the structure of microtubules, it is tempting to try to include
the geometrical details of a growing microtubufe into a themiat ratchet model. A simplistic generalization of the original ratchet model describing the growth process of a polymer
consisting of two filaments (as is the case for actin) certainly does not fit the avaüable
data'2. In this case it is assumed that the size of the gap needed to insert each new subunit is equal to the added microtubule length per dimer: ö/n, where ;i is the number of
filaments in the polymer (inset Figure 4; regular growth). MogUner and Oster therefore generahsed the ratchet model described above in a different way'5. They assumed 13 laterally
connected, independently growing ratchets, initially arranged as a staircase with subse-
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Fig. 4. Force-velocit)' amefor
tlie growtli of single microtubules
Under these conditions
the initial (zero force) growth velocity was around 1.2 iMiijmm. Tlie solid line is predicted by a
regular assembly process; the dotted line is predicted by a model tliat assumes 13 independently givwing Jilaments. For simplicit)' only 6 prolofilaments are sliown in these drawings. In
both cases tlie stall force is arbitrarily set to 18.5 piconewton.

quent shifts equal to one 13th of the subunit size, with the longest filament in contaet with
the barrier at any time. Growth of any particular filament requires a ftuctuation of the barrier large enough for that filament to insert a new subunit, which tlrus becomes a function
of the distance o f the end of that filament to the barrier (inset Figure 4; independent
growth). Through numerical solutions as weU as simulations of this model the steady state
distribution of filanient-bariier distances can be determined as a function of apphed force
and with this the average growth rate can be calculated. The outcome fits the available
experimental data surprisingly weU. The fit is however very insensitive to the only free
parameter in this model: the stall force (i.e. the ratio between the bare on- and off-rates,
given that their difference is frxed by a measurement of the growth velocity at zero force),
and no conclusions about the stall force can be made'^. Even though tins model makes a
lot of implicit assumptions and there is no reason to insist on its details, the outcome of
the comparison with the experimental data may in fact suggest that the end of a growing
microtubule (under these conditions) looks more like a irregular pointed structure than a
bfunt end. More data, taken at different initial growth velocities, should allow us in the
future to test this as weU as other hypotheses.
To be able to compare between drSferent possible models (including the ones discussed
here) we would also like to be able to measure the staff force directly The buckling technique does however not allow for such a measurement. Due to the geometry of the experunent the force on the microtubule end never increases after
the buckling of the microtubule has started, and in fact decreases during the course of the
experiment (due to the strong dependence of the critical buckling force on the filament
length: F„./(~L-2. Microtubules that are attached relatively close to the barrier stop growing
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as soon as they eneoiniter the barrier, apparently because the force needed to overcome
their critical buckling force is too large. In these cases we have no direct way of measuring
the force apphed (although estimates can be made). Currently we are therefore working on
a second experimental set-up based on optical tweezers techniquesS. In this set-up the
microtubule template is attached to two micron-sized silica spheres. These beads are each
held in an optical trap orienting the growth direction of the microtubule towards a barrier similar to the one used i n the previous experiment. I n this case the distance to the barrier should ideally be chosen such tiiat the force needed to buckle the microtubule is larger than tiie expected staU force, h i response to the growth of the microtubule the beads
win move with respect to the centers of the optical traps, thereby Ihiearly increasing the
force on the growing microtubule end until growth stops. A n independent calibration of
the trap stiffness will then give a direct measure o f the force appfied'^.
From a biological point of view, the microscopic details o f forces generated in contact with
an artificial glass barrier may not be all that interesting. What will be knpoitant in the
future as well is to repeat these types o f experiments with barriers consisting
of chromosomes, kinetochore complexes, or simple motor-coated surfaces. Conipaiison
with our current experiments may reveal important hints as to how molecular growth
details and the force generating process are affected or even regulated by interaction with
these specific barriers.
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A N A L O O G M O D E L L E R E N VAN G E B E R G T E V O R M I N G
door
dr D A Nieuwland
Vrije Universiteit Aiisterdam, Faculteit Aard en Levens wetenschappen

Inleiding
Gebergten spreken tot de verbeelding. Het zijn grote dominante strticturen die het leven
op en om zieh heen sterk beïnvloeden. Geologen hebben zieh reeds lange tijd verdiept in
het fenomeen gebergtevorming en er vele theorieën op los gelaten. Pas in de zestiger jaren
kreeg de theorie van de plaatteetoniek vaste grond onder de voeten. Het bewegen der eontinenten in de vorm van grote platen Hcht continentaal gesteente, drijvend op zwaarder viseeus gesteente, werd langzamerhand door steeds meer geofysische metingen een feit.
Hoewel deze theorie de drijvende krachten achter gebergtevorming verklaart, zijn vele
aspecten die zich op klemere schaal voordoen goed te beschrijven op de schaal van de
bovenste gesteentelagen (ongeveer de bovenste 15 ktn), zonder dhect de bewegingen op de
schaal van plaatteetoniek in de modellen te betrekken.
Bij het waarnemen van geologische mformatie over gebergten is men beperkt tot wat er
aan de oppeivlakte is te zien, dit is slechts een klein deel van een complexe 3-ditnensionale structuur Bovendien ziet men een statisch eindproduct van een zeer dynatnisch proces. Deze beperkingen hebben al snel geleid tot het maken van schaal modellen. Modellen
hebben het grote voordeel dat het hele deformatie proces van vlakke lagen tot gebergtestructuren geobserveerd kan worden. Ook is het mogelijk om modeUen door te snijden
waar en hoe men dat wU, zodat de 3-dimensionale aspecten van de structuur beter bestudeerd kunnen worden. Dat schaalproblemen hierbij een rol spelen zal duidelijk zijn, voor
mathematische verhandelingen over dit ondeiwerp verwijs ik kortheidshalve naar de hteratuur (Mandf 1988).
h l deze verhandeling zullen gebergtesfiiicturen zoals die zich op verscliUlende schalen voordoen worden behandeld aan de hand van voorbeelden. De voorbeelden zuUen duidelijk
maken dat breuksystemen zich als fractale systemen gedragen. Breuksystemen zijn schaalonafliankelijk Geometiieën die het gevolg zijn van tectonische deformatie kunnen zich
voordoen op vele schalen, variërend van een gebergteketen tot structuren van een paar cm
grootte. Bovendien is een koite beschrijving van de gebruikte materialen van belang voor
een goed begrip van analoog modelleren van gebergtevonning.
Een veel gestelde vraag is of tectonisch modeUeren niet 'gewoon' met een computer kan.
Het is echter nog steeds niet goed mogelijk om het ontstaan van breuken te simuleren m
computermodeUen. De eerste succesvoUe voorbeelden beginnen zich aan te dienen, maar
zijn vooralsnog beperkt tot shnpele enkelvoudige breuken. De resolutie is nog zeer beperkt
hl vergelijk met analoge modeUen. Een klein analoog model bevat al snel 20 x 10^ (20 mUjard) korrels. Een vergelijkbaar numeriek tnodel zou dus 20 miljard elementen moeten
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bevatten teiwijl de meest geavanceerde numerieke modellen ongeveer Uvee miljoen elementen kunnen bevatten. Per element moeten zes berekeningen (voor zes contactpunten)
worden uigevoerd per veivonningsincrement. Dit stuit voorlopig nog op grote problemen,
boewei er vooruitgang wordt geboekt.
Analoog tectonisch modelleren: materialen en technieken
Bij analoog modeUeren wordt gebruikt gemaakt van schaalmodellen met behulp van materialen die als analoog voor gesteenten op geologische schaal kunnen dienen. Met tectoniek
worden aUe mechanische bewegingen in de aardkorst bedoeld, hieronder vaUen de bewegmgen van de contmenten, zoals de grote recente aardbevingen in Turkije, maar ook bijvoorbeeld de recente beweging (aardbeving) langs de Peelrandbreuk bij Roermond en de
kleinschaUge bewegingen in een gebergte. Niet aUe gesteenten hebben dezelfde mechanische eigenschappen. Het is dus van belang om deze verschillen op de juiste wijze in analoge modellen tot uiting te laten komen. Om correct te kunnen modelleren is behalve materiaaleigenschappen, ook de tijd een factor van groot belang, omdat dit in de mechanische
eigenschappen van de materialen en gedurende de veivormuigsprocessen tot uiting komt.
Gesteente-eigenschappen
Mechanisch gezien kunnen gesteenten in drie categorieën verdeeld worden: breekbaar,
kneedbaar en vloeibaar. Enkele voorbeelden van breekbare gesteenten zijn zandsteen, kalksteen en graniet. Een goed voorbeeld van een Imeedbaar gesteente is zachte klei (pottebakkersklei), dit komt zeer veel voor, soms in veel dunne laagjes, maar vaak ook in zeer uitgestrekte en dikke lagen in de bovenste korst van de aarde. Mergel is soms ook kneedbaar
Een vloeibaar gesteente lijkt vreemd, maar hier speelt de factor tijd een belangrijke rol.
Visceuze vloeistoffen geven meer weerstand tegen veivorming, naarmate de vei-vorming
sneller plaats vindt, hoe sneUer de veivorming deste 'sterker' is het visceuze materiaal. Als
voorbeeld kan hier dienen dat een val van de hoge duikplank op het water bijzonder pijnlijk is doordat het (visceuze) water door de snelle veivorming veel weerstand biedt en hard
aanvoelt. Op geologische tijdschaal gebeurt het zelfde met steenzout. D i t gesteente is in
zijn meest pure vorm Newtoniaans visceus en gedraagt zich op dezelfde manier als water,
echter over veel langeie tijd. Veivorming van steenzout met geologische veivormingssnelheden leidt tot praetisch weerstandloos vloeigedrag, zodat dit materiaal op geologische
tijdschaal als een visceuze vloeistof beschouwd dient te worden.
Als analoog materiaal voor breekbaar gesteente is zand bijzonder geschikt, omdat het
dezelfde mechanische eigenschappen heeft teiwijl het geen meetbare sterkte heeft. Dit laatste betekent dat de krachten die een rol spelen bij de vetvornimg van zand zeer gering zijn
en dus experünenteel op kleine schaal makkelijk te veiwezenlijken zijn. Bovendien is de snelheid van de veivormhig van zand niet van belang, hnpactsnelheid is uiteraard niet reaUstisch,
maar veel experhnenten kunnen worden uitgevoerd in 10 minuten of in 10 weken zonder dat
dit een invloed heeft op de te vonnen structuur Belangrijk is de interne wrijvingshoek (0')
van zand (een mechanische materiaal eigenschap), die gelijk is aan de interne wrijvingshoek van zo'n 90% van de breekbare gesteenten. Bij de meeste gesteenten varieert 9'
tussen 28° en 35° (28° < O' < 35°). De hoek (O'tussen de grootste hoofdspanning en een
zieh nieuw vormende breukzone wordt bepaald door de relatie O' = 45 o - e l / 2 . D i t
betekent dat de oriëntatie en de vorm van breuken die in het zand van analoge modellen gevormd worden gelijk zijn aan breuken i n geologische systemen. Verder is de
opschaling tussen laboratorium modeUen en geologische structuren lineair. D i t leidt tot
een fundamenteel probleem met het gebruik van zand. Ook de korrelgrootte moet
namelijk lineair worden opgeschaald bij het vergelijken van een experimenteel model
en een natuurlijk voorbeeld. Bij verhoudingen van 1:10.000 leidt dat tot korrels van 0,1
mm in het model die een steenblok van 1 m voorsteUen. D i t heeft ais consequentie dat
men wehswaar geometrieën van breuken en breuksystenien goed kan bestuderen, maar
dat processen die zich i n een breulcvlak afspelen niet bestudeerd kunnen worden.
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Kneedbaar materiaal dat goed overeenkomt met zachte Idei maar veel minder kracht nodig
heeft om te vervonnen, is een olie/water/emulsie (OWE), dat in de handel is als babycrème. Voordat het in gebruik genomen werd, zijn de rheologische eigenschappen van dit
mateiiaal zorgvuldig gemeten. Na het overschrijden van een geringe breekspanning (yield
stress) bhjft de weerstand van OWE tegen veiYorming constant voor een groot gebied van
veivortiiingssnelheden.
Deze eigenschap blijkt heel goed overeen te komen met de snelheden waarmee het analoge materiaal voor visceus gesteente gedeformeerd wordt. Deze snelheden worden
bepaald door de viscositeit van süicone putty (SP), het analoge materiaal voor steenzout.
Hoewel beide materialen zacht (ductiel) zijn, is een belangrijk verschü dat het ductiele
maar niet visceuze OWE schuifspanningen kan doorgeven, teiwijl een visceus materiaal dat
bijna niet kan (tenzij de veivormingssnelheid te groot wordt).
Technieken
De techniek voor het nabootsen van gebergtevorming is in principe vrij eenvoudig.
Gesteentelagen beginnen doorgaans als horizontale afzettingen, die veivolgens tijdens het
gebergtevormingsproces door een oveiwegend horizontale maximale hoofdspanning in
elkaar worden gedruld. Experimenteel is dit eenvoudig te realiseren. Ingewikkelder wordt
het als men processen, die zich op de grens van de diepe onderste aardkorst en de mantel afspelen, wü modelleren omdat dan de onderste laag van het model visceus dient te
zijn en het model snel instabiel wordt. Hoewel wetenschappelijk zeer interessant, zijn dergelijke modeüen van minder belang voor de praktijk van bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie en aüe andere activiteiten die meer met het bovenste gedeelte van de aardkorst
te maken hebben. Grootschalige modellen zijn niet geschikt voor het bestuderen van structuren die dhect van maatschappelijk en industrieel belang zijn, omdat te veel detaü verioren gaat.
Voor modeüen in het gebied van het 'breekbare domein' van gesteenten, is van groot
belang dat de opeenvolging van de lagen de mechanische eigenschappen van die opeenvolgmg, de mechanische stratigrafie, goed weerspiegeld. Behalve breekbaar, kneedbaar en
vloeibaar, kan dan ook variatie in sterkte van breekbare gesteenten een rol spelen. Dit is
lange tijd een probleem geweest bij analoog modelleren. Het zoeken was naar een matenaal dat de mechanische eigenschappen van zand combineerde met een grotere sterkte.
Recent hebben we dit gevonden door zand te versterken met connaat water, een waterfilmpje dat de zandkorrels bedekt zonder de poriën te vullen. De oppeivlaktespanning van
het water zorgt voor de extra bindende kracht van het vochtige zand. Door toevoeguig van
alcohol (ethanol) kan de oppeivlaktespanning naar keuze worden beïnvloed en zodoende
ook de sterkte van het materiaal. Met deze methode is het nu mogelijk om een sterke granihsche ondergrond te modelleren, die bedekt wordt door een veel zwakkere laag sedimenten.
De experimenten worden fotografisch vastgelegd, meestal in vele kleine tijd inciementen
om een goed beeld van de Idnematiek van de deformatieprocessen te verkrijgen. Eenmaal
klaar, kan een model in zijn geheel worden nat gemaakt zodat het kan worden aangesneden en behalve van buiten ook aan de binnenzijde kan worden bestudeerd om een driedimensionaal beeld te kiijgen van de gevormde struetuur. Driedimensionaal (3D) beeld
materiaal wordt ook verkregen met het gebruik van een video-laser systeem waarmee een
zogenaamde Digital Elevation Map (DEM) gemaakt wordt. Een dergelijke kaart kan een
oppeivlak van 100x100 cm beslaan, en heeft een vertikale resolutie van 0,1 mm. De D E M
kan direct in een numeriek programma geïmporteerd worden voor gebruik in numerieke
modeüen. Een laatste methode is het gebruik van een (medische) CT (computed tomograph) scanner De gegevens van een voüedige CE scan vormen een 3D volume dat met
seismische interpretatieprogrammatuur geanalyseerd kan worden. Niet alle modellen zijn
echter geschikt voor CT scanning. Veel modellen zijn te bewerkelijk en te groot om in een
CT scanner te passen. De video-laser biedt dan een goed alternatief
Voor integratie van analoge en numerieke modellen is het verder van belang dat de obser-
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vaties aan analoge modellen niet lovalitetief blijven, maar zo veel mogelijk gekwantifieeerd
worden. De D E M en 3D CT seans zijn daarbij een belangrijke stap in de goede riehting.
Een techniek die uniek is voor het tectonisch lab van de V U is het meten van in-situ spanningen in analoge modeUen. Na uitvoerige kahbratie is het mogelijk gebleken om goed
reproduceerbare spannmgsmetingen te doen. Het zijn richtingsgevoelige puntmetingen,
gedaan met kleine sensoren (~ 5 m m diameter en 1,5 mm dikte). Hoewel het een beperkhig is dat de metingen niet drie hoofdassen van een stress tensor kunnen bestrijken, is het
toch mogelijk om op basis van deze metingen kwantitatieve vergelijkingen te maken met
numeiieke modeUen.
Voorbeelden van analoge tectonische modellen
Alpen-Molasse-Jiira
Een voorbeeld van gebergtevorming op grote schaal is dat van het Alpen-Molasse-Jura systeem. Langs een noord-zuid lijn door Basel komt men vanuit het noorden eerst door de
Jura en veivolgens zeer abrupt in een vlak gebied dat de komende ruim 30 km tussen de
Jura en de Pre-Alpen bestrijkt. D i t vlakke gebied wordt gevormd door sedimenten die een
bekken opvullen. Het bekken is gevormd ,doordat het gewicht van de Alpen de aardkorst
naar beneden heeft gedrukt. Het zo ontstane bekken is geleidelijk opgevuld met erosiemateriaal van de Alpen en is dus bijna geheel vlak Het zogenaamde Molasse bekken is het
diepst aan de zuidzijde, bij de A p e n , en is zeer ondiep in het noorden aan de kant van de
Jura. De ondergrond van het bekken wordt gevormd door een dUAe laag verdampingsgesteenten, met veel anhydriet en zout. Evenals de Jura beginnen de Alpen abrupt en verrijzen als een imposante muur in het zuiden. De Alpen zijn ontstaan door het in noordwaartse richting bewegende Italië dat in botsing kwam met het Europesehe contment. I n
een laat stadiutn van de gebergtevorming (orogenese) werden de wigvormige sedimenten
in het Molasse bekken van zuid naar noord in elkaar gedrukt. De dikke lagen in het zuiden begonnen te schuiven over de gladde visceuze ondergi-ond, maar de veel dunnere en
dus zwakkere lagen in het noorden konden de schuifspanning niet weerstaan en gingen
plooien en breken, waardoor zich de Jura vormde. Om vergelijkbare geometrieën te vormen, werd de heUingshoek van het bekken 3° gemaakt, dezelfde hoek als aan de diepe
ondergrond van het Molasse is gemeten.
Het Alpen-Molasse-Jura systeem is gemodelleerd in een experiment waarbij een wig van
zand (breekbaar gesteente) horizontaal werd samengedrukt over een laag sUicon putty
(visceus verdampingsgesteente bv zout) (Eig. 1).
Gebergtefivnt
Op iets kleinere schaal beschouwen 'we een doorsnede van een gebergtefront zoals dat er
vaak uit ziet. Bij deze zogenaamde 'driehoekszone' schuü) het naar voren bewegende materiaal onder het reeds aanwezige sediment dat passief omhoog gedrukt wordt zonder verdere mterne deformatie. Deze 'passieve' zone vormt de bovenste begrenzing van een
gebied waaivan de interne stiiietuur zeer gecompliceerd kan worden. Schaalmodellen
geven dan veel steun aan geologen die de veelal slechte seismiek moeten interpreteren.
Het analoge model is gevormd met een onderiaag van zand dat werd versterkt met connaat water, een geverfd laagje werd bovendien een fractie sterker en fungeerde als onderschuivings- (undeithmsting) horizon. De sedimentau'e bovenlaag werd gemodelleerd met
droog (en dus zwak) zand waarin zich een secundaire structuur kon vormen i n de knik aan
de voorzijde van de driehoekszone (Eig. 2). Deze secundau'e breuk (out-of-sequence thrust)
kan makkelijk worden geïnterpreteerd als de randbreuk van het gebergte. U h het model
blijkt duidelijk dat dit zeker niet zo hoeft te zijn.
Interne plooiingsstructuur
Op een nog wat kleinere schaal wordt het efi'ect zichtbaar van het samendrukken van een
vrij dun gelaagd gesteentepakket. De lagen gaan plooien, en buigen voUedig door totdat
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Fig. 1. Een analoog tectonisci:
model op de
schaal van een
gebergte. Het
model werd
gerealiseerd in
een enkele
deformatie ftise
van Iwrizontale
compressie van
zuid naar
noord.
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Fig 2a. Geïnteipreteerde seisinisclw lijn door de oostelijke voetheuvels van de Canadese
Roclq' Mountains. (Lawton et al, 1996). Recente sedimenten vormen een zwakke bovenste
gesteenten omhoog wordt gedrukt, zonder verdere interne deformatie te ondergaan. De sterkere gesteenten onder de passieve 'roof thrust'zijn doorgaans zeer complex gedeformeerd en
vormen daardoor een probleem bij exploitatie in deze olie- en gasrijke gebieden.

een deel zelfs ondersteboven komt te liggen en wordt los getrokken van de rest van het
pakket zodat het een breuk voimt. Het geologisch voorbeeld laat een ontsluiting zien van
turbidieten, een gesteente waarhr oorspronkelijk veel zeer natte klei heeft gezeten. De klei
had een zeer hoog watergehalte en gedroeg zich onder druk in dit geval meer visceus dan
ductiel. Het model werd gemaakt met afwisselende laagjes van zand (5 mm) en silicone
puft)' (3 mm) (Fig. 3) die horizontaal werden samengedrakt met een snelheid van ongeveer
2 cm/uur.
Detatt van een groeiende breuktip.
De kleinste schaal waarop met op zand gebaseerde analoge modeUen kan worden gewerkt
is dat van een enkele breuk Droog cohesieloos zand leent zich echter niet goed voor experimenten op deze schaal. Bij het groeien van een breuk speelt de 'fracture toughness' een
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Fig. 2b. Analoog tectonisch model van een drielioekszone. (Besclnijving zie tekst)
rol. Dit is een maat voor de energie die nodig is om de tip van een groeiende breuk zich
verder te laten voortplanten door het materiaal. Bij droog zand speelt dit bijna geen rol, de
groei is zeer snel en kan dus ook moeilijk worden bestudeerd. De nieuwe techniek met
connaat water in het zand laat dit wel toe. Voor dit experiment werdt een laagje zand van
1 cm dikte aangebracht op een laagje silicone putty dat voor een wrijvingsloze ondergrond
zorgde. Met een draadje met een diameter die overeen kwam met de gemiddelde diameter van de gebruikte zandkorrels (ongeveer 0,1 mm) werd een vertikale snede (gedilateerde
zone) van een paar cm lengte aangebracht, dit is hetzelfde als een vertikale breukzone (die
eindigt waar de getrokken snede eindigt). Een zijde van het zandpakket, naast de breuklijn
werd nu zeer langzaam naar voren geduwd f 2 cm/uur) om een schuifvlak te creëren dat
identiek is aan een breukschuifvlak eindigend in een tip. Vanaf de tip kon de breuk nu
langzaam verder groeien. Eüerbij vormde zich secundahe coulomb shears alsmede een
aantal zeer fijne zich vertakkende schuifvlakjes (shears). Dergelijke structuren zijn bekend
uit de geologie, maar zijn niet eerder experimenteel gevormd, het model laat goed zien hoe
een dergelijke structuur kan ontstaan. De resultaten hiervan zijn van belang met name m
de civiele bouvwerken in gebergtegebieden, waar zich nieuwe breukvorming voor kan
doen op verschillende schalen.
Conclusies
Het is goed mogelijk om tectonische deformatieprocessen op kleine schaal te modeUeren.
De experimenten laten zien dat zeer goede overeenkomsten te bereiken zijn tussen analoge tectonische modellen en de geologische werkelijklieid van structuren variërend in afmeting van complete gebergteketens, en van grote en kleinere interne structuren tot aan
details zoals de tip van een groeiende breuk.
Het gebruik van analoge experimenten biedt hierbij vele mogelijklieden, naast het gebruik
van numeiieke modeUen. Het kwantificeren van waarnemingen aan analoge tectonische
modellen maakt het mogelijk om analoge en numerieke methoden te integreren en
zodoende de sterke kanten van beide methoden optimaal te benutten. Met name de resolutie van analoge modellen betreffende de geometrie van individuele breuken en van
breuksystemen is nog steeds superieur aan dat van numeiieke modeUen. Dit kan goed met
video-laser of met CE scans worden vastgelegd.
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Fig. 3. Tectonisclte stnicUnm
gedragen zicli als een 'self
similar'fractaal systeem. Dit
maal<t het mogelijic om zeer
grote stnictnren op Ideine
schaal te modelleren.

3a. Voorbeeld van een
gebroken plooi
in de Canadese Roclq>
Mountains.
Schaal - 300 m.

3b. Voorbeeld van een
gebroken plooi in Wales,
Broad Haven. Schaal 3 m.

3c. Voorbeeld van een
cmaloog model van een
gebroken plooi: analoog
tectonisch lab., W
Amsterdam. Schaal 3 cm.

3cl Schema van de vorming
van een gebroken plooi

87

Diligentia

88

secunclary
Coulomb shears

4b. Tlworetisch model mn de defomwtle
aan een breuktip.
Legenda bij Fig. 4a en 4c.
4a. Hoiizontale doorsnede door een 3D volume
CFsccm. De scans zijn gemaakt met defommtie
incretnenten van 2 min.

voorgesneden breiiln'lak
secundaire Coulomh .shears
fijn vertuide shears
275

100
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tip van
hoofdbreul^'^
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4c. Horizontale doorsneden door een 3D CF scan volittn . Detail van tip zone met
lioofilbienk, secundaire Coulomb shears en fijn veiiaicte shears. De fijne vertakte shears
zijn bekend uit de geologie maar bleken niet uit het tlieoretisch model.

Het meten van spanningen is in bepeite mate mogelijic i n analoge modellen, numeiieke
modellen zijn hier beter voor gesclrikt.
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NIEUWE M O G E L I J K H E D E N VOOR ANALYSE
VAN L E V E N S P R O C E S S E N I N C E L L E N
door
H.P. Spaink
Universiteit Leiden, Instituut Biologie

Inleiding
De recente ontwikkelingen binnen de celbiologie zijn enorm en leiden in steeds toenemende mate tot vele toepassingen o.a. in de geneeskunde. Een tweetal belangrijke nieuwe
mogelijkheden zuUen worden behandeld.
(i) Het gebruik van fluorescerende stofTen als markering van celprocessen. Bijvoorbeeld:
een eiwit waaivan men de functie wü onderzoeken kan zichtbaar worden gemaakt door
het vast te koppelen aan een ander eiwit met een kenmerkende fluorescentie. Op deze
manier is het mogelijk het eiwit te volgen in de cel.
(ii) De ontwikkeUng van moderne analysemethoden voor de detectie van fluorescentie.
Door middel van het gebniik van geavanceerde lasertechnieken is het mogelijk fluorescentie te volgen in drie dimensies van een cel zonder deze kapot te maken (de zogenaamde "confocal laser scanning microscopy"). Aangezien het gebruikte laserhcht geen
schadelijk invloeden heeft kunnen fluorescente eiwitten gevolgd worden m ruimte en tijd
tijdens de ontwikkeüng van een cel (de zogenaamde 4D microscopie). D i t maakt het dus
nu mogelijk om levensprocessen dhect te volgen op een moleculahe schaal en daarmee
de enonne complexiteit van een levende cel toonbaar en begrijpbaar te maken.
Voor ik toekom aan het verduidelijken van deze nieuwe technisehe mogelijklieden wü ik
een korte beschrijving geven van de celbiologie en daarbij aangeven waarom er binnen
deze discipline van de biologie behoefte is aan nieuwe technische mogelijkheden.
Overzicht van de ont\vikkeling van de celbiologie
Wat is celbiologie, oftewel wat zijn cellen? Na de uitvindmg van de eerste microscopen in
de zeventiende eeuw begon duidelijk te worden dat dieren en planten uit kleinere onderdelen bestaan met een afmetmg van ongeveer 1 tot 100 micrometer. Het woord cel is gebaseerd op klassieke studies van de houtvaten van de plant die onder de microscoop opgebouwd blijken te zijn uit kleine regelmatige kamertjes, cellen genaamd. Tegen het eind van
de 19e eeuw was het duidelijk dat alle levende organismen met elkaar gemeen hebben dat
ze zijn opgebouwd uit cellen; met als eenvoudigste voorbeeld de éénceUigen zoals bacteriën, amoeben en algen. Het was toen ook al duidelijk dat al dit soort eeüen zeer divers
van vorm en afmetingen kunnen zijn en dat binnen de eeüen zelf vaak weer kleinere
onderdelen onderscheidbaar zijn. De celbiologie heeft zich vervolgens zeer lang en met
groot succes bezig gehouden met de beschrijving van deze cellen.
Een grote doorbraak was de uitvmding van de electronenmicroscoop omstreeks 1930.
Door gebruik te maken van electronen in plaats van licht (dat bestaat uit fotonen) werd
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het mogehjk om details binnen een cel te onderscheiden tot op een grootte van ongeveer
2 nanometer (dit is één miljoenste gedeelte van één millimeter). Ter verduidelijldng kan ik
hieraan toevoegen dat met een gewone microscoop een bacterie van ongeveer één micrometer nog makkelijk kan worden gedetecteerd teiwijl met de electronenmicroscoop objecten die duizend keer zo klein zijn nog net kunnen worden waargenomen. Het is theoretisch zelfs mogelijk om met de electronenmicroscoop nog veel kleinere objecten te onderscheiden zoals de atomaire bouwstenen binnen de moleculen waaruit alle stoffen bestaan.
Helaas brengt het gebniik van electronen als detectieniethode ook practische problemen
met zich mee waar momenteel nog steeds een oplossing voor wordt gezocht.
Dankzij de electronenmicroscoop werd een hele nieuwe wereld van waarnemingen geopend. Het is daardoor mogelijk geworden om diverse onderdelen van cellen in groot detaü
te beschiijven en algemeen voorkomende onderdelen te herkennen. Er zijn ontelbare grote
verdiensten van deze techniek voor de biologie. Een voorbeeld is de ontdekking van vkussen, die, zoals nu algemeen bekend is, verantwoordelijk zijn voor vele ziektes. Een ander
belangrijk voorbeeld is de ontdekking ,dat aüe levende organismen op grond van de organisatie van hun cellen zijn in te delen in twee types: de zogenaamde prokaryoten en de
eukaiyoten. De prokaiyoten zijn organismen zoals bacteriën die een eenvoudige organisatie hebben. De bacterlële cel is omgeven door een stevige celwand die is opgebouwd uit
diverse soorten polymeren, met als hoofdbestanddeel bepaalde suikers en aminozuren.
Daarbinnen bevindt zich een vhesje, membraan genoemd, dat voor een groot deel bestaat
uit bepaalde soorten vetten. D i t vliesje omgeeft het waterige gedeelte van de cel waarbinnen zieh bijvoorbeeld het D N A bevindt; het D N A is de drager van de genetische informatie, oftwel het bouwplan van de cel. Ook bevindt zich hier het giootste gedeelte van alle
eiwitten (zoals bijvoorbeeld enzymen).
Bij de eukaiyoten, die ook vaak "hogere organismen" genoemd worden, is de binnenkant
van de cel heel anders georganiseerd. D i t valt met name op door de aanwezigheid van vele
compartimenten binnen de celmenibraan die zelf óók weer zijn omgeven zijn door membranen. We kunnen als het ware spreken van mhiieeüetjes die zich binnen de cel bevinden. Een voorbeeld van zo'n compartiment is de celkern waarbmnen zich het grootste
gedeelte van de genetische informatie bevindt. Daarnaast bevinden zich binnen de cel
onderdelen die essentieel zijn voor de energiehuishouding, de zogenaamde mitochondliën. De mitochondtiën bevatten zeff ook een kleine hoeveelheid erfelijk materiaal. Deze
ontdekking heeft geleid tot de inmiddels algemeen aanvaarde theorie dat deze kleine
onderdelen van de cel tijdens de evolutie ontstaan zijn uit een bacterie die ooit binnengedrongen is in de cel van een groter organisme. Vervolgens hebben beide organismen een
eeuwig verbond gesloten om samen als één organisme door het leven te gaan. Met ander
woorden: de cellen van hogere organismen zijn ontstaan uit het samengaan van verschülende eenvoudigere organismen die samen een goede taakverdeling hebben afgesproken
en veivolgens voüedig afliankeiijk van elkaar zijn geworden.
Integratie met ander disciplines
Er moet hierbij opgemerkt worden dat deze conclusie mogelijk is gemaakt, doordat de
oorspronkelijk beschrijvende studie celbiologie gedurende de laatste dertig jaar steeds sterker geïntegreerd is geraakt met biochemische analyses die zich richten op de functie van
levensprocessen. Als voorbeeld kan genoemd worden de studies aan het D N A als diager
van de genetische informatie. Als gevolg van deze integratie van celbiologische en biochemische technieken is de celbiologie zoals die nu wordt ondeiwezen aan de universiteiten
heel sterk geconcentreerd op de studie van chemische processen die plaatsvmden in de
levende cel en vandaar dat vaak gesproken wordt van moleculaire celbiologie.
Als we nu al de kennis uit deze moderne discipline moleculaire celbiologie op een rijtje
zetten, is het eigenlijk heel indrukwekkend hoeveel er nu bekend is van een cel. hi deze
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eeuw zijn er hondercWuizenden artikelen verschenen over de moleculen die in een rol spelen in een levende cel. Door de belangrijke bijdrage van de organische chemie zijn een
groot aantal van deze verbindingen gesynthetiseerd. Zo konden gericht veranderingen in
de moleculen aangebracht worden. Dit heeft het mogelijk gemaakt hun biologische ftinetie in detail te onderzoeken en het is de basis geweest voor het totstandkomen van de celbiologische modeUen zoals die nu in de leerboeken staan beschreven. Deze modeUen zijn
opgebouwd vanuit het inmiddels zeer stevige hindament van de moleculaire genetica. Een
belangrijke mijlpaal die in het begin van deze eeuw is gezet is de opheldering van de totale genetische informatie van de mens. ffierdoor wordt het mogehjk te voorspeUen welk
totaal aan producten van genen er door een mens gemaakt kunnen worden. Bovendien
kan worden vastgesteld tijdens welke levenstadia van de cel de genproducten geproduceerd
worden. D i t gebeurt met behulp van zogenaamde DNA-chips, dit zijn kleine stukjes silica
waarop tienduizenden verschillende stukjes D N A geordend zijn vastgeplakt. Een celextract
kan door deze chip worden gespoeld waarna onmiddelijk kan worden uitgelezen welke
genproducten door deze cel gemaakt konden worden.
De toekomst van de moleculaire celbiologie
Ondanks deze indmkwekkende vorderingen blijft een zekere bescheidenheid gepast, al was
het alleen maar omdat anders een verkeerde indruk kan ontstaan van de wetenschap. Als
voorbeeld dat dit makkelijk kan gebeuren blijkt uit een recent verschenen boekwerk getiteld "Het einde der wetenschap" dat is geschreven door de gerenommeerde wetenschapsjournahst John Horgan. In dit boek beschrp de auteur dat eigenlijk aUe grote wetenschappelijke ontdekkingen al zijn gedaan en dat de huidige wetenschap zich slechts bezighoudt met het invullen van details.
Niets is echter minder waar! Een pakkende omschrijving van de domheid van deze conclusie is te vinden i n het boek "Het hansgalactische liftershandboek' geschreven door
Douglas Adams, h i dit boek besclirijft Adams hoe de wat verder gevorderde extragalactische culturen over dit soort aardbewoners denken. Ik citeer: "De planeet aarde is bewoond
door levensvormen die zo verbijsterend primitief zijn dat ze nog altijd denken dat het digitaal horioge een hele belangrijke uitvinding is". Einde citaat.
In het geval van de celbiologie wil ik ook een aantal concrete argumenten geven waarom
onze kennis sterk gerelativeerd moet worden. Een belangrijk doel van celbiologische studies is te doorgronden wat de essenties zijn van een levende cel. Een belangrijke vraag hierbij is wat de minunale benodigdheden zijn voor een cel om zich te kunnen vermenigvuldigen, want dat is de basis van het leven. Een bevredigend antwoord op deze vraag zou
eigenlijk pas kunnen worden gegeven als wij in staat zouden zijn zelf een levende cel uit
afzonderiijke onderdelen te creëren. Alhoewel wij inmiddels redelijk handig zijn geworden
in het wijzigen van levensprocessen door het na-apen van natuurlijke processen, is het
creëren van een levend cel iets dat nog lang niet mogelijk is. Het principiële probleem is
dat wij na miljarden jaren van evolutie alleen nog maar te maken hebben met dusdanig
complexe vormen van leven dat de minimale basisprocessen erg moeilijk zijn te definiëren. Bij het definiëien van de belangrijkste basisprocessen is er bovendien het grote probleem dat wij van het merendeel van de moleculen van levende organismen de biochemische functie nog niet kennen. Zelfs van de moleculen waaivan we de functie wèl denken
te kennen moet worden opgemerkt dat de meeste van onze gegevens zijn verki'egen uit de
studies van levenloos materiaal en dat is aangenomen dat deze gegevens ook gelden voor
de levende situatie.
Bij moleculair biologische studies worden ceUen namelijk vaak kapot gemaakt om veivolgens de biochemische processen in een testbuisje te bestuderen.
Dit is ook een probleem met de gegevens die zijn verkregen met de electronenmicroscoop
waar altijd gewerkt wordt met dood materiaal, zodat dynamische processen niet kunnen
worden gevolgd. Bovendien is het voor deze techniek noodzakelijk, dat de studieobjecten
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worden ontdaan van water en worden ingebed in plastie, zodat er veivolgens dunne plakjes van kunnen worden gesneden. U kunt zich voorstellen dat zich in het oorspronkelijke
levende materiaal na al deze behandelingen een aantal ingrijpende veranderingen hebben
voorgedaan.
Ook bij lichtmicroscopie wordt vaak gewerkt met dood materiaal, omdat gebmik wordt
gemaakt van dodelijke fixatie- en kleurtechnieken om objecten waar te nemen. Dat betekent concreet dat we aUe gegevens gebaseerd op microscopie die momenteel worden
beschreven in de leerboeken met een korreltje zout moeten nemen. Waarschijnlijk zijn
zelfs een groot aantal basistheorieën over de opbouw van een cel geheel onjuist.
Samenvattend komt dit dus, doordat inoleculaire biologen meestal levende dingen moesten doodmaken voordat ze iets goed konden bestuderen.
Het gebniik van fluorescentieanalyse
Hier gloort nu nieuw licht voor de celbiologie! D i t nieuwe licht is afkomstig van nieuwe
laserapparatuur waarmee we beter gebruik kunnen maken van het principe van fluorescentie. Deze fluorescentie kan worden gedetecteerd met behulp van laserapparaten, we
spreken dan van lasermicroscopie. Het principe van aüe laserapparatuur is dat licht uitgezonden wordt van precies één bepaalde golflengte zodat dit door ons oog gedetecteerd
wordt als licht van een bepaalde Meur. In tegensteUing daarmee stralen andere Uchtbronnen, zoals de zon, licht uit met een breed scala aan golflengtes en dit hcht wordt daardoor
ervaren als de kleur wit. Indien dit witte licht tegen kfeurstofien opbotst worden bepaalde
golflengtes geabsorbeerd zodat het gereflecteerde hcht een bepaalde kleur krijgt. Indien het
zonlicht bijvoorbeeld door een blauw glaasje valt zullen de rode golflengtes worden geabsorbeerd. Met een blauw glaasje en een rode laserpointer kan dit principe makkelijk worden
gedemonstreerd. Het licht van een rode laserpointer kan het blauwe glas niet passeren. Het
hcht wordt echter wel doorgelaten door een rood glaasje. De klassieke kleurniiddelen in de
microscopie zijn alle gebaseerd op het principe van absorptie van hcht zoals het geval is met
gekleurd glas. Het gebruik van dit soort kunstmatige kleurniiddelen om objecten te zien binnen een cel heeft echter een groot aantal nadelen. Naast het feit dat de kleurreactie
schadelijk kan zijn voor de cel is het ook praetisch onmogelijk om meerdere kleuren te
combineren.
Het principe van fluorescentie, biedt veel meer mogelijkheden (zie bijvoorbeeld Lakowitcz,
1999). Fluorescentie is oorspronkelijk ontdekt met de stof calciumfluoride, ook bekend
onder de oude naam vloeispaat. Bij fluorescentie wordt er door een molecuul licht uitgezonden indien het wordt bestraald met hcht van een bepaalde golflengte, bijvoorbeeld met
behulp van laserapparatuur. Het uitgestraalde hcht is van een andere golflengte dan het
ingestraalde Hcht en kan veivofgens zeer gevoehg worden gedetecteerd.
D f t proces is echter vaak niet met het blote oog waar te nemen omdat het fluoreseentielicht te zwak is of omdat de golflengtes vaUen buiten de schaal van het zichtbare licht. Een
groot aantal belangiijke biologische moleculen die in de natuur voorkomt is van nature
fluorescent.
Vanzelfsprekend kan natuuriijke autofluorescentie (indien aanwezig) van onderdelen van
de cel worden bekeken, maar de mogelijkheden worden veel groter als fluorescerende
labels in de cellen worden gebracht b.v door opname via plasmamembraan, door microinjectie, of door expressie van reportergenen met fluorescerende genproducten zoals
"Green Fluorescent Protein" (GFP) (uit de kwal Aequoiia victoria). Het GFP is zeer algemeen toepasbaar; het kan gemakkelijk tot expressie worden gebracht in pro- en eukaryoten. Door de constructie van genen die coderen voor fusie-eiwitten met het GFP kunnen
eiwitten voorzien worden van een fluorescent baken (zie figuur). Met andere woorden: de
karakteristieke fluorescentie van GFP wordt vastgekoppeld aan een te onderzoeken eiwit.
Voorbeelden van de toepassingen van GFP zijn het volgen van genexpressie, lokahsatie van
eiwitten binnen de celcompartimenten en eiwitsecretie.
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Bovenstaand figuur toont liet prineipe van de constructie van fusies tussen het GFP gen
en een gen dat codeert voor een te onderzoeken eiwit (als voorbeeld genaamd eiwit X).
D i t met behulp van genetische manipulatie technieken geconstrueerde fusiegen wordt binnengebracht in het te onder-zoeken organisme. Door de aanwezigheid van een promoter
(een code i n het D N A die herkent wordt door RNA polymerase en andere hulp eiwitten)
wordt dan boodschapper RNA (niRNA) geproduceert dat wordt vertaald in een fluorescent
fusie-eiwit. Er moet dan op diverse manieren worden gecontroleerd of het fusie-eiwit nog
steeds functioneel is i n de cel. D i t kan bijvoorbeeld gebeuren door het fusiegen binnen te
brengen in een mutant die gestoord is in de functie van gen X en vervolgens te analyseren
of de functie van gen X weer wordt hersteld door de aanwezigheid van het fusiegen. Door
ceUen vervolgens met een geschikte laserstraal af te tasten kan het gedrag van moleculen
dus in een levende cel worden geobserveerd.
Analyse van moleculaire gegevens
Door de beschikbaarheid van vele nieuwe fysische analyse methoden voor fluorescentie
gaan de mogelijkheden van het gebniik van fluorescentie echter nog veel verder dan alleen
het volgen van de moleculen in de cel. Het is namelijk ook mogelijk om interacties tussen
afzonderlijke moleculen te detecteren en hun onderlinge afstanden tijdens die interacties
zeer nauwkeurig te bepalen. De nauwkeurigheid van afstandsbepaling is hierbij groter dan
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mogelijk is met de electioneiimieroscoop. Voor dit soort toepassingen volstaat het niet om
te werken met eenvoudige lasers zoals een laserpointer. I n plaats daaivan wordt in ons
laboratorium nu gewerkt met een nieuwe generatie van laserapparatuur. Een van de bijzondere eigensehappen van deze laserapparatuur is, dat er zeer korte felle pulsjes van rood
licht door worden afgegeven. Deze pulsjes licht zijn extreem kort, elk puisje duurt slechts
ongeveer 100 femtoseconden. Dat betekent dat binnen één seconde tienduizend miljard
van deze pulsjes passen. De bedoeling is echter dat relatief slechts weinig van zulke pulsjes worden afgegeven, zodat er aan het biologische preparaat in totaal slechts weinig energie wordt toegediend en de kans op beschadigingen minimaal is. Onze nieuwe laserapparatuur heeft veel belangrijke voordelen. Een daaivan is dat ook ceUen die heel diep in weefsels hggen kunnen worden bekeken doordat de felle flitsjes rood licht veel beter kunnen
doordringen. Bovendien kunnen ook stoffen geanalyseerd worden waaivan de fluorescentie valt buiten het zichtbare golflengtebereik, het zogenaamde ultraviolet. D i t is mogelijk
doordat bij hoge energiedichtheden twee rode fotonen vaak tegelijk een electron kunnen
aanslaan en dat daardoor hun gezamenlijke energie voldoende is om fluorescentie in een
lagere golflengte dan het rood teweeg te brengen. D i t principe dat fotonen van lagere energie (e.g. met een rode golflengte) in staat zijn om fluorescentie in een hoger energiebereik
(e.g. met een blauwe excitatie golflengte) te veroorzaken wordt 2-foton fluorescentieniicroscopie genoemd.
Een van de belangrijke toepassingen van laseis is dat ook het emissie spectrum van een
fluorescente stof precies kan worden gemeten: met zogenaamde spectrale confocale laser
scan apparatuur. Bovendien zijn reeent microscopen ontwUdceld die gebruik maken van
het feit dat fluorescentie licht ook een bepaalde levensduur heeft. I n andere woorden: het
duurt enige tijd (in de orde van nanoseconden) totdat het licht dat binnenkomt (de excitatie) er ook weer uitkomt (de emissie). Deze zeer korte tijd kan zeer precies worden gemeten en blijkt karakteristiek te zijn voor iedere stof en zelfs afliankeiijk te zijn van de omgeving van die stof Deze en diverse andere moderne bioiysische methoden maken het
momenteel mogelijk om ingewikkelde moleculaire processen in de levende cel te bestuderen door bijvoorbeeld afstanden tussen moleculen te nieten tot op de nanometerschaal.
Het spreekt voor zich dat voor het interpreteren van de gegevens die met dit soort technieken worden verkregen een goede samenwerking met lysici essentieel is. Gelukkig blijken ook vele fysici nieuwe uitdagingen te zien in het besclnijven van het gedrag van individuele moleculen in levende cellen zodat er een goede basis is voor samenwerking. Het
daarmee beoogde bijsteUen van onze biochemische modeUen voor de situatie in een
levende cel vereist een brede multidisciplinake samenwerking. In Leiden is momenteel een
consortium van biologen, medici, chemici, lysici en mathematici gevormd die gezamenlijk
dit soort nieuwe uitdaghigen willen aangaan. D i t consortium is genaamd CMBS (center for
molecular biosciences).
Men moet zich bovendien realiseren dat levende ceUen dusdanig complex zijn, dat zelfs
de hedendaagse generatie van supercomputers nog niet in staat is de te verkrijgen meetgegevens van moleculaire interacties te veiwerken, laat staan dat we momenteel in staat zijn
om ze allemaal goed door te rekenen om te komen tot voorspeUende modeUen. Een nieuwe interessante ontwikkeUng is dat biologen ook zelf kunnen bijdragen aan nieuwe
rekentechnieken door de ontwü±eling van zogenaamde DNA-computers (zie Henkei,
Schmidt, Spamk en Rozenberg, 2000). Ook dit soort DNA-computers maakt weer gebruik
van fluorescentietechnieken en laserapparatuur zodat dit soort onderzoek in samenwerking met informatici zeer goed past in het Leidse CMBS.
Keuze van niodelorganisnien voor de celbiologie
Een laatste punt dat ik nog graag wil behandelen is de keuze van het organisme waarmee
binnen de celbiologie gewerkt wordt, met name in ons eigen onderzoek. Het ligt voor de
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hand om te steUen dat hindamentele vragen over levensprocessen het best beantwoord
kunnen worden door de sttidie aan ééncelhge organismen aangezien hier alle processen
die noodzakelijk zijn voor het leven in één cel zijn geconcentreerd. Het blijkt echter hadihe dat de studie aan ééncellige organistnen is ondergebracht bij de discipline microbiologie terwijl de celbiologie zich meestal geiieht heeft op de bestudermg van cellen van
meercellige organismen.
Als reden hieivoor zou kunnen worden genoetnd dat de ceUen van de meeste ééncellige
orgatiismen relatief kleine aftnetingen hebben vergeleken met de ceUen van hogere organismen en dat ze daardoor met tnicroscopische technieken veel moeilijker te bestuderen
zijn. Er zijn echter vele uitzonderingen op deze regel: bepaalde soorten amoeben bijvoorbeeld en zelfs sommige bacteriën kunnen wel tot 1 millimeter groot worden en bij de
microscopische analyse van deze eeUen zijn er geen technische nadelen in vergehjking met
de bestudering van meercellige orgatiismen. Een andere reden zou kunnen zijn dat de celbiologie een zeer belangrijke rol speelt binnen de geneeskunde en dat daarom de meeste
aandacht is besteed aan de studie van dieriijke eeUen. D i t neemt echter niet weg dat het
hl alle gevallen makkelijker lijkt de basale vragen binnen de celbiologie te bestuderen aan
de hand van eencellige organismen, al was het alleen maar omdat ze vaak eenvoudiger
genetisch zijn te manipuleren en omdat ze beter onder de microscoop passen. Bovendien
is de totale genetische informatie (genaamd het "genoom") bij de hooggespeciahseerde
meercelhge eukaryoten, zoals de mens, veel groter dan bij bacteriën.
Er zijn echter inmiddels ook goede argumenten aan te voeren om juist complexe eukaryote organismen als belangrijkste model voor basaal celbiologisch onderzoek te gebruiken,
zonder hierbij medische argumenten te gebruiken. Ten eerste wil ik aanvoeren dat de huidige beschikbare genetische technieken de laatste jaren dusdanig zijn verbeterd dat zelfs
eukaryote organismen met grote genomen zoals de mens zeer makkelijk zijn te analyseren.
Er zijn zelfs voordelen aan de genetische studie van eukaryoten verbonden doordat de
variatie van de structuur van genen uit een eukaiyotisch genoom veel kleiner is dan bij
bacteriën. Deze kleinere variatie wordt gedeeltelijk verklaart uit het feit dat eukaiyote organismen een veel klemere generatietijd hebben en daardoor minder snel kunnen evolueren
dan de zeer snel delende bacteriën. Ten tweede zijn de biochemische processen die plaatsvinden in een eukaryoot duidelijk verdeeld in apparte compaitimenten die afzonderlijk
bestudeerd kunnen worden. Als een enkel voorbeeld kan genoemd worden de celkern
waarin zich het genetisch materiaal van eukaryote cellen bevindt en waar ook het proces
van transcriptie van het D N A naar mRNA plaatsvmdt. D i t transcriptieprocessen is daardoor gescheiden te analyseren van vele andere enzymatische processen die in de rest van
de cel plaatsvinden. Bij bacteriën is geen appart compartiment aanwezig voor het genetisch materiaal, en daardoor kunnen wij dus het proces van transcriptie niet makkelijk
scheiden van alle overige enzymatische processen. Als laatste voordeel kan genoemd worden dat bacteriën veelal m het bezit zijn van een stevige celwand. Deze celwand bemoeilijkt cellulaire functieanalyse met behulp van diverse biophysische technieken die gebruik
maken van dunne microbuisjes die op of door het celoppeivlak gebracht worden. Bijvoorbeeld de veelgebruikte electrophysiologische metingen van dierlijke cellen kunnen
niet bij bacteriën worden uitgevoerd.
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1. Inhoduction - Tlie sulphur cycle and poUutton
In the last deeades, environmental engineering gave enormous attention to the generation,
impact and abatement of poUution by organic matter, including soluble, particulate and
xenobiotic organics. hi addition, also the effect of and removal strategies for the nutrients
nitrogen and phosphorous have been focal points for many etivironmental disciplines.
Compared to pollution by carbon, tutrogen and phosphorous, the polluting effects and
associated treatment technologies of sulphur induced pollution received far less attention,
despite that natural ecosystems and urban environments have been seriously affected by
sulphur pollution.
Big environmental problems can arise when the natural sulphur cycle is disturbed (Smet
et al., 1998; Tichy et al., 1998; Lens et al, 1998a). Increased anthropogetrie activities disturb
the natural sulphur cycle, thus leading to local imbalances of the sulphur, but also of the
organic tnatter, nitrogen or heavy metal cycles. Many adverse effects from sulphur pollution are weU known. These include poUution of the water (e.g. acidification, leaching of
toxic metals, elevated sulphate levels in natural waters, potential production of corrosive
and toxic sulphide), air (SOj, odorous volatUe sulphur compounds) and soil/sediment
compartments of the environment. Atmospheric release of reduced sulphur compounds
(HjS, organic sulphur compounds as COS, CSj, MeSH, McjS,...) easily results in odor
problems, as these compounds have odor tlri'esholds m the ppb range. The solubilisation
of SO2 to sulphuric acid (H2SO4) yields acid rainwater (pH 2-3) that decreases the viability and species diversity of (weakly buffered) receiving water bodies. H2SO4 can also be
formed from II2S, a process responsible for corrosion of many materials. In wastewater collection systems, corrosion rates of 5 mm/year have been reported (Hao et al., 1996).
2. n i e biological sulphur cycle: options for pollution contiol
Sulphur is an essential element for the growth of many life forms (microorganisms, plants,
animals). Their sulphur content varies between 0.1 and 1.5% of dry weight. Within a frame
of global biogeochemical cycling, sulphur is transformed with respect to its oxidation state
(ranging from -2 in sulphide to + 6 in sulphate), its chetriical (organic, inorganic) and its
physical (gas, hquid or solid) status (Fig. 1). Global planetaty sulphur cycling generates an
accumulation of solid-state sulphur stocks, due to the formation of reduced, highly insoluble sulphidic precipitates. These can be involved in geomorphological processes, leading
to sulphur containing (0.1-10%) coal, oü or sulphidic tninerals (pyrites, copper sulphides).

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 8f. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 3 februari 2003.
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Fig. 1. Scliematic representation of tiie microbial snlpimr cycle

The study of the mierobiota present in the sulphur cyele was already initiated at the end
of the 19"' centuty with the pioneering work of the fatuous microbiologists Winogradsky
and Beijerinck Sulphur conversions involve the tnetabolism of several different specific
groups of bacteria, e.g. sulphate reducing bacteria, phototrophic sulphur bacteria and
thiobacilh, specialised to use these sulphur compounds in thek different redox states.
Many of these bacteria possess unique metabohe and eco-pliysiological features. This is
clearly illustrated by the recent discovery of TInomargarita namibiensis, the largest bacterial species known thus far with an average size of about 0.75 mm (Schulz et al., 1999).
Matiy of the microbial conversions of the sulphur cycle can also be implemented for pollution control techniques (Table 1). Besides end-of-pipe solutions, also sulphur cycle based
technologies amred at sulphur recycling or pollution prevention are presently emerging.
3. Function and stnictiue of sulphate reducing granules and biofilms
Bioreactors treating sulphurous poUutants rely on the retention within the reactor of specific mierobiota from the sulphur cycle that cany out a specific, wanted conversion (e.g.
sulphate reduction or sulphide oxidation). Thus far, most bioreactors for sulphate reduction utilise bacterial ceUs, immobihsed in granules (no carrier material required; Fig. 2) or
biofüms (cells attached to a carrier material).
To study the structure and functioning of sulphate reducmg granules and biofilms, specif
ic analytical tools are currently available. Molecular techniques such as denaturant gradient gel eleetroforetie (DGGE) extraction and ribosomal RNA (mostly 16S rRNA) probes
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Table 1.
Ovei-view of applications in environmental biotechnology that mainly utilise
conversions from the microbial sulphur cycle
Application

Siilplnu' conversion ntilised

Typical waste sfieam

Wastewater tieatiuent
Removal of oxidised sulphurous SO42- and/or SO32- reduction
compounds (sulphate, Sulphite + pailial S2- oxidation to S"
and thiosulphate)

Industrial wastewaters, acid mine
drainage and spent sulphuric
acid

Sulphide removal

Partial S2- oxidation to S°

Industrial wastewaters

Heavy metal removal

SO42- reduction

Extensive treatment in wetlands
or anaerobic ponds
High rate reactors for process
water, acid mine drainage and
ground water

Nitrogen removal

S2-, S° and SjOj^- oxidation

Domestic wastewater

Removal of xenobiotics

8042- reduction

Textile wastewaters

Microaerobic treatment

hitemal sulphur cycle m a biofim Domestic sewage

Off-gas treatment
Biofiltration of gases

Oxidation of S^- and organosulphur compounds

Biogas, malodorous gases from
composting and farming

Treatment of scrubbing waters

SO42- and/or S032Teduction +
partial S^-oxidation to S"

Scrubbing waters of S02-rich
gasses

Bioleaching of metals

S2- oxidation

Sewage sludge, compost

Desulphurization

Organo-sulphur oxidation

Waste rubber

Gypsum processmg

SO^^' reduction

Waste gj'psum depots

Bioleaching of metals

S2- oxidation

Dredged sediments and spoils

Pliytoextraction

SO42- uptake by plants

Dredged sediments and spoils

Degradation of xenobiotics

SO42- reduction

PCB contaminated soil slurries

Solid waste treatment

IVeatment of soils and sediments

can be used to characterise the microorganisms present (Santegoeds et al., 1999). Thus, one
can detect the presence of a specific species or a group of bacterial species in a particular
type of granule or blofilm. Moreover, when using fluoreseently labeUed 16S rRNA probes,
bacteria can be spatially locahsed within the floe, granule or blofilm.
The presence of a bacterium, as detected by e.g. 16S rRNA probes, does not always reflect
its metabohe activity. Therefore, one would need to use either niRNA probes or to determine the local concentration of reaction products in silu. By using miniaturised electrodes,
one can indeed determine the local concentration of a chemical compound with a 1 iim
spatial resolution (Santegoeds et al., 1999). A whole range of microelectrodes is currently
avaUable, including those for pH, sulphide, glucose and methane. Upon penetrating a
granule or biofilni with such a microelectrode, a microprofile is recorded, from which a
localised activity distribution can be calculated.
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Fig. 2. Siilphidogenic reactor and granular .sludge. (A) Therinopliilic (55 oC) laboratoiy scale
sulphidogenic UASB reactor. Civss-sectioned thermopltilk UASB aggregate obseived with (B)
ligid microscopy and (C) bacii-scatteriiig scaiming electron microscopy. Darii areas indicate
regions with Ingher biouiass conceidratious, whereas ligid areas indicate regions with high
metal content. (D) High resolution scaiming electron microscopic image of a UASB giwmle
sliowing tlie mierobiota present.

Transport of reaction products is an important factor determining the overaU process kinetics of bioreactors. DiflFusional transport is the mean transport process in sulphidogenic
granular sludge. Using pulsed field gradient nuclear magnetic resonance (PFG NMR), one
can non destructively determine the diflfusivity of granular sludges or biofilms, either as an
average value of the sludge (Beuling et al. 1998) or spatially resolved (with a 80 |am resolution. High resolution N M R can also contribute to the optimisation of sulphate reducing
granular sludge, as it gives information on the specific metabohe pathways foUowed to
degrade organic matter. Therefore, one follows the decrease of the '^C labelled substrate
(non radioactive) and the accumulation of '^C labelled intermediates (Lens et al., 1998b).
3. Sulphate reduction in bioreactors for wastewater treatment
3.1. Methanogenic wastewater treatment
In anaerobic wastewater treatment, sulphate reduction has been for many years considered
rather unwanted, since the production of H2S causes a multitude of problems, such as toxicity, corrosion, odour, increase of the hquid eflQuent COD, reduced quality and amount
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Table 2. Process technological measures lo reduce the reactor sulphide concentration,
thus allowing the integration of methanogenesis and sulphate reduchon in anaerobic
bioreactors
Measure
A. Dilution of the injluent
N o n sulphate containing process water
Recycle of eflluent after a sulphide removal step by:
- Sulphide stripping
- Sulphide precipitation
- Biological sulphide oxidation to elemental sulphur
Tliiobacillus sjx, oxygen
Tltiobacillus dettltriftcans, nitrate
Chlorobiutti liinicola, sunhght
- Chemical oxidation to elemental sulphur
Ferric sulphate/silicone supported reactor
B. Decrease of Ihe wiiomzed

sulphide

concentration

Elevation of the reactor p H
Elevation of the reactor temperature
Precipitation of sulpiride, e.g. with uon salts
Stripping of the reactor liquid using
- High mixing degree inside the reactor
- Recirculation of biogas after scrubbing
- Other stripping gas (e.g. N2)
C. Separation of sulphide production and

methanogenesis

Two stage anaerobic digestion
USSR for growth of SRB in top compartment
M u l t i step process D. Selective inhibition of SRB Sulphate analogues (e.g. Mobybdate)
Transition elements
Antibiotics

of biogas (Lens et al., 1998a). Emphasis of the research in the past has been mainly on the
prevention or minimisation of sulphate reduction during methanogenic wastewater treatment. Presently, it can be concluded that anaerobic treatment of sulphate-rich wastewater
is well possible by applying adequate measures aUowing an integration of sulphate reduction with methanogenesis (Table 2).
3.2. Bioreactors for sulphide production
More recentiy interest has grown in applying sulphate reduction for the treatment of specific waste streams (Table 1). Sulphidogenic granules can be obtained by starting to feed
methanogenic granular sludge a sulphate rich wastewater. However, it can take a very long
time before the sulphate reducers ean outcompete the methanogens. Using a mathematical model, Omil et al. (1998) showed that the competition between acetate utilising SRB
and M B is very time consuming. For a granular sludge with an inoculum size of 10^ and
109 cells o f respectively acetotrophic SRB and MB, it was calculated that it will take over
1000 days before the size of both populations is equal. This time period can be shortened
by manipulating the population size of SRB and M B in the inoculum sludge, by i.e. deae-
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tivating methanogens with ehloroform {Visser et al, 1993) or addition of pure cultures of
sulphate reducing bacteria (0'Flaherty et al, 1998).
For the treatment of inorgatric wastewaters, e.g. acid mine drainage or flue gas scrubbing
waters, the choice of electron donor is an important design parameter One can either supply an organic wastewater (e.g. molasses) as electron donor, although this increases the risk
of rest poUutants. For high rate sulphate reducing bioreactors supplied with a H2/CO2 mixture or synthesis gas (H2/CO2/CO), high conversion rates can be obtained in mesophilic
(30 OC; van Houten et al., 1996) or thermophUie (55 "C) aulift reactors in a short (10 days)
start up period. The disadvantage of airiift reactors are the high pressure drop of the water
column that needs to be overcome. Use of ceU suspension bioreactors might be an elegant alternative for this (Lens et al., 2003). In H2/CO2 fed reactor systems, a consortium of
SRB [Desidfovibrio sp.) and homoacetogens (Acetobacteriiim sp.) develop. When adding
methanol under thermophilic (55-65 °C) conditions, it is indh'ectly converted via H2/CO2
(Vallero et af, 2003). Complete acetate removal is a limiting factor in high rate H2/CO2,
methanol or acetate fed rate sulphate reducing reactors. Despite the excess of acetate to
reduce aU sulphate present, acetate accumulates in the effluent. Addition of nitrate to the
last compartment of a baffled reactor is an elegant way to remove acetate (Lens et al., 2000).
4. PoUution prevention and sulphur recovery/reuse
4.1. Desulphurisation of resources
f n envu-onmental technology, increasing attention is given to pollution prevention and
closing water and resource cycles, rather than to treat polluted end-streams. In this
approach, desulphurisation of raw materials plays a key role. Different biological possibUities to avoid poUution by desulphurisation of resources are currently under development,
including minerals, coal, oil and even waste tire rubber (Lens et af, 2002).
4.2. Sulphur recovery and reuse
Another option to minimise pollution is to recover sulphur from waste streams and recycle it. Combination of sulphate reduction with biological or physical chemical sulphide
oxidation (Table 2) aUows a complete removal of sulphur from wastestreams by its conversion mto insoluble elemental sulphur. The produced sulphur can be separated from the
hquid stream and re-utilised as fertUiser or as raw material for sulphuric acid production.
Many industrial wastestreams and also H2S containing gas-streams contain low amounts
of organic material, but high concentrations of inorganic reduced sulphur compounds and
are therefore selective towards obligate chemohthotrophs. Indeed, non-sterile laboratoiy
and pilot plant studies, inoculated with obligatoiy autotrophic species from the genus
Tliiobacilhis form stable microbial communities when supplied with high sulphide and low
organic influent. Biotechnological sulphide removing methods based on such cultures
have been described using Tliiobacilhis thiopanis, Thiobacillus deiiitrificaiis or Tliiobacilhis
ferrooxidaiis (Pandey & Malhotra, 1999).
An aerobic biotechnological sulphide-removing method was developed, based on the ability of coloriess bacteria to partially oxidise sulphide to elemental sulphur (H2S + 0.5 O2 —
> S" -1- H2O) (Buisman et al., 1990). Usually, coloriess sulphur bacteria completely oxidise
sulphide to sulphate (H2S + 2 O2 —> SO42- + 2H+), generating more metabolically useful
energy compared to the partial oxidation of sulphide. In order to obtain elemental sulphur
(S") as the end product, sulphide oxidation must be forced in the direction of elemental
sulphur production, for example by high sulphide loads or low oxygen concentrations.
Sulphur formation can be regulated by dosing stoichiometric amounts of oxygen, but
recently a more rigid control mechanism, by means of monitoring the redox potential, was
used (Pandey & Malhotra, 1999).
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Table 3. Oveivievv of microbial metal reduction reactions
Reactton

Microorganism

Uranium reduction
U«+
> U-tt

Arsenium reduction
As5+
> As3+

Geobacter metallirediicens
Shewanella pulrefaciens
Desidfovibrio
Clostridium spp.
Eavobcicterium spp.
TImuerci seieuatis
D. desulpluiricaus
Many bacteria
Enterobacter cloacae HOI
Desulfovibrio
D. desulpliuricans
Desulfovibrio vulgaris
Pseudomonas sp.
Micrococcus sp.
Geospirilhim arsenopliilus
Clirysiogenes arsenatis

Vanadium reduction

Desulfotoinacnlum
aiiripigmentum
Pseudomonas spp.

Selenium reduction
Se6+
> SeO

Chromium reduction
C,-6+
> cr>
Molydenum reduction
U6+
> u-t-^

V5+

Growth
+
+
-

+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+

> V3+

Copper reduction
Cu2+
> Cu+

Tliiobacillus

Mercury reduction
Hg2+
>HgO

many bacteria
G. metallireduceiis
G. metallirediicens
Bacilhis subtilis
Desulfovibrio sp.
G. inetallireducens

Gold reduction
Ai,3+
> AuO
Silver reduction
Ag+
> AgO

ferrooxidaiis

_

+
_

-

-

5. Technological implications of the sulphur cycle for the cycling of other elements
The sulphur cycle conversions do not only involve the element sulphur, but also dhectly
influence the organic matter, nitrogen and heavy metal conversions and fluxes withm natural or man-made ecosystems. Therefore, one can also use the sulphur cycle as the driving
force for some specific envhonmental biotechnological applications, i.e. the removal of
heavy metals or nitrogen or the degradation of (recalcitrant) organic matter.
5.1. Nitrogen
The interactions between the sulphur and nitrogen cycles allow a fast and eificient removal
of nitrogen from both drinking and wastewater. The sulphur can be supplied either as elemental sulphur (as fixed bed reactor) or as thiosulphate (biofUin reactors). I f the later reactor type is propeily operated, specific strains of Tliiobacillus denitnflcans develop, which are
highly active at low (10 "C) temperatures (Chazal & Lens, 2000). This opens very promising perspectives for denitrification of drinking water under psychrophilic conditions.
5.2. Dissimilatoiy metal reduction
The use of sulphide precipitation for heavy metals removal from mine water or metal polluted ground water is weU known (Fig. 6). Moreover, many strains of SRB are capable of
removmg metaUoid oxyanions, e.g. those of molybdenum (Mo), Seletiium (Se), Chromium
(Cr) and Uranium (U), by their dissimilatoiy metabohsm (Table 3). Note that all these met-
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alloids are toxic in high concentrations and molybdate (M0O42-) and selenate (Se 0^2-) are
actual inhibitors of SRB, as these structural analogues of the sulphate molecule are used
by ATP sulphui-ylase. Thus, the SRB cell becomes ATP depleted. In ease of dissimilatoiy
metal reduction, electrons are transferred from organic matter to the oxidised forms of the
oxyanions. The reductases involved are quite common, e.g. a hydrogenase coupled to
cytochrome c for Chromate and c3 cytochrome for Uranylate. The oxyanions are removed
from the liquid phase because the soluble oxidised oxyanion (e.g. Mo O42-) is reduced by
SRB into insoluble phases (M0S2 or M o O j ) . Tucker et al. (1998) describe a process using
polyaciylamide gel immobilised Desulfovibrio
desulphwicans
and Desulfovibrio
vulgaris
cehs, which obtained metal removal efficiencies of 86 - 96% for initial concentrations of 1
n i M M o O42- and Se O42-.
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D E M O L E C U L A I R E B A S I S VAN
D A R M K A N K E R : VAN G E N T O T G E N E Z I N G
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Prof. dr R. Fodde
Afdeling Experimentele Pathologie, Josephine Nefkens histituut,
Erasmus Medisch Centtxitii

Intro: kanker en kanliergenetlca
Wat is kanker? Het 'online' Van Dale woordenboek van het hedendaagse Nederiands definieert kanker als een "ziekte die zicli openbaart als een lovaadaardig woekergezwel aan organen". Toen ik naar Nederiand kwam en de Nederiandse taal leerde kennen viel het mij op
dat het woord kanker additionele negatieve betekenissen heeft: ondergang, lamad, plaag,
pest. Maar bovendien: een kankeraar is iemand die steeds moppert, en kankeren wordt
gedefmieerd als "zich woekerend verspreiden" of "mopperen", aldus Van Dale. En het wordt
erger: een "kanlierlijer" is een rotzak in het hedendaagse Nederiands.
In de voetbaUerij wordt het woord kanker ook vaak buiten de context gebruikt. I k was blij
te zien dat de supportersvereniging Eeyenoord een symbolische onderscheiding van de
KNVB ontving voor de actie 'Legioen tegen kanker'. De actie heeft als doel het woord kanker niet meer te gebruiken als scheldwoord.Maar wat wordt er iru precies verstaan onder
katrker en katrkergenetica? Kanker is een ziekte waarbij de normale groei en dehng van
sommige lichaamsceUen verkeerd loopt. CeUen zijn de bouwstenen van aUe organen en
weefsels in het liehaam. Voortdurend worden door eeldeling nieuwe cellen gevormd. D i t
is noodzakelijk om te kunnen groeien, maar ook om beschadigde en verouderde cellen te
kunnen veivangen. I n ons hchaam delen normale cellen zich op gecontroleerde wijze.
Wanneer eellen zich ongeremd delen, omliggende weefsels oveiwoekeren en losraken
zodat ze zich in het hchaam kunnen verspreiden (uitzaaien), spreekt men van kanker Een
benigne of goedaardige tumor is een langzaam groeiend gezwel, dat bijna altijd sterk ingekapseld is en niet door barrières heen kan groeien of zich kan uitzaaien. Pathologen noemen een tumor kwaadaardig als hij zieh elders in het hchaam kan uitzaaien o f als hij
nabijgelegen weefsels beschadigt bij het groeien.
Kanker ontstaat dus uit een enkele cel van ons lichaam die een groeivoordeel heeft ten
opzichte van de omliggende cellen. Zo'n groeivoordeel is het resultaat van een mutatie in
genen die de dehng van cellen reguleren en controleren. Additionele mutaties zorgen voor
additionele groeivoordelen zodat een gezwel kan ontstaan. Het ontstaan en de ontwikkelingvan een kwaadaardig gezwel is dus een ineerstapsproces waar verschillende genen een
mutatie moeten ondergaan en dat vele jaren kan duren. Daarom wordt kanker meestal op
latere leeftijd geconstateerd.
Deze genmutaties zijn 'somatisch', dat wil zeggen dat ze in het D N A van een enkele cel
voorkomen en dus niet doorgegeven worden aan de nakomelingen van het aangedane
individu. De meeste gevaUen van kanker zijn het resultaat van meerdere van deze somati-
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sche mutaties en worden 'spomdisclf genoemd, want ze l<:omen voor in enkele, geïsoleerde individuen in de populatie. Somatisehe mutaties kutrnen ontstaan o.a. door blootstelling aan schadelijke omgevingsfactoren. Een bekend voorbeeld daaivan is sigarettenrook
De rook bevat stolfen die het D N A beschadigen en dat kan tot gevolg hebben dat longkanker ontstaat. Ook voeding kan stoffen bevatten die het D N A beschadigen. Zo is bekend
dat veelvuldig nuttigen van gebraden en gebakken vlees kan leiden tot kanker in het darmkanaal.
Voor bijna elke vorm van kanker is een erfelijk syndroom bekend waardoor de individuen
een genetische aanleg voor het ontwikkelen van dit type kanker hebben. I n dit geval zijn
predisponerende DNA-mutaties reeds in alle hchaamsceUen en dus ook in de geslachtscellen van het hchaam aanwezig. Via de geslachtsceUen kan zo'n mutatie doorgegeven
worden aan de nakomehngen van dit individu. Hoewel deze erfelijke kankersyndromen
zeldzaam zijn, veroorzaken ze significante morbiditeit en mottaliteit in de betrokken families. Daarnaast vormen deze syndromen ook unieke modellen om de genen te identificeren die een bijdrage leveren aan het ontstaan van kanker en hun functie te bestuderen. Met
behulp van DNA-diagnostiek kunnen familieleden getest worden op de aanwezigheid van
de predisponerende mutatie voordat de ziekte zieh manifesteert. Deze 'pre-symptomatische' diagnose maakt de vroege detectie van de ziekte mogelijk en geeft een significante
verhoging van de overlevingskansen van de niutatiedragers. De genen die voor deze erfelijke kankersyndromen verantwoordelijk zijn, spelen vaak ook een belangrijke rol bij het
ontstaan van de vaker voorkomende sporadische vormen. Het bestuderen van deze genetische aandoeningen is daarom van groot belang voor het ophelderen van de onderliggende mechanismen van kanker in het algemeen en voor het ontwikkelen van doelgerichte therapieën.
2. Dannkaiiker
Kanker van de dikke darm en de endeldarm is één van de meest voorkomende vormen
van kanker onder volwassenen en is van alle kankeivomien de op één na belangrijkste
doodsoorzaak i n de westerse wereld, met name in Europa, Noord-Amerika, Japan en
Australië. Een op de 20 mensen kiijgt deze ziekte. Er Nederland wordt per jaar bij ongeveer 8000 mensen dikke- darmkanker vastgesteld en ongeveer 4000 overlijden hieraan op
een jaarlijkse basis.
Darmkanker is een "politicalJy-correcte" aandoening en komt voor in alle lagen van de
bevolking. Beroemde patiënten zijn o.a. Audrey Hepburn, Charies Schultz en Ronald
Reagan. Zelfs de paus bleef niet gespaard! Voeding speelt zeker een rol in het ontstaan van
danrrkanker. Zo weet men bijvoorbeeld dat dierlijke vetten potentiële carcinogene stoffen
zijn wanneer men ze in grote mate gebruikt. Voedingswaren als fruft en groenten bevatten
juist beschermende stoffen zoals vezels en vitaminen.
Dikke-darmkanker is een kwaadaardig gezwel van het slijmvlies van de dikke darm. Het
begint met een goedaardig uitgroeisel, een pohep of adenoom, dat i n de loop van de tijd
groter wordt en uiteindelijk resulteert in een kwaadaardig carcinoom. Een poliep is een uitstulping van het slijmvlies, het weefsel dat de binnenkant van de darm bekleedt. Per definitie is een pohep goedaardig, dat wil zeggen dat het omringende weefsel wel opzij gedrukt
wordt, maar zoirder al te veel schade aan te richten.
Na verloop van tijd wordt een klein percentage, ongeveer 5%, van de poliepen kwaadaardig, dat wü zeggen dat de tumor het omringende weefsel bmnendrmgt en beschadigt. Het
kwaadaardige carcinoom zal uiteindelijk in andere vitale organen buiten het spijsverteringskanaal, met name de lever, uitzaaien en morbiditeü en mortaliteit veroorzaken. Omdat
iedere poliep de potentie heeft zich tot carcinoom te ontwikkelen, wordt i n de regel elke
poliep veiwijderd.
Darmkanker is een uitstekend voorbeeld van een ziekte die goed te voorkomen is met
behulp van periodieke controle, in dit geval een endoscopisch onderzoek Met behulp van
colonoscopic, waarbij de arts via de anus een optisch buisje i n de dikke darm brengt, kan

Diligentia

107

men de wand van de hele diklce darm beldjken en zo eventuele ongereehtigdheden opsporen en vewijderen.
Meestal wordt de kwaadaardige tumor met een deel van de dikke darm door de chirurg
verwijderd. Afliankeiijk van de mate waarin de tumor is doorgegroeid in de darmwand,
wordt aanvullende therapie gegeven, bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling.
Darmkankerpreventie met behulp van regelmatige colonoscopieën vanaf het 50^"= levensjaar in de algemene populatie en levenslang in risicodragende individuen kan de ziekte
voorkomen en de mortaliteit tot één-derde verminderen.
De iiiortahteit van dikke-darmkanker is ongeveer 40%, hetgeen 7% minder is dan 10 jaar
geleden. Deze veriaging van de mortaliteit wordt veroorzaald: door verschillende factoren,
zoals regelmatige endoscopische controles die vroege detectie en resectie van een goedaardig gezwel mogelijk maakt voordat kanker zich ontwikkelt. Ook de vooruitgang in de
behandelwijze draagt bij aan een afnemende mortahteit.
Samenvattend, dames en lieren:
• Darmkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker en de tweede oorzaak van mortaliteit door kanker na longkanker.
• Zowel mannen als vrouwen zijn risicodragend.
• f f e t risico neemt toe met de leeftijd.
• De meeste darmkankers ontstaan als pohepen.
• Eenderde van de mortaliteit door darmkanker is te voorkomen door regelmatige endoscopische controles vanaf het 50s'<= jaar.
Vanuit een wetenschappelijk standpunt vormt darmkanker een uniek tnodel om tumoiinitiatie en progressie te bestuderen. Chirurgen en gastro-enterologen kunnen tumoren in verschillende fasen van bet gi'oeiproees resecteren zodat deze in wetenschappelijke laboratoria bestudeerd kunnen worden. ICen Kinzier en Bert Vogelstein hebben aangetoond dat
specifieke genmutaties elke stap van deze adenoom-carcinoomsequentie kenmerken.
Mutaties in het APC-gen initiëren tumorigenese in de grote meerderheid van de gevallen.
Maar kanker is een multifactoriële aandoening en veriies van het APC-gen alleen is niet
voldoende. Additionele mutaties in minstens 3 andere genen zijn noodzakelijk om van
goedaardig adenoom tot kwaadaardig carcinoom te evolueren.
f f e t is nu de taak van de moleculahe celbiologen om de mechanismen die aan tumorinitiatie en progressie h i de darm ten grondslag liggen op te helderen zodat op specifieke
moleculaire targets gebaseerde therapieën ontwikkeld kunnen worden.
3. Erfelijke dikke-darmkanker
Bij ongeveer 5 a 10 procent van de dartiikankerpatiënten is er sprake van een erfelijke vorm.
De twee voornaamste erfelijke darmkatikersyndrotnen zijn met name interessant otndat de
genen die in deze patiënten gemuteerd zijn, tevens een doorslaggevende rol in het ontstaan
en de progressie van sporadische darmkanker spelen: het betreft Familiaire Adenomatenze
Polyposis of EAP, veroorzaakt door mutaties in het APC-gen, en het Lyncli syndroom of
Hereditaiy Non-Polyposis Colorectal Cancer (afgekort ffNPCC), veroorzaakt 'door mutaties hr de zogenaamde mismatch repair genen (MMR).
Erfelijke dikke-darmkanker onderscheidt zich op een aantal punten van de niet-erfelijke
vorm. Zo wordt de erfelijke vorm op jongere leeftijd vastgesteld, meestal voor het vijftigste
levensjaar Daarnaast worden de meeste etfelijke darmkanker syndromen gekenmerkt door
een verhoogde kans op het ontwikkelen van additionele tumoren zowel in de dikke darm
als ook in andere organen.
4. Dannkankeronderaoek in Leiden:
muismodellen, stamceldilïerentiatie en genetische instabiliteit
De Leidse klinische en moleculaire analyse van FAP en HNPCC, een gezamenlijke inspanning van ons laboratorium, de Stichthig Opsporing Etfelijke Tumoren (STOET), het
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Klinisch Genetisch Centiiim Leiden, de LUMC-afdelingen Pathologie, Heelkunde en
Maag-, Darm- en Leverziekten, en vele andere nationale en internationale partners, gefinancierd door het ICWF, NWO, en ZON-MW, heefi geleid tot een verbeterde diagnose en
behandeling van de ziekte in deze faniihes en tot het ophelderen van de onderliggende
tiioleculahe mechanistiien.
De mutatie-analyse van het APC-gen in familiaire adenomatenze polyposis is exemplarisch
voor zijn impact op de gezondheid en het welzijn van de aangedane en de gezonde individuen. FAP is een autosomaal dominante aandoening, dat wil zeggen dat 50% van de
nakomelmgen van een drager van een APC- of MMR-mutatie de ziekte zal ontwikkelen.
Met behulp van D N A diagnostiek kan bepaald worden welke familieleden de mutatie dragen voordat de ziekte zieh manifesteeit. Regelmatige endoscopische controle van deze
individuen leidt tot vroegtijdige detectie en chirurgische of endoscopische resectie van
darmpoliepen. Voordat DNA-diagnostiek mogelijk was, moesten ahe leden van deze famiües regelmatig endoscopische controles ondergaan. Met behulp van DNA-analyse wordt
dit onderzoek bespaard aan de gezonde, niet tnutatiedragende individuen tnet de nodige
medische en financiële voordelen.
In Leiden bevmdt zich de grootste verzameling ter wereld van etfelijke daimkanker-fatnihes afkomstig uit Nederland, vele Europese landen, Austrahë en de VS. Mutatie-analyse in
deze families werd uitgevoerd in ons laboratoriutn en stelde ons in staat otn zogenaamde
genotype-fenotype-correlaties te leggen, dat wü zeggen het voorspellen van de klinische
kenmerken van de ziekte aan de hand van het soort defect in specifieke genen.
De identificatie van de genen die verantwoordelijk zijn voor erfelijke en sporadische darmkanker, heeft het mogelijk gemaakt diemiodeUen voor darmkanker te genereren en de
onderliggende ceUulahe en moleculaire mechanismen op te helderen.
In ons laboratoriutn in Leiden werden verschillende tnuismodellen voor darmkanker ontwikkeld en gekarakteriseerd. Deze proefdieren worden wereldwijd gebruiirt voor het testen
van experunentele therapieën en voor het bestuderen van het ontstaan en de progressie
van kanker
De moleculahe en genetische analyse van erfelijke damikanker heeft uiteindelijk geleid tot
het ophelderen van de mechanismen die aan het merendeel van dartnkankergevallen m
de algetnene populatie ten grondslag liggen. Het blijkt dat defecten in signaaltransductie
aan de basis hggen van het ontstaan van een gezwel en de uitgroei tot een kwaadaardig
carcinoom. Onder signaaltransductie wordt verstaan de capaciteit van een cel om signalen
van buiten de cel, zoals hortiionen of groeifactoren, te kunnen opvangen en specifieke
opdrachten zoals celdeling, migratie, differentiatie en geprogratnmeerde celdood te kunnen uitvoeren. De controle op deze functies wordt uitgevoerd door een zeer complex netwerk van extraceUulake signalen die van buitenaf naar binnen in de cel overgebracht moeten worden. Zo'n netwerk is het best vergelijkbaar tnet een stroomkring, een electrisch cireuft, of een klein maar dichtbevolkt land met zeer druk autoverkeer
Een cotnplex netwerk van snelwegen, kruispunten, stoplichten, rotondes, etc. is noodzakelijk om het intense verkeer te reguleren zonder fnevorming en vertragingen. I n de cel controleert het APCgen een belangrijk signaal- transductiesnelweg, de zgn. Wnt-signaal-toansductie pathway
APC-mutaties, vergelijkbaar met slecht functionerende ministers van Verkeer en Waterstaat,
resulteren in het verliezen van controle over dit drukke verkeer en leiden tot ceUen die
ongeremd delen, of niet op het vastgestelde tijdstip differentiëren of doodgaan. Met andere woorden, tot het ontstaan van kanker.
Strikt gecontroleerde signaaltransductie is buitengewoon belangrijk in verschillende weef
seis van ons hchaam, zoals de darm, maar ook het beenmerg of de huid die gekenmerkt
worden door een zeer hoge omzetsnelheid van cellen die zich regelmatig moeten vernieuwen. Deze weefsels bevatten de zogenaamde volwassen stamcellen, dat wil zeggen
ongespecialiseerde cellen die voortdurend delen zodat nieuwe gespecialiseerde eellen de
beschadigde en verouderde bouwstenen kunnen veivangen.
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Ons spijsverteringskanaal is bedekt met een laag eellen die plooien vormt, de zgn. villi en
crypten. De darm-stamcellen bevinden zich aan de onderkant van de crypt waar ze zich
continu delen en zo nieuwe cellen genereren die omhoog migreren en zich speciahseren
om diverse fiincties te kunnen uitvoeren, zoals de adsorptie van water en voedingstoffen.
Op het topje van de vUlus gaan deze ceUen geprogr-ammeerd dood en worden in het darmkanaal losgelaten. I n dergelijke dynamische weefsels moet de verhouding tussen nieuw
gevormde eeUen en ceUen die doodgaan in evenwicht blijven: voor iedere nieuw gevormde cel moet er ook een cel doodgaan. Het evenwicht tussen celdeling en celdood wordt
door middel van signaaltransductie geregeld.
Het eiwitproduct van het APC-gen reguleert zo'n signaaltransductie pathway de Wnt pathway In aft\'ezigheid van het Wnt-signaal buiten de cel wordt signaaltransductie binnen de
cel door APC geremd zodat de darmeel migreert, zich speeiahseert en op het juiste
moment uitemdelijk doodgaat. In aanwezigheid van het extracellulaire Wnt-signaal, wordt
APC zelf geremd zodat de signaaltransductie door kan gaan en de cel zijn stamcelkennierken behoudt. APC-mutaties resulteren in de voortdurende activatie van deze signaaltransductie en in stamceUen die blijven delen. D i t verstoort het evenwicht tussen celdood
en celproliferatie, hetgeen het begm is van de formatie van een daniipoliep.
Controle van signaaltransductie is niet de enige functie van APC in de cel. Samen met het
team in Utrecht, hebben wij als eersten aangetoond dat verlies van APC-functie tot chro¬
mosomale instabiliteit leidt.
Het oorspronkelijk idee was dat de genetische instabUiteit die de meerderheid van de
dannkankergevaUen kenmerkt en die de slechte prognose van deze tumoren veroorzaakt,
de zogenaamde chromosomale instabüiteit, ook door APC veroorzaakt zou kunnen worden.
Analyse van de rol van APC tijdens de celdeling heeft aangetoond dat het eiwit zich aan
het ceUulaire skelet bindt, dat zorgt voor het eerlijk verdelen van de gedupliceerde clrromosomen naar de twee dochtercellen. De LUMC-afdeling Moleculahe Celbiologie heeft
laten zien dat eeUen met APC-mutaties vaak gekenmerkt worden door een afwijkend aantal en type chromosomen. Dezelfde afdeling is nu bezig om te bepalen op welk tijdstip i n
de progressie van adenoom tot carcinoom cliromosomale hrstabffiteit een ciiiciale rol
speelt.
Samenvattend, de gezamenlijke mspannmg van ons laboratorium m Leiden en dat in
Utrecht heeft geleid tot het ophelderen van de dubbele rol van APC-mutaties bij het ontstaan en de progi-essie van daimkanker: een defect in signaaltransductie veroorzaakt ongecontroleerde celdeling, remt stamceldifferentiatie en leidt uiteindelijk tot het ontstaan van
een goedaardige poliep. Daarnaast kan APC, door zijn functie in de distributie van de
chromosomen tijdens celdelmg, ook een rol spelen in het ontstaan van additionele mutaties en het uitgroeien van de pohep tot een kwaadaardig gezwel.
5. Van gen tot kliniek
Het ophelderen van de moleculaire en cellulaire mechanismen die aan darmkanker ten
grondslag liggen heeff belangiijke consequenties voor de preventie en therapie van deze
ziekte. Deze "moleculaire kennis" kan vertaald worden in doelgerichte therapieën die voor
de patiënten effectiever en minder toxisch zijn dan de huidige chenio- en radiotherapie,
die zowel de tumor als de gezonde ceUen aantast.
Een eerste voorbeeld hieivan is het concept dat kanker veroorzaakt wordt door een stamceldifferentiatie-defect. De huidige geneesmiddelen, gericht tegen de gedifferentieerde
tumorcellen, zullen de tumor aantasten en verkleinen. Helaas zuUen de overlevende
tumorstamceUen zorgen dat na verioop van tijd de tumor opnieuw kan groeien en morbiditeit en mortahteit veroorzaken. Aan de hand van de moleculaire mechanismen die de
tumorstamcellen in stand houden, kunnen nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld worden die
gericht zijn tegen dit prolifererende hart van het gezwel. Het selectief aantasten van de
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tumorstamcellen of het aanzetten tot terminale dinerentiatie, zal zorgen dat de tumor zijn
capaciteit om nieuwe ceUen te genereren verhest en zal zodoende niet meer terug kunnen
keren.
Een tweede voorbeeld van de vertaling van fundamenteel onderzoek naar preventie en therapie is een geneesmiddel dat iedereen kent: Aspirine.
Aspuine is één van de oudste geneesmiddelen: het werkzame bestanddeel, acetylsalicylzuur, is de synthetische versie van een ruw extract van de wügenbast die al in de eerste
eeuw door de Griekse arts Dioscorides gebruikt werd als ontstekingsremmer, pijn- en
koortsstillen Pas in 1860, toen men in staat was om synthetisch acetylsaheylzuur onder de
naam van aspirine commercieel te produceren, werd het gebruik van wilg-extracten als
geneesmiddel tegen ontsteking en koorts minder.
Wat is de functie van aspirine (d.w.z. salieylaten) in planten? Planten hebben geen immuunsysteem en salieylaten worden specifiek gesynthetiseerd rondom eeUen die aangetast worden door externe pathogenen zoals virussen en parasieten. Hier moduleren salieylaten signaaltransductie en kunnen tot selectieve dood van de aangetaste ceUen leiden.
Veel aandacht werd daarna besteed aan de capaciteit van asphine en andere, vergelijkbare ontstekhigsremmers om de sj'nthese van prostaglandines te remmen. Prostaglandmes
zijn op hormoon gelijkende stoffen die in vrijwel alle weefsels van het hchaam voorkomen
en gevormd worden bij een ontsteking. Prostaglandmes spelen ook een rol in kanker waar
ze eeldeling en angiogenese stimuleren. Recentelijk is gebleken dat dezelfde enzymen die
voor prostaglandine-synthese zorgen en die door aspirine geremd worden, i n de cel door
APC en de Wnt- signaaltransductie pathway gereguleerd worden. OpvaUend genoeg komen
dezelfde enzymen in darmkankerceUen hoog tot expressie, waarschijnlijk als consequentie
van APC-inactivatie. Deze obseivaties hebben geleid tot de hypothese dat aspirme een preventieve en/of therapeutische werking in de behandeling van darmkanker zou kunnen
hebben.
Vele epidemiologische studies hebben inderdaad aangetoond dat regelmatig gebruik van
aspirme tot een halveiing van de incidentie en mortahteit van darmkanker kan leiden.
Aan de hand van deze obseivaties heeft de farmacologische industrie doelgerichte ontstekingsremmers als Celecoxib op de markt gebracht die in erfelijk-darmkankerpatiënten tot
een signiTicante vermindering van het aantal poliepen resulteren.
De plantaardige afkomst van asphine is ook een interessant gegeven in de relatie tussen
darmkanker en voeding,
Zoals eerder gezegd komt darmkanker vooral in geïndustiiahseerde landen voor, met name
in Noord-Amerika en Europa. Lr 1969 obseiveert Dennis Burkitt dat de incidentie van
darmkanker in Afrika vele malen lager is dan in de westerse wereld en dat het groente- en
vezelrijke dieet van Afrikanen een preventieve rol zou kunnen spelen. Het is al vastgesteld
dat vleesproducten in ons westerse dieet een belangrjke rol in de hoge darmkanker-mcidentie in geïndustrialiseerde landen spelen. Ook is het een opmerkelijk feit dat de groenten, geproduceerd door onze moderne voedselindustrie, mmder sahcylaten bevatten dan
dezelfde groenten uit minder ontwikkelde landen.
Het is geen wonder dat onze mooie en glanzende supermarkt-groenten minder sahcylaten
bevatten gezien het beschermende effect van insecticiden en pesticiden, die de natuurlijke rol van sahcylaten overnemen en ze overbodig maken. De vraag is in hoeverre dit gebrek
aan sahcylaten in ons dieet een rol speelt in de hoge incidentie van daimkanker
Met deze obseivaties en gedachten in het achterhoofd, heeft prof John Burn van de
University of Newcastie upon Tyne in Engeland een genetische trial opgezet: the Cancelled
Action for Polyp Prevention, oftewel the CAPP study. Het doel van de CAPP- studie is oiii de
preventieve werking van asphine en zetmeel, de voornaamste component van bet vezelrijke dieet in minder ontwikkelde landen, in individuen met een genetische aanleg voor
darmkanker te bestuderen. Het betrekken van EAP (in CAPP 1) en HNPCC (CAPP 2)
patiënten hr zo'n trial heeft vele voordelen: om te beginnen zijn deze patiënten zeer gemotiveerd: ze kennen de ziekte als geen ander en werken enthousiast samen met de klinici.
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die door middel van regelmatige controles de tumoren vroegtijdig kunnen detecteren en
verwijderen, onhafliankelijk van de uitkomst van de trial. IBovendien maakt de zeer hoge
kans dat deze individuen darmkanker ontwikkelen de trial effectiever en eist een kleiner
aantal patiënten voor statistisch significante resultaten. CAPP is oorspronkelijk een
Europese studie, maar werd reeent uitgebreid met deelnemers uit andere werelddelen, met
name Noord-Amerika en Australië.
Het ontwerp van de CAPP-studie is eenvoudig: er zijn vier takken of groepen individuen
die op een dagelijkse basis aspirine en zetmeel, asphine en placebo, zetmeel en placebo,
óf alleen placebo nemen voor een peiiode van twee tot vier jaar De studie is op dit
moment gaande en ik kan helaas geen definitieve resultaten melden.
Dames en heren, de toekomst is nu. De tijd is nu rijp om onze moleculahe kennis naar
doelgerichte preventieve maatregelen en geneesmiddelen te vertalen. De moleculaire
mechanismen die darmkanker veroorzaken zijn door fundamenteel ondeKoek deels opgehelderd en effectievere etr minder toxische geneesmiddelen kunnen door de farma-industrie ontworpen worden. Deze worden eerst in preklinische dierniodellen getest en veivolgens, wanneer zij gevalideerd zijn voor het gebruik hi de mens, door middel van genetische trials zoals de CAPP-studie, door individuen met een erfelijke aanleg voor darmkanker uitgetest worden. Uitemdehjk kunnen succesvolle geneesmiddelen ook gebruikt worden voor de behandeling van de vaker voorkomende sporadische patiënten.

FOTONISCHE KRISTALSTRUCTUREN
door
H.W.M. Salemink
center of NanoMaterials - Dept. o f Applied Physics
en COBRA research schoolTechnische Universiteit Eindhoven

Fotonische-kristalstructuren vormen een relatief nieuw onderzoeksgebied i n optische
materiaaliysica, het maakt gebruik van mathematische concepten uit de vaste-stoflysica
(bandstructuur) en nano-technologische fabrckagefaciUteiten: wereldwijd wordt dit onderzoek gemotiveerd als basiswerk voor toekomstige optische geïntegreerde ch-cuits, op basis
van fundamenteel fysische onderzoeksinteressen. Op deze gronden sluit dit werkterrein
goed aan bij huidige trends in mathematische fysica, nieuwe functies i n de IC technologie
en bij nanotechnologie. I n dit artikel wordt ingegaan op de rol die "fotonische kristal structuren" kunnen spelen in toekomstige optische geïntegreerde chips (fotonische IC's). Ter
inleiding zuUen enkele belangrijke fysische aspekten van de eigenschappen van glasvezel
voor optische communicatie alsinede de stand van zaken van de huidige optische IC's
worden toegelicht. Daarna worden aspecten van fotonische kristallen beschreven en wordt
anngegeven waar deze concepten mogelijk in de toekomst gebruik zullen vinden.
In afgelopen twee decaden heef) optica, gerelateerd aan vaste-stof fysica, een belangrijke
rol gespeeld in optische opslagmedia (CD-ROM en DVD) en m de optische telecommunicatie.
De optische telecom industiie heeft wereldwijde toepassing gevonden door het beschikbaar komen van drie essentiële componenten: (i) de halfgeleideiiaser als hoogfrequent
moduleerbare lichtbron, (ii) de extreme lage optische verliezen die mogelijk zijn in
glasvezels en (üi) de mogelijkheid om optische versterkers te maken waarbij het signaal
optisch blijft (dus geen elektrisch/optische omzetting plaats vindt). Een schetsmatige
doorsnede van een optische glasvezel is gegeven in figuur 1. Het spectrale deel dat voor
optische telecom relevant is, bevindt zich tussen 1300 en 1600 nanometer (1,3 tot 1,6 (rm)
en een karakteristiek spectrum van de optische verhezen in een dergelijke glasvezel is afgebeeld in figuur 2 [1]. Voor hoge-kwaliteit glasvezels, gebaseerd op Si02_ vertoont dit spectrum i n essentie vier relevante delen: (1) een afname van de verliezen ten gevolgen van verstrooiing aan individuele defecten (ongeveer volgens een Rayleigh-verstrooiingsgedrag) tot
1400 nanometer, (2) een toename van verliezen tengevolge van absorptie aan de (boventonen van) moleculaire vibratie-overgangen aan Si- en O- gerelateerde verbindingen in het
materiaal, (3) een duidelijke absoiptie-piek ten gevolge van absorptie aan de OH-boventoon bij 1400 nanometer (veroorzaakt door de fundamentele absorptiegolflengte van 2800
nanometer) en (4) een lokaal minimum rond 1530 nanometer. Het nauwe golflengte venster bij 1300 nanometer is eveneens in gebruik als beperkt transmissie-gebied voor een
enkele golflengte. Het gebied rond 1530 nanometer is echter in praktijk veel relevanter
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SiO? gebaseerde glasvezel

Mantel /
Gladding
ca. 50 mn
Kern diameter
ca. 9 nm

De kern is een Ge-gedoteerd SiOg cylinder. De refractive index
van de kern is hoger dan die van cladding i.v.m. optische
golf-geleiding in dit gebied met hogere dielektrische waarde.

Fig.1. Doorsnede van een glasvezel voor oplische communicatie,

gebaseerd op S/O2,
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Ftg.2. Optisclie demping van t}'pisclie glas]>ezel, gefabriceerd op basis van Si02^
Ziclttbaar zijn drie gebieden van verliezen tengevolge van versUvolng (scatter), OH absoiptie en
IR absoiptie aan vibratie overgangen van liet basismateriaal. Er is een relatief breed venster met
lage verliezen rond 1550 nanometer, gebruikt voor transmissie van meerdere golflengtes.
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Er 4f- Core level transitions iii optical amplification scheme

radiation-less
transition
1

Optical pump
980 mil
semicon laser
(InGaAs)

level lifetime 10 ms

Rmission manifold Er-levels 1535-1560 nm

Fig.3. Optisclie 4 f - core-niveaii's van liet Erbiinn-ion, met de 1550 nm overgangen die voor
optiselie versterking gebniila worden. De popidatie-niversie van dit niveau vindt plaats door
optisch pompen via de 980 nm overgang.

omdat dit venster: (a) substantieel lagere verliezen heeft, (b) een breder golflengte gebied
omvat en (c) samenvalt met het „gain-speetrum" van optische versterkers, waardoor in dit
gebied (1525-1560 nanometer) de signalen optisch versterkt kunnen worden. De lage verliezen (a) leiden ertoe dat de afstand tussen optische versterkers in de praktijk van
glasvezel-netwerken 40 tot 70 kilometer kan bedragen. De breedte van dit 1530 nm venster
(b) van circa 30 nm laat toe dat gelijktijdig meerdere optische golflengten onafliankelijk
getransporteerd kunnen worden (wavelength multiplexing), h i degelijke meer-golflengte
systemen kan het aantal golflengten oplopen van 16 tot 128, wat een overeenkomstige vergroting van de transportcapaciteit betekent. Te bedenken is dat de signalen op elk van deze
golflengten via de laser-zenders gemoduleerd worden tot frequenties van 10 tot 40 GHz,
hetgeen via elektronisch multiplexen het veiweven van informatie op elke gofflengte
mogelijk maakt. De flexible inzet van electronische verweving en het gebruik van kanalen
in optischegolflengten leidt tot transportcapaciteiten van 160 Gb/s tot 5 Tb/s [refl]. Voor
meergolflengte-systenien is noodzakelijk dat de signalen optisch gescheiden kunnen worden via optische filter-"devices" met een adequaat scheidend vermogen. De optische versterking (c) vmdt plaats in segmenten van de glasvezel die met het zeldzame aard-materiaal erbium (Er) gedoteerd zijn. Het 4f core niveau van Er-ionen, ingebouwd in de Si02 kern
van de glasvezel, vertoont een optische overgang rond 1535 nm (figuur 3): door de enigzins
wisselende mbouw (coördinatie) van dit Er-ion in de amorfe glasmatrix is dit niveau verbreedt tot een optische band van 1535 tot 1560 nm [2]. Optisch pompen met 980 n m laserlicht en de relatief lange levensduur in de verbrede band maken een populatie-inversie en
daarmee laserwerking en versterking mogelijk in deze 1550 nm band.
Het is de combinatie van de genoemde optisch-fysische eigenschappen die hi afgelopen
decennia geleid heeft tot de reaüsatie van meer-golflengte optische transport systemen van
zeer hoge capaciteit, flexibiliteit en electronische en optische veiwevenheid (multiplexing).
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Planaire lichtgeieider in fotonisch IC.
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Fig.4. Schematisch aanzidit van een planaiie golfgeleider: de (donkere) iiern geleidt de optisclie finx, analoog aan de fiber-keiv in fig.1.
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Fig.5. Afmetingen van planaire (single-mode) golfgeleider gebaseerd op SiON materiaal
De foto geeft een doorsnede van de golfgeleidei's in een optisch koppelgebiecl waar twee
golfgeleiders over bepaalde afstand parallel lopen.
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Het ontwerpen van zogenaamde Optiselie (Photonische) geïntegreerde Circuits (PICs)
wordt nagestreefd otn de functionaliteit van optische signaalveiwerking een vergelijkbaar
industrieel traject te laten doodopen als in de electronische IC industrie in afgelopen vier
decennia, met het doel via procesbeheersing en integratie de voordelen van "economy of
scale" door te voeren. Een voorbeeld van een gebruikte optische golfgeleiderstructuur in
een planahe IC technologie is geschetst in figuur 4 [3]. h i vergelijking met de cylindiische
vorm van de glasvezel (figuur 1) is dit een "planahe" versie van deze structuur, aangepast
op de technologie en ontwerp-tnogelijldieden van de halfgeleider-fabricagetechnologie,
tnet name het aanbrengen van dunne composiet-lagen [4], lithografie en structurering op
de schaal van (sub)niicron dhnensie. Voor een PIC gebaseerd op sihcium-oxy-nitride
(SiON), materialen uit de silicium IC technologie, zijn typische afmetingen en parameters
weergegeven in figuur 5. Belangrijke parameters voor een succesvoUe reahsatie zijn de
beheersing van laagdiktes, brekingsindex, materiaal-stress, ruwheid van verticale wanden
van de golfgeleider, en conforme overgroei van de top-laag. Voor de eigenschappen van de
optische filters die hiermee gemaakt worden, zijn bepalende eigenschappen: optische inen uitkoppelverliezen, on-chip optische veifiezen, polarisatie-gevoeligheid en de tolerantie
van de optische "performance" in relatie tot beheersmg van de fabiicage-technologie. Een
wezenlijk voordeel van deze SiON technologie is de mogelijklieid om kromtestralen van
0.5 tot 1.0 m m in de layout van de IC te realiseren, wat tot relatief hoge integratie van
golfgeleider-ontwerp voert. Een voorbeeld van een dergelijke layout is een optisch füter
voor toepassing in het 1550 nm venster, waaimee 1 uit 16 golflengtes in of uit de transportstroom gefilterd kan worden (figuur 6) [5]: dit ontwerp berust op achter elkaar
geschakelde Mach-Zehnder (MZ) interferometers die apart (thermisch) verstemd kunnen
worden. Door de keuze voor de M Z interferometers is een groot aantal gebogen golfgeleidersegmenten nodig en deze worden in de SiON technologie met 0.5 m m bochtstraal ontworpen: door dit compacte layout kan ook het design eenvoudig "omgebogen" worden
waardoor een goed gebruik van het IC oppeivlak wordt gerealiseert. Een dergelijke PIC f i l ter past binnen een afmeting van 75x18 mni2 . I n genoemde SiON technologie bedragen
de optische propagatie-veriiezen 0.10 db/cni, waardoor de on-chip optische verliezen (1.5
db) vergelijkbaar of lager zijn dan de in- en uit-koppelverliezen van chip naar glasvezel. Een

Fig.6. Layout van een optiscii filter (multiplexer) gebaseerd op planaire golfgeleider
(ref.5).
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Optical fSiO?) fiber transmission spectrum
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Fig. 7. Spectrum van een versteinbaar filter voor 1 uit 16 golflengtes in het 1550
venster.
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Fig8. Schematische weergave van fotonische kristalstructuren voor ID, 2D en 3D optische
elementen, gebaseerd op een stivctinele modulatie (afivisseling) van de dielectrisclie eigenschappen in bet inateilaal
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voorbeeld van de filter-eigenschappen van een (iets eenvoudiger) optisch filter voor het
1550 nm venster is gegeven in figuur 7: de transmissie-karakteristiek voor een 12-stage f i l ter heeft een vlaklce pass-band top tengevolge van bet specifieke ontwerp en door de (thermische) fijnafstemmmg. Ook is te zien hoe de optische golflengten als "transportkanalen"
geseheiden kunnen worden, hier op een afstand van ca. 12 mri in het 1550 nm venster
Het is te veiwachten dat dergelijke compacte filters een aanzet gaan geven tot een generatie van fotonische I C "devices", waarbij verdere functionahteit met schakelaars, equalizers
en met laser-integratie een doorslaggevende rol spelen voor succesvoUe acceptatie in systemen.
Ten behoeve van deze voortschrijdende functionahteit en integratie wordt gezocht naar
concepten die een verdergaande „verdichting" van optische functies mogelijk maken en
algemeen wordt veiwacht dat "fotonische-kristalstructuren" hierbij nuttig zullen worden [6].
Het concept van "fotonisehe-kiistalstrueturen" benut een vergelijkbaar model als in het
bepalen van de elektronische bandstructuur in de vaste stof op grond van electronische
potentialen verdeeld over een laistallijn rooster. Zoals wel bekend uit het 2-dmiensionale
ICronig-Penney model, vertoont de electronische structuur van de vaste-stof als functie van
de energie de zogenaamde "energie-banden" van toegestane eleetrontoestanden en verboden energie-zones ("bandgaps").
In het fotonisch-kristalconcept worden fotonische toestandsdichtheden beschouwd,
gebaseerd diëlectirsche potentialen op een bepaalde roosterstructuur. hr vergelijkmg met
de vaste-stof bandstiiictuur zijn de electronische potentialen veivangen door diëlectrische
modulaties en is de roostersttiictuur niet op atomaire schaal maar op de schaal van de
golflengte in het dielectricum, typisch op een roosterafstand van 400-500 nanometer.
Dergelijke roosters kunnen in een, twee of drie dimensies geplaatst worden (figuur 8). Een
eenvoudig voorbeeld is een modulatie van de diëlectrische waarde (met name de brekingsindex) van het bestudeerde medium hi een richting: in een I D tnodel is een diëlectrische lagen structuur gevormd waarin de brekingsindex wisselt tussen twee waarden
(Bragg reflector). De Maxwellvergelijkhigen en de randvoorwaarden leiden tot de spectrale
eigenschappen. Voor 2D fotonische kristallen wordt uitgegaan van een mattix van diëlectrische modulatie in twee dimensies: dit kunnen diëlectrische "blokjes materiaal" met een
hogere brekingsindex zijn dan de omgeving, of de "inverse" structuur van gaten in een
diëlectrische laag (figuur 8). Een voorbeeld van de berekende fotonische bandstructuur
voor diëlectrische "staven" in een oxidisch materiaal met lage brekingsindex is gegeven in
figuur 9, voor optische TE en T M polarisatie modes. Voor dit materiaal met lage index is
aUeen een kleine bandgap te zien in de T M polarisatie bij een genormaliseerde frequentie van 0.5 (horizontale band en gap in density of states voor de T M polarisatie). I n het
algemeen is de modulatie-periode een fractie van de golflengte en korter naamiate de
diëlectrische waarde hoger is. Om practische (fabricage-) redenen bestaan dergelijke 2D
kristalstructuren veelal uit een matrix van "gaten" die gefabriceerd worden in een diëlectrisch medium, bijvoorbeeld in een laag van silicium, oxide of halfgeleider-composieten.
Het TE veld accumuleert in de materiaalsecties met hogere index: derhalve leidt de keuze
van een diëlectrische modulatie via staven of gaten normaal tot een polarisatie-voorkeur,
hetgeen een intrinsiek nadeel van 2D fotonische kiistalstrueturen is.
Op basis van de bandstntctuur in figuur 9 is het buigingspatroon voor een T M veld berekend voor een bochtstructuur in een fotonisch kristalrooster in een blokje materiaal van 7,5
micron lengte (figuur 10): de berekeningen geven aan dat een optische bochtstraal
mogelijk is binnen deze afmetingen, hetgeen de sterke interesse aan de toepassing voor
fotonische kristal patronen illustreert. Dergelijke bochtstralen zijn tienmaal kleiner dan
gebniikelijk i n fotonische ICs gebaseerd op conventionele golfgeleiding, als boven behandeld: dit verklaart de mteressante mogelijklieden van een schaalreductie met een factor 10
tot 100 in PIC fabricage.
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Photonic crystal lattice in low-index SiON

Triangular lattice of dielectric rods (2D)
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-Fig. 9. Berekende fotonische bandstrnctuur en fotonisclie toestands-diclitlieid (DOS) voor een 2D
fotonisch kristal, gebaseerd op diëlectrische "staven".
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Photonic lattice structures in InP

a=1.5 nm, d=1.1 nm

a=1 mm, d=700 nm

Fig. 11. Electwn-microscopische
opiiame van de "gaten"-structuw- in een InP composiet
Imlfgeleidei; als testpatroon voor een fotonisclie kristalstructmir (vergrotingsfactor 25.000x).

Vaste-stoflasers met emissiegolfletigten van 1500 nanometer worden gefabriceerd via technieken, gebaseerd op de groei van composiet-halfgeleiders als Indium-Phosphide (InP),: de
mogelijke integratie van dergelijke emitters stimuleert het fotonische-kristalonderzoek hr
dit InP materiaal.
Voor fotonische blstaUen in het nabije infrarood (1500 nm) en brekingsindices van ca. 3.0
leiden dergelijke overwegingen tot periodes van 600-700 nanometer en afmetmgen van de
modulatie(gaten) van 300-400 nm (zie het 2D rooster i n figuur 11). Dergelijke "gaten"structuren worden gefabriceerd via electronen straal lithografie (met een resolutie van 5
nm) in twee-laags maskers en via anisotrope ionen-ets technieken om gaten met voldoende
diepte en vertikale wanden te verkrijgen. De twee afbeeldingen i n figuur 11 geven enkele
van onze eerste resultaten weer en laten zien dat met name de verticale details van de gaten
verbetering behoeft. Momenteel worden dergelijke structuren gemaakt met een roosterafstand van 400-600 nm, tweemaal kleiner de 700 nm gaten in figuur 11 [7].
Het zal duidelijk zijn dat de fabricagetechnologie beheerst dient te worden op een dimensie die hieivan wederom een fractie is (circa 5-10 nm) en wel over afmetingen van een
geheel roosterblok van typisch 20 bij 20 peiiodes om een vergelijking met de theoretische
niodeUeiing relevant te maken. Op grond van deze combinatie van eigenschappen en de
benodigde detaillering wordt dit onderzoeksgebied ook "nano-fotonica" genoemd, daar
een structurele beheersing der materie op een schaal van enkele nanometers nodig is
teneinde met voldoende precisie de voorspelde optische (diffractie) patronen te beschrijven. Het is te verwachten dat bij adequate beheersing van deze nano-technologie, interessante mogelijklieden voor fotonische integratie in optische ICs gerealiseerd kunnen worden.
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