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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
VOOR NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 2003-2004

Het seizoen 2003-2004 is voor de Maatschappij een goed jaar geweest. Het aantal leden
is ongeveer constant (400) gebleven, iedere lezing werd goed bezocht (100-140 personen)
en de kwaliteit van de meeste lezingen was voortreffelijk, gehoord de reacties van toehoorders. Ook in dit seizoen werden de lezingen in de kerkzaal van de Doopsgezinde kerk
gehouden. Dat het aantal leden die naar onze lezingen in de kerk kwam niet minder was
dan in Diligentia, werd waarschijnlijk veroorzaakt doordat de kerk in de nabijheid van ons
vertrouwde gebouw ligt, ook makkelijk bereikbaar is en door de goede faciliteiten van de
kerkzaal. De Maatschappij is het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente zeer erkentelijk dat het bereid was de kerk twee seizoenen aan ons te verhuren. De samenwerking
was zeer plezierig. De manuscripten van de sprekers voor het Jaarboek werden allemaal
op tijd ontvangen. Daar Dr. P.N.J. Wisse sinds januari 2004 geen bestuurslid meer is,
werd de redactie van het boek door de voorzitter waargenomen. Het bestuur heeft de
jarenlange inzet van Dr Wisse voor de redactie van de Jaarboeken zeer gewaardeerd. Aan
de excursie naar ASTRON in Dwingeloo, waar een aantal lezingen en een rondleiding
bij de radiotelescoop van Westerbork werden gegeven, werd deelgenomen door 40 leden.
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, kon het bestuur gebruik maken van de
kamer van de kerkenraad. Bestuursvergaderingen werden gehouden op 8 september en
10 november 2003 en 13 januari en 2 februari 2004. De bestuursactiviteiten omvatten o.a.
het samenstellen van het lezingenprogramma voor het seizoen 2004-2005, de inventarisatie van ons boekenbezit, dat opgeslagen ligt in het Museon, het overleg om deze boeken te veilen (hierover werd in de ledenvergadering van 27 oktober melding gemaakt) en
de overdracht van de boeken aan het veilinghuis Burgersdijk & Niermans. Verder werden
er contacten gelegd met het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag en met de
Technische Universiteit Delft om scholieren en studenten te betrekken bij de activiteiten
van Diligentia, overleg met het Museon betreffende de bruikleen van de instrumenten
van Diligentia en voorbereidingen voor het vastleggen hiervan in een contract, voorbereidingen voor de feestelijke eerste bijeenkomst in het gerenoveerde gebouw op 27 september 2004. Doordat deze activiteiten voorrang genoten, is het bestuur er nog niet in
geslaagd de vernieuwing van de website af te ronden. Verwacht wordt dat dit in het volgende verenigingsjaar zal lukken.
De twee extra ledenvergaderingen (27 oktober en 10 november) i.v.m. de goedkeuring van
de nieuwe statuten, die na afloop van een lezing in de kerkzaal werden gehouden,
waren goed bezocht. De algemene ledenvergadering zal in verband met de fiscale
afwikkeling van de overdracht van het gebouw aan de gemeente ’s-Gravenhage pas in
het najaar 2004 worden gehouden. De vernieuwde statuten werden op 1 april 2004 bij
notaris Mr G. Kleykamp-van der Ben te Den Haag gepasseerd. Deze statuten worden in
dit Jaarboek opgenomen.
De financiële positie van de Maatschappij is redelijk. De uitgave en de verzending van
het Jaarboek is jaarlijks de grootste kostenpost. De contributie werd met ingang van 2004
verhoogd met 2,50 tot 25,00. In het kader van de renovatie van het gebouw Diligentia
werd een eenmalige schenking ( 5000) gedaan om het embleem “Diligentia” op de
gevel aan de voorzijde van het gebouw, te vergulden. De Kunstkring heeft twee nieuwe

vitrines aangeschaft voor het tentoonstellen van onze wetenschappelijke instrumenten.
Een medewerker van het Museon zorgt voor de inrichting van de tentoonstelling.
De renovatie van het gebouw is volgens tijdschema verlopen. In augustus 2002 werd
begonnen met de sloop van een groot deel van de binnenkant van het gebouw met uitzondering van de muren en het balkon van de grote zaal. Toen men in oktober hiermee
klaar was, werd begonnen met de opbouw. In april 2003 werd het hoogste punt van het
gebouw, de nieuwe toneeltoren, bereikt. De oplevering van het gebouw vond plaats in
oktober 2003 en hierna werden de grote zaal en de rest van het gebouw opnieuw ingericht. In januari 2004 is de Kunstkring begonnen met (proef)voorstellingen. De officiële
heropening van het gebouw zou plaatsvinden op 21 maart 2004, maar ging door het
overlijden van Prinses Juliana niet door. De heropening zal nu plaatsvinden op 12 september. Hierna organiseert de Maatschappij een feestelijke bijeenkomst op 27 september;
de volgende 12 lezingen zullen dan weer in het gerenoveerde gebouw worden gehouden.
In een brief aan Hare Majesteit de Koningin heeft het bestuur, mede namens de leden,
zijn medeleven betuigd met het overlijden van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses
Juliana, die tijdens haar regeerperiode beschermvrouwe van de Maatschappij is geweest.
Het bestuur

augustus 2004

DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'
Vereniging en gebouw

In september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondervindelijke wijsbegeerte opgericht. Dit gezelschap had ten doel de leden door middel van voordrachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderingen van de
natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords. In die tijd was het begrip 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 verzameling van natuurwetenschappelijke instrumenten en een “Kabinet van Natuurlijke 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 in 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 I 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 eerste 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 centrum voor muziek en kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem “Diligentia”van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimop- en
laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. In 1859 werd de naam
veranderd in Maatschappij voor Natuurkunde. In 1953 werd, ter gelegenheid van het 160jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk 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 in
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. Dit
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. Dit 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 uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Stichting Kunstkring Diligentia. Deze Stichting heeft in 1993 het gebouw, waarvan de Maatschappij nog
steeds eigenaar is, ten dele gerenoveerd. In juni 2002 werd het gebouw Diligentia en de grond
aan de gemeente ’s-Gravenhage overgedragen. Van augustus 2002 tot januari 2004 werd het
gebouw geheel gerenoveerd, o.a. werd een toneeltoren toegevoegd, en opnieuw ingericht.

Band met het Koninklijk Huis

De band tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
kent een jarenlange traditie. Sedert Koning Willem I hebben alle regerende vorsten en vorstinnen de functie van beschermheer, resp. beschermvrouwe, aanvaard en vele prinsen en
prinsessen zijn erelid geweest. In 1843 vierde de Maatschappij zijn vijftigjarig bestaan in
aanwezigheid van Koning Willem II en de Prins van Oranje. In 1859 aanvaardde Koning
Willem III 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. Koningin Juliana aanvaardde in 1949 deze functie en
Z.K.H. Prins Bernhard is erelid van de Maatschappij.
In 1956 werden H.K.H. Prinses Beatrix en in 1966 Z.K.H. Prins Claus ereleden van Diligentia.
In 1980 aanvaardde H.M. Koningin Beatrix de functie van beschermvrouwe.
In 1968 waren H.K.H. Prinses Beatrix 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 Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde

De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert jaarlijks, in de periode september tot april, 12 lezingen 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 onderwerpen 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 onderwerpen 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 voorjaar 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 onderwerpen en sprekers opgeven aan het
bestuur.
Het lidmaatschap 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 lidmaatschap ¤ 5,—. De leden krijgen aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar
ontvangen zij het jaarboek met de volledige tekst van de lezingen.

W.C.A. Staring, C.T.. van Meurs, Dr J. Bosscha, Dr H. van Cappelle, Dr E.H.
Groenman, Jhr. Dr E.J.G. Everts, Dr L.J. Egeling, F. de Bas, J. van Rijn van
Alkemade

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

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

Dr E.H. Groenman, Jhr. Dr E.J.G. Everts, Mr R.Th. Bijlveld, DrC.J.J. Ninck Blok,
P.C. Evers, N.Th. Michaelis, Dr R.S. Tjaden Modderman, Dr H. de Zwaan

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

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

D. Hannema, Jhr. W. Witsen Elias, Dr A.H. Borgesius, Ir A. Vroesom de Haan, G.
Doorman, G.L. Goedhart, Dr H.J. Coert, E.F. Hardenberg, W.C.J. Smit, Prof. Dr J.
Kraus

R.A.W. Sluiter
1882-1885

Dr L.J. Egeling
1885-1888

W.C.A. Staring
1888-1893

R.A.W. Sluiter
1893-1898

N.Th. Michaelis
1898 - 1904

Dr E.H. Groenman
1904 - 1921

J.H. Beucker Andreae
1921-1926

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

Dr G.J.M. Coolhaas
1885 - 1919

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

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

Dr A. Vrolik
1859-1882

Secretaris
Mr P.A.R. van Ouwenaller
J.F. Eifferts
Mr J.C. van de Kasteels
Mr B. van der Haer
G.J. van der Boon Mesch
Mr G.W. Verwey Mejan
Mr A.G.C. Alsche
Jhr. Mr A.J. v.d. Helm
Dr A. Vrolik

Bestuursleden

P.K. van der Goes, J. van Cleef, Mr F.G. Alsche, L.A. van Meerten, Dr J. Covyn
Terbruggen, R. Wilding, Mr P. van Buren, Dr P. de Riemer, J. Meerman, A. van
Linden van den Heuvell, J. Scheltema, Mr J.C. van de Kasteele, Ds. R.P. van de
Kasteele, H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, Dr E.J. van Maanen, Mr
D.J. Heeneman, Mr G.W. Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch, J.G.P.
Certon, Dr G. Simons, Mr A.G.C. Alsche, Jhr. L. de Witte van Citters, B.F. Baron
van Verschuer, Jhr. Mr A.J. van der Helm, Jhr. Mr H.J. Caan, Jhr. F. de Stuers, F.C.
List, Jhr. Mr M.W. de Jonge van Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C. Rijk,
Dr A. Vrolik, Mr A.J.F. de Bordes.

Voorzitter

Van 1793-1859 wisselt het
voorzitterschap maandelijks

Oprichters: Mr F.G. Alsche, Mr P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, Dr J. Covyn Terbruggen

sedert de oprichting op 17 september 1793

NAAMLIJST VAN BESTUURSLEDEN
penningmeester

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

Dr G.J.M. Coolhaas
1885 - 1919

Dr G.H. Muller
1840 - 1885

Mr B. van der Haar

Mr P.A.R. van Ouwenaller

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

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

Drs C. van den Brandhof (1969-1982), Ir J.H. van der
Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984), Ir M.J. Bottema (1975-1988)

Mr R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), Dr E. Talman (1981-1996)

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

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

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

Dr A. Schierbeek
1934 - 1959

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

Prof. Ir IJ. Boxma
1969-1980

Ir M.J. Bottema
1980-1982

R.R. Drion
1982-1984

Ir M.J. Bottema
1984-1986

Mw. Dr M.P.M. Erlee
1986-1988

Prof. Dr P. Sevenster (1990-1994), Dr P.N.J. Wisse (1990-2004), Mr B. van Solkema
(1990- ), Drs. R. Arlman (1994- )

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

Dr Ir G.P. de Loor
1990-1995

Prof. Dr R. van Furth
1995-

Mr R.R.J.F.H. Muller
1988-1990

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

Prof. Dr J. Kraus
1931 - 1934

),

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

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

D. Hannema
1926-1931

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

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

Dr W.P.J. Lignac
1949 -1984

Secretaris

Bestuursleden

Voorzitter

Drs. R. Arlman
1996-

Dr E. Talman
1982-1996

Drs C. van den Brandhof
1969-1982

Dr W.P.J. Lignac
1949 -1969

E.F. Hardenberg
1919 - 1949

penningmeester

ALFABETISCH REGISTER VAN DE VOORDRACHTEN
IN DE PERIODE 1988 - 2004
Aanduiding vakgebieden:
Biologie
Natuurkunde
Techniek en Industrie
Medicijnen
Scheikunde

Naam:

-

B
N
T
M
C

Sterrenkunde
Aardwetenschappen
Weer/Atmosfeer
Wiskunde
Overige vakgebieden

Jaar:

Titel voordracht:

Acket, prof. dr G.A.

1994/1995

Andel, dr M.V. van

1999/2000

Recente ontwikkelingen op het gebied van
halfgeleiderlasers
Serendipiteit: de ongezochte vondst

A

B

Baal, prof. dr P.J. van
Baede, dr A.P.M.
Bakels, prof. dr C.C.
Ballieux, prof. dr R.
Barthel, dr P.D.
Beenakker, prof. dr C.W.J.
Bekkum, prof. dr ir H.

1993/1994
2000/2001
1997/1998
1988/1989
1992/1993
2003/2004
1995/1996

Berends, prof. dr F.A.
Beukers, prof. dr H.
Blij, prof. dr F. van der
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ESCHER EN HET DROSTE-EFFECT
door

Prof. dr H. Lenstra

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, Universiteit Leiden

Op de litho Prentententoonstelling van M.C. Escher (1898–1972) staat een jongeman in een
galerij te kijken naar een prent van een havenstad. Door middel van een draaiende vervorming is het Escher gelukt de galerij waar de jongeman in staat deel te laten uitmaken
van de stad op de prent. In het midden heeft Escher een wit gat opengelaten, met daarin
zijn monogram en handtekening.
In deze voordracht zal ik ingaan op de
wiskundige structuur die achter Eschers
litho schuilgaat. Deze structuur maakt
ook duidelijk wat zich in het mysterieuze
gat afspeelt. Met behulp van een scanner,
programmatuur en twee tekenaars is in
een drie jaar lopend project aan de
Universiteit Leiden, dat mede onder leiding van Dr. B. de Smit stond, een reconstructie van de prent gemaakt waarin het
gat is opgevuld. Tevens zijn er allerlei
varianten van de prent gemaakt en animaties waarmee de kijker het gat in
vliegt.
Anders dan in vele andere werken van
Escher, is er in deze litho geen herhaling
zichtbaar. In een geïdealiseerde versie
van de prent blijkt evenwel een DrosteFig. 1. Prentententoonstelling (1956)
effect op te treden: de prent bevat een
copie van zichzelf die een factor
22,5836845286 . . . verkleind is, en tegelijk gedraaid over een hoek van 157,6255960832 . . . graden met de klok mee. Deze getallen liggen volledig vast door de wiskunde achter de principes waar Escher, die geen formele training als wiskundige had, op intuïtieve wijze mee werkte. Onbewust heeft Escher
een uit de negentiende eeuw stammend meetkundig concept verbeeld, dat bij tegenwoordige wiskundigen bekend staat als een “elliptische kromme over de complexe getallen”.
Eschers constructie

In De toverspiegel van M.C. Escher van Bruno Ernst (Meulenhoff, Amsterdam, 1976), waar
ook de illustraties bij deze paragraaf vandaan komen, wordt uitgelegd hoe Escher zijn litho
gemaakt heeft. Escher wilde een “ringvormige uitdijing” uitbeelden. Als we onze blik over
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de prent laten gaan, met de klok mee rond het midden, dan zien we dat we inderdaad
steeds inzoomen. “Escher probeerde aanvankelijk het idee met rechte lijnen te verwezenlijken.
Intuïtief kwam hij echter tot de gebogen lijnen van figuur [2]. De oorspronkelijke vierkantjes blijven dan ook beter ‘vierkant’.”

Fig.2. Ringvormige uitdijing met rechte en met kromme lijnen

Fig. 3. Eschers rooster

Langs deze weg construeerde Escher het speciale millimeterpapier van Figuur 3. Met de
klok mee lopend langs de vier zijden van het vierkant ADCBA ziet men de schaal vier maal
met een factor 4 uitdijen. Als men rond is, blijkt het rooster als het ware over zichzelf heengevouwen te zijn, waarbij het met een factor 44 = 256 uitgedijd is.
Escher vervaardigde vier onvervormde schetsen waarin de man in de prentengalerij naar
een prent van een stad kijkt, waarin de prentengalerij weer staat. De eerste schets, afgebeeld
in Figuur 4, bevat een met een factor 4 verkleinde copie van de tweede, de tweede van de
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Fig. 4. Een rechte
schets van Escher, en
het inpassen in het
kromme rooster

derde, de derde van de vierde, en de vierde weer van de eerste. Al met al kan men deze
vier schetsen dus opvatten als een enkel plaatje dat een Droste-effect heeft: het bevat een
copie van zichzelf die 44 = 256 keer zo klein is. In de schetsen is een recht ruitenpatroon
zichtbaar, en met behulp hiervan bracht Escher vierkantje voor vierkantje zijn schetsen
over op zijn kromme millimeterpapier (Figuur 4).
Een ander soort Droste-effect

Eschers methode geeft een heel precieze manier om heen en weer te gaan tussen de kromme wereld van de Prentententoonstelling en de rechte wereld van zijn vier schetsen. Als we
bijvoorbeeld over roosterlijnen het vierkant ABCDA in de kromme wereld aflopen, hoe ziet
dat er dan uit in de rechte wereld? Welnu, we lopen steeds over roosterlijnen, die in de
rechte wereld dus horizontale of verticale rechten zijn, en de rechte afstand die we lopen,
wordt door de verfijning in het rooster na elke hoek linksom steeds 4 maal zo groot. Dit
pad in de rechte wereld staat in Figuur 5. Door geschikte keuze van de oorsprong zien we
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Fig. 5. Het pad ABCDA
in de rechte wereld

Fig. 6. Wandeling langs een vierkant van 5 x 5 en 7 x 7, weergegeven in de kromme wereld.
dat we het eindpunt van het pad in de rechte wereld krijgen door het beginpunt met 256
te vermenigvuldigen. Het Droste-effect in de rechte wereld zorgt ervoor dat de voorstelling
op de tekening bij begin- en eindpunt van de wandeling inderdaad “dezelfde” is, maar dan
op een verschillende schaal.
Laten we nu in de rechte wereld een vierkant aflopen, te beginnen bij het punt dat in de
kromme wereld A heet. Als we vijf eenheden richting B lopen, dan links afslaan, weer 5
eenheden lopen, en dat nog twee keer doen, dan zijn we terug waar we begonnen (zie
Figuur 6). Maar als we het vierkant iets groter maken gebeurt er iets vreemds. Als we in de
rechte wereld een vierkant van 7 x 7 aflopen, dan geeft dat in de kromme wereld een wandeling waarvan het beginpunt A niet hetzelfde is als het eindpunt A .
Omdat A en A blijkbaar met hetzelfde punt in de rechte wereld corresponderen, zou
Eschers procedure aan de punten A en A dezelfde kleur moeten toekennen. In de litho is
dit niet te zien, omdat A in het witte gat valt. Als we een vierkant aflopen met zijden langer dan 7 komen we in hetzelfde punt A uit.
Doen we dit nu voor een ander beginpunt P in plaats van A, dan zien we dat een wandeling over een voldoende groot vierkant ons voert naar een punt P . Kiezen we P op de roosterlijnen AB, BC, CD, DA, dan zal P op de rand van het binnenste witte vierkantje in het
rooster liggen. We krijgen P steeds uit P door om het midden te draaien over zo’n 160 graden, en met een factor van ongeveer 20 te verkleinen. Dit is de verborgen symmetrie in de
Prentententoonstelling—het is een Droste-effect waarbij we niet alleen schalen maar ook
|

|

|

|

|

|

|

|
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draaien. Voor de schaalfactor en de hoek kennen we in dit stadium alleen een grove waarde, gemeten uit Eschers rooster.

Conforme poolcoördinaten
We weten nu dat de rechte wereld en de kromme wereld elk hun eigen soort Droste-effect
hebben, en we hebben Eschers rooster om te zien welke punten in de rechte en in de
kromme wereld met elkaar corresponderen. Maar hoe komt Eschers rooster aan zijn vorm?
Volgens Escher was zijn rooster zo gekozen dat de kleine vierkantjes in de rechte wereld
ook vierkantjes bleven in de kromme wereld. In wiskundige termen betekent dit dat de
transformatie tussen de kromme en de rechte wereld conform is.

Fig. 7. Conforme poolcoördinaten

Het is nu handig om over te gaan op conforme poolcoördinaten. We zijn gewend om een
punt P in het vlak aan te geven met een paar (x, y) van reële getallen. De gebruikelijke poolcoördinaten (r, φ) van dit punt krijgt men door voor r de afstand tot de oorsprong te
nemen, en φ gelijk aan de hoek waaronder het punt P vanuit de oorsprong gezien wordt.
Men heeft dus x = r cos φ en y = r sin φ. Merk op dat poolcoördinaten
van een punt niet uniek zijn: de hoek φ is alleen maar bepaald op veelr
vouden
van 360 graden na.
y
φ
Met twee kleine ingrepen is deze coördinatentransformatie conform te
maken: we moeten de hoek niet in graden meten, maar in radialen (dus
x
360 graden is 2π radialen), en we moeten de afstand van P tot de oorsprong door zijn natuurlijke logarithme vervangen. Met andere woorden, de transformatie
ƒ:R
R2 → R2 ƒ(l, φ) = (e l cos φ, e l sin φ)
is conform. Voor wie complexe getallen kent: dit is de complexe exponentiële functie
z → ez. De conforme poolcoördinaten van het punt (x, y) zijn nu gegeven door (l, φ) waarbij l = log r. De functie f is in Figuur 7 uitgebeeld. De kleine vierkantjes links hebben afmeting π /24 x π /24, en de dikke cirkels in het rechterplaatje liggen steeds een schaalfactor
eπ /6 = 1,68809179 . . . uit elkaar.
Gegeven een plaatje in het x, y-vlak, kunnen we nu het corresponderende “logarithmische”
plaatje in het l, φ-vlak maken door het punt (l, φ) de kleur te geven van het punt
(x, y) = ƒ(l, φ) in het oorspronkelijke plaatje. In Figuur 7 staat links het logarithmische plaatje van het plaatje rechts.
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Zo’n logarithmisch plaatje gaat bij een verticale
opschuiving over een afstand 2π altijd in zichzelf
over, want er geldt ƒ(l, φ + 2π ) = ƒ(l, φ) = (x, y). Als
het oorspronkelijke plaatje in zichzelf overgaat bij
gelijktijdige draaiing over een hoek van φ0 radialen
en schaling met een factor r0, dan gaat het logarithmische plaatje ook nog in zichzelf over als
men over de vector (log r0, φ0) opschuift. Hiernaast
is dat te zien aan de logarithmische versie van het
bekende Droste-plaatje: het plaatje herhaalt zichzelf niet alleen als men verticaal een afstand van
2π aflegt, maar ook als men horizontaal een
afstand van ongeveer 1,8 aflegt.
We kunnen nu de logarithmische plaatjes maken
die horen bij Eschers rechte wereld en zijn kromme wereld. Dat geeft twee behangpatronen, elk
waarvan zich in twee verschillende richtingen herhaalt. Beide gaan namelijk bij opschuiving over de
vector (0, 2π ) in zichzelf over, en bovendien gaat
de eerste bij opschuiving over (log 256, 0) en de
tweede bij opschuiving over (log r0, φ0) in zichzelf
over; hier is φ0 ongeveer 160π /180, en r0 is ongeveer 20.
Het rooster van Escher vertelt ons hoe we bij een
punt in de kromme wereld het corresponderende
punt in de rechte wereld moeten vinden. We kunnen dat recept naar de logarithmische wereld overplanten, en het geeft ons een conforme transforR 2 → R2 met de eigenschap dat ƒ(h(l, φ))
matie h:R
het punt in de rechte wereld is dat hoort bij het
punt ƒ(l, φ) in de kromme wereld. Volgens een stelling uit de complexe functietheorie is er weinig
keus voor h: als we de oorsprong zo kiezen dat
h(0, 0) = (0, 0), dan moet h een schaling gevolgd door een draaiing zijn.
Uitgedrukt in conforme poolcoördinaten is de ingewikkelde transformatie die men uit
Eschers rooster krijgt, dus niets anders dan een combinatie van een schaling en een draaiing. Dat is een krachtig resultaat, en het stelt ons in staat om zowel de transformatie h als
het paar (log r0, φ0) te bepalen.
Laten we bijvoorbeeld kijken waar de wandeling ABCDA op het kromme rooster mee correspondeert in de logarithmische plaatjes van de rechte en de kromme wereld. Als A = ƒ(P),
en we volgen het pad vanaf het punt P van R2 in conforme poolcoördinaten, dan zijn we
aan het eind van de wandeling bij P + (0, 2π ). Maar als we het pad in de rechte wereld volgens Figuur 5 vanaf h(P) volgen, dan komen we uit bij h(P) + (log 256, 2π ). Omdat h slechts
een schaling gecombineerd met een draaiing is, moet nu gelden h(0, 2π ) = (log 256, 2π ),
waaruit we de hoek en de schaalfactor van h kunnen aflezen. Een vergelijkbaar argument
met de tweede wandeling uit Figuur 6 levert h(–log r0, 2π –φ0) = (0, 2π ), en omdat h nu
bekend is kunnen we daarmee de hoek φ0 en de schaalfactor r0 van de verborgen symmetrie in de Prentententoonstelling bepalen: na wat rekenwerk blijkt de schaalfactor
r0 = e4π 2(log 256)/(4π 2+(log 256)2) = 22,583684528618492 . . .
te zijn, en de hoek
2π (log 256)2/(4π 2 + (log 256)2)
radialen, wat correspondeert met 157,625596083230310 . . . graden.
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Fig. 8. Eschers transformatie in conforme poolcoördinaten

Fig. 9. Het conforme rooster
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We concluderen dat de symmetrie-eisen en de eis dat Eschers rooster conform is, de situatie volledig vastleggen: er is geen keuze meer voor de factor r0 en de hoek φ0. Het conforme rooster in Figuur 9, dat gemaakt is door Richard Groenewegen, voldoet aan deze
ideale symmetrie. Het lijkt treffend veel op Eschers rooster in Figuur 3. Het kleine vierkantje middenin Figuur 9 is wat kleiner dan dat in Eschers rooster, hetgeen weerspiegelt
dat de ideale waarde van r0 wat groter uitvalt dan wat we in Figuur 3 hadden gemeten.
Behangpatronen die op conforme equivalentie na bekeken worden, krijgen in de wiskunde het etiket “Riemannoppervlak van geslacht 1” of ook wel “elliptische kromme over de
complexe getallen” opgeplakt. Deze elliptische krommen spelen een centrale rol in de
hedendaagse wiskunde, en hebben onder andere in 1995 geleid tot een bewijs van de laatste stelling van Fermat.
De invulling van het gat

We hebben nu voldoende informatie om het gat in Eschers litho in te vullen. Joost
Batenburg, destijds wiskunde-student in Leiden, heeft software geschreven waarmee men,
uitgaande van een scan van Eschers rooster en een scan van de Prentententoonstelling, de
door Escher gevolgde procedure in omgekeerde volgorde kan doorlopen. Op deze wijze
krijgt men plaatjes van de rechte wereld die bij benadering recht zijn, zie Figuur 10. Het
witte gat is nu een lege spiraal geworden.

Fig. 10. De volgens Eschers eigen rooster rechtgetrokken litho. Het gat in de prent van Escher
is hier een witte spiraal.

Uitgaande van deze rechtgetrokken Prentententoonstelling hebben tekenaars Hans Richter
en Jacqueline Hofstra vier nieuwe rechte schetsen gemaakt (zie Figuur 11), waarin de spiraal is opgevuld en een aantal andere onvolkomenheden ook is weggewerkt.
Om de pixel-dichtheid zowel in de rechte als in de kromme wereld schaalinvariant te
maken, is nu eerst het corresponderende logarithmische plaatje gemaakt. Dit plaatje is vervolgens gedetailleerd van grijstinten voorzien door Jacqueline Hofstra, zie Figuur 12. Met
behulp van een computerprogramma van Joost Batenburg is hiermee een ingevulde versie
van de Prentententoonstelling gemaakt. Deze ziet men in Figuur 13, samen met twee vergrotingen die zichtbaar maken dat op de plaats van het gat inderdaad de hele prent weer
schuilt.
Variaties van de prent en computeranimaties zijn te zien op de website escherdroste.math.
leidenuniv.nl. Meer wiskundige details vindt men in een artikel dat ik met B. de Smit in de
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Fig. 11. Nieuwe schets

Fig. 12. De ingevulde logarithmische versie van Eschers prent, met een verticale herhaling
over een afstand van 2π , en een horizontale herhaling over een afstand van log 256.
Notices of the American Mathematical Society (April 2003) gepubliceerd heb:
ams.org/notices/200304/fea-escher.pdf. Een artikel van Sara Robinson over het project in
Leiden staat in SIAM News: siam.org/siamnews/10-02/escher.pdf. Veel informatie en werken van Escher zijn te vinden op de officiële M.C. Escher website: mcescher.nl. Een originele afdruk van de Prentententoonstelling is te zien in het museum “Escher in het Paleis”
in Den Haag.
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Fig. 13. De gecompleteerde
prent, met vergrotingen van het
midden met een factor 4 en 16.
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HOE MANNETJES EN VROUWTJES WORDEN GEMAAKT
door
Dr S.B.M. Kraak
Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO)

Inleiding
Wij vinden het heel gewoon dat de levende wereld uit mannetjes en vrouwtjes lijkt te
bestaan. Overal zie je ze om je heen: zowel bij de bloemetjes als de bij de bijtjes zien
we de twee geslachten. Voor wetenschappers is echter niets gewoon, en biologen hebben zich daarom ook al sinds jaar en dag afgevraagd waarom er eigenlijk seksuele voortplanting bestaat. Immers, levende wezens kunnen zich in principe ook zonder seks
voortplanten (via de zogenoemde “aseksuele voortplanting”). Biologen hebben zich tevens
afgevraagd waarom er ten behoeve van de seksuele voortplanting bijna altijd twee geslachten zijn. In principe zouden er ook drie geslachten kunnen zijn, of meer. We zouden
ons ook kunnen voorstellen dat er geen verschillende geslachten zijn, dat er maar één
type is dat met ieder ander individu aan voortplanting kan doen. Immers, in de gangbare situatie waarin er twee geslachten zijn, kan een individu zich in principe maar met
de helft van de andere individuen voortplanten. Dit zijn vragen waar wetenschappers
inmiddels verschillende verklaringen voor geopperd hebben, en er is veel onderzoek
verricht om erachter te komen of die verklaringen juist zijn. In deze lezing wordt hier
niet verder op ingegaan, maar zal de vraag uit de titel aan de orde gesteld worden: Hoe
worden mannetjes en vrouwtjes gemaakt? Met andere woorden: gegeven dat er seksuele voortplanting bestaat, en gegeven dat hier twee geslachten bij betrokken zijn, hoe
wordt bij elk nieuw geproduceerd individu bepaald of dat een mannetje of een vrouwtje zal worden?
Bij gewervelde dieren – dat zijn vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren – is
het embryo dat zich uit een bevruchte eicel ontwikkelt in eerste instantie tweeslachtig.
Dat wil zeggen dat zowel mannelijke als vrouwelijke structuren worden aangelegd. Bij
veel gewervelde diersoorten, o.a. de mens, wordt op een bepaald moment in de embryonale ontwikkeling een “keuze” gemaakt om ofwel verder tot mannetje te ontwikkelen
ofwel vrouwtje te worden; de niet meer benodigde structuren worden afgebroken terwijl
de benodigde structuren verder uitgroeien. Het is het onderwerp van deze lezing waardoor die “keuze” – de geslachtsbepaling – bepaald wordt. Moge het duidelijk zijn dat
met het woord “keuze” niet een bewuste keuze aangeduid wordt.
Mijn lezing bestaat uit twee delen. In het eerste deel laat ik aan de hand van een aantal voorbeelden zien dat er in de natuur een aantal parallelle oplossingen bestaat voor
het hetzelfde probleem – hoe mannetjes en vrouwtjes gemaakt worden. In de verschillende diergroepen bestaan verschillende methoden om mannetjes en vrouwtjes te
maken. In dit deel van de lezing zal ik putten uit bestaande kennis. In het tweede deel
van de lezing presenteer ik een hypothese, door mij en collega’s ontwikkeld, die alleen
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geslachtsbepaling bij gewervelde dieren betreft en beschrijft hoe de verschillende
manieren van geslachtsbepaling met elkaar samenhangen, en hoe de ene vorm van
geslachtsbepaling in de loop van de evolutie in de andere over kan gaan.

Hermafrodieten
Zoals reeds gemeld is er bij seks meestal sprake van twee geslachten: het mannelijke en
het vrouwelijke. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd om twee afzonderlijke individuen gaat. Er bestaan diersoorten, en natuurlijk veel plantensoorten, waarbij de vrouwelijke en de mannelijke sekse zich binnen één individu verenigen, de zogenoemde hermafrodieten. Hermafrodieten zijn individuen die man èn vrouw tegelijk zijn. Hermafroditisme komt erg veel voor bij wormen, bijvoorbeeld de regenworm, en vooral bij
parasitaire wormen. Ook bestaan er veel hermafrodiete vissen. Bij sommige hermafrodiete soorten kan het individu met zichzelf “paren” en nakomelingen voortbrengen,
maar in andere soorten moet er met een ander individu gepaard worden.
Voor darmparasieten is hermafroditisme een uitstekende oplossing om het hoofd te bieden aan het probleem dat het individu geen invloed heeft op de ontmoetingskans met
een soortgenoot. De kans is klein dat er twee of meer soortgenoten in dezelfde
gastheerdarm wonen. Als de parasietensoort gescheiden geslachten zou hebben, zou de
kans groot zijn dat àls er al twee soortgenoten in dezelfde darm leven, beiden van hetzelfde geslacht zijn – twee mannetjes, of twee vrouwtjes – en dat er dan geen voortplanting plaats kan vinden. Hermafrodieten kunnen met elke soortgenoot paren, en in
het geval dat ze solitair in een gastheer leven kunnen ze zich via zelfbevruchting voortplanten. Ook voor diepzeevissoorten, die vaak in zulke lage dichtheden voorkomen dat
de kans om een soortgenoot te treffen laag is, is hermafroditisme een oplossing.
Wanneer twee hermafrodiete wormen met elkaar paren, vlijen de twee individuen zich
tegen elkaar aan en wisselen geslachtscellen uit: een individu geeft sperma aan de partner en ontvangt tegelijkertijd sperma van de partner. In beide partners worden dan de
eieren bevrucht met het ontvangen sperma. Echter, er is sprake van de “battle of the
sexes”, het conflict tussen de seksen dat men in de biologie tegenkomt. De vrouwelijke
kant is kieskeurig: deze wil haar “dure” eieren – waar ze veel voedingsstoffen in geïnvesteerd heeft en waar ze er daarom maar weinig van heeft – niet door de eerste de
beste laten bevruchten; ze is op zoek naar een partner van hoge kwaliteit. Maar de mannelijke kant van hetzelfde individu is erop uit om de eieren van zoveel mogelijk partners te bevruchten want spermacellen zijn “goedkoop” en kunnen daarom in overdaad
gemaakt worden. Deze “battle of the sexes” heeft in de loop van de evolutie geleid tot
interessante kenmerken bij hermafrodieten. In sommige soorten gebruikt de worm zijn
penis als een zwaard en steekt daarmee dwars door de lichaamswand van de partner
heen om op gewelddadige wijze sperma in het lichaam van de ander te brengen. Voor
hermafrodiete vissen heeft de evolutie veelal minder agressieve oplossingen gevonden,
bijvoorbeeld “egg trading”. Een van beide partners moet beginnen met het aanbieden
van eieren. Deze loopt dan echter het risico dat de ander de eieren bevrucht en zelf
geen eieren aanbiedt. Om het eventuele verlies van “dure” eieren aan een onbetrouwbare partner zo laag mogelijk te houden, worden maar enkele eieren ineens aangeboden. Vervolgens bieden de partners om beurten steeds een klein deel van hun eieren
aan ter bevruchting.

Geslachtsverandering
Er bestaat nog een andere vorm van hermafroditisme. Deze vorm heet sequentieel
hermafroditisme of geslachtsverandering. Dit is vooral bij koraalrifvissen algemeen. Bij
deze vorm is een individu gedurende een bepaalde tijd van zijn leven van het ene
geslacht, en gedurende een ander deel van zijn leven van het andere geslacht. Bij sommige soorten worden alle individuen als vrouwtjes geboren, gaan vervolgens wanneer ze
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Figuur 1

volwassen zijn een tijd door het leven als zich actief voortplantende vrouwtjes, veranderen op een bepaald moment in mannetjes, en leiden vervolgens een actief voortplantingsleven als mannetje. Bij weer andere soorten is het andersom: hier beginnen de
individuen hun leven als mannetje en worden later vrouwtje.
Waarom heeft de evolutie ertoe geleid dat dit verschijnsel bestaat? Om deze vraag te
beantwoorden is het allereerst van belang te weten dat vissen gedurende het hele leven
doorgroeien – en niet, zoals wij, op een bepaald moment een uiteindelijke volwassen
lichaamsgrootte bereiken. Als gevolg hiervan zijn oudere dieren altijd groter. Bij vele
diersoorten komen mannetjes alleen maar tot voortplanten als zij met succes een
harem of een territorium kunnen verdedigen. Dit succes is vooral voor de sterkere, grote
mannetjes weggelegd, die daardoor een onevenredig hoog voortplantingssucces hebben
ten koste van kleine mannetjes die een lage voortplantingskans hebben. Voor vrouwtjes
maakt het iets minder uit hoe groot ze zijn: grotere vrouwtjes kunnen iets meer eieren
maken en hebben daardoor een iets hoger voortplantingssucces. Dit verschil tussen
mannetjes en vrouwtjes betreffende de afhankelijkheid van hun voortplantingssucces
van de lichaamsgrootte is weergegeven in Figuur 1A. Het voortplantingssucces van mannetjes neemt geweldig toe boven een bepaalde lichaamsgrootte, terwijl het voortplantingssucces van vrouwtjes geleidelijk aan een beetje toeneemt. Hierdoor is het bij kleinere lichaamsafmetingen gunstiger om vrouwtje te zijn, terwijl het bij grote lichaamsafmetingen gunstiger is om mannetje te zijn. Individuen die zodanig “geprogrammeerd”
zijn door hun genen dat ze hun leven beginnen als vrouwtje en later mannetje worden,
hebben dus een hoger totaal voortplantingssucces – en geven dus meer genen door –
dan individuen die altijd vrouwtje zijn of individuen die altijd mannetje zijn. De genen
voor dit “programma” zullen dus in de loop van de generaties toenemen in aantal, totdat binnen de betreffende soort de meeste individuen van geslacht veranderen.
In Figuur 1B is de situatie weergegeven voor soorten waarbij de mannetjes niet om
voortplantingskansen hoeven te vechten. Alle mannetjes – groot of klein – hebben een
even grote kans om te paren en hun voortplantingssucces is niet afhankelijk van
lichaamsgrootte. Voor vrouwtjes blijft dezelfde relatie met lichaamsgrootte gelden. Hier
is het voor individuen gunstig om mannetje te zijn wanneer ze klein zijn en op latere
leeftijd vrouwtje te worden. Een voorbeeld van zo’n soort is de clownsvis, die velen wel
kennen als aquariumvis. Een groep clownsvissen die op een anemoon samenleeft
bestaat altijd uit een volwassen vrouwtje, een volwassen mannetje en enkele “jong-volwassenen”. De anemoon biedt middels haar netelcellen bescherming tegen roofdieren.
Om van deze bescherming gebruik te maken blijven de clownsvissen, nadat ze zich als
larve op een anemoon gevestigd hebben, het hele leven op dezelfde anemoon. Voor een
paartje volwassen vissen is het het gunstigst als het vrouwtje het grootste dier is, want
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zij kan dan de meeste eieren produceren, en als paar leveren ze dan het hoogste voortplantingssucces op. Het kleinere mannetje kan altijd voldoende sperma produceren om
alle eieren te bevruchten. Het vrouwtje onderdrukt middels agressief gedrag de neiging
van het mannetje om vrouwtje te worden. Pas als zij doodgaat kan het mannetje, dat
dan het grootste individu is, vrouwtje worden. Het mannetje onderdrukt middels agressief gedrag de neiging van alle andere, kleinere, individuen om geslachtsrijp te worden
– een soort psychologische castratie. Pas als het mannetje doodgaat of vrouwtje wordt,
kan het grootste “jong-volwassen” dier een geslachtsrijp mannetje worden. Vervolgens
onderdrukt hij dan in de rest van de dieren de neiging om geslachtsrijp te worden. Dit
scenario is een aanpassing aan de onmogelijkheid om tussen anemonen te verhuizen.
Als deze dieren niet van geslacht zouden kunnen veranderen, zou bij de dood van het
vrouwtje het voortplantingssucces van het overgebleven mannetje nul zijn, of, als een
“jong-volwassene” tot klein vrouwtje zou uitgroeien, heel laag.

Omgevingsgestuurde geslachtsbepaling
Bij de meeste diersoorten zijn de geslachten gescheiden: individuen zijn het hele leven
ofwel mannetje ofwel vrouwtje. Bij veel reptielen wordt het geslacht bepaald door de
temperatuur waarbij de eieren bebroed worden. Bij de Europese moerasschildpad bijvoorbeeld, komen uit eieren die bij een hoge temperatuur uitgebroed worden altijd
vrouwtjes, terwijl diezelfde eieren als ze bij een lagere temperatuur uitgebroed worden
alleen mannetjes opleveren. Dit verschijnsel heet temperatuurgestuurde geslachtsbepaling. Algemener spreekt men van omgevingsgestuurde geslachtsbepaling, want ook
andere omgevingsfactoren dan temperatuur – bijvoorbeeld de zuurgraad – kunnen het
geslacht bepalen. In Figuur 2A is de situatie zoals die bij de Europese moerasschildpad
heerst, weergegeven. Figuur 2B laat het omgekeerde verschijnsel zien, dat voor veel
hagedissen en krokodillen opgaat: lage temperaturen maken vrouwtjes en hoge temperaturen mannetjes. In Figuur 2C is een verschijnsel te zien dat bij enkele schildpadsoorten voorkomt: bij middelmatige temperaturen komen uit alle eieren vrouwtjes terwijl bij hoge en lage temperaturen mannetjes gemaakt worden. Figuur 2D geeft weer
dat de temperatuur geen invloed heeft: bij alle temperaturen wordt de helft van de individuen mannetje en de helft vrouwtje, zoals bijvoorbeeld bij de mens het geval is.
Ook in dit geval kan weer de wetenschappelijke vraag gesteld worden wat het voordeel
van een dergelijke manier van geslachtsbepaling is; waarom is deze geëvolueerd? Voor
het antwoord op deze vraag verwijs ik weer naar figuren 1A en 1B. In deze grafieken is
af te lezen dat het voor sommige soorten gunstig is om als groter individu mannetje te
zijn en als kleiner individu vrouwtje; dit is bijvoorbeeld het geval in harem-houdende
soorten. Bij weer andere soorten is het gunstig als de grotere dieren juist vrouwtjes zijn
en de kleinere mannetjes. Bij niet alle diersoorten is geslachtsverandering mogelijk.
Dus, hebben wetenschappers geopperd, is een andere oplossing die de natuur gevonden heeft, dat individuen die zich ontwikkelen bij een hoge temperatuur die de groei
versnelt juist van dàt geslacht worden dat het meeste baat bij grote lichaamsafmetingen
heeft. De essentie van deze gedachtengang is dat temperatuur de groeisnelheid beïnvloedt en dus de lichaamsgroote bepaalt.
We hebben nu al een aantal diergroepen de revu laten passeren, en nog niet één keer
is ter sprake gekomen dat het geslacht door genen of chromosomen bepaald wordt. In
het geval van hermafrodieten zijn alle individuen gelijk en verenigt elk individu beide
geslachten in zich; hier hoeft dus niets bepaald te worden. In het geval van soorten met
geslachtsverandering worden alle individuen als hetzelfde geslacht geboren en bepalen
sociale factoren later in het leven wanneer een individu van geslacht verandert; dit heeft
niets met genen en chromosomen te maken. In het geval van omgevingsgestuurde
geslachtsbepaling doen genen of chromosomen er ook al niet toe: het is de temperatuur of een andere omgevingsfactor die bepaalt of een individu mannelijk of vrouwelijk
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Figuur 2

wordt. Ten slotte wil ik het nu gaan hebben over een groep van dieren waar de chromosomen een geslachtsbepalende rol spelen, maar op een andere manier dan bij ons,
de mens.
De sociale insekten

Bij de meeste diersoorten bevat elke lichaamscel een aantal chromosomen, die in paren
voorkomen. De mens bijvoorbeeld, heeft 46 chromosomen, 23 paar. Binnen elk paar
zijn de twee chromosomen gelijk in die zin dat de genen die erop zitten dezelfde kenmerken betreffen, bijvoorbeeld oogkleur. Maar de twee chromosomen verschillen in die
zin dat een individueel mens op het ene chromosoom een gen voor blauwe ogen kan
hebben, en op het andere, “homologe”, chromosoom een gen voor bruine ogen. Individuen of cellen die van elk chromosoom twee exemplaren hebben noemt men “diploid”.
Mensen zijn voor het grootste deel diploid. Onze eicellen en zaadcellen zijn echter
“haploid”; dat wil zeggen dat deze van elk chromosoom maar één exemplaar hebben
(in totaal 23 chromosomen). Wanneer een eicel door een zaadcel bevrucht wordt worden twee keer 23 chromosomen samengebracht en dat levert dus weer 23 paar op.
Bij een groep dieren die we de “sociale insekten” noemen – bijen en mieren behoren
hiertoe – zijn alle mannetjes haploid en alle vrouwtjes diploid. Een zich ontwikkelend
embryo dat twee paar chromosomen heeft wordt een vrouwtje, en als het slechts één
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paar heeft wordt het een mannetje. Dat wil zeggen dat bij mieren en bijen het geslacht
wordt bepaald door het aantal chromosomen. De vraag doet zich nu natuurlijk voor
hoe het komt dat sommige embryo’s twee en andere slechts één chromosomenpaar
hebben. Bij de sociale insekten is de koningin van de kolonie het enige vrouwtje dat
zich kan voortplanten; de andere vrouwtjes zijn steriel. Eerst maakt de jonge maagdelijke koningin een bruidsvlucht waarop ze met een mannetje paart. Ze slaat zijn zaadcellen op in een zakje in haar lichaam. Dit is de enige keer in haar leven dat ze met
een mannetje paart. Dit is ook de laatste keer in haar leven dat ze buiten komt. Daarna
moet ze in het hart van de kolonie haar hele leven eieren produceren, in sommige soorten soms wel 25 jaar. En ze moet het haar hele leven doen met de voorraad zaadcellen
van die ene keer. Maar dat is ruim voldoende, het zijn er miljarden. Haar hele verdere
leven functioneert de koningin als een broedmachine. Ze wordt gevoerd door haar duizenden steriele dochters, de werksters, die geen eieren hoeven te leggen. Bij elk ei dat
de koningin legt kan het klepje van het zakje waarin de zaadcellen worden bewaard
geopend of gesloten worden, waardoor het ei respectievelijk bevrucht of onbevrucht
gelegd wordt. Uit de bevruchte, diploide, eieren komen vrouwtjes voort en uit de onbevruchte, haploide, eieren mannetjes. De koningin “bepaalt” dus voor elk van haar kinderen of het een vrouwtje of een mannetje wordt (wat overigens geenzins wil zeggen dat
dit een bewuste keuze is).
Deze manier van geslachtsbepaling verklaart waarom deze insekten zo sociaal zijn, met
andere woorden, waarom de gezusters – de werksters – elkaar helpen en waarom zij het
zich kunnen veroorloven zich zelf niet voort te planten maar in plaats daarvan hun
moeder te helpen nog meer gezusters te produceren. In Figuur 3 is te zien dat alle
gezusters hetzelfde stel chromosomen van hun vader erven, omdat de haploide vader
immers maar één stel chromosomen heeft. De kans dat twee zussen van de moeder het-

Figuur 3
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zelfde chromosoom erven is een half, omdat de moeder immers twee stel chromosomen heeft. Het gevolg hiervan is dat voor elk willekeurig gen in een vrouwtje de kans
driekwart is dat haar zuster ditzelfde gen heeft. Bij de meeste andere diersoorten is de
kans dat hetzelfde gen in twee gezusters wordt aangetroffen slechts een half. Bij de
sociale insekten èn bij de meeste andere diersoorten, is de kans dat een willekeurig gen
van een moeder ook in haar dochter aangetroffen wordt een half. Bij de sociale insekten zijn vrouwtjes dus meer genetisch verwant aan hun zusters dan aan dochters. Vanuit
het standpunt van de genen gezien is het daardoor voordeliger om zussen te produceren dan dochters. In dit licht bezien kan men dan ook zeggen dat de werksters de
koningin uitbuiten: de koningin wordt gemanipuleerd om zussen voor de werksters te
maken.

Geslachtsbepaling door chromosomen
Van de 23 paar chromosomen die de mens heeft, noemen we één paar de “geslachtschromosomen”. De helft van de mensen heeft in dat paar twee X-chromosomen; de
andere helft van de mensen heeft één X-chromosoom en één Y-chromosoom. Een menselijk embryo met twee X-chromosomen wordt meestal een meisje, en een menselijk
embryo met een X- en een Y-chromosoom een jongetje. Het geslacht wordt door (genen
op) de geslachtschromosomen bepaald. Omdat het mannelijke geslacht twee verschillende geslachtschromosomen heeft, noemen we dit het “heterogamete” geslacht. Het
vrouwelijk geslacht is “homogameet”. Bij alle zoogdieren zijn de mannetjes heterogameet. Bij alle vogels, echter, zijn de vrouwtjes heterogameet. Vogelvrouwtjes hebben
twee veschillende geslachtschromosomen, die we het Z- en het W-chromosoom noemen, en vogelmannetjes hebben twee Z-chromosomen. Bij de reptielen komt – naast
omgevingsgestuurde geslachtsdeterminatie – chromosomale geslachtsdeterminatie
voor; bij sommige soorten zijn de vrouwtjes heterogameet, en bij andere de mannetjes.
Bij de amfibieëen en vissen komen ook beide varianten voor, de variant met heterogamete mannetjes en die met heterogamete vrouwtjes.

De hypothese dat geslachtsbepaling bij gewervelden groeiafhankelijk is
De wetenschappelijke vraag die zich aan ons voor doet is: waarom hebben sommige
diergroepen heterogamete vrouwtjes en andere heterogamete mannetjes? Is dit toeval,
zoals bij het gooien met een munt die op kop of munt kan vallen? Of zit er een evolutionair proces achter? Op deze vraag hebben mijn collega Drs. de Looze en ik antwoord
proberen te geven door middel van een literatuuronderzoek. Hieronder wordt de hypothese die wij ontwikkeld hebben uiteengezet.
In de literatuur kwamen we het onderzoek van Professor Ursula Mittwoch tegen. Zij had
ontdekt dat bij zoogdieren de embryo’s, terwijl ze nog in het tweeslachtige stadium verkeren, die zich iets later tot mannetjes zullen ontwikkelen sneller groeien en groter zijn
dan de embryo’s die zich tot vrouwtjes zullen ontwikkelen. Zij vond dat bij vogels juist
het omgekeerde het geval is: de sneller groeiende embryo’s zijn degene die zich tot
vrouwtjes zullen ontwikkelen. Algemener gesteld: het geslacht dat sneller groeit is het
heterogamete geslacht. Professor Mittwoch opperde dat op het heterogamete geslachtschromosoom (het Y-chromosoom bij zoogdieren en het W-chromosoom bij vogels) een
groeiversnellend gen zit, en dat het nu juist dit gen is dat indirect geslachtsbepalend is.
Of juister gezegd: dat de groeisnelheid van een embryo op een zeker moment in de ontwikkeling – net voordat de geslachtsdifferentiatie begint – bepaalt of een embryo zich
tot het ene of het andere geslacht ontwikkelt.
Professor Mittwoch stelde dat de embryonale groei het geslacht bepaalt volgens één van
beide “drempelwaarde mechanismen”, afgebeeld in Figuren 4A en 4B. In beide Figuren
is op de x-as de tijd aangegeven en op de y-as de grootte van het embryo (en de zich
ontwikkelende, maar nog niet gedifferentieerde, geslachtsorganen). Hoe sneller een
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tijd in de loop van de ontwikkeling
Figuur 4

embryo groeit des te steiler is de lijn waardoor dit embryo vertegenwoordigd wordt in
de figuren. In Figuur 4A is de situatie afgebeeld waar een embryo dat zo snel groeit dat
het op een kritiek moment een bepaalde grootte-drempelwaarde heeft overschreden
een mannetje wordt, terwijl een embryo dat zo langzaam groeit dat het de drempelwaarde niet op tijd haalt een vrouwtje wordt. Figuur 4B geeft de omgekeerde situatie
weer, waar de snelle groeiers die de drempel op tijd overschreden hebben vrouwtjes
worden, en de langzame groeiers mannetjes. Figuur 4A is op zoogdieren van toepassing
en Figuur 4B op vogels. De groeisnelheid op het kritieke moment zou dan door de aanof afwezigheid van een groeiversnellend gen op het Y- of W-chromosoom bepaald worden. Inderdaad, zo vonden wij in onze literatuurstudie, blijken er groeiversnellende
genen op het Y-chromosoom te zitten.
Mijn collega en ik hebben de hypothese van Mittwoch uitgebreid door te stellen dat de
drempelwaarde mechanismen ook van toepassing zijn bij diersoorten met omgevingsgestuurde geslachtsbepaling. Bij deze soorten wordt de groei op het kritieke moment
niet bepaald door de aan- of afwezigheid van een groeiversnellend gen, maar door de
temperatuur. Het is algemeen bekend dat temperatuur de groeisnelheid beïnvloedt. En
inderdaad vonden we in de literatuur dat de embryo’s van o.a. de Europese moerasschildpad sneller groeien bij hogere temperatuur dan bij lagere. Het mooie van deze
hypothese is dat het een universeel mechanisme voor geslachtsbepaling bij gewervelden veronderstelt in plaats van twee afzonderlijke mechanismen. Immers, volgens onze
hypothese zijn zowel chromosomale geslachtsbepaling als omgevingsgestuurde
geslachtsbepaling eigenlijk niets anders dan groeiafhankelijke geslachtsbepaling. In het
eerste geval wordt groei voornamelijk door een gen op het geslachtschromosoom
bepaald, en in het tweede geval wordt groei voornamelijk door de omgeving, bijvoorbeeld temperatuur, bepaald. In Figuur 5 is een schematisch overzicht te zien van de
hypothese.

Evolutionaire overgangen tussen genetische en omgevingsgestuurde geslachtsbepaling
Met een universeel mechanisme is het ook gemakkelijker om te begrijpen hoe in de
loop van de evolutie de ene vorm in de andere kan overgaan. Stelt u zich een diersoort
voor waarbij de mannetjes harems verdedigen en er belang bij hebben groot te zijn.
Natuurlijke selectie zal er dan voor gezorgd hebben dat deze soort een geslachtsbepalingsmechanisme heeft waarbij de embryo’s die bij hoge temperatuur snel groeien man-
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Figuur 5

netjes worden en de embryo’s die bij lage temperatuur langzaam groeien vrouwtjes worden (zoals in Figuur 4A). Als er dan een mutatie in een gen ontstaat waardoor het de
groei versnelt, dan zullen individuen die de mutatie dragen een grotere kans hebben
om de drempel te bereiken en mannetje te worden. In de loop van de evolutie kan dan
de temperatuur minder belangrijk worden, en het gemuteerde gen meer bepalend.
Uiteindelijk onstaat dan de situatie waar individuen met twee homologe chromosomen
zonder mutatie vrouwtjes worden, en individuen met twee homologe chromosomen
waarvan, één het gemuteerde gen draagt en het ander niet mannetjes worden. Dan is
het beginstadium bereikt van mannelijke heterogametie. Het chromosomenpaar met
het groeigen is het geslachtschromosomenpaar geworden, en het mannetje heeft nu
twee verschillende terwijl het vrouwtje twee dezelfde geslachtschromosomen heeft.
Als we ons in eerste instantie een diersoort zonder harems hadden voorgesteld, waar de
vrouwtjes meer baat hebben bij grote lichaamsafmetingen, dan had deze soort in eerste instantie een mechanisme gehad zoals dat weergegeven is in Figuur 4B. De snelgroeiende embryo’s worden vrouwtjes. Een groeiversnellende mutatie zou dan vrouwtjes maken, en uiteindelijk zou de evolutie uitkomen bij vrouwelijke heterogametie.
Deze scenario’s zijn natuurlijk simplificaties. Later heb ik met collega’s Dr. Weissing en
Dr. Pen simulatiemodellen uitgewerkt waar meerdere genen de groei van een embryo
beïnvloeden. De essentie is dat in de loop van de evolutie genen de rol van omgevingsfactoren kunnen overnemen bij het veroorzaken van groeiverschillen tussen
embryo’s, die op hun beurt via een van de twee drempelmechanismen de geslachtsverschillen bepalen. De hypothese impliceert dat soorten waar het vanwege hun paringssysteem voordeliger is voor mannetjes om groot te zijn, een predispositie hebben om te
evolueren tot soorten met mannelijke heterogametie. Omgekeerd geldt dat soorten
waarbij het vanwege hun paringssysteem voordeliger is voor vrouwtjes om groot te zijn,
een predispositie hebben om te evolueren tot soorten met vrouwelijke heterogametie.
Dit brengt ons bij een antwoord op de vraag: waarom hebben sommige diergroepen
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heterogamete vrouwtjes en andere heterogamete mannetjes? Onze hypothese stelt dat
bij de voorouders van soorten met mannelijke heterogametie mannetjes er meer voordeel van hadden groot te zijn en bij de voorouders van soorten met vrouwelijke heterogametie vrouwtjes er meer voordeel bij hadden groot te zijn.
Een mooie bijkomstigheid is dat onze hypothese wel raad weet met een verschijnsel
waar de klassieke theorie weinig raad mee weet. Er bestaan namelijk tussenvormen tussen genetische en omgevingsgestuurde geslachtsbepaling. Zo lijkt het erop dat de
Europese moerasschildpad geslachtschromosomen met vrouwelijke heterogametie
heeft, terwijl de werking van deze chromosomen volledig teniet gedaan kan worden
door de broedtemperatuur. Bij hoge temperatuur worden alle embryo’s vrouwtjes, maar
de helft van de individuen is genetisch mannelijk (deze hebben twee Z-chromosomen).
Bij lage temperatuur worden allen mannetjes, maar hebben de helft van de individuen
de genetische constitutie van vrouwtjes (een Z- en een W-chromosoom). De klassieke
theorie van twee afzonderlijke geslachtsbepalingsmechanismen – genetische en omgevingsgestuurde geslachtsbepaling – kan dit verschijnsel niet plaatsen. Binnen onze
hypothese is het echter vanzelfsprekend. Kwantitatieve verschillen tussen individuen,
zoals verschillen in groeisnelheid, worden immers eigenlijk altijd zowel door verschil in
genen als door verschil in omgevingservaring veroorzaakt. De puur genetische en de
puur omgevingsgestuurde geslachtsbepaling zijn eigenlijk de extremen van een continuüm.
Hoe kan de hypothese getest worden?

Een hypothese is maar een hypothese en moet natuurlijk getest worden. Hoe meer tests
een uitkomst hebben die de hypothese ondersteunt, des te zekerder kunnen we van de
hypothese zijn. Eén soort van test is om bij een groot aantal diersoorten binnen de vissen, amfibieën en reptielen – dat zijn de diergroepen waar de geslachtsbepaling nog
niet zo rigide genetisch is als bij de vogels en de zoogdieren – op zoek te gaan naar tussenvormen. Men neemt dan bijvoorbeeld honderd embryo’s van een vissoort waarvan
verondersteld wordt dat deze vrouwelijke heterogametie heeft. Men laat 50 van deze
embryo’s bij een relatief hoge temperatuur en 50 bij een relatief lage temperatuur
opgroeien. Als de uitkomst is dat er in de eerste groep meer vrouwtjes ontstaan dan in
de tweede groep, dan wordt de hypothese daarmee ondersteund.
Men zou graag de hypothese willen testen dat soorten waar mannetjes meer voordeel
hebben bij groot zijn een predispositie hebben om tot mannelijke heterogametie te evolueren – en analoog, voor soorten waar het gunstig is voor vrouwtjes om groot te zijn.
De evolutie is echter over het algemeen een te traag proces om mee te experimenteren.
Men kan natuurlijk wel naar patronen kijken in de evolutie die reeds heeft plaatsgevonden, en testen of die de hypothese ondersteunen. In Figuur 6 ziet men een stamboom die weergeeft hoe een aantal hagedissoorten evolutionair met elkaar samenhangen. De hedendaagse soorten aan het eind van de vertakkingen zijn volgens het afgebeelde patroon uit gemeenschappelijke voorouders geëvolueerd. Van deze soorten is
bekend of ze mannelijke of vrouwelijke heterogametie hebben. De hypothese stelt dat
bij de vooroudersoort van een cluster met mannelijke heterogametie de mannetjes meer
voordeel hadden bij grote lichaamsafmetingen – en analoog voor een cluster met vrouwelijke heterogametie. De vooroudersoorten bestaan niet meer. Maar we kunnen veronderstellen dat als bij de vooroudersoort de mannetjes groter waren dan de vrouwtjes,
de kans groot is dat dit bij recentelijk daarvan afstammende soorten ook nog het geval
is. Analoog is de kans dat bij een soort de vrouwtjes groter zijn hoger als de vooroudersoort grote vrouwtjes had. We kunnen middels een statistische analyse testen of er
in de clusters met mannelijke heterogametie meer soorten zitten waar de mannetjes
groter zijn en in de clusters met vrouwelijke heterogametie meer soorten waar de vrouwtjes groter zijn. Een positieve uitkomst van deze test zou onze hypothese ondersteunen.
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Figuur 6. In deze stamboom
van de hagedissen is elke
hedendaagse soort weergegeven door een rechts eindigende vertakking.
Rechts van elke soort staat
een ‘<’ als bij deze soort de
vrouwtjes groter zijn dan de
mannetjes (vrouwelijke
heterogametie), een ‘>’ als
de mannetjes groter zijn dan
de vrouwtjes (mannelijke
heterogemetie), en een ‘=’
als de mannetjes en vrouwtjes dezelfde afmetingen
hebben.

En de mens...?
Heeft deze hypothese implicaties voor de mens? Niet direct, maar ze kan wel licht werpen op een aantal verschijnselen. In de medische wereld is het bekend dat er zeldzame
gevallen zijn van vrouwen met een Y-chromosoom en mannen zonder Y-chromosoom.
Bij nader onderzoek blijkt dat deze vrouwen meestal een bepaald gen, SRY genaamd,
missen dat normaal gesproken op het Y-chromosoom zit. Omgekeerd blijken de meeste van deze mannen het SRY-gen op hun X-chromosoom te hebben terwijl dat daar normaal gesproken niet op zit. De aan- of afwezigheid van het SRY gen lijkt dus bepalend
te zijn. Maar toch niet helemaal. In heel zeldzame gevallen heeft het geslacht niets met
het SRY-gen te maken, maar met de aan- of afwezigheid van een bepaalde variant van
een groeigen op chromosoom nummer 9. Het lijkt er op dat de invloed van dit groeigen de afmetingen van het embryo net over de drempel kan trekken of er net onder kan
houden.
De medische wereld kent bovendien het zeldzame verschijnsel van hermafrodiete mensen. Deze mensen hebben zowel zaadbalweefsel als eierstokweefsel. Uit de statistieken
blijkt dat het zaadbalweefsel vaker aan de rechterkant zit en het eierstokweefsel vaker
aan de linkerkant, terwijl bij menselijke embryo’s de rechterkant altijd iets sneller groeit
dan de linkerkant. Het lijkt er op dat deze mensen een zodanige genetische constitutie
hebben dat ze dichtbij de drempelwaarde gezeten hebben. De snelgroeiende rechterkant kan de drempelwaarde dan net overschreden hebben terwijl de linkerkant de
drempelwaarde niet bereikt heeft.
Kennelijk ligt bij de mens toch niet zo vast als we denken hoe nu eigenlijk mannetjes
en vrouwtjes gemaakt worden.

Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt

DE JACHT OP ZIEKTEGENEN
door
Dr P. Raeymaekers en Prof. dr C. van Duijn
Achtergrond
Hoe dieper wetenschappers graven, hoe meer aanwijzingen ze vinden dat genen een rol
spelen in het ontstaan van hart- en vaatziekten, sommige vormen van kanker, diabetes,
dementie en tal van andere veel voorkomende aandoeningen. Om deze ziekten te ontrafelen heeft de geneticus nu het genoom bij de hand. Toch blijft de speurtocht naar
de genetische variaties die erfelijke aanleg beïnvloeden als zoeken naar een speld in een
hooiberg.
Het genoom bestaat uit drie miljard basenparen die in principe elk een rol kunnen spelen in een ziekte. Desalniettemin werd tijdens de laatste decennia een opmerkelijke
vooruitgang geboekt in de moleculaire ontrafeling van talrijke genetische aandoeningen. Denk maar aan de ziekte van Huntington, taaislijmziekte (cystische fibrose), spierdystrofie van Duchenne en honderden andere erfelijke aandoeningen.
In genetische vaktaal zegt men ook wel eens dat deze aandoeningen worden gekenmerkt door een duidelijke genotype – fenotyperelatie. Een genetische variatie (het genotype) leidt tot een wel bepaald kenmerk of ziekte (fenotype). De stelling gaat echter
voorbij aan het feit dat het niet het gen zelf is dat de aandoening veroorzaakt, maar wel
het slecht of niet werkende eiwit waarvoor het gen codeert. Een wijziging in de genetische code kan ertoe leiden dat de structuur van het eiwit verandert en het zijn functie
verliest. Anderzijds kan een mutatie in de promotor- of regulatiesequenties de expressie van het eiwit veranderen. Er wordt teveel of te weinig eiwit aangemaakt of de hoeveelheid eiwit is onaangepast aan de op dat ogenblik heersende fysiologische omstandigheden in de cel. Als je primair geïnteresseerd bent in het ontstaan van een ziekte is
het eiwit de boosdoener. Het is echter vaak gemakkelijker om een verandering op DNAniveau op te sporen.
Alhoewel er meer dan vijfduizend genetische aandoeningen zijn beschreven, wordt
slechts een minderheid van de bevolking persoonlijk geconfronteerd met de aandoeningen als boven beschreven. Ze blijven beperkt tot families waarin ze overerven van
generatie op generatie. Genetici spreken van Mendeliaanse aandoeningen, omdat ze de
erfelijkheidsregeltjes volgen die de Tsjechisch-Oostenrijkse monnik Gregor Mendel in
de 19de eeuw opstelde.

Gen en omgeving
Op dit ogenblik verschuift het genetisch onderzoek echter naar aandoeningen waarin
een veel complexere gen-ziekte relatie geldt. Genetische variaties leiden niet steevast tot
een ziektebeeld, het ziekterisico wordt bepaald door een complexe interactie van erfelijke aanleg en omgevingsfactoren. Die omgevingsfactoren kunnen zeer divers zijn, gaande

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 82. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ’Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 27 oktober 2003.

De jacht op ziektegenen

44

Diligentia

van infecterende virussen en bacteriën tot voeding, levenshouding en toegang tot medische verzorging. Sommige van die invloeden hebben we zelf in de hand, anderen niet.
Evenmin gaat het vaak om één enkele mutatie maar om een samenspel van diverse genetische variaties. Eén genfout is onvoldoende om de ziekte ook werkelijk te krijgen. Het
is eerder het cumulatieve effect van een aantal genetische variaties waardoor een ziektedrempel overschreden wordt. Sommige variaties bezorgen een verhoogde aanleg, andere werken juist beschermend. Het effect van de variaties is additief.
Daarenboven, uiten vele variaties zich niet onmiddellijk in een ziektebeeld, maar zijn ze
wel belangrijk in een onderliggend kenmerk. Neem bijvoorbeeld cholesterolgehalte. Er
zijn mutaties in de LDL-receptor die een invloed hebben op het totaalcholesterol in het
bloed alsook op de verhouding LDL/HDL, de zogenaamde ‘slechte’ ten opzichte van
‘goede’ cholesterol. Natuurlijk hebben deze mutaties een invloed op hart- en vaatziekte,
maar die verloopt niet rechtstreeks, met name via de verhoogde cholesterolspiegel wat
op zich een verhoogd risico geeft op atherosclerose. Bovendien zijn er vele andere wegen
tot een hartinfarct, waardoor het effect van de LDL-receptormutatie sterk wordt verdund.
Overvloed aan variatie

In de ongeveer 7000 generaties die voorbijgingen sinds de moderne mens vanuit de
Afrikaanse savannes de rest van de wereld veroverde is het genoom van de mens weinig
veranderd. In essentie bleef ons genoom gelijk aan dat van onze primitieve voorouder.
Vandaar ook dat er tussen mensen nauwelijks een genomisch verschil is. We zijn allen
voor 99,9% genetisch identiek. Of we nu Nederlander, Belg, Marokkaan of Indiër zijn,
slechts één op duizend letters in ons genoom verschilt. Toch is dat minieme verschil
belangrijk. Het maakt ons immers uniek, maar het bepaalt tegelijkertijd onze genetische
aanleg voor tal van ziektes.
Die genomische verschillen, die meestal beperkt blijven tot slechts één enkele base, kregen de naam SNP mee (uitgesproken snip), wat staat voor single nucleotide polymorphism. Deze SNP’s duiden de plaatsen aan waar één enkele letter van de genetische code
verschilt tussen twee personen. Met de menselijke genoomsequentie in de hand slaagden genetici er in om al bijna drie miljoen van dergelijke genetische variaties op te sporen en in kaart te brengen (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SNP/overview.html).
Aangezien slechts één procent van het genoom codeert voor eiwitten kan theoretisch
slechts een klein deel van deze variaties biologisch relevant zijn. De meeste zitten
immers in het DNA dat niet codeert voor eiwitten of dat geen fysiologische functie
heeft. Het is dus zaak om de interessante SNP’s, diegene die een rol spelen in ziekteprocessen, te onderscheiden van de rest. Een speurtocht naar een speld in een hooiberg.
Op zoektocht

Speuren naar ziektegenen bleef vroeger beperkt tot die families waarin een mutatie van
generatie op generatie werd doorgegeven. Deze strategie werkte ook perfect voor sommige complexere aandoeningen. Denken we maar aan borstkanker met de genen
BRCA-1 en -2, dikke darmkanker (MSH-2, MLH-1), de ziekte van Alzheimer (APP, PS1 en -2) en diabetes (MODY-1 tot MODY-6). Telkens gaat het hier echter om vormen
van de aandoening die slechts voorkomen in een zeer beperkte groep van de patiënten.
Bij deze vormen wordt de ziekte overgedragen van generatie op generatie. Met andere
woorden: het geneffect dat wordt vertaald in het eiwit moet wel erg groot zijn als het in
iedere generatie tot uiting komt. In feite gedroegen de mutaties zich in deze families als
pure Mendeliaanse aandoeningen.
In de jaren tachtig en negentig was de hoop groot, dat de strategieën toegepast op
Mendeliaanse aandoeningen, ook de complexe genetische aandoeningen zouden ontrafelen. Die hoop is inmiddels weggeslagen. De talrijke genen met een eerder beperkt
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Figuur 1, Linkage disequilibrium
Ouders die een mutatie dragen, geven deze met een kans van 50% door aan elk van hun kinderen. Daarbij wordt echter zelden het volledige chromosoom doorgegeven. Homologe chromosomen wisselen fragmenten uit tijdens de meiose (reductiedeling) in een proces dat crossingover of recombinatie heet. SNP’s die zeer dicht bij de mutatie liggen, zullen zelden door
recombinatie gescheiden worden van de mutatie. Zelfs na meerdere generaties van nakomelingen zullen ze nog steeds tezamen met de mutatie overerven. Dit fenomeen heet linkage disequilibrium (LD).
geneffect laten zich niet opsporen door middel van familiestudies. De kleine geneffecten zoals die van de LDL-receptor verdrinken tussen alle andere genetische en omgevingsinvloeden en zijn niet sterk genoeg om zich Mendeliaans voor te doen.
Als alternatief voor studies op uitgebreide families zweren sommige genetici bij een studieopzet die gericht is op kleinere familiale kernen, zoals aangetaste broers en zussen
en houden daarmee vast aan het klassieke genetische onderzoek. Anderen nemen hun
toevlucht tot hele populaties.
Een geliefd studiemodel van de laatste groep om op een efficiënte manier risicofactoren op te sporen is de zogenaamde patiënt/controle-studie. De methode blinkt uit door
haar intuïtieve eenvoud: men vergelijkt een genetische variatie in een groep patiënten
en een groep gezonde individuen. Als blijkt dat de variatie meer voorkomt bij de patiënten, dan neemt men aan dat ze de aanleg voor de ziekte verhoogt. Komt een variatie
daarentegen meer voor bij de gezonde individuen dan heeft ze wellicht een beschermend effect en verlaagt ze de aanleg.

Kandidaat of genoomwijd
Het meeste succes hebben onderzoekers met de kandidaatgen-benadering, waarbij men
slechts een beperkt aantal genetische variaties uittest. Meestal had men aanwijzingen
uit fysiologische of biochemische hoek van de mogelijke betrokkenheid van het eiwit
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in de aandoening. Daar ligt precies ook de achilleshiel van deze benadering: er moet al
enige kennis omtrent de invloed van het eiwit zijn, vooraleer een genetische studie aanvang neemt. Voor genetici die nieuwe ziektegenen willen opsporen is het de omgekeerde wereld.
Men vroeg zich dus af in hoeverre een patiënt/controle benadering mogelijk is voor het
hele genoom. Hypothetisch zou men dan alle SNP’s die het menselijk genoom bevat,
moeten doorzoeken in grote groepen patiënten en controlepersonen. Dat is zelfs met
de huidige industriële sequentieanalyse nog te hoog gegrepen.
Het gehele genoom doorzoeken is enkel mogelijk als we uitgaan van het basisprincipe
dat genetici met de Engelse term linkage disequilibrium (LD) omschrijven. LD betekent
dat twee patiënten die van een gemeenschappelijke voorouder dezelfde genetische
mutatie hebben overgeërfd, niet alleen de ziektemutatie doorkregen maar tevens een
deel van het chromosoom dat die mutatie omgeeft. Hoe groot dat gemeenschappelijke
deel is, hangt sterk af van het aantal generaties die de gemeenschappelijke voorouder
verwijderd is van de beide patiënten. Immers bij elke overervingstap kan het gedeelte
gemeenschappelijk chromosoom verkleind worden door recombinatie.
De LD-strategie tracht dus bij een aantal patiënten een chromosoomsegment te zoeken dat identiek is, ervan uitgaande dat er zich op dat stukje een mutatie bevindt. Het
spreekt vanzelf dat het opsporen van dergelijke identieke chromosoomsegmenten
alleen maar succesvol is, als een groot deel van de patiënten afkomstig is van éénzelfde voorouder die de mutatie droeg.
In de meeste populaties, ook in de Belgische en de Nederlandse, zijn aan deze voorwaarden nauwelijks voldaan. Het komt zelden voor dat een substantieel aantal patiënten die lijden aan een algemeen voorkomende aandoening, daadwerkelijk terug te voeren zijn tot één gemeenschappelijke voorouder. Zelfs als we er mee rekening houden
dat we uiteindelijk allemaal afkomstig zijn van één Adam en Eva, dan is die gemeenschappelijke voorouder een te groot aantal generaties verwijderd en is de grootte van
het overgeërfde gemeenschappelijk chromosoomsegment relatief klein geworden.
Genetische epidemiologen rekenden al uit dat in algemene populaties het LD slechts
uitstrekt over een afstand van 3000 basenparen.
Misschien brengen geïsoleerde populaties een oplossing. Deze populaties vertonen
immers een beperkte genetische heterogeniteit: alle mensen zijn afkomstig van slechts
een beperkt aantal voorouders, en meestal is de generatieafstand tot die voorouders
niet zo groot. Dergelijke populaties zijn er wellicht overal ter wereld te vinden. Soms
werden ze geïsoleerd door fysische grenzen zoals bergketens, zeeën of rivieren, soms
isoleerden ze zichzelf, vanwege een aparte levensstijl of een eigen geloof. Notoire voorbeelden zijn ondermeer de IJslandse en Finse populaties, de Asjkenazische Joden, de
Amish-populatie in de VS, maar ook sommige Friese, Hollandse en Zeeuwse vissersdorpen in Nederland. In deze populaties is de kans op het terugvinden van gedeelde
chromosoomsegmenten veel groter.
Eenmaal die segmenten gevonden, blijft nog altijd de zoektocht naar die variaties die
uiteindelijk een rol spelen in het ziekteproces, maar ook nu weer komt het genoomproject hulp bieden. Dat project heeft immers alle genen al mooi in kaart gebracht op
de chromosoomfragmenten.
Geïsoleerde populaties hebben echter een belangrijk nadeel: het is niet zeker of een
gemuteerd gen dat een ziekte veroorzaakt in de geïsoleerde populatie dat eveneens doet
in de algemene populatie. Geïsoleerde populaties kunnen met andere woorden hun
eigen ‘privé’-mutaties hebben. Toch kunnen we aan de hand van dergelijke mutaties nog
veel leren over het ontstaan van de aandoening. Het leert ons alleszins welk defect eiwit
alvast betrokken is bij tenminste één vorm van de aandoening, misschien leidt het tot
de identificatie van andere eiwitten.
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‘Intelligente’ benadering

Er is onder de genetische epidemiologen toch enige animositeit waar te nemen over
wat nu de meest aangewezen benadering is: genoomwijde speurtochten in kleinere geïsoleerde populaties, massa-screening van de algemene populatie, kandidaatgen-benaderingen in zorgvuldig geselecteerde patiëntenpopulaties, focus leggen op kernfamilies
etc. Sommigen, zoals het bedrijf DeCode kiest resoluut voor de geïsoleerde populatie
en werpt zich gretig op de IJslanders. Anderen, zoals de Britse Medical Research
Council (MRC) en de Wellcome Trust zijn van plan om het genoom van 500000 individuen te analyseren. Het spreekt vanzelf dat dit soort benaderingen slechts is weggelegd voor de (un)lucky few.
De tijd zal leren welke benadering uiteindelijk het meest zal bijdragen tot de ontrafeling van de genetica van frequente ziektes.
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EERSTE FASEN VAN KRISTALVORMING
door
Prof. dr D. Frenkel
Fom-I voor Atoom- en Molecuulfysica, Amsterdam

In het begin van de jaren vijftig kwamen elektronische computers voor het eerst beschikbaar voor niet-militair onderzoek. Toen stelde men zich de vraag: voor welke problemen
hebben we computers nodig? Een van de eerste onderwerpen waaraan men toen dacht,
was de studie van veel-deeltjessystemen. Daarvoor zijn twee redenen aan te geven. Ten
eerste: veel-deeltjessystemen zijn belangrijk. Immers alle materialen die wij kennen –
van baksteen tot bacterie – zijn opgebouwd uit deeltjes: atomen of moleculen – maar
dan wel heel veel. Dus als we de eigenschappen van materialen willen voorspellen, dan
moeten we de eigenschappen van veel-deeltjessystemen kunnen berekenen. En nu
komen we bij de tweede reden waarom de computer voor dit probleem werd ingezet:
over het algemeen zijn geen exacte (wiskundige) voorspellingen mogelijk van het gedrag
van meer dan twee deeltjes. En de meeste stoffen bestaan nu eenmaal uit meer dan
twee deeltjes…
Daarom werden in 1953 door Metropolis et al. de eerste numerieke simulaties verricht
aan een eenvoudig veel-deeltjessysteem. Het betrof hier een tweedimensionale vloeistof
bestaande uit 200 atomen. Dat was een ongelofelijke prestatie. Tot die tijd was er eigenlijk slechts één mogelijkheid om het gedrag van vloeistoffen te modelleren: met behulp
van mechanische modellen. Die modellen varieerden van constructies uit rietjes en
boetseerklei tot stuifmeelkorrels op een glasplaat of kogellager-kogeltjes in een rubberen zak. Heel mooi om te zien – maar van beperkte waarde als je de eigenschappen van
een “echte” vloeistof wilt voorspellen.

In het pre-computer tijdperk maakte de Engelse
kristallograaf J.D.
Bernal mechanische modellen
om de structuur
van vloeistoffen te
onderzoeken.
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Na 1953 ging het hard, zowel met de computers als met de simulaties. Dat het snel ging
met de computers is bekend. Iedere 5 jaar een factor 10 in computervermogen, en dat
gedurende een halve eeuw – dàt is nog eens technische vooruitgang. Maar hoe ontwikkelde zich in dezelfde periode het gebied van de berekeningen aan veel-deeltjessystemen? Er zijn een aantal ontwikkelingen die door het snelstijgende computervermogen werden mogelijk gemaakt. De eerste ontwikkeling ligt voor de hand. Bij de eerste
berekeningen van de bewegingen van enkele honderden atomen (uitgevoerd in 1956
door Alder en Wainwright), kon men de “toekomst” voorspellen gedurende een paar
picoseconden.

Berni Alder (staand)
en Tom Wainwright
(zittend) zijn de uitvinders van de Moleculaire Dynamica
methode voor het
simuleren van atomaire bewegingen in
veel-deeltjessystemen.
Op deze foto kijken
zij, samen met de
computerprogrammeur Mary-Ann
Mansingh, naar de
resultaten van hun
berekeningen.

Nu is het mogelijk om, in hetzelfde aantal computeruren, miljarden malen langer te
rekenen. Toch doen we dat over het algemeen niet – een typische berekening volgt het
gedrag van de moleculen in een systeem gedurende enkele tientallen nanoseconden –
zeg: een factor tienduizend langer dan in de begintijd. Wat hebben we gedaan met de
resterende factor 106 in rekenvermogen? Die zijn ingezet op andere aspecten van het
probleem die om meer rekentijd vroegen. Daarbij is weer één voor de hand liggende:
het aantal deeltjes. Het record aantal deeltjes dat men heeft gesimuleerd ligt (bij mijn
weten) momenteel rond de tweehonderd miljoen. Maar de meeste berekeningen volgen
de beweging van enkele duizenden tot tienduizenden deeltjes. Dat is dus slechts een
factor honderd meer dan in het begin. Bij veel problemen die we met simulatie aanpakken, draait het erom dat we een “macroscopische” eigenschap willen uitrekenen die
zeer gevoelig is voor wat er gebeurt op atomaire schaal. We moeten dan met onze simulaties vele grootteordes in lengte of tijd overbruggen. En dat is duur, tenzij we de juiste
trucs weten te ontwikkelen. Problemen waarin een breed scala aan lengte- en/of tijdschalen een rol spelen zijn:
de
de
de
de
de

dynamica van macromoleculen (inclusief eiwitvouwing)
snelheid van geactiveerde processen
dynamica van glasachtige systemen en gelen.
dynamica van breken
structuur van zelfassemblerende systemen

Ik geef hierbij een korte illustratie uit mijn eigen werk: simulatie van geactiveerde processen. In chemische reacties, in diffusie en in fasescheiding is de snelheidsbepalende
stap vaak het oversteken van een (vrije-) energiebarrière. Het interessante van deze pro-
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cessen is dat het “microscopische” belangrijk is: de moleculaire structuur van het systeem op de top van de barrière bepaalt het verdere verloop van het proces.
Laat ik even kort samenvatten waarom
dit een geactiveerd proces is. Ik neem
de condensatie van waterdamp als
voorbeeld. Als de vochtigheidsgraad
boven de 100% komt is water stabieler
dan waterdamp. Maar een heel klein
waterdruppeltje is minder stabiel dan
de damp – dat verdampt spontaan. De
reden is dat het (vrije) energie kost om
het oppervlak van een druppel te
maken. Als we een druppeltje maken,
dan gaat oververzadigde waterdamp
over in vloeibaar water. Dat verlaagt de
vrije energie. De winst is evenredig
met het volume van het druppeltje –
en dus met de derde macht van de
straal. Maar we moeten “betalen” voor
het maken van het oppervlak. Het
oppervlak is evenredig met het kwadraat van de straal. Wat is groter: de
Fig. 1. Kritieke kiem die gevormd wordt bij
winst of het verlies? Dat hangt af van
de kristalnucleatie van bolvormige colloïdee
de grootte het druppeltje. Voor kleine
met een harde, repulsieve wisselwerking.
druppeltjes is altijd de oppervlakte bijdrage (dus: het verlies) het grootste.
Maar voor grote druppels overheerst
de volume bijdrage (d.w.z. de winst).
Om een druppeltje te maken, moeten
we dus tot een bepaalde grootte energie betalen en dan, voorbij een bepaalde druppelgrootte, overheerst de winst, en groeit het druppeltje spontaan verder. Het punt waar
de balans omslaat, heet de “kritieke kiem”. Druppeltjes die kleiner zijn dan de kritieke
kiem zullen spontaan verdampen. Druppeltjes die groter zijn, zullen spontaan aangroeien tot grote druppels.
Als kleine druppeltjes spontaan verdampen, hoe kan er dan ooit een grote druppel ontstaan? Dat komt door fluctuaties op moleculaire schaal. Laat ik een niet-technische uitleg geven. Ik vervang moleculen door mensen en ik vervang energie door geld. Mijn
antropomorfe moleculen zijn zwaar verslaafd aan gokken: als ze elkaar tegenkomen
gooien ze al hun geld bij elkaar en verdelen alle geldstukken door te gokken. De regels
van dit gokspel zijn echter vreemd: als je arm bent dan is de kans op verlies groter dan
de kans op winst en als je rijk bent is het precies andersom (een klein druppeltje verdampt – een grote druppel groeit). Kortom: “de armen worden steeds armer – de rijken
steeds rijker”. Als analogie voor kiemvorming kies ik nu het ontstaan van miljonairs.
Hoe kan een krantenjongen met deze spelregels ooit miljonair worden? Daartoe moet
deze krantenjongen een “kritiek” vermogen binnenhalen – en dat allemaal door puur
geluk met het gokken. Het kan wel, maar het is heel erg onwaarschijnlijk. En, om bij de
moleculen terug te komen, hoe hoger de vrije energie van de kritieke kiem, hoe onwaarschijnlijker het wordt dat de moleculen spontaan zo’n kiem kunnen vormen.
Waarom condenseert stoom dan wel als we het maar voldoende afkoelen? De prijs om
het oppervlak te maken hangt niet sterk van de temperatuur af, maar de volumebijdrage wordt steeds groter naarmate we verder onder het vriespunt komen. Het gevolg is dat
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het minder kost om een kritieke kiem te maken en daarmee stijgt de kans dat je dit
“energievermogen” door gokken verzamelt. Wat ik nu heb beschreven, heet de ``klassieke theorie van homogene nucleatie”. De theorie werd ontwikkeld in de jaren twintig en
later. De theorie werkt soms goed en soms niet goed – maar we weten meestal niet
waarom.
Is de Klassieke Nucleatie Theorie dan niet te toetsen? Alleen indirect. We kunnen geen
(röntgen) foto maken van een kritieke kiem. Immers, we weten niet welke moleculen
samen de kritieke kiem zullen vormen en we weten niet wanneer het gaat gebeuren. We
kunnen onze hypothetische röntgencamera’s dus niet richten en we weten ook niet
wanneer we moeten afdrukken. Als we een willekeurig molecuul fotograferen dan is de
kans dat we net de nucleatie vastleggen slechts 1 op 1025 ! Er zijn op ieder moment vrijwel geen kritieke kiemen in het systeem aanwezig. Maar als zich een kritieke kiem
vormt, dan is het ook weer zo voorbij – zeg in een miljardste seconde. Daarom is het
zo moeilijk om experimenteel een kritieke kiem te zien.
Kunnen we dat beter met simulatie? In simulaties berekenen we de bewegingen van de
moleculen in een systeem. Maar computertijd is eindig. Dus in de praktijk gaan we zelden verder dan een miljoen atomen en 1 miljardste seconde. En dat is niet genoeg.
Beschouw nucleatie in een reageerbuisje van 1cm3. Als we iets willen zien, moet er iets
gebeuren op een redelijke tijdschaal, zeg: 1 kiem per seconde per cm3. Beschouw nu
de simulatie van hetzelfde systeem. Stel we simuleren een miljoen atomen. Die nemen
een volume in van ongeveer 10-15 cm3. De kans dat er nucleatie in dit kleine volume
optreedt is 1015 keer zo klein als voor een volume van 1 cm3. In andere woorden: we
moeten gemiddeld 1015 keer zo lang wachten totdat er iets gebeurt. Dus: 1015 seconden.
Maar onze langste simulaties zijn maar een miljardste seconde lang. Dus: we missen
een factor 1024 in rekenvermogen. Zelfs als het computervermogen ieder 5 jaar met een
factor 10 blijft stijgen – en dat denk ik niet - dan zou het nog 120 jaar duren voordat
we nucleatie direct kunnen simuleren.
Toch kunnen we het nu al. Om uit te leggen hoe we dat doen, gebruik ik weer het beeld
van de krantenjongen die door gokken miljonair wil worden. Dat lukt niet zo goed want
als je arm bent dan verlies je vaker dan dat je wint. De kans dat je ooit genoeg geld binnenhaalt is dus zeer gering. En daarmee wordt het extreem onwaarschijnlijk dat we ooit
een krantenjongen te zien met een “kritiek” vermogen. Maar in de computer kunnen
we daar iets aan doen: we kunnen de regels van het spel zo veranderen dat arm en rijk
gelijke kansen op winst en verlies hebben. Daardoor neemt de kans drastisch toe dat
we krantenjongens met een kritiek vermogen zullen zien. We kunnen dit, in de natuur
zo zeldzame, soort dus zorgvuldig bestuderen (zie figuur 1). En omdat we zelf de spelregels hebben veranderd, weten we ook precies met welke factor we het aantal “kritieke” krantenjongens hebben verhoogd. We kunnen dus ook uitrekenen wat het aantal
zou zijn geweest zonder onze ingreep. Of, om naar ons eigenlijke probleem terug te
keren: we kunnen de kans op de vorming van een kritieke kiem berekenen – maar ook
de structuur van die kiem (en zelfs kunnen we de snelheid bepalen waarmee nieuwe
kiemen worden gevormd). Dat stelt ons in staat om de veronderstellingen te toetsen die
ten grondslag liggen aan de klassieke nucleatie theorie. Ik geef hier één voorbeeld van
een onverwachte vondst bij de numerieke studie van homogene nucleatie van dipolaire vloeistoffen uit de dampfase. De condensatiesnelheid van polaire vloeistoffen wijkt
vaak aanzienlijk (vele grootteordes) af van de voorspellingen van Klassieke Nucleatie
Theorie. Dit had aanleiding gegeven tot allerlei theoretische speculaties over de structuur van de kritieke kiem – bijvoorbeeld dat de kiem “ferroëlectrisch” zou zijn, dat wil
zeggen dat de dipolen van de moleculen in een druppeltje gemiddeld parallel staan.
Maar directe gegevens ontbraken. Met behulp van de hierboven geschetste simulatietechnieken hebben we gekeken naar kiemvorming in een eenvoudig model voor polaire
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vloeistoffen – het zogeheten Stockmayer-model. Dit model wordt vaak gebruikt wordt
om het fasendiagram van eenvoudige polaire vloeistoffen te voorspellen. Het molecuul
wordt in dit model beschreven als een edelgasachtig bolletje met in het midden een
punt dipool. Wij kozen modelparameters die overeenkomen met een vrij sterk polair
molecuul (bijv. acetonitril). De Klassieke Nucleatie Theorie voorspelt dat een kiem een
bolvormig druppeltje is met de zelfde eigenschappen als de bulkvloeistof. Dat nu, bleek
niet te kloppen. Toen mijn toenmalige promovendus Pieter Rein ten Wolde keek naar
de configuraties van de moleculen in een pre-kritieke kiem (d.w.z. een kiem die kleiner
is dan de kritieke grootte), zag hij niet microscopisch druppeltje maar een soort polymeer (zie figuur 2A). Grotere kiemen waren wel min of meer sferisch, maar het oppervlak leek meer op dat van een kluwen wol, dan van een druppel water (zie figuur 2B).
Bovendien bleek de barrièrehoogte sterk af te wijken van de theoretische voorspellingen. Simulaties die niet leiden tot experimenteel toetsbare voorspellingen zijn steriel.
De vraag is dus: zijn deze – en andere door ons voorspelde – verschijnselen experimenteel waarneembaar? Wat dat betreft leven we in een spannende tijd: met de snelle ontwikkeling van geavanceerde “real-space” technieken, zoals confocale microscopie en
AFM wordt het mogelijk om, althans in macromoleculaire systemen zoals colloïdale
suspensies, nucleatieprocessen in detail te volgen. Op dit gebied bestaat dan ook een
nauwe samenwerking tussen mijn simulatiegroep op AMOLF en de experimentatoren
van het Debye-instituut in Utrecht.
Om bij het begin terug te komen: een belangrijk doel van computersimulaties is het verkrijgen van “microscopisch” inzicht in natuurlijke processen. De simulaties zijn nooit
een doel op zich. Als het inzicht eenmaal is verkregen mogen wat mij betreft de computerprogramma’s de digitale prullenmand in. In dat opzicht ben ik het helemaal eens
met de eminente theoreticus Michael Fisher die tijdens iedere voordracht tenminste
éénmaal zegt: “A good simulation is a dead simulation…”.

Fig. 2A: Pre-kritieke kiem

Fig. 2B: Kritieke kiem

Figuur 2. Kiemvorming bij homogene nucleatie van een polaire vloeistof. De bolletjes geven
de individuele moleculen aan. Figuur 2A laat een prekritieke kiem zien. De structuur van
deze kiem wijkt sterk af van de bolvorm die voorspeld wordt door de klassieke nucleatie
theorie. Ook de kritieke kiem (2B) wijkt nog af van een glad druppeltje.
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Zeker toeval
door
Prof. dr S.A. van de Geer
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden

Het toeval wordt tot op de dag van vandaag zoveel mogelijk buiten de deur gehouden.
Verzekeraars spelen in op de angst voor een onzekere toekomst, roepen ons toe niets aan
het toeval over te laten, en bieden zekerheid te koop aan. Om de wereld onder controle te
krijgen worden verzekeringen afgesloten, maar ook allerlei vernuftige technische hulpmiddelen ontwikkeld. Echter, in onze complexe en snel veranderende maatschappij lijken we
te moeten leren leven met de onvoorspelbaarheid der dingen. Zo gedraagt de op het eerste gezicht zo voorspelbare computer zich soms net zo wispelturig als een levend organisme, dat al dan niet vlijtig leert en vaak last van virussen heeft. Met de trein gaan betekent
tegenwoordig een spannende reis ondernemen via onverwachte routes. Door belastingmaatregelen wordt men haast gedwongen geld te beleggen in risicovolle aandelen. Al met
al reden genoeg ons eens te verdiepen in de diverse aspecten van het merkwaardige en verheven begrip toeval.
In de 18e eeuw schrijft David Hume in zijn boek An Enquiry Concerning Human Understanding (1748):
Ofschoon er niet zoiets als toeval in de wereld bestaat, heeft onze onwetendheid omtrent de
ware oorzaak van elk gebeuren dezelfde uitwerking en veroorzaakt een zelfde soort overtuiging
of mening.
Hume gaat verder met een beschouwing over kansen, met name de kans op een bepaald
aantal ogen bij het gooien van een dobbelsteen, en hij concludeert:
Wat mij betreft ben ik tevreden als de hier gegeven suggesties de weetgierigheid van de wijsgeren zullen wekken en hun doen beseffen hoezeer alle bekende theorieën te kort schieten in de
behandeling van dergelijke merkwaardige en verheven onderwerpen.
Toeval is nuttig, mooi en verassend, maar kan ook misleidend en gevaarlijk zijn. Het is dan
ook niet alleen goed het bestaan van toeval te erkennen, het is ook belangrijk toeval te kunnen herkennen. Over dat laatste gaat mijn vak, de statistiek.

Toeval is bewezen
Bij ons hangt in het natuurkundegebouw, boven de deur van het Kamerlingh Onnes
Laboratorium, de spreuk: Door Meten Tot Weten. Dat is waar, maar de wat heb je eraan als
meten intrinsiek onmogelijk blijkt te zijn? LaPlace postuleerde aan het begin van de 19e
eeuw dat het heelal deterministisch is. Maar toen bleek dat een ster dan oneindige hitte
zou moeten uitstralen. De quantumhypothese werd geformuleerd om de waargenomen
eindige straling te kunnen verklaren. Deze hypothese werd gevolgd door Heisenberg’s
onzekerheidsprincipe.
Met de quantummechanica werd toeval een basiselement van de natuurwetenschappen.
Men kon er niet langer mee wegkomen dat de chaos in een gas door de wet van de grote
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aantallen uitmiddelt. Ook in macroscopische systemen (zoals in levende wezens) zijn de
onzekerheidsprincipes van wezenlijk belang, als we kijken naar de niet-evenwichtstoestanden. Inderdaad ziet het er naar uit dat we ons in deze wereld in een niet-evenwichtstoestand bevinden. Toeval buiten de deur proberen te houden is daarom een hachelijke
onderneming geworden.
Toeval is nuttig

Eén van de toepassingen van toeval is randomizatie. Dit is het willekeurig toekennen van
behandelmethodes, bijvoorbeeld in clinical trials. Het doel is dan een meer gebalanceerde studie te verkrijgen. Ook wordt het gebruikt bij steekproefcontroles, bijvoorbeeld de
controle van vaten voor het vervoer van chemische stoffen, controle van de boekhouding
op fouten of fraude, of controle van handbagage op het vliegveld. Het is niet doenlijk alle
vaten, alle boekhouding, of alle passagiers te controleren. Een aselecte steekproef geeft
hopelijk een goede representatie van de populatie.
Randomizatie wordt ook veel gebruikt bij computeralgoritmen. Bij genetische algoritmen
bijvoorbeeld, wordt een zoektocht georganiseerd naar het maximum van een functie. De
genen representeren de mogelijke posities van dat maximum. Genen met een hogere functiewaarden hebben een grotere kans te overleven en kunnen met een bepaalde kans paren
en/of muteren. Genetische algoritmen kunnen vaak het maximum op heel effciënte wijze
lokaliseren.
Een ander voorbeeld van het toepassen van toeval is het gebruik van gerandomizeerde
responstechnieken. Bij enquête-vragen van gevoelige aard hebben proefpersonen nogal
eens de neiging niet de waarheid te spreken. Iemand zal bijvoorbeeld de hoogte van zijn
inkomen te laag opgeven omdat hij beschaamd is voor zijn exorbitante salaris. Ook bij vragen over een eventueel strafblad, of over fraude bij de belastingaangifte, zal men misschien
niet helemaal eerlijk zijn.
Het idee is nu proefpersonen een dobbelsteen te laten opgooien (zie Warner (1965)). Als
bijvoorbeeld het aantal ogen 5 of 6 is, moet je liegen, en anders de waarheid vertellen. De
onderzoeker krijgt alleen het antwoord op de vraag te horen, en niet het gegooide aantal
ogen. Het is de bedoeling dat de onderzoeker zo het leugenachtige gedrag in eigen hand
houdt. Immers, een proefpersoon weet nu dat de onderzoeker weet dat er misschien is
gelogen, dus de proefpersoon weet dat zo de waarheid geheim blijft.
Laten we de vraag naar fraude nader bekijken. Uit de gerandomizeerde respons kan men
de kans op fraude afleiden. Immers, noem η de kans dat iemand beweert fraude te hebben gepleegd, kortweg “antwoord fraude”. Laat q ≥ 1/2 de kans zijn dat de waarheid wordt
gesproken, in dit geval q = 2/3. De kans op een werkelijke fraudeur noemen we π. Dan is
de kans op antwoord fraude als volgt: de persoon spreekt de waarheid met kans q en dan
is de kans op antwoord fraude gelijk aan de kans op een fraudeur, dus π, en de persoon
liegt met kans 1 - q en dan is de kans op antwoord fraude gelijk aan de kans op een nietfraudeur, dus 1 - π. In formule:
η = π q + (1 - π)(1 - q).
Herschrijven levert π, de kans op een fraudeur:
η + q - 1.
π=
2q - 1
De kans op antwoord fraude wordt geschat met het percentage η̂ van fraude-antwoorden.
We vinden dan als schatter van π
η̂ + q - 1 .
π̂ =
2q - 1
Er zit ook een prijskaartje aan deze methode. Laat π̂ 0 het (onbekende) percentage frauderende respondenten zijn in de ondervraagde groep van N respondenten. Dan
variantie π̂ = variantie π̂ 0 + q(1 - q)
N(2q - 1)2 .
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De foutmarge van de schatter van de fraudekans is dus des te groter naarmate de waarheidskans q kleiner is. In het slechtste geval is q gelijk aan 1/2. In dat geval is de kans op
fraude niet meer uit de enquêteresultaten te schatten.
Natuurlijk is het zeer de vraag of proefpersonen het dobbelsteentje accepteren. In bijvoorbeeld Landsheer, van der Heijden en van Gils (1999) wordt hier verder onderzoek naar
gedaan. De resultaten geven aan dat mensen veel meer frauderen dan zij durven toegeven.

Toeval is mooi
Graag liet ik u de schoonheid van toeval horen. Bij white noise, ofwel witte ruis, komen de
frequenties alle even vaak voor. Witte ruis klinkt als het geluid van de zee: rustgevend, maar
ook wel een beetje saai. Bij mooie muziek komt de verdeling van de verschillende frequenties dikwijls in de buurt van pink noise. De verdeling van frequenties is dan niet meer volkomen toevallig, d.w.z. niet uniform verdeeld.
Meer in het algemeen worden patronen die wel een toevallig element hebben, maar niet volkomen toevallig zijn, als het mooist ervaren. Zo krijgt u bij aankoop van een pallet dakpannen een handleiding voor het random leggen, voor “een natuurlijk effect” (zie afbeelding 1).
In afbeelding 2 ziet u een realisatie van de stochastische wandeling. Bij een stochastische
wandeling gaat men op ieder tijdstip met
kans 1/2 een stap omhoog en met kans
1/2 een stap omlaag. Dit kan ook worden
weergegeven als een patroon van witte en
zwarte blokjes, waarbij een wit blokje een
stap omhoog representeert en een zwart
blokje een stap omlaag. Zo’n patroon is
een eenvoudig geval van een random betegeling. Het is vaak te vinden op rekeningafschriften van de bank of op enquête-formulieren, als alternatief voor de streepjescode. We kunnen ook, zoals in afbeelding
1, een aselecte trekking nemen uit alle betegelingen met domino stenen met de twee
richtingen verschillend gekleurd. Dit is
weer een aselecte trekking uit alle mogelijke betegelingen. Een andere mogelijkheid
is een betegeling niet in het vierkant, maar
in de ruit. Je ziet dan opeens een patroon
Afb. 1
ontstaan: in de hoeken zitten tegels van
dezelfde kleur (zie afbeelding 3).

Afb. 2

Afb. 3
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Afb. 4

Ook percolatie kan prachtige patronen geven. De eenvoudigste percolatie is die waarbij
ieder punt met kans p wit is en met kans (1 - p) zwart. Hierboven beschreven we het geval
p = 1/2. In afbeelding 4 ziet u een percolatie met p = 0.58, wat net onder de kritieke percolatiedrempel pc is. Voor p > pc ontstaat één groot cluster van witte punten. Voor p < pc
zijn er diverse clusters. Deze clusters van witte punten hebben in afbeelding 4 een random
kleurtje gekregen.
Toeval is verrassend

Laat ik nu ingaan op het verrassende element van toeval. Natuurlijk, als men in de staatsloterij meespeelt zal het een grote verrassing zijn een miljoen te winnen, en bij beleggingen is het per definitie onverwacht als een aandeel niets meer waard is, want anders had
men wel op tijd besloten het te verkopen.
Nog verrassender is dat een toevallige brij van getallen onverwachte patronen kan laten
zien. Een voorbeeld is de wet van Benford. Neem een aantal tabellen met getallen, bijvoorbeeld sterftecijfers, waterstanden, natuurconstanten, n!, etc. Haal alle nullen eruit, en
tel dan de frequentie van de cijfers 1 t/m 9. Men zou kunnen verwachten dat alle cijfers
ongeveer even vaak voorkomen, dus ieder cijfer in ongeveer 1/9 ≈ 11% van de gevallen.
Empirisch is gebleken dat dit niet zo is. De 1 komt het meest voor, en wel in ongeveer 30
% van de gevallen, de 2 in ongeveer 17% van de gevallen. De percentages nemen verder af
voor hogere cijfers. Dit verschijnsel heet de wet van Benford. De verdeling die hier bij past
is de zogenaamde logistische verdeling (Hill (1996))
1

kans op cijfer i = log10(1 + i), i = 1, . . . , 9.
We bekijken nu nog eens het probleem fraude op te sporen, zeg in de boekhouding van
een bedrijf. Ik had het al over steekproefsgewijze controles. Rechtstreeks de betrokkenen
naar fraude vragen lijkt me niet zo’n goede methode, ook niet als zij mogen liegen aan de
hand van het aantal ogen van een dobbelsteen. De wet van Benford levert een beter instrument om mogelijke fraude op te sporen. De methode is gebaseerd op het idee dat men
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bij verzonnen bedragen is geneigd tot een uniforme verdeling van de cijfers. Als de verdeling van de cijfers in de boekhouding significant verschilt van de logistische verdeling, is
er reden tot een nader onderzoek naar fraude.
Bij het berekenen van kansen is de uitkomst vaak verrassend. Een bekend voorbeeld is het
drie-deurtjes probleem. Achter één van de drie deurtjes staat een zak met goud. De kandidaat kiest een deurtje en de spelleider maakt vervolgens een ander deurtje open waar de
zak met goud niet achter staat. De kandidaat mag nu van gedachten veranderen en het
andere dichte deurtje kiezen. Het is dan beter om te wisselen, want dan is de kans het goud
te winnen groter. Namelijk, de kans op goud wordt dan 2:3 in plaats van 1:3. De meeste
mensen willen echter niet wisselen. Hier raak ik aan het psychologische probleem dat willekeur moeilijk te accepteren is. Men gelooft vaak vast in de gemaakte keuze, en het is
moeilijk te erkennen dat men maar lukraak wat gedaan heeft.
Toeval is ongrijpbaar

In Elffers (2003) wordt het gebruik van een statistische analyse in het strafproces bekeken.
Het gaat hier om een fictief geval betreffende een bedrijf dat zaagmachines vervaardigt. Het
blijkt dat de recente grote storingen in de bedieningsinstallaties opvallend vaak juist gebeuren als de nieuw aangenomen monteur Klompsma dienst heeft. Elffers rekent nu de kans
uit dat dit bij toeval gebeurt, gegeven het aantal storingen en de dienstroosters. Deze kans
blijkt ongeveer 0.01 % te zijn. Mag de rechter nu concluderen dat het geen toeval is? Moet
Klompsma veroordeeld worden? Elffers geeft in zijn artikel aan dat het resultaat van zijn
berekeningen alleen als aanleiding mag worden gezien de zaak verder te onderzoeken. Er
lijkt me dus geen reden tot paniek. Het valt mij echter op dat het gebruik van statistiek in
de rechtspraak bij velen een heftige reactie oproept! Onzekerheid is blijkbaar iets waar niet
over gesproken mag worden.
Onzekerheid wordt dan ook vaak ontkend. Onvoorspelbaarheid heeft iets angstaanjagends.
Het is moeilijk te accepteren dat iets je volkomen toevallig overkomt, en geen daad is van
eigen wil. Wie van u beweert dat wat u geworden bent een keuze was, en niet toevallig?
Heeft u een beroepskeuzetest gedaan? Zelf ben ik in ieder geval door allerlei toevallige
omstandigheden statisticus geworden, maar heb ik achteraf wel eens de neiging te denken
dat statistiek een bewuste keuze was.
Na verloop van tijd vergeet men vaak dat de dingen anders zijn gelopen dan men dacht.
Ofwel de cognitive dissonantie wordt uitgebannen door de ideeën die men in het hoofd had
aan te passen aan onverwachte ervaringen. De psychologen noemen dit accommodation.
Statistici zullen het overfitting noemen.
Overfitting

In het boekje The Meaning Of It All (lezingen, gepubliceerd in 1998) zegt Richard Feynman:
“ .. there is no sense in calculating the probability or chance that something happens after
it happens”. Als voorbeeld bespreekt hij een onderzoeker die wil laten zien dat muizen in
hun labyrint een voorkeur hebben voor links-af slaan. De onderzoeker voert nu een experiment uit en ziet zijn muizen links-af gaan, dan weer rechts-af, dan weer links ... en publiceert vervolgens een artikel met de bewering dat muizen een voorkeur hebben voor alternerend afslaan. Hetzelfde verschijnsel is dat iemand die twee keer achter elkaar de lotto
heeft gewonnen niet kan aannemen dat dat toeval was. Daarom gebruikt Elffers bij zijn
berekeningen een z.g. post-hoc correctie, om te verdisconteren dat de kans dat de verdachte het niet heeft gedaan pas wordt berekend nadat de verdachte verschijnselen optreden. Analoog, iemand die per ongeluk een mes in zijn handbagage heeft laten zitten en
toch door de controle komt, mag daaruit niet concluderen dat de controles niet effectief
zijn. Iemand die expres een mes in zijn handbagage stopt en zonder problemen door de
controle komt, heeft wèl reden om achter zijn oor krabben.
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Complexiteit
Ik noemde hierboven het gevaar van overfitting. Ik zal hier niet ingaan op een, al dan niet
zinnige, Bayesiaanse aanpak die het gevaar mogelijk zou kunnen keren. Wel zal ik kort
ingaan op de z.g. modelselectie in de statistiek, een terrein waar ik met veel plezier wiskundig onderzoek verricht.
Laat ik eerst eens spreken in informatietheorie-tongen. Stel u wilt een signaal gecomprimeerd versturen (bijvoorbeeld een digitale foto). Met de ontvanger spreekt u af dat u één
van een aantal gegeven codeerprogramma’s zult gebruiken. Eenmaal thuis ontdekt u dat
programma χ∼ het signaal het meest comprimeert, d.w.z. de kleinste code-lengte L(χ∼) geeft.
U stuurt het signaal met deze codering. Maar de ontvanger kan er zo niets mee, want deze
weet niet welk programma is gebruikt. Dus moet u ook de naam van het programma sturen. Dat laatste kost [log2χ∼] bits extra aan code-lengte. De optimale code χ∼ is dus die code
die de functie
L(χ ) + [log2χ ]
minimaliseert.
Het verhaal is analoog bij modelselectie in de statistiek. Bij adaptieve modelselectie is het
idee de data voor zichzelf te laten spreken en mogelijk een simpeler model te laten kiezen.
In Figuur 5 staat op de horizontale as de complexiteit van een model uitgezet. Denk aan
complexiteit als het aantal parameters in het model. Als er een eindig aantal, zeg x, mogelijke parameterwaarden zijn, dan noemen we [log2χ ] de complexiteit. De inaccuracy is de
onbetrouwbaarheid van een model. Hoe meer parameters het model heeft, des te onbetrouwbaarder zijn de modelvoorspellingen. De lack of fit is de afstand tussen model en
data: met meer parameters kan je de waargenomen verschijnselen beter beschrijven. Lack
of fit komt in de informatietheorie overeen met de code-lengte L(χ ). Overfitting is dat men
meer uit de gegevens probeert te halen dan er in zit. Om dit te vermijden kan men een
afweging maken met complexiteit. Complexiteitsregularizatie is de methode waarbij
lack of fit + complexity
wordt geminimaliseerd.
Als men de details van deze methode op de juiste manier uitwerkt, blijkt zij zich als een
orakel te kunnen gedragen, d.w.z. als het optimale model. Om het optimale model te
beschrijven hebben we de systematische fout van een model nodig. De systematische fout
is de afstand tussen model en de werkelijkheid. Met meer parameters heb je een realisti-
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scher model. Het optimale model weegt de twee 6 curven tegen elkaar af (zie afbeelding
6). Omdat de systematische fout afhangt van de werkelijkheid, die je niet (helemaal) kent,
is het optimale model ook onbekend. Alleen een orakel zou het je kunnen vertellen. Door
een geschikte vorm van complexiteitsregularizatie te gebruiken blijkt men het orakel te kunnen nabootsen.

Het verschil tussen Pooh en een computer
In het ideale geval is een statistische procedure een vast protocol dat stap voor stap tot een
oplossing leidt. We noemen het de LOSOP-methode, en verwijzen met een knipoog naar
de LOSOP-methode waar Winnie-de-Pooh in Allen en Allen (1995) mee kennis maakt.
Winnie-de-Pooh vindt een vast protocol moeilijk vol te houden, en neemt de ad hoc beslissing toch weer te snoepen van de honing. De LOSOPmethode probeert juist ad hoc beslissingen, en daarmee overfitting, te vermijden. Zoiets komt natuurlijk in bijvoorbeeld in de
rechtspraak goed van pas. Het is belangrijk van te voren vast te leggen hoe men omgaat
met statistische informatie.

Lokaliseer
Observeer
Stel vragen
Opper oplossingen
Pas de oplossing toe
Een computer kan alleen maar volgens een vast protocol, het algoritme, werken. Bij machine learning gaat het erom algoritmen te ontwerpen dit leren door ervaring, niet op voorspelbare wijze, maar per definitie nooit ad hoc. Machine learning bestudeert het leergedrag van intelligente systemen, en probeert dit met behulp van computeralgoritmen na te
bootsen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan patroonherkenning, zoals het herkennen van
handschriften en van spraak, of het herkennen van een Mondriaanschilderij. De zogenaamde training set waar de computer het van moet leren bestaat in het laatste geval uit
schilderijen waarvan bekend is of ze al dan niet door Mondriaan zijn gemaakt. Op grond
van kleurgebruik, vlakverdeling, enz, kortom, op grond van tamelijk ingewikkelde informatie, moet de computer nu vals van echt leren onderscheiden.
Op tal van terreinen is een vast protocol erg nuttig. Ik denk bijvoorbeeld aan de analyse
van microarraydata. In feite zou dat via vaste algoritmen, in de trant van machine learning,
moeten gaan. Helaas gebeurt dit nog te weinig, ik zou bijna zeggen: we zijn daar nog in
het Winnie-de-Pooh stadium.

De data deluge
Vroeger ging men biologie studeren omdat men een hekel had aan wiskunde en statistiek,
maar tegenwoordig zijn geavanceerde wiskundige modellen en methoden uit de statistiek
een fundamentele component van biologisch onderzoek. Voor de statistische analyse van
DNA micro-arrays zijn technieken nodig die zo’n 10.000 gemeten gen-expressieniveau’s
terugbrengen tot een overzichtelijk aantal relevante variabelen. Een hachelijke onderneming voor een klassiek statisticus, die opgevoed is met de regel dat het aantal parameters
niet groter mag zijn, en liefst veel kleiner, dan het aantal waarnemingen. De statistische
analyse van micro-array gegevens is dus wezenlijk anders dan de statistische analyse, aan
het begin van de vorige eeuw, van Gregor Mendel’s bewering dat er genen bestaan. (Deze
bewering werd d.w.v. het toen pas geïntroduceerde begrip statistische correlatie onderzocht.) De moderne statistiek houdt zich bezig met grote en complexe data sets. De statistische modellen zelf zijn vaak ook complexer geworden, in die zin dat er van minder a
priori veronderstellingen of simplificaties wordt uitgegaan.
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In de bio-informatica wordt bekeken hoe de enorme hoeveelheden gegevens over het menselijk genoom kunnen worden opgeslagen, toegankelijk worden gemaakt en gebruikt. In de
sterrenkunde worden de afstanden tot miljoenen sterrenstelsels bepaald, terwijl honderd
jaar geleden de baan van een planeet moest worden berekend uit enkele waarnemingen.
Overal worden gegevens verzameld: financiële data, kosmische data, marketing data, sensor en satelliet data, etc. Ook curven, plaatjes en video’s zijn data. Kortom, men kan met
recht spreken van een data deluge (Donoho (2001)). De toename van de geheugencapaciteit en rekenkracht van computers speelt hier natuurlijk een belangrijke rol.
De data detective

Om theoretisch laten zien dat een bepaalde statistische methode voor de analyse van grote
datasets goed werkt, is een flinke portie wiskunde nodig. Sommige mensen, waaronder ook
wiskundigen, vinden wel eens dat wiskundige theorie te sloom is voor de analyse van complexe data. Tukey was een groot mathematicus, die talloze bijdragen heeft geleverd aan de
mathematische statistiek. Hij kwam echter tot de slotsom dat dit vakgebied slechts een
bescheiden rol is toebedeeld binnen het grote gebied der data analyse (zie bijvoorbeeld
Tukey (1977)). Tukey’s argument voor de data analyse was vooral dat wiskundige modellen
nooit het “detective work” aankunnen, dat nodig is om met die complexe data iets te beginnen. De data analyse heeft zich, misschien om die reden, sinds de jaren ’60 vooral gescheiden van de mathematische statistiek ontwikkeld. Daar lijkt nu verandering in te komen. De
resultaten in de mathematische statistiek, met nadruk op niet-parametrische methoden,
modelselectie en complexiteitsregularizatie, verlenen aan diverse exploratieve methoden
een theoretische basis, en geven zo inzicht in welke situatie welke methoden zinnig zijn.
De mathematische statistiek onthult bovendien verschillende onzekerheidsprincipes. Zo is
het duidelijk geworden dat door minder a priori te veronderstellen, men niet noodzakelijk
minder accurate schatters krijgt. De accuraatheid van een schatter is echter wel minder
accuraat (of zelf, helemaal niet) te schatten.
In principe onzeker

Toeval heeft vele gezichten, blijft door diverse onzekerheidsprincipes steeds weer opduiken,
en lijkt zelfs, in onze complexe maatschappij, steeds prominenter aanwezig. Het is dus zaak
er mee te leren omgaan, het te gebruiken, te appreciëren, en met een aangename dosis statistiek haar valkuilen te vermijden.
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KUST OP DE KORREL
OPVATTINGEN EN MISVATTINGEN OVER KUSTGEDRAG
door
Prof. dr P. Hoekstra
Faculteit Geowetenschappen, Universiteit Utrecht

1. De natuur als leermeester
De morfologie van kustgebieden kan al vele eeuwen lang niet meer los worden gezien
van het effect van menselijk activiteiten en het begrijpen van kustmorfologische ontwikkelingen vraagt daarom niet alleen een goed inzicht in de natuurlijke processen en
fenomenen maar ook een goed begrip van de rol van menselijk handelen. Het fysischgeografisch kust- en rivieronderzoek is bij uitstek een tak van wetenschap waar dit spanningsveld tussen het gedrag van natuurlijke systemen enerzijds en het gedrag van de
mens anderzijds tot uiting komt. Dit wil ik graag nader illustreren met een beeld, letterlijk een beeld.
Op de Waddenzeedijk ten zuiden van de Friese havenplaats Harlingen staat al sinds
1576 een bijzonder beeld; het beeld staat lokaal bekend als de Stenen Man (Fig.1). Om
de plaats en betekenis van dit beeld op zijn juiste waarde te kunnen schatten moeten
we ons nader verdiepen in de kustmorfologische ontwikkelingen van het NW Waddengebied sinds de Romeinse tijd. Ik baseer mij hierbij ten dele op het voortreffelijke werk
van de autodidact Henk Schoorl (1999). Rond de Romeinse tijd bestaat het NW Waddengebied nog uit een grotendeels ononderbroken kustlijn en is sprake van een aantal

Figuur 1. De
Stenen Man
op de dijk bij
Harlingen

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 82. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ’Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 15 december 2003.

Kust op de Korrel

64

Diligentia

Figuur 2. NW Waddengebied rond het
jaar 800 (Schoorl, 1999)

lange strandwallen met daarachter
nog slechts een klein Waddengebied met kwelders. Een zeer
omvangrijk oppervlak wordt ingenomen door veenpakketten, doordat met het stijgen van de zeespiegel ook het grondwater gaat stijgen
en daardoor condities ontstaan die
gunstig zijn voor veenvorming. In
de vroege Middeleeuwen (ca. 800
AD) begint het geulenstelsel van
de Vliestroom tussen de eilanden
die we thans kennen als Ameland
en Terschelling zich uit te breiden
en ontstaat een verbinding met het
Flevomeer. Het Flevomeer wordt
dan het Almere en er is sprake van
peilverlaging en toenemende getijwerking in het meer (Fig. 2). In de
daaropvolgende tweehonderd jaar
zet deze trend zich voort en rond
1200 AD komt tenslotte in feite de
latere Zuiderzee tot stand doordat
een verbinding gaat ontstaan tussen het Marsdiep bij Den Helder
en de uitlopers van het Almere en de geulen van de Vliestroom. Wat zijn nu eigenlijk
de belangrijke processen en factoren die waarschijnlijk ten grondslag liggen aan het
geschetste grootschalige landverlies in de loop der eeuwen? Allereerst was daar de ontwikkeling en het gebruik van de veengebieden. Een verbeterde natuurlijke dan wel door
de mens geïnitieerde afwatering van deze gebieden gaf al snel aanleiding tot een versterkte bodemdaling. Een meer desastreuze uitwerking had het afgraven en verbranden
van veenpakketten t.b.v. de zoutwinning. Veenpakketten die in het verleden regelmatig
met zeewater werden overspoeld vormden voor de mens een belangrijke bron van zout.
Het verdwijnen van gehele veenpakketten, de versterkte bodemdaling en de natuurlijke
erosie door stroming en golven maakten het daardoor mogelijk dat grote veengebieden
ten prooi vielen aan kusterosie. Dit proces werd in de loop van de Middeleeuwen nog
in belangrijke mate versterkt omdat op basis van historische bronnen kan worden aangenomen dat de stormvloedfrequentie sinds 1200 AD was toegenomen.
Het is dus in zekere zin ironisch te noemen dat ons westelijk Waddengebied zijn huidige natuurlijke karakter en internationale natuurwaarde in belangrijke mate heeft te
danken aan de effecten van menselijke ingrepen.
Ondertussen voltrekt zich in het meer oostelijk gelegen gebied een vergelijkbare ontwikkeling. De voortgaande Holocene transgressie leidt hier in de periode van 800-1000
AD tot het ontstaan van de Middelzee (Schroor, 1993). De oprukkende zee maakt daarbij dankbaar gebruik van de aanwezigheid van het rivierdal van de Boorne. Het huidige zeegat tussen Ameland en Terschelling, het Borndiep kan daarbij worden gezien als
de zeewaartse voortzetting van dit oude dalsysteem. De rivier de Boorne wordt een estuarium en de Middelzee krijgt rond het jaar 1000 zijn maximale uitbreiding en maakt
daarbij in het zuidwesten sinds ca. 800 AD contact met de uitloper van het Vliesysteem,
genaamd de Marne(slenk). Het ontstaan van het eiland Westergo is daarmee een feit;
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een situatie die tot ongeveer het jaar 1100 in stand zou blijven.
De eerste bewoning in het NW Waddengebied dateert van ongeveer 600 v. Chr. en is
vooral geconcentreerd op de hoger gelegen zandige oevers langs de geulen, de oeverwallen of op de hogere randen van de veeneilanden. Rond 500 v. Chr. begint zich echter de noodzaak af te tekenen om woongebieden op te hogen en ontstaan de eerste terpen. Ook hierbij maakt de mens weer dankbaar gebruik van hetgeen de natuur hem
biedt en vele terpen liggen juist weer op de reeds genoemde oeverwallen maar ook op
kwelderwallen, zandige ruggen met wadafzettingen min of meer parallel aan de kust.
Rond de 10e eeuw na Chr. zijn echter ook terpen niet meer afdoende en ontstaan de
eerste dijken en inpolderingen.
Op het eiland Westergo had men vanaf 1100 AD het initiatief genomen om de dijken
van een aantal eiland- of zogenaamde moederpolders met elkaar te verbinden, daarbij
gebruik makende van natuurlijke hoogten zoals kwelderwallen en de ligging van woongebieden en zo kwam vermoedelijk rond 1300 AD de grillig verlopende Slachtedijk tot
stand (Hosper et al., 2001). Een dijk die algemeen wordt beschouwd als de oudste, nog
bestaande binnendijk van Nederland (Fig. 3). De compartimentering van het eiland
Westergo leidde tot het ontstaan van twee groepen bewoners: de binnendijkers oostelijk
van de Slachtedijk en de buitendijkers aan de westelijke kant. Daarnaast was in de loop
van de 11e eeuw ook een omringdijk of zeewerende dijk tot stand gekomen die het NW
deel van het voormalige eiland Westergo tegen de zee moest beschermen en een
belangrijke uitvalsbasis zou gaan vormen voor toekomstige inpolderingen. Het onderhoud van deze zeewerende dijk kwam voor rekening van zowel de binnendijkers als de
buitendijkers en leidde tot een typisch Hollands conflict. De aanwezigheid van de
bestaande Slachtedijk en het feit dat de binnendijkers slechts verantwoordelijk waren
voor 4.5 km dijkvak en de buitendijkers voor maar liefst 20 km was een voortdurende
bron van conflicten. Wat volgde was dan ook een periode van algehele verwaarlozing
van het dijkenstelsel.

Figuur 3. De ligging
van de Slachtedijk
en het voormalige
eiland Westergo
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Op 1 november 1570 wordt zowel het noordelijke als zuidelijke kustgebied van Nederland zwaar getroffen door de Allerheiligenvloed. Alleen al in het gebied rond Westergo
zijn ca. 2000 doden te betreuren. Pas in 1574 komen echter maatregelen tot stand om
de gaten in de zeedijk te dichten en de dijken te versterken (Hosper et al., 2001).
Drijvende kracht in dit geheel was onze stenen man bij Harlingen. En dit keer praten we
niet over een beroemde Nederlandse waterbouwer maar over een Portugees, Caspar di
Robles, luitenant-kolonel in het Spaanse leger van Filips II en stadhouder van Leeuwarden in dienst van Alva. Het zijn de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog en hij neemt
in de periode 1574-1576 het heft in handen en onder zijn leiding komt een uitvoerig
programma van dijkherstel tot stand. Dit is des te meer opvallend omdat de Portugees
volgens historische bronnen in deze periode totaal geen soldij heeft mogen ontvangen.
Het beeld van Caspar di Robles is dan ook waarschijnlijk in meerdere opzichten uniek.
Het is vermoedelijk het enige standbeeld in de Nederlandse geschiedenis dat ooit is
opgericht uit dankbaarheid voor een lid van de bezettende macht.
Wat heb ik u willen laten zien met dit zeer uitvoerige voorbeeld? Wat ik poog aan te
tonen is dat kustgedrag op vele plaatsen in de wereld en al vele eeuwen lang het eindresultaat is van zowel natuurlijke processen als menselijk handelen. En nog steeds, en
wellicht meer dan ooit bestaat dan ook de noodzaak voor de huidige mens om kennis
en inzicht op te bouwen omtrent het natuurlijk gedrag van kust- en riviersystemen. De
huidige mens is immers bezig op een ongeëvenaarde wijze deze kust-en riviersystemen
te beïnvloeden. Inzicht in de onderliggende natuurlijke processen en fenomenen is
daarbij van eminent belang om een goede inschatting en voorspelling te kunnen maken
van het effect van menselijk handelen.

2. Kennis van natuurlijke kustsystemen
Onze kennis van natuurlijke kustsystemen wordt in belangrijke mate gevoed door het
fysisch-geografisch kustonderzoek. De twee lijnen van onderzoek die we daarbij gewoonlijk
onderscheiden zijn het proceskundig en het morfologisch/fenomenologisch onderzoek.
Het proceskundig onderzoek
Het proceskundig onderzoek richt zich vooral op de wisselwerking tussen waterbeweging, in de vorm van stroming en golven, de daaraan gerelateerde sedimenttransporten
en de daaruit voortvloeiende morfologische ontwikkelingen. De verandering in morfologie resulteert vervolgens weer in een aanpassing van de waterbeweging en daarmee is
het kustsysteem onderhevig aan een doorlopende cyclus van ontwikkelingen.
Belangrijke verbindingsschakel in het geheel vormen dus de sediment transport processen en veel inspanning is dan ook de laatste jaren gestoken in het ontrafelen van de
sediment transport mechanismen in de kustzone. Een eerste systematische en grootschalige aanzet hiertoe heeft plaatsgevonden binnen het Europese NOURTEC project
op Terschelling (1993-1997). Dankzij de beschikbaarheid van meerdere meetpunten, in
combinatie met lange tijdseries (veldmetingen over een periode van meer dan 1 jaar)
en het gebruik van modelconcepten, was het mogelijk om inzicht te krijgen in het
belang van verschillende sediment transport componenten.
In principe kan het sediment transport in de kustzone worden samengevat in een eenvoudige formule:
S = U.C
Met
S = zandtransport (kg/m2.s)
U = stroomsnelheid (m/s)
C = zandconcentratie (kg/m3)
Het probleem is daarmee teruggebracht tot het bepalen van de stroomsnelheid U en de
concentratie C van, in dit geval zand. In Fig. 4, gebaseerd op de metingen nabij Ter-
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Figuur 4. Zandtransport onder invloed van stroming en golven

schelling (Ruessink et al., 1999), ziet u vervolgens het onderlinge belang van een aantal
transportcomponenten. Langs de horizontale as van de figuur staat in feite de golfhoogte uitgezet (in de vorm van een relatieve golfhoogte Hm0/h; golfhoogte gedeeld
door waterdiepte) en langs de vertikale as de hoeveelheid zand die wordt getransporteerd. Zandtransport boven de horizontale as wil zeggen zandtransport in kustwaartse
richting en negatief wil zeggen in zeewaartse richting. De opgaande lijn in de grafiek
geeft aan het transport door golven en wel die golven die u normaal met het blote oog
in de kustzone of op het strand ziet breken (korte golven). Doordat deze golven in de
kustzone de bodem gaan voelen wordt de mooie regelmatige sinusvorm verstoord en
ontstaan golven die in feite een scheef profiel kennen waardoor de landwaartse snelheden onder de golf groter worden dan de zeewaartse. Dit effect geeft dan ook een
landwaarts transport. Wat tevens opvalt is dat deze transportcomponent pas enige betekenis gaat krijgen als de golfhoogte een kritische waarde weet te bereiken. Een waarde
die namelijk samen blijkt te vallen met het begin van breken van de golven in dit kustvak. Er moet blijkbaar eerst voldoende zand in de waterkolom worden gebracht voordat het daadwerkelijk kan worden getransporteerd. Tegelijk met het ontwikkelen van
brekende golven ontwikkelt zich in de kustzone een compensatie stroom in zeewaartse
richting die we allemaal kennen als de zuigende zeewaartse werking van het water rond
onze voeten in het gebied van de brekende golven. Deze zogenaamde retourstroom
zorgt op haar beurt voor een zeewaartse transportcomponent, de neergaande lijn in de
grafiek. Het netto-transport wordt nu bepaald door de som van deze componenten en
het moge duidelijk zijn dat, aangezien de componenten bijna even groot zijn, het nettotransport zowel qua grootte als richting nogal kan variëren, afhankelijk van de fouten in
onze metingen en berekeningen. In bepaalde kustvakken is het dan ook lang niet altijd
duidelijk wat de richting is van het netto-transport, laat staan dat we de grootte ervan
precies kennen.
Onbedoeld en onterecht zou u uit deze figuur ook de conclusie kunnen trekken dat de
hoogste golven (= stormen) bepalend zijn voor het sediment transport en daarmee het
kustgedrag. De praktijk is echter nog iets gecompliceerder. Want in de loop van een jaar
zullen niet alle condities even vaak voorkomen. Dit is het klassieke dilemma in de
aardwetenschappen dat we kennen als het “frequency-magnitude” probleem. M.a.w. een
storm heeft weliswaar een grote invloed maar is slechts van korte duur, terwijl minder
stormachtige condities vaak veel frequenter voorkomen maar juist per tijdseenheid weer
een kleinere respons genereren. Het relatieve belang van de verschillende condities en
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het daarmee samenhangende netto-resultaat voor zandtransport – op een termijn van
één of meerdere jaren - is dan ook op voorhand moeilijk te voorspellen voor een kustvak. Wannneer in ons voorbeeld de frequentieverdeling van de verschillende golfcondities in het geheel wordt betrokken ontstaat er wel degelijk een ander beeld. Niet de
extreme stormcondities blijken nu maatgevend te zijn, maar veeleer de wat meer energierijke condities tussen rustig weer en zware storm.
Bovengenoemde voorbeelden tonen dan ook aan hoe weerbarstig de materie van het
proceskundig kustonderzoek kan zijn. Ik sluit dit af met een laatste voorbeeld. Sediment
transport studies uitgevoerd tijdens het COAST3D experiment nabij Egmond aan Zee
laten zien dat het voorspellen van sediment concentraties op basis van golfcondities
een hachelijke zaak kan zijn. I.t.t. hetgeen zou mogen worden verwacht op basis van
golfcondities – denk aan het vorige voorbeeld – bleek in deze studie van Bart Grasmeijer (Van Rijn et al., 2002) dat bij toenemende golfenergie de zandconcentraties nabij
de bodem in eerste instantie nagenoeg gelijk blijven (Fig. 5). De achterliggende oorzaak
is in dit geval de verandering van de zeebodemmorfologie, eveneens o.i.v de toenemende golfenergie. Doordat kleine golfribbels op de zeebodem plaats moeten maken voor
grotere en relatief vlakkere ribbels, worden er ondanks de toenemende golfenergie minder zandkorrels in de waterkolom gebracht. M.a.w.: hier is sprake van een tweetal effecten die elkaar onderling compenseren waardoor er tijdelijk sprake is van een “status quo”.
We moeten dan ook vaststellen dat proceskundig kustonderzoek zijn begrenzingen kent.
Nog afgezien van alle problemen die samenhangen met het opschalen van kennis in
ruimte en tijd – een probleem waar de afgelopen jaren veel aandacht aan is besteed en
wat een belangrijk facet van het kustonderzoek zal blijven – bestaat de dreiging dat men
bijna letterlijk verzandt in een steeds grotere mate van detail (de complexity paradox:
meer kennis van detailprocessen is niet altijd een garantie voor een beter begrip van de
werking van het totale systeem).

Figuur 5. Invloed van bodemribbels op zandtransport
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Belangrijk is dan ook dat het proceskundig veldonderzoek hand in hand gaat met
modelontwikkeling en toepassing. In de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw heeft
modelontwikkeling een grote vlucht genomen, vooral als gevolg van de toenemende
mogelijkheden van computersystemen, mathematische formuleringen en de vraag naar
oplossingen voor steeds complexere problemen. Dit heeft aanvankelijk geleid tot een
situatie waarbij een gapend gat ontstond tussen de kennisontwikkeling via modellen en
de feitelijke, beschikbare informatie op basis van veldmetingen.
Sinds het midden van de jaren ’90 kunnen we gelukkig spreken van een meer evenwichtige ontwikkeling waarbij sprake is van een sterke interactie tussen modellen enerzijds en veld- en laboratorium metingen anderzijds. Modellen worden thans alom
gezien als een drager van kennis en niet als een doel op zich en lenen zich bij uitstek
voor het uitvoeren van diagnostische analyses naar de werking van verschillende processen en het gedrag van gehele kustsystemen.
Morfologisch-fenomenologisch kustonderzoek
De tweede lijn van onderzoek heeft betrekking op het morfologisch-fenomenologisch
onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het herkennen, (statistisch) beschrijven en verklaren van morfologische patronen in de kustzone en het gaat hierbij vooral om het
analyseren van de systematiek in de morfologische ontwikkelingen. Dit onderzoek heeft
zich gedurende vele jaren geconcentreerd op het morfologisch gedrag van de gesloten
Hollandse kust en met name het cyclische gedrag van brandingsbanken in relatie tot en
in interactie met de ontwikkeling van het strand. Tot het midden van de ’90 was deze
analyse vooral gebaseerd op de langjarige JARKUS bestanden; een bestand van jaarlijkse profielmetingen. De resultaten van deze analyses waren dan ook noodgedwongen
beperkt tot een jaarlijks gedrag van het kustprofiel met de brandingsbanken en ook het
oplossend vermogen van de dataset in ruimtelijke zin was onvoldoende om uitspraken
te kunnen doen over variaties in gedrag in kustlangse richting binnen een kustsegment.
Dankzij de introductie van Remote Sensing technieken zoals het ARGUS video systeem
en X-band radar zijn we echter inmiddels in staat om de morfologische data set aanzienlijk uit te breiden in zowel ruimte als tijd. Dit gaat echter niet zonder slag of stoot.
Vanuit voorgaande veldstudies was bekend dat het gedrag van brandingsbanken op een
relatief simpele wijze kan worden geparametriseerd aan de hand van de positie en vorm
van de kamlijn van deze banken. Deze kamlijn is de denkbeeldige lijn die de hoogste
punten van een bank in kustlangse richting met elkaar verbindt. M.a.w. het bijgaande
3D diagram kan in feite worden teruggebracht tot de ligging van een kamlijn als functie van ruimte en tijd. In een video- of radarbeeld wordt deze kamlijn zichtbaar in de
vorm van een schuimpatroon door het breken van golven op en rond het hoogste punt
van de bank (Fig. 6). Complicerende factor hierbij is echter dat deze schuimlijn de neiging heeft om over een periode van het getij en onder invloed van variaties in het golfveld voortdurend te verschuiven terwijl de kamlijn zelf relatief stabiel kan zijn. M.a.w. de
interpretatie van de Remote Sensing beelden bevat een overmaat aan ruis waardoor het
eigenlijke signaal moeilijk valt te herkennen. In het kader van het eerder genoemde
COAST3D project bij Egmond aan Zee is dan ook veel energie gestoken in het reduceren van de ruis in het signaal (Ruessink et al., 2000). Met behulp van hydrodynamische metingen en modelberekeningen is vastgesteld wat de invloed is van zowel de
waterstand als de golfhoogte op de ligging van de brekerlijn. Deze kennis is vervolgens
m.b.v. een kunstmatig neuraal network gebruikt om de remote sensing waarnemingen te
corrigeren en wat vervolgens overblijft is een goed herkenbaar signaal van kamlijngedrag. Uit deze analyse kwam naar voren dat de brandingsbanken op korte tijdschalen
gezien een veel grilliger gedrag vertonen dan tot voor kort werd aangenomen en kon
worden aangetoond.
Dit voorbeeld illustreert duidelijk dat de twee door mij geschetste onderzoekslijnen in
feite volstrekt complementair zijn en dat veldmetingen, modelgebruik en remote sensing technieken elkaar in sterke mate aanvullen en dienen te versterken.
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Figuur 6. ARGUS video beeld 3D patroon brandingsbanken Egmond aan Zee

3. Maatschappelijke trends in kustonderzoek

De voorgaande beschouwing wordt in sterke mate geïnspireerd vanuit een academisch
denkkader, daarbij weliswaar gevoed vanuit een duidelijke maatschappelijke vraagstelling. Toch zijn er ook in de samenleving trends waarneembaar waarvoor we niet blind
kunnen en moeten zijn. Ik constateer de volgende ontwikkelingen:
• de vraagstelling vanuit de maatschappij wordt steeds complexer van aard en huidig
en toekomstig kustgedrag moet steeds meer worden bezien in het licht van het grote
aantal functies dat in de kustzone aanwezig is, zoals bewoning, industrie, recreatie,
natuur en visserij; activiteiten die elkaar al of niet uitsluiten;
• nationale en Europese regelgeving stelt steeds meer eisen, o.a. in de vorm van het
compensatie beginsel waarbij het verlies aan natuurlijk kustgebied moet worden
gecompenseerd door de aanleg van een vergelijkbaar areaal aan nieuw “natuurlijk”
kustgebied. In de praktijk blijkt regelmatig dat onze kennis van kustsystemen in feite
ontoereikend is om dit compensatie beginsel ook daadwerkelijk te kunnen implementeren.
Welke gevolgen hebben de genoemde ontwikkelingen voor het fysisch-geografisch kustonderzoek? Vooralsnog zijn er een tweetal consequenties:
• meer dan in het verleden het geval was zal de fysisch-geograaf zich bezig moeten
gaan houden met complex samengestelde kustsystemen. Het gaat niet meer alleen
over het gedrag van stranden, surfzones of zeegaten - zeg maar monothematische en
goed begrensde systemen met een eenduidig en zeer specifiek processtelsel en een
duidelijke sedimentsamenstelling - maar over een samenspel van kusttypen zoals daar
kunnen zijn estuaria, stranden en barrier eilanden, schorren, slikken en mangroves.
Onze belangstelling voor delta systemen is dan ook ten dele geïnspireerd door het
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gegeven dat juist binnen delta systemen de problematiek van meerdere kusttypen is
verenigd.
• er is een sterke ontwikkeling gaande van monodisciplinaire naar multi- en interdisciplinaire vormen van onderzoek. In ons geval betekent dat vaak een bijdrage leveren
aan ecologisch onderzoek en een brug slaan tussen studies van zowel het fysisch als
het biologisch systeem.
Met betrekking tot het tweede element wil ik dit nader toelichten aan de hand van ons
onderzoek in de tropen.
In de periode 1996-2001 is in het kader van het door WOTRO en KNAW gesubsidieerde Teluk Banten project onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de troebelheid van
het water en de depositie van zand en slib op de ontwikkeling van koraalriffen in de
baai van Banten. De baai van Banten ligt op het eiland Java, ca. 80 km westelijk van de
hoofdstad Jakarta. Gezien de marginale condities in de baai – de mobilisatie van sediment door kusterosie, de hoge troebelheid van een deel van het water door rivieruitstroming en resuspensie en de mate van beïnvloeding door de mens - was de aanwezigheid van koraalriffen in zekere zin verrassend. Op basis van metingen van quasi-synoptische stromingspatronen en sediment gehalten kon door Ton Hoitink (2001) worden
vastgesteld dat rond deze riffen vooral sprake was van een zeer regelmatig opwoelen van
lokaal aanwezig sediment o.i.v. getijstromen en golven. In tegenstelling tot de oorspronkelijke gedachte speelde hierbij de aanvoer van troebel water van elders in de baai
slechts een ondergeschikte rol. Dankzij het werk van collega’s van het NIOZ (Koninklijk
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee), was het mogelijk om vast te stellen op
welke wijze de koralen reageren op deze fysische condities. Uit hun onderzoek volgde
een aantal belangrijke conclusies. In een troebel milieu neemt de bedekkingsgraad van
de riffen in het algemeen af , is sprake van de afname van het aantal soorten en neemt
de mortaliteit toe. De belangrijkste observatie is echter dat op het niveau van koraalorganismen sprake is van een aanpassing in de verhouding van het RNA/DNA materiaal
(Fig. 7). Koralen gelegen in een troebel milieu binnen de baai kennen in het algemeen
hogere RNA/DNA verhoudingen dan koralen gelegen in een referentiegebied met helder water buiten de baai, hetgeen zou moeten duiden op een genetische aanpassing van
de koralen in een troebel milieu (Meesters et al., 2002). Het onderzoek laat daarmee
zien dat in de baai van Banten koralen aanwezig zijn die het vermogen bezitten om zich
aan te passen aan de troebele milieucondities. Tot natuurlijk een grenswaarde wordt
bereikt.

4. De factor mens
De mens is op dit moment bezig op een grootschalige wijze kustgebieden naar zijn
hand te zetten. Bij het voorbereiden van een nieuw project in Indonesië is recentelijk
een bezoek gebracht aan de Mahakam delta op Oost-Kalimantan ofwel Borneo.
Volgens informatie zou hier sprake moeten zijn van een relatief maagdelijk deltagebied
met verschillende riviertakken en uitgebreide mangrove bossen. De werkelijkheid was in
zekere zin ontnuchterend. Tijdens een helikoptervlucht boven het deltagebied bleek dat
grote delen van de mangrovebossen reeds waren gekapt. Uit cijfers van de Franse oliemaatschappij TotalElfFina moeten we concluderen dat in de laatste 10 jaar lokaal bijna
80.000 hectare mangrove bos is verdwenen. In de laatste eeuw is in Z.O. Azië het areaal
aan mangrovebos zelfs teruggelopen van 13 miljoen ha naar 2.3 miljoen ha en als de
huidige trend zich voortzet moeten we constateren dat rond het jaar 2030 in geheel Z.O.
Azië bijna geen mangrove bos van enige omvang meer zal bestaan.
Globalisering en internationale marktwerking spelen hierbij een centrale rol; de mangrove bossen moeten plaats maken voor visvijvers. Visvijvers die o.a. worden gebruikt
voor het kweken van garnalen voor de exportmarkten in Japan, Korea, China en Taiwan.
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Figuur 7. RNA/DNA verhouding
in koraalorganismen (Meesters
et al., 2002)

De gevolgen zijn evident, zoals reeds zichtbaar wordt in de Mahakam delta:
• erosie van rivieroevers en kustgebieden;
• verlies aan natuurlijke habitat en biodiversiteit;
• een teveel aan voedingsstoffen in het water (eutrofiëring) en een afname van het zuurstofprecentage;
• ontwikkeling van zure bodems (kattekleien)
• ontwrichting van het sociaal-economisch systeem; spreiding van bevolking en aantasting van de sociale verbanden, verdwijnen van traditionele beroepen.
Er dringt zich een parallel op met de ontwikkelingen in ons NW Waddengebied in de
vroege Middeleeuwen waar de ontwikkeling van uitgestrekte veengebieden aanleiding
gaf tot grootschalige kusterosie. Onbedoeld zou ik hiermee de suggestie kunnen wekken dat in een ontwikkelingsland als Indonesië dezelfde fouten worden gemaakt als die
wij in het verre verleden hebben gemaakt. Onbegrip en misschien zelfs minachting voor
de werking van het natuurlijk systeem vormen echter onderdeel van alle culturen. Ongeremde ontwikkelingen in de kustzone vinden b.v. ook plaats in de Mississippi delta in
Louisiana in de Verenigde Staten. Hierbij worden op grote schaal gebieden in gebruik
genomen die zich eigenlijk niet lenen voor permanente bewoning. De Mississippi delta
kent een cyclisch ontwikkelingsmodel waarbij een uitbouw fase wordt opgevolgd door
een drietal erosiefasen (Fig. 8). In de eerste erosiefase ontstaan een soort strandwallen
die nog met het vaste land zijn verbonden. Juist in deze fase ontwikkelt zich ook een
geconcentreerde bewoning terwijl het eilanden systeem gedoemd is om te verdwijnen
zoals blijkt uit de daaropvolgende erosiefasen waarbij van de oude delta nog slechts een
zandplaat resteert. De nieuwe bewoners zijn wel op de hoogte van de jaarlijkse gevaren
– de huizen worden namelijk op palen gebouwd i.v.m. het voorkomen van zeer hoge
waterstanden tijdens hurricanes/orkanen – maar trekken zich weinig aan van het meer
structureel bepaalde erosieproces. Hoe dramatisch dit erosieproces kan verlopen werd
duidelijk tijdens het passeren van de hurricane “Andrew” in 1992. Meer zeewaarts en
westelijk gelegen oude eiland-systemen werden volledig overspoeld, eilanden braken in
stukken of werden volledig weggevaagd. De totale geschatte schade van hurricane Andrew
bedroeg daarbij ca. 24 miljard US dollar en daarbij dient nog te worden bedacht dat de
miljoenensteden Miami en New Orleans de dans wisten te ontspringen. Er zijn weinig
samenlevingen op deze wereld die zich een dergelijke schade kunnen veroorloven.
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Figuur 8. Ontwikkelingsmodel Mississippi delta

De voortgang in het kustonderzoek en de voortschrijdende technische ontwikkelingen
zullen in de toekomst bijdragen aan een meer duurzaam gebruik van onze kustgebieden. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat onze kennis niet altijd toereikend zal zijn
en dat de technische en economische mogelijkheden niet onbeperkt zijn. De mens zal
zich meer dan voorheen rekenschap moeten geven van het natuurlijk gedrag van kusten riviersystemen.
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DAWN AND DUSK
– CIRCADIAN ACCELERATION AND DECELERATION BY LIGHT?
door
Prof. dr S. Daan
Zoological Laboratory, University of Groningen

Life has evolved on a planet in eternal rotation. The periodicity of light and darkness has
a profound effect on the environment, and adaptation to this periodicity has become deeply embedded in the organisation of living matter. Indeed the ability to endogenously produce rhythmicity with a period of about one day, circa dies, or circadian rhythms can be
considered a fundamental property of life. In more complex organisms these rhythms tend
to be centrally controlled by pacemakers in the central nervous systems.
The daily alternation between activity and rest is one of the most general characteristics of
animal and human behaviour. It is based, in virtually all species investigated, on endogenous pacemakers in the brain that are synchronized by the alternation of light and darkness. It is not dictated by light and darkness. This becomes clear when we look at the duration of activity, which we indicate as α. In both diurnal and nocturnal animals α follows an
S-shaped curve when plotted as a function of the full 24-h range of durations of sunlight,
as occur naturally in the arctic in the course of a year (Figure 1). There, in the arctic, we can
most distinctly observe how the transition from rest to activity precedes sunrise by several
hours in diurnal animals in midwinter, and sunset in nocturnal creatures in midsummer.
The opposite is true for the transition from the onset of rest with respect to sunset and
sunrise, respectively (Daan and Aschoff 1975). A model assuming that light dictates the

Figure 1. Variation
of activity time (a)
with daylength in
nocturnal hamsters
(left panel) and
diurnal tree shrews
(right panel) studied
year-round at the
arctic circle. Based
on Daan and
Aschoff (1975), figs
14 and 15.
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Figure 2. Simulations generated by a computer model displaying M and E as separate
components of one system.
Upper panels: Hypothetical phase shift responses to light with more acceleration in M (left)
and more deceleration in E (right).
Lower panels: Phase markers plotted for M (solid circles) and E (open circles) in five
simulated conditions; from top to bottom: DD (dark grey); low intensity LL (light grey); high
intensity LL (white); short days; long days. Left: no coupling between the two components.
Right: two components coupled. (After D.G.M.Beersma; in Daan et al 2004)
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activity patterns (e.g., by masking) would generate 45o slopes throughout in figure 1. A
model assuming a fixed endogenously generated behavioural program, merely synchronized by the LD cycle, would generate a horizontal line. Reality is in between.
To account for these seasonal changes we proposed long ago that the endogenous activity program in nocturnal rodents is generated by two components in the circadian system:
a component E – for Evening oscillator – that is decelerated by light, and a component M
– for Morning oscillator – that is accelerated by light (Pittendrigh and Daan 1976). They
would track dawn and dusk, respectively, but not completely. The necessary internal coupling between the two components would act to promote a constant internal phase relationship, opposing the external push and pull from dawn and dusk under extreme photoperiods. This model was inspired by several phenomena. This includes the gradual compression and decompression of activity time (α) as rodents were exposed to light dark
cycles with a cycle length just too far away from the endogenous cycle to entrain it. This
suggested that the onset and end of activity are under separate control of two components
in the pacemaking system. These component oscillators were supposedly pulled apart or
pushed together by their differential responses to light. Their internal coupling would provide the counterforce towards a stable phase relationship determining α.
Figure 2, based on a computer simulation model generated by my colleague Prof. Dr. D.G.M.
Beersma, illustrates how one might envisage that such a two-component system would work.
The upper panels reflect the phase dependent responses to light of two putative oscillators,
plotted in the so called phase response curve (PRC) format. In both cases accelerating
(advance) responses and decelerating (delay) responses alternate in the course of a cycle. In
the left-hand (M) oscillator, advances (positive phase shifts) dominate over delays. In the right
hand (E) oscillator, delays (negative phase shifts) dominate over advances.
The bottom panels of figure 2 show the calculated behaviour of both oscillators when
exposed to DD and to LL of two intensities, and then to a short and a long day. The left
panel is from simulations in which no coupling between the two is assumed. In the righthand panel a coupling force between the oscillators is at work. In practice we programmed
a computer such that per time unit ∆t of 4 minutes (= circa 1 degree of arc) the phases of
E and M were each calculated from a recursive equation of the type:
ϕt+∆t = ϕt + ∆t/τ . { 1 + I

. (sin 2πϕ + level) + α . (sin 2πϕM ) . (sin 2πϕE )}

The level of the PRC for light differs between E and M as indicated in the upper panels.
The coupling strength α is taken to be positive for M and negative but of equal size for E.
In the left panel of figure 2, we see that constant light of increasing intensity accelerates
the M–oscillator and decelerates the E-oscillator. In the right-hand panel these different
responses are obscured by the coupling force at intermediate light intensity, while they
become visible at high intensity. When exposed to short days both oscillators are synchronized by the LD cycle, both without (left) or with (right) coupling. Increasing the daylength
causes a phase marker for M to change in the direction of dawn, and one for E in the
direction of dusk. As expected, these movements are less strongly expressed in the coupled system (right) than in the system without coupling (left).
Much of the detailed response depends on the precise specification of such models, i.e.,
on the choice of parameter values. For instance increasing the coupling strength may well
keep the components more fixed in their phase relationship, which then prevents them to
move in opposite direction with change in daylength. Thus the simulations solely serve
illustrative purposes.
The concept of E and M components in the system is not of much heuristic value as long
as the components remained abstract and had no concrete physiological or molecular
identification. Recently, the molecular mechanism of circadian oscillations has started to
become revealed. It is based in principle on so-called transcription-translation loops in
which proteins suppress the transcription of their own genes. The time lag between transcription and translation cause the process to oscillate with a slow cycle. The “clock genes”
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Figure 3. Changes in circadian period with the intensity of continuous illumination (LL) in
circadian gene knockout mice. Upper panel: cry knockouts; lower panel: per mutants. (After
K.Spoelstra; in Daan et al 2004)

involved are, among others the duplicate sets per1 and per2 and cry1 and cry2. We recently proposed that the M component is represented by the genes per1 and cry1 in the central pacemaking loop in cells of the rodent suprachiasmatic nucleus, while the E component exploits the similar but distinct genes per2 and cry2 (Daan et al 2001). This model
yields several robust theoretical predictions that can be experimentally tested. Thus, mice
lacking either per1 or cry1 would be expected to lack the M-component in the pacemaker
and be more decelerated by light than wildtypes, while mice lacking either per2 or cry2
would be expected to be accelerated by light.
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Kamiel Spoelstra in my lab has recently carried out two types of tests. The first test refers
to the so-called phase response curves (PRC) for brief light pulses against a DD background, i.e., the size of the phase shifts induced by such pulses as dependent on the phase
in the cycle where they are presented. These PRC’s indeed show differences between the
different knockout strains in the direction expected.
A second test to evaluate velocity differences in the response to light is the protocol in
which the cycle length (inverse of the frequency) is studied under exposure to continuous
illumination with different intensities. Such analysis has been done for the per1- and per2mutant mice by Steinlechner et al (2002). Spoelstra repeated this study, now also including
the cry1- and cry2-knockouts. The results are summarized in figure 3.
Per1 knockouts respond to increasing light intensity in much the same way as wildtype
mice, with lengthening of the circadian period. In per2 knockouts no overall lengthening
is observed. Thus in constant darkness (DD), the average periods appear to be similar for
all three genotypes, while in high light intensities the presence of per2 appears to be necessary for the light-induced deceleration. In 1000 lux per2- knockouts had a circadian rhythm
faster by more than 3 hours than the other genotypes. In contrast, cry1- and cry2-knockouts retain their difference from wildtype in terms of circadian period length over all light
intensities evaluated. These data provide no evidence for a role of either cry gene in the
deceleration of the circadian system in response to constant light of increasing intensity.
Thus the data for per-mutants are in reasonable agreement with the predictions from the
model. Functional per1 and per2 mutations have apparently opposite effects on the circadian response to LL, both in terms of period and of tendency to become arrhythmic. While
this would support the hypothesis, the cry-knockout data are in apparent disagreement.
In four different types of experiment associated with or inspired by the E-M component
theory we find results which are partially in support of and partially at variance with the
theory. Changes in gene expression profiles with photoperiod so far do not violate the predictions but are clearly incomplete and can not be considered powerful tests. The average
level of the phase response curves to brief light pulses differs significantly between the two
per knockouts as well as between the two cry knockouts in the direction predicted, with
per2-/- and cry2-/- having larger advances and/or smaller delays than per1-/- and cry1-/respectively, but there is clearly no 1:1 relationship between the knockout effects. The
effects of constant light on the knockout mice are in remarkable support of the model’s
prediction for the per mutants, but violate the predictions in the cry knockouts. We currently pursue the possibility that the cry’s have similar and perhaps redundant roles while
only the per’s are specifically involved in a morning and evening component.
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DE MOLECULAIRE BASIS VOOR COELIAKIE/GLUTEN ALLERGIE
door
Dr F. Koning
Afdeling Immunohematology en Bloedtransfusie

Coeliakie is een ziekte van de dunne darm die het gevolg is van een intolerantie voor
gluten. Gluten is een heterogeen mengsel van eiwitten afkomstig uit granen, gliadines
en glutenines genaamd. Van deze moleculen bestaan vele varianten, die in allerlei combinaties in tarwesoorten te vinden zijn. In elke tarwesoort komen daarom tussen de 50
en 100 verschillende gluten moleculen voor.
Meer dan 90% van de coeliakiepatiënten is HLA-DQ2 positief en de rest is meestal
HLA-DQ8 positief. In de darm van coeliakiepatiënten zijn T cellen aanwezig die reageren op van gluten afkomstige fragmenten (peptiden) die aan HLA-DQ2 of -DQ8 gebonden zijn. De stimulatie van deze T cellen leidt tot de secretie van inflammatoire cytokinen en deze T cel reacties worden dan ook verondersteld de ziekte te veroorzaken. Er
is nu een hele serie van gliadine en glutenine afkomstige peptiden gekarakteriseerd, die
T cellen uit de dunne darm van coeliakiepatiënten kunnen stimuleren. Er is bovendien
gevonden dat zulke peptiden gemodificeerd kunnen worden door het enzym weefseltransglutaminase (tTG) en dat dit de T cel reactie op deze gluten peptiden versterkt. In
deze bijdrage beschrijf ik de recente doorbraken in het onderzoek naar het ontstaan van
coeliakie en wordt besproken hoe dit op termijn tot alternatieven voor de behandeling
van de patiënt kan leiden.

Gluten peptiden en HLA-DQ
Coeliakie komt bijna alleen voor bij HLA-DQ2 en/of -DQ8 positieve individuen (1-4).
De rol van de HLA-moleculen is om peptiden te binden en deze vervolgens te presenteren aan de T cellen van het immuunsysteem (5-8). Indien deze peptiden afkomstig
zijn van pathogenen ontstaat een reactie die erop gericht is om de pathogenen te elimineren. Bij coeliakie gaat het immuunsysteem tegen glutenpeptiden reageren. Aangezien deze aan HLA-DQ2 of -DQ8 gebonden zijn suggereert dit, dat HLA-DQ2 en
–DQ8 unieke eigenschappen hebben waardoor ze glutenpeptiden kunnen binden.
HLA-DQ2 en -DQ8 zijn HLA-klasse II moleculen. Deze binden peptiden, die meestal
tussen de 12 tot 20 aminozuren lang zijn (9). In het klasse II molecuul bevinden zich
pockets waarin de zijketens van aminozuren in het gebonden peptiden passen. De vorm
van deze pockets is uniek voor elk type klasse II molecuul, dat daardoor een unieke set
peptiden kan binden. Zowel in HLA-DQ2 als in -DQ8 worden pockets gevonden waarin negatief geladen aminozuren passen (7, 10-12), maar zulke aminozuren komen niet
of nauwelijks voor in gluten moleculen. Gluten leek dus geen peptiden te bevatten die
aan HLA-DQ2 en/of -DQ8 kunnen binden en de sterke associatie tussen HLA-DQ2/8
en coeliakie kon hiermee dus niet verklaard worden. Dit veranderde toen de eerste
peptiden werden gekarakteriseerd, die door gluten specifieke T cellen van coeliakie
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patiënten werden herkend en bekend werd dat coeliakie patiënten autoantilichamen
maken die gericht zijn tegen het enzym tTG (13).

T cel stimulatoire gluten peptiden en weefsteltransglutaminase
Uit dunne-darm biopten van coeliakiepatiënten kunnen gluten specifieke T cellen geïsoleerd worden en deze zijn gebruikt om T cel stimulatoire gluten peptiden te karakteriseren (14-16). Allereerst vonden wij een gliadine peptide, dat gebonden aan HLA-DQ8
T cellen van patiënten stimuleerde (14). Dit peptide bleek door de werking van het
enzym pepsine te ontstaan. Het peptide bevatte echter geen negatief geladen aminozuren die voor sterke binding aan HLA-DQ8 noodzakelijk waren, maar wel een aantal glutamines, o.a. op de posities waar HLA-DQ8 een negatie lading prefereert. Het neutrale
aminozuur glutamine is sterk verwant aan het negatief geladen glutaminezuur. Dit riep
de vraag op of glutamine modificatie zou leiden tot peptiden die sterkere T cel responsen induceren dan native gluten peptiden. De substitutie van twee van de glutamines
in het gluten peptide met glutaminezuur had inderdaad een zeer sterk positief effect op
de T cel stimulatoire eigenschappen van het peptide (15, Tabel 1). Belangrijker was de
bevinding, dat het enzym tTG, de target van de autoantilichamen in CD patiënten, deze
twee glutamines omzette in glutaminezuur. Al snel bleek dat vele peptiden in gluten
moleculen T cel stimulatoire eigenschappen bezaten en dat in de meeste gevallen
omzetting van glutamine in gluteminezuur door tTG hierbij een doorslaggevende rol
speelde (Tabel 1) (15-20). Klaarblijkelijk waren twee enzymen betrokken bij de vorming
van peptiden die aan HLA-DQ konden binden en T cellen konden stimuleren: pepsine
in de maag en tTG in de darm. In ieder geval werd hiermee de associatie tussen coeliakie en HLA-DQ verklaard: door de werking van tTG ontstaan gluten peptiden, die
specifiek én met hoge affiniteit aan hetzij HLA-DQ2, hetzij HLA-DQ8 kunnen binden
en zo T cel reacties kunnen veroorzaken. Bovendien komen sommige van deze pepti-

Tabel 1. Aminozuur sequenties van T cel stimulatoire gluten peptiden
Peptide

Sequentie

HLA1

tTG2

Glia-α3 (206-217)
Glt (723-735)
Glia-γ1 (138-153)
Glia-α2 (62-75)
Glia-α9 (57-68)
Glia-α20 (93-106)
Glt-156 (40-59)
Glt-17 (46-60)
Glu-5
Glia-γ30 (222-236)

SGQGSFQPSQQN
QQGYYPTSPQQSG
QPQQPQQSFPQQQRPF
PQPQLPYPQPQLPY
QLQPFPQPQLPY
PFRPQQPYPQPQPQ
QPPFSQQQQSPFSQ
QQPPFSQQQQQPLPQ
QQQXPQQPQQF
VQGQGIIQPQQPAQL

DQ8
DQ8
DQ2
DQ2
DQ2
DQ2
DQ2
DQ2
DQ2
DQ2

+
+++
+++
+++
+++
+++
+++
-

1 HLA-restrictie.
2 - = T cel herkenning van het gluten peptide is niet afhankelijk van modificatie door weefsel

transglutaminase (tTG); + = T cel herkenning van het gluten peptide wordt verhoogd door
modificatie door tTG; +++: T cel herkenning van het peptide is volledig afhankelijk van
modificatie door tTG.
3 Glia-α = alpha-gliadin; Glia-γ = gamma-gliadin, Glt = glutenin.
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den in clusters voor, die resistent zijn tegen enzymatische afbraak zodat de T cel stimulatoire eigenschappen in het maagdarmkanaal bewaard blijven (21).

Correlatie tussen weefseltransglutaminase specificiteit en gluten toxiciteit
Transglutaminases vormen een familie van enzymen, die overal in het lichaam gevonden worden. Eén van de functies van transglutaminases is het crosslinken van eiwitten
na weefselschade om zo wondherstel te bevorderen. De gluten modificatie is eigenlijk
een bijproduct van deze crosslinkingsreactie, in plaats van een glutamine in één molecuul te koppelen aan een lysine in een ander molecuul, wordt de glutamine omgezet
in een glutaminezuur. Echter, niet alle glutamines in gluten worden echter omgezet in
glutaminezuur, maar precies die glutamines, die een rol spelen bij de binding aan HLADQ2/8. Door de specificiteit van tTG worden dus juist peptiden gegenereerd, die T cel
reacties uitlokken. Wij hebben daarom de specificiteit van tTG onderzocht en daaruit
bleek dat de afstand tussen de twee meest voorkomende aminozuren in gluten, glutamine en proline, bepaald of de glutamine wel of niet door tTG wordt omgezet in glutaminezuur (20). In the sequenties QP en QXXP wordt de Q niet omgezet, in de
sequenties QXP, QXXF and QXPF juist wel (20). Aangezien deze sequenties veel in glutenmoleculen voorkomen, kon deze kennis gebruikt worden om te voorspellen welke
gluten peptiden toxisch zijn voor coeliakie patiënten (20).

T cel stimulatoire peptiden in
gerst, rogge en haver
Naast tarwe zij ook andere granen gevaarlijk voor consumptie
door CD patiënten. Met name
gerst en rogge zijn schadelijk terwijl haver als veilig wordt
beschouwd. Een vergelijking van
bekende T cel stimulatoire gluten
peptiden met sequenties van de
glutenachtige moleculen in gerst,
rogge en haver levert vele peptiden op, die óf identiek zijn aan
gluten peptiden óf in meer of
mindere mate homologie met
gluten vertonen (Tabel 2) (20, 22).
Bovendien reageren gluten specifieke T cellen niet alleen tegen de
gluten peptiden, maar eveneens
tegen de homologe peptiden in
gerst en rogge. Zelfs sommige
peptiden uit haver veroorzaken,
merendeels zwakke, T cel responsen (22). De toxiciteit van deze
cereals valt dus terug te voeren
op kruisreactiviteit van de T cellen tegen peptiden in gluten en
aanverwante moleculen in gerst
en rogge en, in mindere mate,
haver.

Tabel 2. T cel stimulatoire peptiden in gliadine (Glia) en T cel stimulatoire homologen
in de hordeinen (Hor) in gerst, de secalinen
(Sec) in rogge en de aveninen (Av) in haver.
naam

aminozuursequentie

Glia-α2
Hor-α2
Sec-α2

QPFPQPQLPYPQPQ
QQFPQPQQPFPQQP
QPFPQPQQPFPQSQ

Glia-α9
Hor-α9
Sec-α9
Av-α9A
Av-α9B

QLQPFPQPQLPYPQ
PQQPFPQPQQPFRQ
PQQPFPQPQQPFPQ
QYQPYPEQQEPFVQ
QYQPYPEQQQPFVQ

Glia-α20
Hor-α20

PQPFRPQQPYPQPQ
QQPFPPQQPFPQQP

Glia-γ1
Hor-γ1
Sec-γ1

PQQPQQSFPQQQRP
PFPPQQAFPQQPPF
PQQPQQSFPQQPQR

Glia-γ2
Av-γ2A
Av-γ2B

QQPFPQQPQQPFPQ
QQPFVQQQQQPFVQ
QQPFVQQQQPFVQQ

De moleculaire basis voor coeliakie/gluten allergie

84

Diligentia

Figuur 1. Interactie tussen HLA-DQ-gluten peptide complex op antigeen presenterende cel en
T cel receptor op T cel.

HLA-DQ-gendosis en coeliakie
Reeds 20 jaar geleden werd gerapporteerd, dat de HLA-DQ-gendosis een sterk effect had
op de kans om coeliakie te ontwikkelen: HLA-DQ2 homozygote individuen hebben een
ongeveer 5 x hogere kans om de ziekte te ontwikkelen dan HLA-DQ2 heterozygote individuen (23). Dit blijkt te correleren met de mate waarin HLA-DQ2 homozygote versus
heterozygote antigeen presenterende cellen een gluten specifieke T cel respons kunnen
induceren (24). HLA-DQ2 homozygote individuen blijken ongeveer 4 maal zoveel HLADQ2 te expresseren dan HLA-DQ2 heterozygote individuen. Als gevolg hiervan kunnen
HLA-DQ2 homozygote individuen veel sterkere gluten specifieke T cel responsen induceren, die klaarblijkelijk tot een verhoogde kans op ziekteontwikkeling leiden (24).

Model voor ziekteontwikkeling
Er zijn in de afgelopen jaren drie cruciale observaties gedaan, die nu beter inzicht geven
in de ontwikkeling van de gluten specifieke T cel respons die tot coeliakie leidt. Ten
eerste is nu bekend, dat er in gluten moleculen een groot aantal immunogene peptiden
aanwezig zijn en dat in verreweg de meeste patiënten een T cel respons tegen meerdere van deze peptiden gevonden wordt. Ten tweede is het duidelijk geworden, dat hoewel een klein aantal van deze gluten peptiden direct aan HLA-DQ2 kunnen binden, en
zo T cel responsen induceren, de meeste peptiden eerst door wTG gemodificeerd moeten worden voordat ze (optimaal) door T cellen herkend kunnen worden. Ten derde is
aangetoond, dat de mate van expressie van HLA-DQ2 de hoogte van de gluten specifieke T cel respons bepaald. Hoe leidt dit nu tot coeliakie? Gluten is een zeer veelvoorkomend eiwit in ons normale dieet. We eten dagelijks grammen gluten terwijl gluten specifieke T cellen al reageren op een microgram peptide. We weten dat pepsine in
de maag gluten degradeert en dat sommige van de gluten fragmenten direct aan HLADQ2 kunnen binden en door T cellen herkend kunnen worden. Als dit inderdaad
gebeurt ontstaat weefselschade waarbij het intracellulaire enzym tTG vrijkomt (Figuur
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Figuur 2. Model voor de ontwikkeling van een polyclonale T cel respons tegen gluten peptiden.
Gluten peptiden (wybertjes) in de darm binden met lage affiniteit aan HLA-DQ2 of –DQ8. Als
dit tot een T cel respons leidt veroorzaakt deze weefselschade. Hierdoor komt weefsteltransglutaminase (tTG) vrij die de gluten peptiden omzet in peptiden die met hoge affiniteit aan
HLA-DQ binden. Hierdoor ontstaat meer weefselschade, komt er meer tTG vrij, wordt meer
gluten gemodificeerd, etc. Uiteindelijk is de gluten specifieke T cel respons niet meer onder
controle te houden en onstaat coeliakie.

1). Dit moet extracellulaire matrix eiwitten crosslinken en zo weefselschade beperken.
Tegelijkertijd is er echter tevens een overvloed aan gluten peptiden in de darm aanwezig die door tTG gemodificeerd worden. Dit heeft twee gevolgen: gluten peptiden die
eerst slecht aan HLA-DQ2 bonden worden omgezet tot peptiden, die met hoge affiniteit aan HLA-DQ2 binden. Dit verhoogt de immuunrespons tegen gluten. Tegelijkertijd
genereert tTG neoepitopen uit gluten peptiden: peptiden die eerst niet aan HLA-DQ2
konden binden kunnen na de introductie van negative ladingen door de tTG omzetting
plotseling wel aan HLA-DQ2 binden. Het aantal mogelijke HLA-DQ-gluten-complexen
neemt hierdoor sterk toe maar hangt af van het aantal beschikbare HLA-DQ moleculen. In HLA-homozygote individuen is dit hoog en daar loopt de imuunrespons snel uit
de hand: meer T cel reactiviteit leidt tot meer weefselschade, meer tTG, meer gluten
omzetting, etc. Een vicieuze cirkel is in gang gezet, die niet meer te controleren is en
coeliakie ontstaat. In HLA-heterozygote individuen is het aantal HLA-DQ moleculen
lager, het duurt langer voordat de imuunrespons tot een onaanvaardbare waarde komt.
In dit model is het ontstaan van coeliakie afhankelijk van twee parameters: het beschikbare aantal HLA-DQ moleculen en het gegenereerde repertoire aan immunogene gluten peptiden, die aan HLA-DQ2 kunnen binden. Hoe meer van beide, hoe groter de
kans op ziekte, hoe minder van beide, hoe kleiner de kans op ziekte (Figuur 2). Dit suggereert ook het bestaan van de drempelwaarde: als HLA-DQ2 of gluten, of beide, beper-
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Figuur 3. Een combinatie van veel HLA-DQ en meerdere T cel stimulatoire gluten peptiden
leidt tot een hoog risico voor ziekteontwikkeling.
HLA-DQ2 homozygote individuen expresseren ongeveer 4 maal zoveel HLA-DQ2 moleculen
dan HLA-DQ2 heterozygote individuen. Naarmate het aantal T cel stimulatoire gluten peptiden toeneemt, neemt het risico op ziekteontwikkeling voor HLA-DQ2 heterozygote individuen
evenredig sterk toe. Deze zullen dus eerder door een hypothetische drempelwaarde breken,
waaronder de gluten respons in toom gehouden kan worden en waarboven zich ziekte ontwikkeld.

kend blijven, zal de ziekte zich niet (of later) ontwikkelen (Figuur 2). Om deze reden is het
mogelijk nuttig om de introductie van gluten in het dieet anders aan te pakken dan nu het
geval is, zeker in die kinderen, die een hoog risico voor ziekteontwikkeling hebben.
Hoewel bovenstaand scenario duidelijk maakt wat er mis gaat wanneer er zich eenmaal
een gluten specifieke T cel respons ontwikkelt, laat het één cruciale vraag onbeantwoord: waarom ontwikkelt slechts een klein percentage van de HLA-DQ2/8 positieve
mensen coeliakie? Ongeveer 30% van de Nederlands bevolking is HLA-DQ2 positief,
maar slechts 0.5-1% ontwikkelt coeliakie. Er zijn dus andere factoren die bepalen of de
ziekte zich wel of niet ontwikkelt. Een belangrijk deel van het huidige onderzoek naar
coeliakie richt zich op de identificatie van deze factoren.

Vooruitzichten
Het huidige inzicht in de pathofysiologie van coeliakie biedt nieuwe mogelijkheden
voor de ontwikkeling van alternatieve behandeling- en/of preventieprotocollen.
Coeliakie ontstaat door een intolerantie voor gluten. De perfecte therapie zou dus
bestaan uit het (her)introduceren van tolerantie voor gluten. Helaas is er een heel scala
van gluten peptiden dat een T cel respons kan induceren en het is onduidelijk hoe
tolerantie tegen al die peptiden bewerkstelligd kan worden. Tegen de tijd dat de diagnose gesteld wordt is reeds een groot aantal gluten specifieke T cellen in de darm van
patiënten aanwezig en deze zouden allen geëlimineerd moeten worden om de patiënt
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te genezen. Meer realistische mogelijkheden liggen in het blokkeren van HLA-DQ en/of
het enzym tTG, zodat geen HLA-DQ-gluten complexen gegenereerd kunnen worden
waar T cellen op kunnen reageren. Het zal echter nog vele jaren duren voordat deze aanpak op effectiviteit en veiligheid zal kunnen worden onderzocht. Tot slot kan gedacht
worden aan degradatie van gluten, zodat het geen schade kan aanrichten. Hiervoor is
degradatie met een prolylendopeptidase voorgesteld (21). Dit enzym kan inderdaad zeer
effectief gluten afbreken waardoor het zijn T cel stimulatoire eigenschappen verliest. Het
zal echter moeilijk zijn om al het gluten in ons eten te degraderen voordat het in de
proximale dunne darm schade kan aanrichten.
Een potentieel belangrijke ontwikkeling is verbeterde diagnostiek waarmee het niet
alleen eenvoudiger zal worden om de klinisch manifeste patiënten te vinden, maar
tevens de grote groep mensen die wel aan coeliakie lijden en waarbij niet of veel te laat
de diagnose gesteld wordt. Hiervoor zal het noodzakelijk zijn om de echte oorzaak van
coeliakie te achterhalen: waardoor ontstaat de gluten specifieke T cel respons en waardoor wordt deze niet onder controle gehouden. Naar verwachting zal in de komende
jaren meer inzicht ontstaan in de genetische en omgevingsfactoren, die hierbij een
doorslaggevende rol spelen (25). Met name de identificatie van de (afwijkende) genetische factoren zal een grote rol kunne gaan spelen bij een verbeterde diagnostiek, maar
tevens significant kunnen bijdragen aan ziektepreventie.

Conclusie
Er is in de afgelopen jaren inzicht verkregen in de interactie tussen het immuunsysteem
en gluten en hoe dit tot ziekte leidt. Voor ons ligt de uitdaging om deze kennis om te
zetten in innovatieve oplossingen voor de behandeling van patiënten.
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BIOLOGISCHE EN CHEMISCHE WAPENS:
EEN OUDE DREIGING IN EEN NIEUW JASJE
door
Ir Dr Matthijs W. Leeuw
TNO Prins Maurits Laboratorium, Rijswijk

Inleiding
Biologische en chemische (BC) wapens staan op dit moment weer volop in de belangstelling. Voor de VS was het ontwikkelen van massavernietigingswapens door Irak en de
daaruit voortkomende dreiging zelfs reden dat land de oorlog te verklaren. De terroristische aanslagen met de anthraxbrieven in de VS na de aanslagen op 11 September 2001 en
eerder de aanslag in de metro van Tokyo heeft deze wapens ook als terroristisch middel
voor het voetlicht gebracht.
In dit artikel zal aangegeven worden hoe in tegenstelling tot de verwachtingen die er waren
na de val van de Berlijnse muur chemische en biologische wapens een reële dreiging zijn
gebleven. In de Defensienota 2000 wordt de verspreiding van massavernietigingswapens
zelfs één van de belangrijkste veiligheidsrisico’s genoemd.
Er zal een korte schets van de ontwikkeling van de dreiging in de vorige eeuw gegeven worden. Hierbij zal ook aan het gebruik van BC-wapens door terroristen aandacht gegeven
worden. Verder zal ingegaan worden op de specifieke eigenschappen van chemische en
biologische wapens. De verschillen tussen deze klassen van wapens zullen ook aangegeven worden.
Uitgaande van de dreigingsanalyse zal aangegeven worden op welke wijze aan de dreiging
van BC-wapens het hoofd geboden kan worden. Hierbij zal de nadruk vallen op de zogenaamde “passieve verdediging”. Dit betekent het ongedaan maken van de dreiging zonder
gebruik te maken van wapensystemen. Knelpunten zullen in kaart gebracht worden en aangegeven zal worden op welke wijze onderzoek en ontwikkeling kunnen bijdragen aan het
verhelpen van deze knelpunten.

2. De geschiedenis van chemische en biologische wapens
2.1 Chemische wapens
De geschiedenis van moderne chemische wapens begint in de Eerste Wereldoorlog. Nadat
het Duitse offensief na de snelle opmars tot staan is gebracht als gevolg van de overwinning van de Fransen bij de Slag om de Marne is het front in in 1915 gestabiliseerd en is
de oorlog een loopgravenoorlog geworden. Er wordt daarom door beide partijen nagedacht over het doorbreken van deze patstelling. Eind 1914 werd door de Duitsers en de
Fransen begonnen met de inzet van traangassen. Haber kwam met het idee chloor als
wapen in te zetten. Prof. Dr. Fritz Haber was een briljant wetenschapper en op dat moment
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directeur van het Kaiser Wilheminstitut in Berlijn. Haber was wereldberoemd geworden
door het uitvinden van een methode waarmee ammoniak kan worden bereid. Deze methode is door Bosch opgeschaald en dankzij deze Bosch-Haber methode werd het mogelijk
o.a. op grote schaal kunstmest te produceren. Beiden ontvingen in 1918 hiervoor de
Nobelprijs voor scheikunde.
Toen Haber voorstelde om gas te gebruiken werd dit idee door de militairen met scepsis
begroet. Niettemin werd het idee uitgevoerd en op 22 april 1915 begon de aanval met
chloor bij het Belgische Ieperen. Vanuit meer dan 5700 cylinders werd het gas vrijgelaten.
De tegenstander was compleet verrast en vele geallieerde soldaten kwamen om. Omdat de
Duitse generale staf niet overtuigd was van het nut van het wapen waren geen troepen
aanwezig om van de verwarring in de geallieerde geledingen gebruik te maken. De aanval
leverde derhalve niets op; echter, de chemische oorlogsvoering was geboren. Niettemin
werden in de loop van de oorlog nog meer aanvallen met chloor uitgevoerd. Op 31 mei
1915 vond de eerste aanval aan het Russische front plaats. Zoals gebruikelijk in de
bewapeningswedloop gaat men op zoek naar middelen, in dit geval gassen, die beter
voldoen. Eind 1915 zetten de Duitsers fosgeen in. Ook de geallieerden gaan het nieuwe
wapen inzetten. In September 1915 zetten de Britten voor het eerst chloor in. In 1917 wordt
voor het eerst Mosterdgas door de Duitsers gebruikt; de Britten volgen niet veel later.
Mosterdgas wordt nog steeds gezien als een zeer effectief chemisch strijdmiddel.
Gedurende de Eerste Wereldoorlog zijn ongeveer 1 000 000 soldaten slachtoffer geworden
van chemische wapens; ongeveer 90 000 hebben het niet overleefd. Niettemin de balans
opmakend kan gesteld worden, dat chemische wapens niet voor de doorbraak gezorgd
hebben die velen ervan verwachtten. Al snel bleek namelijk, dat met behulp van beschermende maatregelen de effecten van de strijdgassen aanzienlijk verminderd konden worden.
Daarnaast werden strijdgassen al snel gezien als weerzinwekkende wapens.
Na de Eerste Wereldoorlog raakten de chemische wapens in de vergetelheid. In de jaren
’30 werden chemische wapens door Italië gebruikt in de oorlog in Ethiopië. De Japanners
gebruikten chemische wapens op grote schaal in China tijdens hun bezetting van Mantsjoerije. Een belangrijke ontwikkeling in de jaren dertig was de ontdekking van de zenuwgassen. Bij de firma IG Farben was Dr. Schrader op zoek naar nieuwe pesticiden. Bij zijn
onderzoek ontwikkelde hij de organofosfaatverbindingen. Bekende verbindingen uit deze
klasse zijn Sarin, Soman en Tabun. De Duitsers zijn in 1942 met de productie op grote
schaal van deze zenuwgassen begonnen. Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de
Engelsen in Porton Down een nieuw zenuwgas: VX. VX is zeer giftig en persistent. De VS
en Rusland gingen vrij kort daarna ook VX produceren.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog beschikten beide partijen over grote hoeveelheden chemische wapens en beide partijen waren ook voorbereid op het eventuele gebruik van strijdgassen door de tegenstander. Tot gebruik op het gevechtsveld is het niet gekomen. Gezien
de aard van deze oorlog, die veel mobieler was dan de Eerste Wereldoorlog, en de beschikbare beschermingsmiddelen waren beide partijen er niet van overtuigd dat het inzetten van
deze wapens tot succes zou leiden. Het feit dat Hitler in de Eerste Wereldoorlog een slachtoffer is geweest van een chemische aanval speelde aan Duitse zijde mogelijk ook een rol
bij het besluit geen chemische wapens in te zetten.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn chemische wapens op beperkte schaal ingezet. Een
bekend voorbeeld is het gebruik door Egypte in het begin van de jaren zestig tijdens de
burgeroorlog in Jemen. Tijdens de Koude Oorlog hielden zowel de NAVO als het Warschau pact rekening met het gebruik van chemische wapens. De NAVO ging ervan uit, dat
tijdens een aanval uit het Oosten op grote schaal chemische wapens gebruikt zouden worden om strategische punten zoals commandocentra en luchtmachtbases uit te schakelen.
Sovjet tanks waren ontworpen om in een chemisch besmette omgeving te opereren.
Chemische wapens kwamen weer in de belangstelling in de loop van de jaren ’80 door het
optreden van Saddam Hoessein. Nadat het tij in de oorlog tussen Irak en Iran ten nadele
van Irak was gekeerd, werd door Hoessein in de moerassen ten oosten van Basra op grote
schaal mosterdgas ingezet. Grote aantallen Iraniërs werden hiervan het slachtoffer. Ook

Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een nieuw jasje

91

Diligentia

schroomde Hoessein niet om in eigen land chemische wapens in te zetten. Symbolisch is
de aanval op de burgerbevolking van het Koerdische plaatsje Halabja in maart 1988. Bij
deze aanval werden 5 000 mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van strijdgassen.
Naast mosterdgas werd ook gebruik gemaakt van zenuwgassen en cyanide. Bij de eerste
Golfoorlog aan het begin van de jaren negentig werd door de Coalitie rekening gehouden
met de inzet van chemische en biologische wapens door Saddam Hoessein. Zover is het
uiteindelijk niet gekomen. Wel werden tijdens die oorlog opslagplaatsen vernietigd en werd
na die oorlog aangetoond wat het potentieel van Irak op dit gebied was.

2.2 Biologische wapens
Biologische wapens zijn in tegenstelling tot chemische wapens nog niet op grote schaal
ingezet. Het vermeende gebruik van biologische wapens gaat vele eeuwen terug. Een voorbeeld dat genoemd wordt is het beleg van Kafna, een kolonie van Genua op de Krim. Er
wordt bericht dat bij de belegering van deze stad door de Mongolen kadavers de stad in
werden gekatapulteerd ten einde besmettelijke ziektes te induceren. Er wordt zelfs beweerd,
dat hier de oorsprong ligt van de grote pest epidemie die Europa daarna trof. Ook in
Frankrijk en Bohemen zouden volgens onbevestigde berichten kadavers bij belegeringen
gebruikt zijn om ziektes op te wekken. In latere tijden zijn er berichten over het gebruik
van met pokken besmette dekens die uitgedeeld worden door de Fransen en de Engelsen
om de Indianen in Noord-Amerika te treffen. Uit de Eerste Wereldoorlog zijn berichten
over het gebruik van Anthrax door de Duitsers op verschillende plaatsen om paarden te
doden. Paarden zijn op dat moment nog belangrijk als transportmiddel. In de jaren dertig
experimenteren de Japanners op redelijk grote schaal op gevangenen om de effecten van
biologische wapens in kaart te brengen. Ook zijn biologische wapens op verschillende
plaatsen door de Japanners ingezet. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog worden door
verschillende landen (o.a. Engeland, Canada, Frankrijk en de VS) offensieve biologische
wapen programma’s opgezet. Eind jaren zestig worden deze programma’s op instigatie van
de VS gestaakt. De Sovjet Unie begint in de jaren zeventig met het opzetten van een groot
biologisch wapenprogramma. Eind jaren tachtig wordt dit programma door overlopers in
het Westen bekend. Het programma is van een ongekende schaal; meer dan 60 000 mensen zijn op een gegeven moment bij het programma betrokken. Het boek Biohazard van
Ken Alibek, de tweede man van dit programma en later overgelopen, geeft een onthutsend
beeld van het zogenaamde Biopreparat programma. Na de ondergang van de Sovjet Unie
is dit programma in fasen stopgezet. Er wordt vermoed, dat verschillende landen nog
steeds een actief biologisch wapenprogramma hebben.

3 De eigenschappen van chemische en biologische wapens
3.1 Chemische wapens

Chemische strijdmiddelen kunnen in verschillende soorten ingedeeld worden. Hier zullen
we ons beperken tot drie klassen: zenuwgassen, blaartrekkers en longbeschadigende gassen.

3.1.1 Zenuwgassen
De zenuwgassen zijn zg. organofosfaatverbindingen. Deze middelen blokkeren het enzym
acetylcholinesterase dat een rol speelt bij het overdragen van zenuwprikkels. Het enzym
breekt namelijk de neurotransmitter acetylcholine af. Indien deze neurotransmitters niet
afgebroken worden, dan blijft de spier geprikkeld met alle gevolgen van dien. Het disfunctioneren heeft betrekking op het perifere maar ook op het centrale zenuwstelsel. Een eerste symptoom is het samentrekken van de pupil. Snel daarna wordt de rest van het zenuwstelsel aangetast. Afhankelijk van de dosis waaraan men blootgesteld wordt en de wijze
waarop het middel in het lichaam komt kan de dood binnen een minuut optreden.
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Zenuwgassen kunnen het lichaam binnen komen via de huid, de longen, de mond en de
ogen. Entree via de longen werkt het snelst.
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Figuur 1. Structuurformules van Sarin, Soman en Tabun

Door de Duitsers zijn Tabun, Sarin, Soman en cyclosarin ontwikkeld. De Engelsen ontwikkelden VX; de Russen ontwikkelden hun eigen variant van VX, R-VX genaamd. Alle
zenuwgassen zijn vloeistoffen. Sarin verdampt vrij snel; VX is daarentegen persistent.
3.1.2 Blaartrekkers
Blaartrekkers veroorzaken, zoals de naam zegt, blaren. In tegenstelling tot de zenuwgassen
is de werking lokaal. Alleen op de plek waar men getroffen is, ontstaat een blaar. Echter,
deze blaren kunnen groot worden. Een ernstig getroffen slachtoffer heeft dan ook over
grote delen van het lichaam blaren. De symptomen treden meestal pas na enige uren op.
Bij inademing zal ‘blaarvorming’ in de longen optreden. Hierdoor ontstaat longoedeem.
Uiteindelijk zal het slachtoffer in zijn eigen lichaamsvocht verdrinken.
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Figuur 2. Structuurformules van Lewisiet en Mosterdgas

De meest voorkomende blaartrekkers zijn de mosterdgassen. De bekendste representant
hiervan is zwavelmosterdgas. Zwavelmosterdgas is niet gericht als chemisch strijdmiddel
ontwikkeld. Het stamt uit het begin van de negentiende eeuw; jaren na de ontdekking werden de nadelige effecten ontdekt. Mosterdgas is een vloeistof met een lage vluchtigheid.
Om de persistentie te verhogen wordt het soms met een polymeer gemengd: het zg. verdikte mosterdgas.
Lewisiet is een blaartrekker ontwikkeld door de Amerikaan Lewis tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Hij was op zoek naar een blaartrekker beter dan mosterdgas. Daar is hij redelijk in geslaagd. Lewisiet, een kleurloze vloeistof, is een arseenverbinding.
3.1.3 Longbeschadigende middelen
Longbeschadigende middelen zijn middelen die het longweefsel aantasten, gevolgd door
longoedeem. Bekende voorbeelden zijn chloor en fosgeen. Ook vele anderen toxische
industriechemicaliën leiden tot longbeschadiging.
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3.2 Biologische wapens
Ook biologische wapens kunnen in drie klassen ingedeeld worden: toxinen, bacteriën en
virussen. Toxinen kunnen zich in tegenstelling tot de twee andere klassen niet zelf reproduceren. Virussen hebben een gastheer nodig om zich te reproduceren. Hierdoor is het
relatief gemakkelijk om biologische agentia te produceren als men de beschikking heeft
over een kleine starthoeveelheid.
De symptomen die optreden bij blootstelling aan biologische wapens zijn in eerste instantie niet erg specifiek. De patient begint te hoesten en heeft last van koorts. Enige tijd later
treden symptomen op die meer specifiek zijn: bloedingen, uitslag etc. Afhankelijk van het
agens zal de dood na vijf tot tien dagen intreden. Niet alle biologische agentia zijn in alle
gevallen dodelijk.
3.2.1 Toxinen
Een toxine is een giftige substantie die door een levend organisme (bacteriën, virussen, zeeorganismen, planten, insecten, etc.) wordt aangemaakt of een synthetische analoog ervan.
Er is een enorme verscheidenheid van toxinen.
3.2.3. Bacteriën
Bacteriën zijn een-cellige organismen die ziekten kunnen veroorzaken zoals miltvuur, pest,
tularemie, brucellose en vele anderen. Rickettsiae lijken qua vorm op bacteriën maar zijn
intracellulaire parasieten. Ziekten als typhus en Q-koorts zijn hieraan toe te schrijven. Met
antibiotica kunnen bacteriën in principe worden bestreden.
3.2.3Virussen
Virussen zijn intracellulaire parasieten die 100 maal kleiner zijn dan bacteriën. Zij kunnen
mensen, dieren en teelten infecteren. Het bekendste virus in deze context is het pokkenvirus. Virussen zijn niet met antibiotica te bestrijden, terwijl het aantal effectieve antivirale
middelen zeer beperkt is. Bovendien kunnen virussen zich eenvoudig en snel door natuurlijke mutaties aanpassen waardoor ze vaak extra moeilijk te bestrijden zijn.

3.3 Verschillen tussen chemische en biologische wapens
Chemische en biologische wapens worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een aantal belangrijke verschillen.
De uitwerking van chemische wapens is redelijk lokaal. Afhankelijk van de hoeveelheid die
vrijkomt en de omgevingsfactoren zal het uitwerkingsgebied beperkt blijven tot een gebied
in de orde van 10 km2. Biologische wapens kunnen zich daarentegen over een groter
gebied verspreiden. Dit kan oplopen tot honderden km2. Hiervoor is wel nodig, dat de
omgevingscondities optimaal zijn. Biologische agentia verliezen als gevolg van bijvoorbeeld UV-straling hun dodelijke werking.
Chemische strijdmiddelen werken relatief snel. Zenuwgassen werken op minuten schaal;
de blaartrekkers hebben enkele uren nodig om hun nadelige effecten te bewerkstelligen.
Biologische wapens, daarentegen, hebben een zg. incubatietijd. De symptomen doen zich
pas na enige dagen voor. Dit maakt deze wapens uitermate geschikt voor zgn. geheime verspreiding. Een tegenstander heeft enige dagen de tijd om een biologisch middel in bijvoorbeeld een stad te verspreiden.
Andere belangrijk verschillen zijn zelfvermenigvuldiging en besmettelijkheid. Biologische
strijdmiddelen kunnen zich in het lichaam vermenigvuldigen met als gevolg dat minieme
hoeveelheden reeds dodelijk kunnen zijn. Een aantal middelen is bovendien besmettelijk
en zorgt ervoor, dat de verspreiding “vanzelf” gaat. Dit zal vooral effectief zijn, voordat men
zich van een besmetting bewust is. Voorbeelden uit de veeteelt zijn varkenspest en monden klauwzeer.
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3.4 Verspreiding van chemische en biologische wapens
Chemische wapens worden over het algemeen als gas, damp of vloeistof verspreid. Biologische agentia worden meestal in de vorm van een aërosol verspreid.
In het begin van de chemische oorlogsvoering werd het strijdmiddel vanuit een gascylinder verspreid. Al vrij snel echter worden de eerste chemische munities ontwikkeld.
Mortieren en artillerie zijn wapensystemen met een beperkte dracht en lading. Na de
Tweede Wereldoorlog wordt de multiple rocket launcher populair. Ook het vliegtuig als verspreider is in opmars. Hierbij heeft men enerzijds te maken met bommen anderzijds met
sproeitanks. Dit is vergelijkbaar met het verspreiden met pesticiden zoals dat in de landbouw gebeurd. Heden ten dage wordt als grootste dreiging gezien de verspreiding met ballistische raketten. Een voorbeeld zijn de SCUD raketten van Irak. Deze raketten zijn bij de
bevrijding van Koeweit door Irak tegen Israël en Saudi Arabië afgeschoten. Gelukkig waren
de raketten toen alleen voorzien van een conventionele lading.
Voor een terrorist kan een plastic zak gevuld met een strijdmiddel dat spontaan verdampt
al genoeg zijn. Ook andere vanuit militair standpunt gezien primitieve verspreidingsmethoden kunnen voor terroristen heel effectief zijn.

4 De dreiging in de 21ste eeuw

Na de val van de Berlijnse muur en de ontbinding van het Warschau Pact heerste in het
Westen het idee dat chemische en biologische wapens een dreiging van het verleden
waren. Dit idee werd bevestigd door het tot stand komen van de Chemische Wapenconventie begin 1993 en de nog lopende aanzet tot een verbetering van de Biologische en
Toxine Wapenconventie van 1972. Hoe anders ziet de wereld er tien jaar later uit.
Een oorzaak is de dreiging die uitgaat van de zg. schurkenstaten die chemische en biologische wapens zien als een relatief goedkoop middel om macht te verkrijgen. Het meest
aansprekende voorbeeld van een schurkenstaat is natuurlijk Irak dat aantoonbaar op grote
schaal chemische wapens gemaakt en gebruikt heeft. Een ander voorbeeld is Noord-Korea,
dat ervan verdacht wordt naast een nucleair programma ook een chemisch en biologisch
wapenprogramma te bezitten. Dit land heeft daarnaast een aantoonbare capaciteit voor het
maken van ballistische raketten. Zeer recent heeft Libië documenten bekendgemaakt waarin het onthullingen doet over haar chemisch wapenprogramma. Het land heeft toegegeven
mosterdgas te bezitten.
De tweede oorzaak voor de verhoogde dreigingsperceptie is het chemisch en biologisch
terrorisme. Reeds voor de aanslagen op 11 september 2001 bestond in de VS grote ongerustheid over een terroristische aanslag met chemische of biologische wapens.
Hét voorbeeld van een terroristische aanslag met chemische wapens is de aanslag in de
ondergrondse van Tokio door de Aum Shinrikyo sekte in maart 1995. Bij deze aanslag werd
een aantal plastic zakken met Sarin, een vluchtig zenuwgas, in metrowagons geplaatst. De
zakken werden met een paraplu kapot geprikt; het zenuwgas verspreidde zich door diffusie
door de wagons en over de perrons. Bij de aanval kwamen 12 mensen om; 5 000 mensen raakten gewond, waarvan een groot aantal zeer ernstig. Het onderzoek van de Japanse politie dat
volgde na de aanslag bracht aan het licht, dat de sekte ook in juni van het voorafgaande jaar
een aanslag gepleegd had in de stad Matsumoto; ook bij deze aanslag waren dodelijke slachtoffers gevallen. Verder bleek, dat de sekte eerst geprobeerd had biologische wapens te gebruiken. Experimenten met Anthrax en Botox hadden evenwel geen succes gehad.
Het voorbeeld van een terroristische aanval met biologische wapens zijn de aanvallen met
de Anthrax brieven in de VS enige weken na de aanslag op de Twin Towers. Op 4 verschillende plaatsen in de VS werden brieven bezorgd die Anthraxpoeder bevatten.
Uiteindelijk raakten 22 mensen besmet; hiervan bezweken er vier aan de ziekte. Veel groter dan dit directe effect waren de indirecte effecten. Grote aantallen mensen werden preventief behandeld met antibiotica. Verder was er grote schade, doordat gebouwen voor veel
geld schoongemaakt moesten worden. Niet in geld uit te drukken zijn de psychologische
effecten – onzekerheid, angst – die optraden.
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De nieuwe dreiging is wel anders dan de dreiging tijdens de Koude Oorlog. Ten eerste is
de dreiging minder massief. De grote voorraden chemische wapens in het bezit van de VS
en Rusland worden thans vernietigd. Massale aanvallen die langere tijd duren zijn niet
meer te verwachten. Daarenboven is de dreiging wel gevarieerder. Naast de klassieke chemische strijdmiddelen zoals mosterdgas en sarin worden ook toxische industrie chemicaliën als een dreiging gezien. Stel je voor de gevolgen van het opblazen van een vrachtwagen met chloor in een grote stad als gevolg van een terroristische aanslag.

5. De verdediging tegen chemische en biologische wapens
Om zich op een goede manier tegen de uitwerking van chemische en biologische wapens
te beschermen zijn verschillende soorten maatregelen noodzakelijk; niet alleen op het
militaire vlak, maar ook op het politieke vlak.

5.1Politieke maatregelen
Politieke maatregelen zijn ontwapening en non-proliferatie van chemische en biologische
wapens. Ontwapening betekent het afschaffen van een wapensysteem; non-proliferatie
betekent de verspreiding van een wapensysteem, of onderdelen ervan zoals de strijdmiddelen zelf, zoveel mogelijk te beperken.
Reeds in 1925 werd in het Protocol van Geneve afgesproken het gebruik (als eerste) van
chemische en biologische wapens te verbieden. Productie en opslag alsook het gebruik als
reactie was echter niet verboden. In de praktijk heeft dit verdrag niet veel uitgehaald. In
1972 is het Biologisch Wapen Verdrag tot stand gekomen. Dit verdrag verbiedt ook het
maken en opslaan van biologische wapens. Het controleren van de naleving van het
Verdrag was moeilijk, omdat geen afspraken over verificatie gemaakt zijn. Daardoor heeft
de Sovjet-Unie, ondertekenaar van het Verdrag, zolang ongemerkt aan haar biologische
wapenprogramma kunnen werken.
Na de val van de Muur zijn de besprekingen over een Chemische Wapen Conventie in een
stroomversnelling gekomen. In 1993 was deze Conventie gereed. In 1997 is deze Conventie
van kracht geworden. Ook deze Conventie verbiedt de productie en opslag van chemische
wapens. Daarnaast wordt de deelnemende landen opgedragen om hun bestaande voorraden te vernietigen. De VS en Rusland hebben dan ook vernietigingsprogramma’s opgezet.
Naar verwachting zal de VS inderdaad binnen 10 jaar al haar voorraden opgeruimd hebben. Of Rusland daar in zal slagen is nog maar de vraag. De Chemische Wapen Conventie
voorziet wel in een strikt verificatieregime. De uitvoering van dit regime is opgedragen aan
de OPCW (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons). De OPCW is gevestigd in
Den Haag en heeft onder meer een groot aantal inspecteurs in dienst die installaties en
laboratoria in de aangesloten landen controleren.

5.2 Militaire maatregelen

Op het militaire vlak onderscheidt men actieve en passieve verdediging. Onder actieve verdediging wordt verstaan, dat men de dreiging pareert door gebruik te maken van wapensystemen. Een voorbeeld is het aanvallen van opslagplaatsen van chemische wapens of het
onderscheppen van ballistische raketten uitgerust met biologische of chemische wapens.
Onder passieve verdediging wordt verstaan die militaire maatregelen die niet gebaseerd zijn
op het zelf gebruiken van wapens. Onderscheiden worden detectie, fysieke bescherming,
medische tegenmaatregelen en ontsmetting. De eerste passieve verdedigingsmaatregelen
werden snel na de eerste inzet van strijdgassen bedacht. Met behulp van trommels en bellen werd alarm gegeven; de eerste primitieve adembescherming bestond uit geïmpregneerde doeken die voor de mond aangebracht werden. De vier elementen van de passieve verdediging worden hieronder behandeld.
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5.2.1 Detectie
Tijdige herkenning van de aanwezigheid van chemische of biologische strijdmiddelen is
een essentiële schakel in het verdedigingssysteem. Als soldaten vroeg genoeg gewaarschuwd worden, dan is het mogelijk op tijd beschermende uitrusting aan te doen. Lokale
detectie van chemische wapens op basis van bijvoorbeeld ion mobility massaspectrometrie is een rijpe technologie. Momenteel zijn detectoren zo klein dat ze door de soldaat op
het lichaam gedragen kunnen worden. Verschillende landen zijn ook bezig met het ontwikkelen van systemen om chemische wapens op afstand te detecteren. Deze systemen zijn
gebaseerd op zogenaamde LIDAR dat lasertechnologie toepast. Veelbelovend is het concept om detectie op afstand te krijgen door puntdetectoren in ‘unmanned aerial vehicles’
te plaatsen.
Detectie van biologische strijdmiddelen is nog steeds een onopgelost probleem. Met de
ontwikkeling van dit soort systemen is later begonnen dan met de ontwikkeling van chemische detectoren. Op dit moment zijn nog geen systemen operationeel die een groot
aantal biologische agentia ‘real time’ kunnen detecteren. Traditioneel was de focus op biologische of immunochemische methoden gericht. TNO is momenteel bezig met het ontwikkelen van een detectiesysteem dat gebaseerd is op time-of-flight massaspectrometrie.
In combinatie met een intelligent gebruik van ms databases moet dit leiden tot een snel,
specifiek en betrouwbaar detectiesysteem.
5.2.2 Fysieke bescherming
Traditioneel is fysieke bescherming de hoeksteen van het passieve verdedigingsconcept.
Fysieke bescherming bestaat uit adembescherming en huidbescherming. Daarnaast is er
collectieve bescherming in de vorm van afgesloten bunkers, tenten of voertuigen die van
zuivere lucht worden voorzien.
De adembescherming bestaat uit een gasmasker en een filterbus. Het gasmasker verzorgt
de barrière tussen het gezicht en de besmette buitenwereld. De filterbus zorgt voor het zuiveren van de aangezogen lucht. De filtering wordt verzorgd door de actieve kool die de
strijdgassen adsorbeert. Voor het verhogen van de efficiency worden coatings op de kool
aangebracht. Voor de kool is een stoffilter aangebracht. Traditioneel zijn militaire filterbussen geoptimaliseerd voor het afvangen van mosterdgas en zenuwgassen. De dreiging
die uitgaat van het gebruik van toxische industriechemicaliën zorgt voor nieuwe problemen. Ook biologische wapens stellen hogere eisen aan de adembescherming, omdat de
toelaatbare concentraties binnen het gasmasker veel lager moeten zijn.
De huidbescherming bestaat uit een pak, laarzen en handschoenen. Een NBC-pak bevat
een filterlaag die de damp afvangt. Deze filterlaag bevat actieve kool. De kool kan aanwezig zijn in de vorm van kleine bolletjes of opgenomen zijn in een polymeerschuim.
Het grote nadeel van het dragen van beschermende uitrusting is, dat de drager enorm
gehinderd wordt. Het gasmasker maakt het ademen moeilijker en verkleint het gezichtsveld; door het dragen van een pak krijgt de soldaat last van de warmte. In een klimaat zoals
in Irak is het dragen van een pak dan ook maar zeer kort mogelijk. Nieuwe materialen en
concepten (actieve koeling) worden dan ook op dit moment onderzocht. Daarnaast wordt
nagegaan hoe door het ontwikkelen van modulaire systemen de belasting verminderd kan
worden.
5.2.3 Medische tegenmaatregelen
Indien militairen ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch onverhoopt blootgesteld worden aan chemische of biologische strijdmiddelen, dan moeten medische tegenmaatregelen genomen worden om de gevolgen van de blootstelling tegen te gaan. Men
onderscheidt profylaxe (medicatie voor blootstelling) en therapie (medicatie na blootstelling)
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5.2.3.1. Profylaxe
Profylaxe is aan de orde bij biologische strijdmiddelen en bij zenuwgassen.
In het geval van een aantal biologische strijdmiddelen zijn vaccins ontwikkeld. Zo worden
alle Amerikaanse militairen ingeënt tegen Antrax. Momenteel wordt, vooral in de VS hard
gewerkt aan verdere vaccinontwikkeling. Daarnaast heeft bijzondere aandacht de zg. generieke aanpak. Hierbij probeert men middelen te ontwikkelen die tegen meerdere agentia
effectief zijn.
Bij een aantal zenuwgassen is profylaxe met pyridostigminebromide effectief. Dit middel
werkt als een milde variant van het zenuwgas en schermt een deel van het acetylcholinesterase (tijdelijk) af. In het geval van een besmetting met het zenuwgas laat het los van het
enzym, zodat toch een deel van het acetylcholinesterase beschikbaar is en zijn werking kan
doen. Overigens is pyridostigminebromide, al dan niet terecht, verdacht gemaakt i.v.m. het
Golfoorlogsyndroom.
5.2.3.2. Therapie
In geval van blootstelling aan een zenuwgas moet zeer snel gehandeld worden. Daarom
zijn militairen uitgerust met een zgn. auto-injector waarmee ze zichzelf of een kameraad
een injectie kunnen geven. Daarna moet de patiënt zo snel mogelijk door medisch personeel behandeld worden. De autoinjector bevat een mix van geneesmiddelen. Atropine
wordt gebruikt om een deel van het zenuwstelsel weer te activeren. Een zgn. oxim wordt
gebruikt om de verbinding tussen het zenuwgas en het enzym te verbreken. Tenslotte is een
anti convulsivum toegevoegd om de epileptische aanvallen die op kunnen treden tegen te
gaan.
Tegen mosterdgas is geen specifieke therapie aanwezig. De verwachting is dat met nieuwe
inzichten het werkingsmechanisme van mosterdgas achterhaald kan worden. Mosterdgasslachtoffers worden behandeld als andere slachtoffers die ernstige blaren op de huid
hebben. Infectie is een gevaar dat constant op de loer licht.
Tegen Lewisiet, een andere blaartrekker, is wel een therapeuticum beschikbaar. Het is het
zg. British Anti Lewisite door de Engelsen in de jaren ’40 ontwikkeld.
In het geval van blootstelling aan een industriechemicalie zijn geen specifieke maatregelen beschikbaar. Patiënten worden behandeld met een generiek regiem.
Voor een aantal biologische strijdmiddelen is geen behandeling beschikbaar. Voor andere is
wel een behandeling aanwezig. Antrax bijvoorbeeld is goed te behandelen, als de behandeling niet te laat ingezet wordt. Indien de toxines vrijgekomen zijn, dan baat behandeling niet
meer. Dit onderstreept het belang van snelle diagnose van blootstelling aan deze agentia.
5.2.4. Ontsmetting
Onder ontsmetting wordt verstaan het verwijderen van chemische of biologische strijdmiddelen van mensen of materieel. Voor het verwijderen van chemische strijdmiddelen
van materieel zijn middelen beschikbaar als chloorbleekloog. Afgezien van het feit dat deze
middelen belastend zijn voor het milieu, zijn het ook middelen die niet geschikt zijn voor
het ontsmetten van gevoelige spullen zoals computers en andere elektronica. Voor het ontsmetten van mensen zijn verschillende middelen beschikbaar. Traditioneel wordt in
Nederland HOP gebruikt (HuidOntsmettingsPoeder): een vaste vorm van chloorbleekloog.
Sinds enige tijd is ook een vloeibaar huidontsmettingsmiddel beschikbaar – Reactive Skin
Decontamination Lotion – dat een actieve component bevat.
5.3. Passieve verdediging in een civiele context

Het hierboven geschetste concept van passieve verdediging kan in een militaire omgeving
effectief zijn. Het is echter niet zo maar over te planten naar een civiele omgeving.
In een militaire operatie is er een beperkt aantal relevante doelen. In een civiele omgeving
is een grote verscheidenheid aan doelen beschikbaar die voor terroristen interessant zijn.
Op dit moment is het niet haalbaar deze allemaal met detectiesystemen uit te rusten.
Fysieke bescherming, als dat al voorhanden is (In Nederland heeft niet iedereen een gas-

Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een nieuw jasje

98

Diligentia

masker en zijn er ook geen collectief beschermde plaatsen voor iedereen) is dan ook niet
aan de orde, omdat geen tijdige alarmering aanwezig is.
Militairen zijn mensen die een goede gezondheid bezitten en in een goede fysieke conditie zijn. Medische tegenmaatregelen zullen dan ook over het algemeen beter aanslaan. Een
ander probleem kan zijn, dat bij een grote aanslag het medische systeem overbelast raakt:
niet genoeg mensen en middelen zijn aanwezig.
Overbelasting kan ook aan de orde zijn bij het ontsmetten. Bij een groot chemisch incident kunnen grote aantallen mensen besmet raken die niet allemaal tegelijk behandeld
kunnen worden.
Verder is het zo, dat militairen getraind worden om het hoofd te bieden aan een aanval
met chemische of biologische wapens. Burgers zijn onvoorbereid en paniek en angst kunnen snel de overhand krijgen. In Israël zijn tijdens de Golfoorlog diverse burgers om het
leven gekomen door onjuist gebruik van beschermende middelen. Bij een eventueel incident moet dan ook door de autoriteiten snel, effectief en efficiënt ingegrepen worden.
Preventief ingrijpen is dan ook, nog meer dan in de militaire omgeving, de sleutel tot een
adequate verdediging tegen chemische en biologische wapens.
6. Conclusies

Chemische en biologische wapens zijn wederom dreigingen die hoog op de politieke en
militaire agenda staan. De dreiging is minder massaal dan in de Koude Oorlog, maar wel
meer divers en minder voorspelbaar. Dit is vooral, omdat de dreiging (wie, waarom, wanneer, wat en hoe) die uitgaat van terroristen moeilijk in te schatten is. Niettemin is een
chemisch of biologisch wapen voor een terrorist een interessante optie.
Ontwapening en non-proliferatie zijn belangrijke instrumenten om de militaire (en
gedeeltelijk de terroristische) dreiging in te dammen. Daarnaast blijft actieve en passieve
verdediging nodig. Passieve verdediging is in de militaire context, speciaal in het geval van
chemische wapens adequaat. In de civiele context zal passieve verdediging minder effectief zijn. Preventie enerzijds en krachtdadig optreden inspelend op de specifieke situatie
anderzijds, zullen dan ook nodig zijn.
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CHAOTISCHE ELEKTRONEN
door
Prof. dr C.W.J. Beenakker
Universiteit Leiden, Instituut-Lorentz

Chaos is het tegendeel van orde, dat is zo in het gewone spraakgebruik –”je kamer is
een chaos, breng ‘’t op orde” – en ook zo in de wetenschap. Het verschil tussen chaotische en geordende beweging is in één oogopslag te zien op een biljarttafel, zoals op
deze bladzijde afgebeeld. De beweging van een bal op een cirkelvormige biljarttafel
levert een prachtig geordende figuur op; een vertrouwd gezicht voor wie wel eens met
Spirograaf gespeeld heeft. Maar zie wat er gebeurt als de boven- en onderkant van de
biljarttafel worden afgeplat: er ontstaat een wirwar van paden, complete chaos.

Orde en chaos
Als u er even over nadenkt is het heel verassend. U zou misschien gedacht hebben dat
een grillige vorm noodzakelijk is voor chaotische beweging, maar niets is minder waar.
Het chaotische biljart heeft nog steeds een fraaie symmetrische vorm, twee halve cirkels
verbonden met evenwijdige rechte lijnstukken. (Het lijkt op een voetbalstadium.) Toch
is elke symmetrie uit de beweging verdwenen. De beweging van de bal in het chaotische biljart is onvoorspelbaar omdat de kleinste onnauwkeurigheid bij elke botsing met
de wand wordt uitvergroot. Al gauw kun je met geen mogelijkheid berekenen waar de
bal terecht zal komen.
Dit inzicht, dat chaos kan optreden in een omgeving die er op het eerste gezicht heel
geordend uitziet, heeft onze kijk op de wereld fundamenteel veranderd. Chaos is de
reden dat weersvoorspellingen niet langer dan een paar dagen vooruit kunnen kijken.
Net zoals de beweging in het chaotische biljart na een paar botsingen onvoorspelbaar
is geworden. Door het optreden van chaos is de wereld letterlijk “onberekenbaar”
geworden. Het gaat hier om de macroscopische wereld, de wereld die we met het blote
oog kunnen zien. Een biljarttafel in een café is een macroscopisch voorwerp.
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Mesoscopie
Een biljart voor elektronen is een mesoscopisch voorwerp. Mesoscopisch, dat is de
wereld die te klein is om met het blote oog te zien, maar toch niet zo klein dat je de
afzonderlijke atomen en moleculen kunt onderscheiden. “Mesos” = midden, want
mesoscopisch zit midden tussen macroscopisch en microscopisch in. Het is een term
die ontstaan is vanuit de elektronische industrie, in ons land op het Natuurkundig
Laboratorium van Philips. Mesoscopische voorwerpen hebben afmetingen tussen een
micro- en een nanometer. Een computerchip is nu nog een macroscopisch voorwerp,
maar het zal niet lang meer duren of de miniaturisatie van de elektronica zal ons in de
mesoscopische wereld binnenvoeren. Mesoscopische elektrische componenten staan
nog niet in de winkel, maar we kunnen ze wel bestuderen in het laboratorium.

U ziet hier een afbeelding van zo’n mesoscopisch voorwerp, een biljart voor elektronen,
gefabriceerd in een laboratorium van de universiteit van Harvard in de Verenigde Staten.
In ons land worden soortgelijke componenten bij de TU Delft gefabriceerd. Het is een
simpel ontwerp: een cirkelvormig gebied (doorsnede 1 micrometer) waar de elektronen
in kunnen rondlopen en twee openingen waardoor ze het gebied kunnen verlaten. Net
als in een echt biljart, verwachten we dat de beweging van de elektronen in dit cirkelvormige gebied geordend is, terwijl chaotische beweging op zou moeten treden als we
de cirkel afplatten. Maar nu stoten we op een probleem: Het elektron voldoet niet aan
de wetten van de klassieke mechanica, maar aan die van de kwantummechanica.

Kwantumchaos
Volgens de wetten van de kwantummechanica heeft een elektron geen precieze baan,
zoals een biljartbal, maar verspreidt het zich als een golf. Van een golf kun je niet zeggen hij is hier of daar, een golf is overal. Zo brengt het biljart voor elektronen ons tot
de fundamentele vraag, wat de betekenis is van het begrip chaos in de kwantummechanica. Hoe moet je chaotische beweging beschrijven als je geen paden meer kunt
tekenen? De oplossing van dit probleem is gevonden in een stukje wiskunde dat op het
eerste gezicht niets met chaos te maken heeft: de theorie van toevalsmatrices.
Matrices zijn niet van vandaag of gisteren. Vijfhonderd jaar geleden maakte Albrecht
Dürer de geestelijke wereld van wetenschap en kunst aanschouwelijk in een gravure
getiteld Melancholie. Er valt een hoop te zien, maar ik wil uw aandacht speciaal vragen
voor het vierkant in de rechterbovenhoek. Misschien heeft u hier wel eens mee gepuzzeld; het heet een magisch vierkant, omdat de getallen in het vierkant dezelfde som
hebben, of je ze nu van links naar rechts optelt, van boven naar onder, of diagonaal.
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Zo’n vierkant met getallen noemen wiskundigen een matrix.
De getallen in een magische
matrix zijn heel speciaal gekozen. Ze staan daar niet toevallig.
Stelt u zich eens voor dat u de
getallen door het toeval, bijvoorbeeld door een dobbelsteen,
zou laten aanwijzen. Het resultaat is ongetwijfeld geen
magisch vierkant zoals bij
Dürer; en toch heeft zo’n toevalsmatrix voor mij heel bijzondere, ik zou haast zeggen magische eigenschappen.

Toevalsmatrices

De eenvoudigste matrix bevat vier getallen:
r

t

t

r’

De getallen r en r’ geven de kans aan dat het elektron door dezelfde opening het biljart verlaat als waardoor het binnenkwam. (Er zijn twee openingen, dus twee getallen.)
Dit zijn de reflectiekansen. Het getal t geeft de kans aan dat het elektron via de ene opening het biljart binnenkomt en via de andere opening vertrekt. Dit is de transmissiekans. De getallen in de matrix zijn complexe getallen, die zowel informatie bevatten
over de amplitude van de elektrongolf als over de fase. Niet alle complexe getallen kunnen voorkomen. Omdat het elektron óf door de ene óf door de andere opening moet
vertrekken, zullen de kansen langs een rij of een kolom moeten optellen tot 1. Oftewel,
reflectie- en transmissiekans zijn samen gelijk aan 1. (In de wiskunde spreken we over
een unitaire matrix.) Afgezien van deze beperking kun je de getallen in de matrix volledig toevallig kiezen, vandaar de naam “toevalsmatrix”.
Als je dit recept uitvoert, bijvoorbeeld op een computer, dan vind je iets onverwachts:
reflectie blijkt twee keer zo waarschijnlijk te zijn als transmissie. Dit is onverwacht
omdat het lijkt op het gooien van kruis of munt: ofwel het elektron keert terug door de
opening waardoor hij is binnengekomen, ofwel hij gaat weg door de andere opening,
en voor chaotische beweging zou je een 50%–50% verdeling van de kansen verwachten.
Maar kennelijk is chaos voor een elektron iets anders dan voor een biljartbal. Het elektron herinnert zich langs welke opening hij het biljart is binnengekomen en keert met
twee keer zo grote waarschijnlijkheid naar dezelfde opening terug, zelfs al lijkt de bewe-
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ging in het biljart volledig onvoorspelbaar. Stel je eens voor dat het elektron in plaats
van in een biljart op een roulettewiel zou bewegen. Hij vertrekt van geluksgetal 7, het
wiel draait, hij springt op een chaotische manier van het ene nummer naar het andere,
rien ne va plus, het wiel komt tot rust, en zie: het elektron is weer terug op geluksgetal
7. Zo wonderlijk is de kwantummechanica.

Lokalisatie
De wetenschappelijke term voor dit gedrag is lokalisatie. Lokalisatie wil zeggen dat het
elektron met hoge waarschijnlijkheid terugkeert naar zijn vertrekpunt, dus gelokaliseerd
is rond zijn vertrekpunt. Lokalisatie is een gevolg van het golfkarakter van het elektron.
De golven versterken elkaar rond het vertrekpunt, maar daarbuiten doven ze elkaar uit,
zoals licht plus licht gelijk kan zijn aan donker. Omdat lokalisatie een golfverschijnsel
is, zouden ook andere golven het moeten vertonen. Lichtgolven, bijvoorbeeld, of aardbevingsgolven. De ontwikkeling van een theorie van chaos en lokalisatie in deze bredere context is volop in gang, voortbouwend op wat we geleerd hebben van chaotische
elektronen. Waar een biljart al niet goed voor kan zijn...

Nadere informatie over chaos in de quantummechanica en toevalsmatrixtheorie
1) M. Gutzwiller, Scientific American, Januari 1992, blz. 78.
2) H.-J. Stockmann, Quantum Chaos: An Introduction (Cambridge University Press, 1999)
3) C.W.J. Beenakker, Random-matrix theory of quantum transport, in: Reviews of Modern
Physics 69 (1997), blz. 731.
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BABYLON: BAKERMAT VAN DE STERRENKUNDE
door
Prof. dr Teije de Jong
Sterrenkundig Instituut “Anton Pannekoek”, Amsterdam, en
Stichting Ruimte Onderzoek Nederland, Utrecht

Inleiding
Babylon was één van de vele stadstaten in Mesopotamië, het gebied tussen de rivieren de
Eufraat en de Tigris in het huidige Irak. Het was gedurende de laatste 2000 jaar voor het
begin van onze jaartelling één van de belangrijkste steden uit dat gebied en de hoofdstad
van het Babylonische rijk. Het lag aan de rivier de Eufraat, ca. 85 km ten zuiden van het huidige Bagdad. Het Babylonische rijk besloeg het zuidelijk gedeelte van Mesopotamië, aan de
zuidkant begrensd door de Perzische golf, aan de oostkant door het Elamitische rijk (Perzië),
aan de noordkant door het Assyrische rijk en aan de westkant door de Syrische woestijn.
De Babylonische cultuur is één van de best gedocumenteerde uit de oudheid vanwege de
duurzaamheid van de schriftelijke bronnen in spijkerschrift op kleitablet. De totale hoeveelheid teruggevonden materiaal bedraagt ruwweg 500.000 kleitabletten waarvan het
grootste deel zich bevindt in het British Museum in Londen. Hoeveel er nog in het Iraakse
woestijnzand ligt begraven is onbekend.
Ongeveer 1% van het tekstmateriaal heeft betrekking op de sterrenkunde. Op dit moment
zijn ruim 2000 astronomische teksten gepubliceerd en vertaald. Met name de laatste 20
jaar is veel daarvan (opnieuw) uitgegeven (zie Hunger en Pingree 1999). Babylon is onbetwist het belangrijkste centrum van sterrenkundige activiteit geweest, maar daarnaast zijn
ook veel teksten gevonden in Niniveh, gedurende vele eeuwen de hoofdstad van het
Assyrische rijk, en in Uruk in zuid Babylonië. De sterrenkunde was verweven met godsdienst en wereldbeschouwing en werd bedreven in en vanuit de tempel. De taak van de
priester-sterrenkundigen was de wil der goden van de hemel af te lezen en op grond daarvan vorst en vaderland te adviseren over oorlog en vrede, oogst en gewas en godendienst.
Sterrenkundige waarnemingen werden waarschijnlijk gedaan vanaf de stadsmuren of
mogelijk aanvankelijk ook vanuit een tempeltoren (ziggurat), tot ca. 100 m hoge piramidale bouwwerken met een heiligdom op de afgevlakte top (de “Toren van Babel”).
Tabel 1 Historisch overzicht
2000 BC
1500 BC
1200 BC
600 BC
500 BC
300 BC
150 BC

<
-

2000 BC
1500 BC
1200 BC
600 BC
500 BC
300 BC
150 BC
250 AD

Sumeriërs, Mesopotamische stadstaten
Oud-Babylonische rijk; beëindigd door Hittieten invasie
Kassiten overheersing
Assyrische periode; beëindigd met de vernietiging van Niniveh
Nieuw-Babylonische rijk
Perzische overheersing
Seleucidentrijk
Arsaciden rijk
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Het is verwonderlijk dat de Babylonische sterrenkunde zich, ondanks vele en voortdurende wisselingen in overheersing door Hittieten, Assyriërs, Egyptenaren, Perzen en Grieken
(zie Tabel 1), gedurende twee millennia heeft kunnen ontwikkelen tot een ongekend hoog
niveau waarin een aantal theoretische concepten zijn geïntroduceerd die nog heden ten
dage deel uit maken van de moderne sterrenkunde. De reden hiervoor moet gezocht worden in een vlakke horizon, een gunstig klimaat, een fascinatie voor de sterrenhemel en een
uitzonderlijk rekenkundig talent (zie Pannekoek 1951). De culturele en religieuze continuïteit en de geborgenheid van de tempel zijn van groot, zo niet essentieel, belang geweest
voor de geleidelijke relatief ongestoorde ontwikkeling van de Babylonische sterrenkunde.

Getallenstelsel
De verfijnde sterrenkundige rekenmethodes op grond waarvan de Babyloniërs uiteindelijk
in staat waren planeetposities met een nauwkeurigheid van enkele graden vooruit te berekenen hadden nooit kunnen worden ontwikkeld als zij niet zulke uitstekende rekenmeesters waren geweest. De zogenaamde plaats-waarde getalnotatie die ook in ons 10-tallig stelsel wordt gehanteerd is een Babylonische vinding. Via de Indiërs en de Arabieren is deze
compacte en flexibele manier van getalnotatie uiteindelijk in West Europa aangeland. De
oude Egyptenaren, Grieken en Romeinen waren in rekenen verre de mindere van de
Babyloniërs (zie van der Waerden 1961)

Figuur 1. Spijkerschrifttekens gebruikt door de Babyloniërs om getallen te noteren.
Rechtopstaande met een afgesneden rietstengel in de klei getrokken “spijkers” voor eenheden
en in de klei gedrukte “wiggen” voor de tientallen. In de 60-tallige plaats-waarde notatie
werd op iedere “plaats” de “waarde” van 1-59 in het 10-tallig stelsel genoteerd (bron: C.B.F.
Walker 1987)

Figuur 2. Een getallenvoorbeeld in spijkerschrift. Let op de mogelijke verwarring door de
afwezigheid van een symbool voor “nul” en door het niet aangeven van de overgang van
gehele getallen naar fractionele – de “decimale komma” (bron: C.B.F. Walker 1987).
In het plaats-waarde systeem hebben 1000-tallen, 100-tallen, 10-tallen, eenheden, tiendes,
hondersten, etc. allemaal hun eigen plek, b.v. ons getal 1234,567 is een compacte manier
om het getal 1x103 + 2x102 + 3x10 + 4x1 + 5x1/10 + 6x1/100 + 7x1/1000 te noteren. De
Babyloniërs noteerden hun getallen in het 60-tallig (sexagesimale) stelsel (zie figuur 1).
Waarom 60-tallig is niet bekend. Het stelde hen in staat grote getallen zeer compact en
nauwkeurig te noteren. Het getal 1234,567 wordt in het 60-tallig stelsel genoteerd als
20,34;34,1,12 (= 20x60 + 34x1 + 34x1/60 + 1x1/3600 + 12x1/216000). In deze notatie
gebruiken wij nu een komma om de plaats-waarden te scheiden en een puntkomma voor
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de “decimale” scheiding. Deze scheidingssymbolen werden door de Babyloniërs zelf niet
gehanteerd zodat het soms puzzelen is om de werkelijke getalwaarde te vinden (zie figuur
2). Vrijwel altijd is dat uit de context goed op te maken. Ook de “nul” kan problemen opleveren. In oudere teksten wordt de “nul” weggelaten. In de seleucidentijd (na 300 BC) werd
een apart symbool voor “nul” geïntroduceerd en tevens voor het getal 100.

Babylonische kalender
In alle culturen heeft de kalender een ordenende functie voor het staatsbestel en voor het
religieuze leven. Nauw daarmee samenhangend speelt de kalender een belangrijke rol bij
het cyclische verloop van de seizoenen, direct gekoppeld aan de voedselvoorziening en
landbouw (zaaien, groeien, oogsten en grondbewerking). Zoals in de meeste oude culturen
is ook de Babylonische kalender een maan kalender met twaalf maanmaanden van 29 of
30 dagen. De nieuwe maand begon op de dag van de eerste zichtbaarheid van de maansikkel aan de westelijke avondhemel vlak na zonsondergang (nieuwe maan). Daarom wordt
de dag ook gerekend van zonsondergang tot zonsondergang. Deze uitgangspunten vormen
nog steeds de basis van de Joodse en de Arabische kalender. Beide zijn dan ook direct
afgeleid van de Babylonische kalender.
Probleem van een maankalender is echter dat een jaar van 12 maanmaanden ca. 11 dagen
korter is dan het zonnejaar zodat de seizoenen iedere 3 jaar ruim een maand verlopen. Dit
probleem kan worden ondervangen door het zo nu en dan toevoegen van een extra
maand: de “schrikkelmaand”. In de Babylonische kalender werd de 6e maand (Ulu- lu) of
de 12e maand (Addaru) verdubbeld. Tot de 6e eeuw voor Christus gebeurde dit bij decreet
van de koning op advies van de priester-sterrenkundigen wanneer uit waarnemingen bleek
dat de kalender te ver (meer dan een maand) uit de pas was gaan lopen met het zonnejaar. Hierover bestaat een tekst van de oud-Babylonische koning Hammurabi (ca. 1800 BC)
aan zijn ambtenaar Sin-iddinam:
‘’Dit jaar heeft een extra maand. De komende maand moet worden aangemerkt als de
2e maand Ulu- lu [VI2], en als de jaarbelasting naar Babylon had moeten worden
gebracht op de 24e van de maand Tashritu, moet het nu worden gebracht op de 24e
van de 2e maand Ulu- lu’’
Uit later tekstmateriaal blijkt dat vanaf ca. 500 BC de schrikkeling in een regelmatig
patroon plaats vindt in een 19-jarige cyclus met 7 extra maanden op vaste punten in de
cyclus. De 19-jaar periode wordt vaak de Metonische cyclus genoemd naar de Griekse
astronoom Meton die rond 450 BC een kalenderhervorming voorstelde in Athene gebaseerd op deze cyclus. Het lijkt nu waarschijnlijk dat de Metonisch cyclus uit Babylon
afkomstig is.
De 19-jaar cyclus leidt tot een zeer nauwkeurige kalender omdat hij slechts 2 uur te lang
is zodat de kalender slechts 2 dagen verloopt in ongeveer 400 jaar. Daarmee is de nauwkeurigheid van de Babylonische kalender vergelijkbaar met de door Gaius Julius Caesar
ingevoerde Juliaanse kalender die dienst heeft gedaan van 46 BC tot 1582 AD. De 19-jaar
cyclus heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij berekeningen van de paasdatum in de
vroeg-Christelijke kerk.

Hemelse waarzeggerij: Enuma Anu Enlil
Eén van de belangrijkste en oudste Babylonische teksten is “Enuma Anu Enlil”, zo
genoemd naar de eerste drie woorden van de tekst “Toen Anu en Enlil …”. Zij beslaat 70
kleitabletten en bevat zogenaamde sterrenkundige “omen” teksten (omen = latijn: voorteken) uit het 2e millennium BC. Dit zeer uitgebreide corpus bevat een bonte verzameling
“sterrenkundige recepten” die gebruikt zijn voor advies werk gedurende de gehele
Babylonische cultuurperiode (2000 BC – 0 AD). De tekst bevat veel sterrenkundige infor-
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matie met name over sterrenbeelden, over standen van planeten nabij sterren of in sterrenbeelden en over maansverduisteringen.
Een omen tekst heeft een vaste structuur: als dit of dat aan de hemel wordt waargenomen
(“protasis”) dan vindt het volgende plaats op aarde (“apodosis”). Hieronder geef ik een aantal
typische voorbeelden (zie Hunger en Pingree 1999).
‘’Als een [maans]verduistering plaats vindt op de 14e van Addaru en voortduurt tot de dag
aanbreekt: er zal een vernietigende overstroming zijn”
“Als een [maans]verduistering plaats vindt op de 15e van de geschrikkelde Addaru en de
zuidenwind waait: het gewas zal welig tieren”
Commentaar.
Maansverduisteringen vinden plaats bij volle maan. In een goed functionerende maankalender verwacht men dus een maansverduistering op de 15e dag van de maand. Bij een maansverduistering op de 14e dag van de maand is de kalender kennelijk niet goed op orde zodat
de goden niet welgezind zijn.
“Als de maan is omgeven door een halo, en de herder van Anu (Orion) staat er in: de
hoog gelegen akkers van het land zullen welvarend zijn”
“Als de sterren van de stier van de hemel (Hyaden) erg helder zijn: de kalveren zullen
gedijen”
‘’Als Jupiter helder is: de koning van Akkad (Babylonië) zal de hoogste rang bereiken’’
‘’Als Venus Ab.sin (de ster Spica) nadert en een stormwind steekt op: de lievelingsvrouw
van de koning …’’
Commentaar.
De hemelverschijnselen en weersomstandigheden zijn kennelijk beiden van invloed op de
gebeurtenissen. De associatie van de herder Orion met hoge akkers, van de Stier met kalveren, van Jupiter met de koning en van Venus met de lievelingsvrouw ligt tamelijk voor de hand.
Uit deze voorbeelden moge duidelijk zijn dat het dagelijks leven in Babylon nauw verweven
was met wat zich aan de hemel afspeelde.

Mul.Apin: Een sterrenkundig handboek
De tekst Mul.Apin bestaat uit twee tabletten aan weerszijden in twee kolommen beschreven
en bevat in totaal ruim 400 regels tekst. De naam van de tekst is weer afgeleid van de eerste
woorden Mul.Apin = “ploegster” (een klein sterrenbeeld bestaande uit ons sterrenbeeld
Triangulum en de ster γ Andromedae). De tekst is bewaard gebleven op ca. 40 (brokstukken
van) tabletten uit de 7e eeuw BC of later en geschreven in zowel Babylonisch als Assyrisch
schrift. De tekst dateert waarschijnlijk uit het eind van het 2e millennium en bevat veel puur
sterrenkundig materiaal, o.a. de sterrenbeelden in de paden van Enlil, Anu en Ea, opkomsten
en ondergangen van sterren(beelden), sterrenbeelden in het pad van de maan (de dierenriem),
perioden van zichtbaarheid en onzichtbaarheid van de planeten, schrikkelvoorschriften, lengte van dag en nacht, waterklok. Hieronder een aantal voorbeelden.
Sterrenbeelden in het pad van de maan (Tablet I-iv, 31-39):
“De goden die in het pad van de maan staan, door wier gebied de maan gaat in de
loop van een maand en die zij aanraakt: de sterren (plejaden), de stier, de herder van
Anu (Orion), de oude man (Perseus), de staf (Voerman), de tweelingen, de kreeft, de
leeuw, de korenaar (maagd), de weegschaal, de schorpioen, Pabilsag (boogschutter), de
geit-vis (steenbok), de ’Grote’ (waterman), de staarten, de zwaluw, Anunitu (vissen), de
‘gehuurde man’ (ram)”
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Commentaar.
Vanwege de helling die de maanbaan maakt met de ecliptica van
maan in de loop van de tijd een ca. 10° brede band aan de hemel.
de bekende sterrenbeelden van de dierenriem in deze opsomming
en Perseus voorkomen. Tevens blijken de meeste nog steeds door
beelden van de dierenriem van Babylonische oorsprong te zijn.

ruim 5° doorloopt de
Zo komt het dat naast
ook Auriga (Voerman)
ons gebruikte sterren-

Opkomsten en ondergangen van planeten (Tablet II-i,38-57):
“De planeten veranderen voortdurend hun positie en hun gloed. Op de dag dat zij zichtbaar worden observeer je hun opkomst en hun gloed, en waar zij zichtbaar worden, en
de wind die waait. Dan breng je offers aan hen; paarden zullen het asfalt raken.
Venus verdwijnt in het oosten en blijft onzichtbaar voor een maand, of voor een maand
en 15 dagen, of zij blijft voor twee maanden weg en wordt in het westen weer zichtbaar.
Venus verdwijnt in het westen en wordt weer zichtbaar in het oosten op de dag dat zij
verdwijnt, of zij blijft weg voor 3 dagen, 7 dagen of 14 dagen en komt dan op.
Jupiter verdwijnt in het westen en blijft (onzichtbaar) in de hemel voor 20 dagen, of blijft
voor een maand, en komt op en wordt zichtbaar in het oosten in het pad van de zon.
Mars … etc.”

ec
lip
tic
a

Commentaar.
Centraal in de Babylonische sterrenkunde staat het verdwijnen en weer zichtbaar worden
van sterren en planeten. Mul.Apin bevat een lijst van data waarop een 30-tal sterren(beelden) weer voor het eerst in de ochtendschemering aan de oostelijke horizon zichtbaar worden kort voor de opkomst van de zon (“heliakische opkomst”; zie figuur 3). Vanaf de 7e
eeuw BC werden systematisch de data van eerste en laatste zichtbaarheid van de planeten
opgetekend in logboeken (engels “Diaries”; zie Sachs en Hunger 1988, 1989, 1996 en
Hunger, Sachs en Steele 2001). De Babyloniërs beseften dat Venus ochtend- en avondster
kon zijn. De in de tekst gegeven periodes van (on-)zichtbaarheid van Venus en Jupiter zijn

*

h
N

horizon

O

Z

Figuur 3. Eerste zichtbaarheid van sterren in de ochtendschemering (“heliakische opkomst”.
Als de zon en de ster dicht bij elkaar staan is de ster niet zichtbaar. Naarmate de zon zich van
dag tot dag verder van de ster verwijdert, komt er een dag waarop de ster voor het eerst gedurende ca. 5 minuten zichtbaar is vlak vóór de zon opkomt. Dit gebeurt steeds bij dezelfde
loodrecht de horizon geprojecteerde afstand in boogmaat tussen de zon en de ster . Deze in de
figuur aangegeven boog h noemt men in navolging van de Alexandrijnse astronoom
Ptolemaeus (2e eeuw AD) de “arcus visionis”.
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vrij nauwkeurig en houden ook rekening met de variaties als gevolg van de veranderende
helling van de baan t.o.v. de horizon in de verschillende jaargetijden.
Vroege schrikkelschema’s (Tablet II Gap A 12-13):
“Als KAK.SI.SÁ (“de pijl” = de ster Sirius) weer zichtbaar wordt op de 15e van de
maand Du’uzu (IV); [dit jaar is normaal]. Als KAK.SI.SÁ weer zichtbaar wordt op de
15e van de maand Abu (V); dit jaar is een schrikkeljaar.”
Commentaar.
Aangezien sterren op een vaste plek aan de hemel staan valt de dag van eerste zichtbaarheid steeds op dezelfde dag in het zonnejaar. Volgens bovenstaande tekst gebruikte men
in Mesopotamië de eerste zichtbaarheid van de helderste ster Sirius (Babylonisch
KAK.SI.SÁ = pijl) om vast te stellen of de maankalender uit de pas begon te lopen. Door
schrikkelen van een extra maand zorgde men er voor dat Sirius steeds in de 4e maand
Du’uzu weer zichtbaar werd. De Egyptische maankalender was ook aan de heliakische
opkomst van Sirius (Sothis) gekoppeld (van der Waerden 1974).
Brieven aan de koning

In de ruines van de bibliotheek van het paleis van de laatste Assyrische koning Assurbanipal in Niniveh is een uitgebreide briefwisseling teruggevonden van de Assyrische
koningen Esarhaddon (680 – 668 BC) en Assurbanipal (668 – 626 BC) met hun adviseurs.
De totale correspondentie omvat ca. 3500 brieven en rapporten. Ruim 300 daarvan zijn
uitgegeven en vertaald (Parpola 1970, 1983). Daaronder bevinden zich ruim 100 brieven
afkomstig van ca. 10 “astronomische” adviseurs die met naam en toenaam bekend zijn. De
inhoud van de brieven is een mengsel van astronomische berichten en astrologische waarzeggerij. De meeste brieven kunnen op de dag nauwkeurig worden gedateerd. Hieronder
twee voorbeelden.
Brief aan koning Esarhaddon (gedateerd 25-3-669 BC):
“To the king, our lord, from your servants Balasî and Nabû-ahhe-eriba.
Good health to the king, our lord. May the gods Nabû and Marduk bless the king, our
lord.
As regards the planet Mercury about which the king our lord wrote to us: “I have heard
it can be seen in Babylon”, he who wrote to the king may really have observed it. His
eye must have fallen on it. We ourselves have kept watch but we have not observed it.
One day it might be too early, the other day it may lie flat in the horizon. Our eyes should
indeed have fallen on it.”
Commentaar.
Koning Esarhaddon blijkt goed op de hoogte van wat zich elders in zijn rijk (Babylon ligt
ruim 400 km ten zuiden van Niniveh) op astronomisch gebied afspeelt. De astronomen
zijn niet verrast dat Mercurius een paar dagen eerder (of later) verschijnt dan nominaal verwacht als gevolg van variaties in weer en atmosfeer. Het is om die reden ook zeer goed
mogelijk dat Mercurius al weer gezien was in Babylon en nog niet in Niniveh maar meer
dan een paar dagen kunnen daar niet tussen gezeten hebben. Er is ook sprake van enige
professionele competitie en een zekere behoedzame bescheidenheid. De opmerking over
de baan van Mercurius (ecliptica) die in bepaalde maanden van het jaar zeer vlak t.o.v. de
horizon kan liggen getuigt van een vrij diep inzicht. Mercurius kan dan zelfs een hele zichtbaarheidcyclus overslaan. Dat was in Mesopotamië bekend zoals uit een latere text uit
Uruk is gebleken. Overigens stond de baan van Mercurius eind maart 669 BC vrijwel loodrecht op de horizon.
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Brief aan koning Esarhaddon (gedateerd 30-3-669 BC):
“To the king, my lord, your servant Balasi.
Good health to the king my lord. May the gods Nabu and Marduk bless the king,
my lord.
As regards the crown prince …
What was said to the king: “On the first day he should not go outdoors” …
The planet Mercury signifies the crown prince; it is bright, clothed with brilliance.
So because of what should he not go out? …”
Commentaar.
Kennelijk wordt de kroonprins (Assurbanipal) gerepresenteerd door de planeet Mercurius.
Deze is een paar dagen daarvoor voor het eerst weer zichtbaar geworden aan de westelijke avondhemel vlak na zonsondergang (zie vorige brief) en blijft vanaf nu iedere avond langer zichtbaar. Op 30 maart had Mercurius een visuele magnitude van 0.6 toen hij om 18:30
uur lokale tijd in Niniveh op 11° boven de horizon zichtbaar werd en na 50 minuten zichtbaar te zijn geweest om 19:20 uur lokale tijd, door extinctie verzwakt tot visuele magnitude 5, op 1.5° boven de horizon verdween.

Waarnemingsverslagen
Vanaf ongeveer de 7e eeuw BC werden de nachtelijks verrichte sterrenkundige waarnemingen systematisch vastgelegd in “Astronomical Diaries”, sterrenkundige logboeken. Het
oudste logboek dateert van 651 BC, het laatste van 61 BC. In totaal beschikken we over ca.
1200 (fragmenten van) kleitabletten die samen ongeveer 400 maanden waarnemingen
beslaan, dat is ca. 5% van alle nachten uit die periode. Alle dateerbare teksten (ca. 80%)
zijn recent uitgegeven en vertaald (Sachs en Hunger 1988, 1989, 1996; Hunger, Sachs en
Steele 2001). De beschreven waarnemingen kunnen alsvolgt worden ingedeeld:
– Data van eerste en laatste zichtbaarheid en van het bereiken van de stationaire punten
van de planeten
– Data waarop maan en planeten een 30-tal in de ecliptica gelegen bekende sterren (“normal stars”) passeren
– Tijden van opkomst en ondergang van de maan
– Data van solstitia en equinoxen (vanaf ca. 500 BC op vaste dagen in de 19-jaar kalender
cyclus)
– Data van eerste en laatste zichtbaarheid van Sirius
– Data waarop de planeten een nieuw teken van de dierenriem binnengaan (vanaf de 3e
eeuw BC)
Als voorbeeld volgt hier de Engelse vertaling van de eerste 7 regels van VAT 4956, een logboek uit 568 BC (Sachs en Hunger 1988):
#1Year 37 of Nebukadnezar, king of Babylon. Month I, (the 1st of which was identical with) the 30th (of the preceding month), the moon became visible behind the Bull
of Heaven; [sunset to moonset:] .... [....]
#2 Saturn was in front of the Swallow. The 2nd, in the morning, a rainbow stretched
in the west. Night of the 3rd, the moon was 2 KÙŠ in front of [....]
#3 it rained ?. Night of the 9th (error for: 8th), beginning of the night, the moon stood
1 KÙŠ in front of the hind leg of the Lion (= β Virginis). The 9th, the sun in the west
[was surrounded] by a halo [.... The 11th]
#4 or 12th, Jupiter’s acronychal rising. On the 14th, one god was seen with the other;
sunrise to moonset: 4 UŠ. The 15th, overcast. The 16th, Venus [....]
#5 The 20th, in the morning, the sun was surrounded by a halo. Around noon, ...., rain
PISAN. A rainbow stretched in the east. [....]
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Figuur 4. Voorzijde van Tablet 4956 uit de collectie van het Vorderasiatisches Museum in
Berlijn (bron: Sachs en Hunger 1988).
#6 From the 8th of month XII2 to the 28th, the river level rose 3 cubits and 8 fingers,
2/3 cubits [were missing] to the high flood [....]
#7 were killed on order of the king. That month, a fox entered the city. Coughing and
a little rišu-tu-disease [....]
Commentaar.
De eerste 7 regels van de tekst (tot aan de eerste horizontale streep) beschrijven waarnemingen uit de 1e maand van het 37e regeringsjaar van Nebukadnezar. In de eerste regel
wordt aangegeven dat de voorgaande (maan)maand 29 dagen bevatte. De beschreven astronomische gebeurtenissen kunnen met moderne berekeningen worden gereproduceerd en
blijken natuurgetrouw en nauwkeurig te zijn waargenomen. De grootte van de eenheid
KÙŠ is aan de hand van honderden soortgelijke waarnemingen in de Diaries door vergelijking met berekende posities van maan en planeten bepaald op ca. 2°25′. Aan het eind
van iedere maand worden vaak ook de belangrijkste gebeurtenissen die in die maand hebben plaats gevonden samengevat. Zo weten we bijvoorbeeld uit de Diary van 323 BC dat
Alexander de Grote op 11 juni van dat jaar in Babylon is overleden.
Theorie van de planeetbeweging

Het sluit- en pronkstuk van de Babylonische sterrenkunde is de theorie op grond waarvan
de Babyloniers de posities van zon, maan en planeten tientallen jaren vooruit konden
voorspellen met een nauwkeurigheid beter dan enkele graden. Deze theorie is stapsgewijs
ontwikkeld in de 5e en 4e eeuw BC. De nauwkeurigheid van de Babylonische theorie is
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vergelijkbaar met de theorie van Ptolemaeus (2e eeuw AD) zoals beschreven in de
Almagest. De methode is echter totaal verschillend. De Babylonische theorie bestaat uit
rekenkundige schema’s gebaseerd op langjarige periodes waarna de maan en planeten
weer op dezelfde plaats aan de hemel voor het eerst zichtbaar worden. De Grieks/Hellenistische theorie is gebaseerd op een geometrisch wereldbeeld waarin de zon, maan en
planeten in (combinaties van) cirkels bewegen rond de aarde.
De Babylonische theorie is gebaseerd op de volgende theoretische sterrenkundige concepten die als belangrijke vernieuwingen en fundamentele bijdragen aan de kennis van de
sterrenkunde kunnen worden beschouwd:
– De periodes van terugkeer van eerste en laatste zichtbaarheid van de maan en de planeten op dezelfde plaats aan de hemel,
– een theoretisch coördinatenstelsel van 12 tekens van de dierenriem van ieder 30° (een
onzichtbare cirkel van 360° aan de hemel)
– het inzicht dat de snelheid waarmee zon, maan en planeten zich aan de hemel bewegen niet uniform is maar varieert als functie van positie aan de hemel (dierenriem).
De vroegste Babylonische theorievorming was gericht op het beschrijven van wetmatigheden in het optreden van maansverduisteringen. Daarbij ontdekten zij dat het patroon van
maansverduisteringen zich herhaalt na 223 maanmaanden = 18 jaar en ruim 10 dagen.
Deze periode is later bekend geworden als de “Saros” periode.
Later werden ook planetaire periodes afgeleid uit series waarnemingen van eerste en laatste zichtbaarheid van de planeten over eeuwen. In Tablet BM 41004 (uit de 4e eeuw BC)
worden de volgende periodes genoemd:
Saturnus
Jupiter
Mars
Venus
Mercurius

59
71
47
8
46

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

(- 6 dagen)
(+ 4 dagen)
(- 4 graden)
(- 1 dag)

In moderne sterrenkundige termen geformuleerd zijn deze periodes te beschouwen als het
(kleinste gemene) veelvoud van de synodische omlooptijd van de planeet (tijd die een planeet nodig heeft om weer dezelfde positie t.o.v. de zon in te nemen), het siderische jaar
(tijd die de zon nodig heeft om weer bij dezelfde ster aan de hemel terug te komen) en de
synodische omlooptijd van de maan (tijd die de maan nodig heeft om weer bij dezelfde
positie t.o.v. de zon = schijngestalte terug te keren). Vergeleken met moderne waarden blijken deze periodes zeer nauwkeurig te zijn (ca. 1 dag op 50 jaar = 1 op 20.000). Deze grote
nauwkeurigheid kon worden bereikt met behulp van het langjarige waarnemingsarchief dat
door de Babylonische sterrenkundigen zorgvuldig werd bijgehouden.
Aanvankelijk werden deze periodes gebruikt om planeetstanden vooruit te berekenen door
voor iedere planeet apart terug te gaan naar de posities van de planeet één periode terug.
Later (vanaf de 3e eeuw BC) werden planeetstanden theoretisch berekend. De theorie die
hiervoor ontwikkeld werd kan worden beschouwd als de eerste poging tot wetenschappelijke beschrijving van de natuur in de geschiedenis van de mensheid. Zonder in te gaan op
de gebruikte methode (zie daarvoor van der Waaerden 1974; Aboe 2001) bespreek ik hier
ter illustratie het resultaat van een Babylonische berekening voor de planeet Jupiter uit de
2e eeuw BC.
Figuur 5 toont de eerste 13 regels van het in 1922 gepubliceerde handgeschreven afschrift
van de Franse Assyrioloog Thureau-Dangin van tablet AO 6476 afkomstig uit Uruk en
bewaard in het Louvre te Parijs. Een uitvoerige analyse van deze tekst is gegeven in het
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standaardwerk Astronomical Cuneiform Texts (Neugebauer 1955). Daar heeft het nummer
ACT 600. De tekst bestaat uit vier kolommen getallen waarvan de vertaling in figuur 6
wordt gegeven. Kolommen (1) (jaren in SE = Seleuciden Era) en (3) (maand en dag) geven
de datum waarop Jupiter het oostelijke stationaire punt in zijn baan bereikt en in kolom
(4) staat de positie van Jupiter op dat moment gegeven in graden;minuten en teken van de
dierenriem (1 = ram; 2 = stier: etc.). Bij sommige jaren wordt in de tekst aangegeven of het
een schrikkeljaar is en of de maand Ulu-lu (maand VI) of Addaru (maand XII) wordt verdubbeld. In kolom (3) wordt naast het nummer van de dag ook nog het fractionele deel
(in het 60-tallig stelsel gegeven).

Figuur 5. Tablet AO 6476 uit Uruk – Handgeschreven copie (bron: van der
Waerden 1974)

De tekst geeft dus data in opvolgende jaren en de bijbehorende posities van Jupiter. De
datum in regel (n+1) van kolom (3) wordt berekend door bij de datum in regel (n) 1 jaar +
het getal in regel (n+1) van kolom (2) op te tellen. De positie in regel (n+1) van kolom (4)
wordt berekend door bij de positie van regel (n) 30° op tellen wanneer het getal in kolom
(2) 42;15,10 dagen bedraagt en 36° wanneer het getal 48;05,10 bedraagt. Dus in het ene
gedeelte van zijn baan loopt Jupiter 30° in 12 maanden + 42;05,10 dagen en in het andere
gedeelte 36° in 12 maanden + 48;05,10 dagen. Merk op dat het getal in kolom (2) steeds
12;05,10 groter is dan de toename van 30° of 36° in de positie van Jupiter in kolom (4).
Uit het getal in kolom (2) en de positie van Jupiter in kolom (4) voor het jaar SE 118 kan
worden afgeleid dat de overgang van snel naar langzaam lopen plaats vindt bij 25°
Tweelingen (teken 3) en van langzaam naar snel bij 0° Boogschutter (teken 9). Daarmee is
het hele rekenschema bekend en kan het over willekeurig lange perioden worden toegepast wanneer de (waargenomen) beginpositie van Jupiter bekend is. Omdat de getallen zo
zijn gekozen dat strikte periodiciteit is gewaarborgd vindt géén accumulatie van fouten
plaats in dit rekenschema. Dagen worden gegeven in fractionele notatie maar worden voor
praktisch gebruik steeds afgerond op hele dagen.
Tot slot kunnen we door vergelijking met moderne berekeningen de nauwkeurigheid van
de Babylonische methode nagaan. Daartoe geef ik in Tabel 2 voor drie data uit de tekst de
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Babylonische en de moderne waarden van Jupiter. Bij deze vergelijking moet rekening
gehouden worden met het feit dat het nulpunt van de Babylonische dierenriem niet
samenvalt met de moderne definitie (snijpunt van equator en ecliptica). Het nulpunt van
de Babylonische zodiac ligt nabij de ster η Piscium, terwijl het lentepunt beweegt als gevolg
van de precessie. In 200 BC lag het lentepunt bij 5°50′ Ram in de babylonische dierenriem. Daarmee rekening houdend blijkt uit de verschillen in de laatste kolom van Tabel 2
dat de Babylonische theorie in staat is de posities van het oostelijke stationaire punt van
Jupiter te voorspellen met een nauwkeurigheid die beter is dan 1°. Voorwaar een indrukwekkende prestatie.

Year

Time interval

Date

Position

113 U

48; 5,10

I

28; 41,40

8; 6 (10)

114

48; 5,10

II

16 ; 46,50

14; 6 (10)

115A

48; 5,10

IV

116

48; 5,10

IV

22; 57,10

117

48; 5,10

VI

11; 2,20

2; 6 (3)

118 A

45; 54,10

VII

26; 56,30

5;55 (4)

119

42; 5,10

VIII

9; 1,40

5;55 (5)

120

42; 5,10

IX

21; 6,50

5;55 (6)

121 A

42; 5,10

XI

3; 12

5;55 (7)

4; 52

20; 6 (10)
26; 6 (1)

Figuur 6. Tablet AO 6476 uit Uruk – Vertaling (bron: van der
Waerden 1974)
Tabel 2 Babylonische posities van Jupiter vergeleken met moderne waarden

Jaar

Maand

Dag

Jupiter Eclipticale Lengte

Juliaanse kalender

Babylonische kalender
Jaar

Maand

Dag

Babylonisch

Modern

Verschil

graden: minuten

SE 113
SE 117
SE 121

I
VI
XI

28
11
3

199 BC
195 BC
190 BC

Apr.
Sept.
Jan.

21
14
18

278:06
62:06
185:55

272:16
55:46
181:02

6:20
6:20
4:53

Cultureel Babylonisch erfgoed

Veel hebben wij aan de intellectuele spankracht, de inventiviteit en de toewijding van de
Babylonische sterrenkundigen te danken. Samengevat zijn de belangrijkste verworvenheden van de Babylonische sterrenkunde:
het grootste deel van onze sterrenbeelden
een getallenstelsel gebaseerd op plaats-waarde notatie
– de verdeling van graden en uren in 60 minuten
– de cirkel van 360 graden
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– de 12 tekens van de dierenriem van ieder 30 graden
– de sterrenkundige waarnemingen op grond waarvan Ptolemaeus in de 2e eeuw AD de
parameters voor zijn epicykel-theorie van de beweging van zon, maan en planeten kon
bepalen (pas in de 17e eeuw vervangen door de moderne hemelmechanica gebaseerd
op de theorie van de zwaartekracht)
– de Astrologie
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COMBINATORIËLE CHEMIE
door
Prof. dr F.P.J.T. Rutjes
Afdeling Organische Chemie, NSRIM, Katholieke Universiteit Nijmegen

Inleiding
Aan het eind van de negentiende eeuw, in 1897, synthetiseerde Felix Hofmann als eerste
de verbinding aspirine (acetyl salicylzuur), die twee jaar daarna door het Duitse bedrijf
Bayer op de markt werd gebracht. Een slordige 100 jaar later is aspirine nog steeds een
belangrijk geneesmiddel, en de farmaceutische industrie uitgegroeid tot een belangrijke
pijler van de economie en de volksgezondheid. Om een voorbeeld te geven, in diezelfde
honderd jaar is deze industrie gegroeid tot een wereldwijde markt met een omzet in 2002
van ruim 500 miljard dollar! Ondanks de omvang en de mankracht die daarmee is gemobiliseerd, worden er jaarlijks niet meer dan enkele tientallen nieuwe farmaca op de markt
gebracht. Een belangrijke limitering is het vinden van verbindingen die uiterst selectief, in

minieme doses, en het liefst oraal toedienbaar, de juiste biologische (therapeutische) werking hebben. In de loop van de jaren negentig is met name binnen de farmaceutische
industrie het idee ontstaan dat door het eenvoudigweg synthetiseren van enorme hoeveelheden nieuwe moleculen veel meer bruikbare stoffen zouden worden geïdentificeerd.
Ofschoon er voor die tijd al wel combinatoriële chemie benaderingen bekend waren, vooral op het gebied van de peptidesynthese, is in de loop van de jaren negentig dit vakgebied
zeer sterk in opkomst geraakt. Daarbij heeft in eerste instantie de push vanuit de farmaceutische industrie een belangrijke rol gespeeld.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 82. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ’Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 5 april 2004.
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Combinatoriële Synthese
Combinatoriële chemie is een breed gebied, in vrijwel alle gebieden van de chemie (medicinale chemie, analytische chemie, katalyse, biochemie, etc) zijn combinatoriële toepassingen uitgevonden en op uitgebreide schaal toegepast. Ik wil mij in deze bijdrage beperken tot het gebied van de organische synthese – mijn eigen vakgebied – zodat de omschrijving Combinatoriële Synthese wellicht beter op zijn plaats is. Een definitie van deze term
zou als volgt kunnen luiden: het geheel van synthesestrategieën dat erop gericht is om op efficiënte wijze zoveel mogelijk verbindingen van grote diversiteit te synthetiseren. Logische randvoorwaarden daarbij zijn dat de ontwikkelde reacties robuust moeten zijn (dat wil zeggen
toepasbaar op een breed scala aan verbindingen), in hoge opbrengsten dienen te verlopen
en het liefst eenvoudig te automatiseren zijn.i
Strikt genomen overigens mag de term ‘combinatorieel’ alleen worden gebruikt wanneer
mengsels van verbindingen worden gesynthetiseerd, waarbij die verzameling verbindingen
een ‘bibliotheek’ wordt genoemd. In werkelijkheid worden de termen ‘combinatorieel’ en
‘bibliotheek’ ook gebruikt wanneer in feite ‘parallelle synthese’ wordt bedoeld, wat officieel
leidt tot een ‘array’ van zuivere verbindingen. Zo ook in deze bijdrage.
Een belangrijk startpunt voor de combinatioriële synthese was de
ontdekking dat reacties ook kunnen worden uitgevoerd op een vast
dragermaterial (‘solid phase synthesis’). Bruce Merrifield
(Rockefeller University, New York, USA) ontwikkelde als eerste in
de beginjaren 70 een polymeer van styreen, dat voor een zeker percentage was gefunctionaliseerd met een chemisch reactieve groep,
waaraan hij reacties kon uitvoeren.2 Hij ontving voor deze ontdekking en zijn bijdragen op het gebied van de synthese op een vast
dragermateriaal de Nobelprijs in 1984. Methyleenchloride-gefunctionaliseerd polystyreen staat zelfs vandaag nog bekend onder de
R. Bruce Merrifield
naam ‘Merrifield’ hars. Deze hars werd al spoedig zeer populair
onder peptidechemici, die nu hun peptiden met veel minder
inspanning aan een vast dragermateriaal konden synthetiseren.
Gezien het iteratieve karakter van peptidesynthese (telkens activeren/amide-binding vormen, dan ontschermen), en de sterke overeenkomst in reactiviteit van de afzonderlijke aminozuren (elk aminozuur wordt onder vrijwel identieke condities gekoppeld), zag men al
snel mogelijkheden om via geautomatiseerde methoden grote bibliotheken van peptiden
te synthetiseren (tot miljoenen verbindingen).
Dit gold echter niet voor meer conventionele organische synthese, en het heeft tot eind
jaren tachtig geduurd voordat het synthetiseren van bibliotheken van verbindingen via synthese op een vast dragermateriaal als een bruikbare en efficiënte strategie werd gezien.3 De
farmaceutische industrie, die tot die tijd (grotendeels tevergeefs) nadrukkelijk had gekozen
voor ‘rational design’, zag vanaf toen combinatoriële synthese als dé mogelijkheid om veel
sneller geschikte drug-kandidaten te identificeren. Niet langer ging het om via in silico
methoden verbindingen rationeel te ontwerpen, maar om zoveel mogelijk verbindingen in
zo weinig mogelijk tijd te synthetiseren. Door de waarde die de farmaceuten aan deze strategie hechtten, is er in de afgelopen 15 jaar, met name binnen deze industrietak, maar ook
vanuit de academische wereld, enorm geïnvesteerd in het genereren van nieuwe kennis en
bijbehorende apparatuur op dit gebied. Met fantastische resultaten: geheel nieuwe synthese- en analysestrategieën zijn ontwikkeld en ook enorm veel apparatuur die parallelle synthese mogelijk maakt. Daarnaast zijn er veel nieuwe ondernemingen gestart, waarin expertise op dit gebied commercieel is geëxploiteerd. Kortom, een ‘booming’ business!

Parallelle synthese en ‘split-pool’ synthese
In de beginjaren van de combinatoriële synthese werden vaak mengsels van verbindingen
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gesynthetiseerd, die veelal als mengsel werden getest in relevante assays. Ook was er een
sterke trend om zo groot mogelijke bibliotheken te synthetiseren. Gevolg was dat als een
hit werd gevonden, zogenaamde deconvolutie moest plaatsvinden. Dat wil zeggen, het deel
van de bibliotheek waarin de hit zich bevond, moest opnieuw worden gesynthetiseerd
waarbij de componenten afzonderlijk werden gescreened. Dit leidde dan tot identificatie
van de hit. Tegenwoordig is men van dit soort strategieën afgestapt, worden meestal zuivere verbindingen getest en dan ook op zo’n manier dat niet naderhand deconvolutie plaats
hoeft te vinden, maar de verbinding direct kan worden geïdentificeerd. Daarnaast wordt de
omvang van de bibliotheken bewust klein gehouden (enkele tientallen verbindingen is vaak
al veel), en richt men zich meer op de kwaliteit en de diversiteit van de verbindingen.

Split-pool
synthese

Een directe methode om dit te doen bestaat eenvoudig uit geautomatiseerde parallelle synthese. Per reactievaatje wordt één reactie, of één serie van reacties uitgevoerd, waarbij zich
naderhand dus altijd één gemakkelijk te identificeren verbinding per vaatje bevindt.
Een andere veel toegepaste methode is die van ‘split-pool’ synthese. Dit is een methode
die wordt uitgevoerd op een vast dragermateriaal en waar uiteindelijk op elke harskorrel
(verder bead genoemd) één soort verbinding zit. Bij deze methode wordt na elke reactiestap met een deel van de beads, alles bij elkaar gevoegd en weer opnieuw verdeeld voor
een reactie met de volgende component (zie Figuur). Uiteindelijk hoeven hier veel minder
reacties te worden uitgevoerd om toch een gewenst aantal verbindingen te synthetiseren.
Normaliter is in deze gevallen deconvolutie nodig, tenzij de beads op de een op andere
manier per reactiestap worden gelabeled. Dit is onder meer mogelijk door een microchip
aan de beads toe te voegen, zodat elektronisch bij elke stap informatie kan worden meegegeven die naderhand kan worden uitgelezen.4 Anderszins is het ook mogelijk om op een
chemische manier tags aan te brengen (er bestaan labels die met de backbone van de hars
reageren), zodat de afzonderlijke, afgesplitste beads bij een positief resultaat naderhand
met een GC-MS op de aanwezigheid van specifieke labels kunnen worden geanalyseerd.5
Een nadeel van deze laatste methode is dat per reactiestap altijd minimaal één taggingstap is vereist.
Van de vloeistoffase naar de vaste fase

Binnen onze onderzoeksgroep houden we ons op verschillende manieren met combinatoriële synthese bezig. Hoofddoel in alle projecten is het ontwikkelen van nieuwe synthesestrategieën voor het vervaardigen van zogenaamde ‘druglike’ building blocks. Hierme
bedoelen we relatief kleine, sterk gefunctionaliseerde moleculen, die onder meer als startpunt kunnen dienen voor het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen. In verschillende
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projecten komen daarbij combinatoriële aspecten aan de orde zoals (a) synthese van gefocusseerde bibliotheken op basis van unieke scaffolds (kapstokverbindingen), (b) synthese
van verzamelingen verbindingen met een grote diversiteit in het koolstofskelet (diversityoriented synthesis), en (c) geheel nieuwe combichem benaderingen. Van de eerste en
derde categorie zal ik enkele voorbeelden noemen.
(a) Gefocusseerde bibliotheken: vaak start een combinatoriële synthesebenadering met het
‘vertalen’ van een succesvolle bestaande, in de vloeistoffase ontwikkelde, synthesestrategie
naar de vaste fase. In een samenwerking met twee farmaceutische ondernemingen (Solvay
Pharmaceuticals en Organon, gefinancierd door CW/STW en CW/NWO) is bestudeerd of
een specifiek type reactieve intermediairen – zogenaamde N-acyliminiumionen – op de
vaste drager net zo geschikt zijn voor het vormen van CC-bindingen als in de vloeistoffase. Met reacties van deze intermediairen was in onze
groep (de toenmalige Speckamp/ Hiemstra groep
aan de Universiteit van Amsterdam) al heel lang
ervaring,6 en uitbreiding naar de vaste fase zou een
nuttige aanvulling op bestaande toepassingen kunnen zijn. Als basisreactie werd een zogenaamde
driecomponent N-acyliminiumion reactie gekozen,7
een reactie tussen een carbamaat, een aldehyde en
een nucleofiel (een deeltje dat op het reactieve intermediair aanvalt), die bij uitstek
geschikt leek voor toepassing op een vaste drager. Het idee was verder om de acyl-groep
onderdeel uit te laten maken van de linker, zodat die na afsplitsen van de hars niet meer
in het molecuul aanwezig zou zijn. Uiteindelijk bleek het mogelijk om op basis van deze
componenten met een enigszins zuurlabiele linker een bescheiden bibliotheek te synthetiseren via parallelle synthese op de vaste drager. De in dit geval deels lage opbrengsten
werden mede veroorzaakt door het feit dat de door ons gebruikte linker zuurlabiel was en
daardoor niet goed compatibel met de eveneens zure reactieomstandighden, zodat al in
een te vroeg stadium afsplitsing van de linker optrad. Gezien het feit dat geschikte linkers
eigenlijk niet voorhanden waren (te slecht toegankelijk of te duur) is er binnen onze groep
een nieuwe linker ontwikkeld, waarmee dit soort reacties veel beter kan worden uitgevoerd.
Deze zuurstabiele linker bevat een sulfonyl groep, die na behandeling met base in korte

tijd eliminatie geeft waarbij een vinylsulfon groep ontstaat, CO2 vrijkomt en het amine van
de hars wordt afgesplitst. Onder invloed van deze linker werden binnen dezelfde bibliotheek aanzienlijk hogere opbrengsten verkregen.
Middels dezelfde linker werden vergelijkbare N-acylintermediairen toegepast om cyclische
structuren te generen, zowel gesubstitueerde pyrrolidines (vijfringen) als piperidines (zesringen).8 Hierbij vond in één stap zowel cyclisatie als additie van een nucleofiel plaats,
waarbij de gewenste verbinding werd gevormd. Diverse van deze ringsystemen werden ver-
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volgens als basis
gebruikt voor de synthese van een gefocusseerde
bibliotheek. Dat wil zeggen, na vorming van
het ringsysteem werden nog vier stappen
uitgevoerd, waarmee
de dubbele binding
in de zijketen van
één van de pyrrolidines verder werd
gefunctionaliseerd.
Dit resulteerde uiteindelijk in een
bibliotheek van een sloridige zestig verbindingen, die overigens wederom via een parallelle synthesemethode werden gesynthetiseerd.
Tegenover een dergelijke gefocusseerde bibliotheek (de variatie
bevindt zich uitsluitend in de zijketen van de scaffold), staan bibliotheken die gesynthetiseerd worden via
een op diversiteit gerichte benadering, waarin wordt getracht een zo
b) Bezetting van de driedimengroot mogelijke variatie in het koolsionale ‘compound space’
stofskelet van de verbindingen bindoor natuurproducten
nen een bibliotheek te genereren in
een minimum aantal reactiestappen.
c) Bezetting van de driedimenDit is een benadering die momensionale ‘compound space’
teel snel naam maakt, en wordt
door bestaande medicijnen
ondersteund door recente publicaties omtrent de diversiteit van tot nu
toe met combichem gesynthetiseerde verbindingen.9 Duidelijk is te zien (onder (a) in de
Figuur) dat de tot nu toe verkregen verbindingen binnen de totaal mogelijke driedimensionale ruimte een zeer compacte ‘kluwen’ vormen. Dit staat in schril contrast tot de diversiteit die door de natuur is gegenereerd, natuurproducten strekken zich namelijk over een
veel groter deel van deze ruimte uit (b). Dit laatste geldt ook voor de nu bestaande medicijnen (c), die overigens voor een aanzienlijk deel zijn geïnspireerd op natuurstoffen. Dit
realiserende lijkt de kans inderdaad gering dat conventionele combinatoriële synthese tot
belangrijke nieuwe leadstructuren zal gaan leiden, en dat een grotere diversiteit in de
gesynthetiseerde verbindingen vereist is. Dit stelt uiteindelijk eenvoudigweg hogere eisen
aan het synthetische arsenaal van de organische chemie. In de groep van Schreiber – de
godfather van deze richting – is men met diversity-oriented synthesis duidelijk het verst.10
Er zijn inmiddels meerdere indrukwekkende publicaties van zijn groep verschenen waarin
melding wordt gemaakt van de synthese van imposante bibliotheken, die uit verbindingen
bestaan met een grote diversiteit.
(c) Nieuwe combichem benaderingen: het is duidelijk dat zowel reacties aan de vaste drager, als reacties in de vloeistoffase allebei hun specifieke voor- en nadelen hebben. Vraag
is dan of er niet manieren zijn om tot een methode te komen waarbij de voordelen van
beide kunnen worden gecombineerd. Momenteel werken we aan een project (samenwerking met Dr. R.P. Sijbesma (TU/e) en Dr. P.H.H. Hermkens (Organon), gefinancierd door
CW/STW), waarbij we dat doel proberen te bereiken door het gebruik van zogenaamde
a) Bezetting van de driedimensionale ‘compound space’
door verbindingen verkregen
via ‘traditionele combinatoriële synthese

Combinatoriële Chemie

120

Diligentia

niet-covalente linkers. Hierbij worden substraatmoleculen via een korte linker aan een ‘affiniteitstag’ verbonden. Met dit molecuul kunnen
dan gewoon reacties worden uitgevoerd in de
vloeistoffase, met alle voordelen die daaraan zijn
verbonden. Wanneer een reactie is afgelopen en
de verbinding gezuiverd moet worden, kan deze
met een vast dragermateriaal, dat met een complementaire tag is gefunctionaliseerd, uit de
oplossing worden ‘gevist’. Eenvoudig wassen van
het dragermateriaal, levert dan de zuivere verbinding. In dit project maken we gebruik van in
Eindhoven ontwikkelde ureido-pyrimidon (uPy)
verbindingen die viervoudige waterstofbruggen
met elkaar kunnen aangaan, waarbij zeer hoge
bindingsconstanten (107) worden gerealiseerd.
Inmiddels is het principe hiervan aangetoond en
hebben we laten zien dat verbindingen met een

geschikte tag, efficient en met
behoorlijke zuiverheid uit een reactiemengsel kunnen worden gevist.
Momenteel richten we ons op toepassingen van dit systeem, waarbij
we onder meer de zogenaamde Ugi4 componentreactie willen toepassen.

‘Directed evolution’ van enzymen
Een laatste onderwerp dat ik graag wil aansnijden heeft te maken met reacties aan organische moleculen door middel van enzymen, zogenaamde biokatalyse. Het gebruik van enzymen heeft een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van conventionele synthese, zoals
het feit dat reacties doorgaans plaatsvinden in water en dat een ‘groene’ katalysator wordt
gebruikt die gemakkelijk kan worden bijgemaakt. Daar staat weer tegenover dat er ook
enige nadelen aan verbonden zijn. Zo kunnen enzymen maar voor een beperkt aantal
transformaties worden toegepast en zijn ze vaak niet stabiel onder wat extremere omstandigheden. Bovendien hebben ze veelal een nogal specifiek substraatbereik. De oplossing
die momenteel bestaat om de activiteit van enzymen aan te passen aan de gebruikerswensen is ‘directed evolution’, of ook wel ‘genetic engineering’ genoemd. In deze processen worden van het oorspronkelijke gen dat codeert voor de gewenste enzymactiviteit via
een bepaald protocol (bijvoorbeeld ‘error prone’ PCR,11 of ‘gene shuffling’12) uitgebreide
bibliotheken van nieuwe genen gegenereerd, waarna de resulterende enzymen kunnen
worden gescreened op hun activiteit. Zo kan dit ertoe leiden, dat na verschillende cycli van
evolutie, de selectiviteit van een enzym verhoogd is, het temperatuur- of pH-profiel is verbeterd, of dat het enzym nu wel bestand is tegen reacties in een organisch oplosmiddel. In
diverse projecten gebruiken wij zelf enzymen, waarbij we samenwerkingen hebben met
andere groepen (Profs. Schwab en Griengl, Technische Universiteit Graz, Oostenrijk) en
DSM (Linz en Geleen) die deze ‘directed evolution’ aan enzymen kunnen uitvoeren.
Binnen dit project richten wij ons vooral op het gebruik van genetisch gemodificeerde
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enzymen die enantioselectief HCN aan aldehyden kunnen adderen, zogenaamde hydroxynitril lyases (HNL), waarbij de overeenkomstige cyaanhydrins ontstaan. Binnen deze
samenwerking zijn door toepassing van directed evolution technieken inmiddels diverse
HNL enzymen beschikbaar gekomen, die de
reactie naar zowel het ene als het andere
enantiomeer selectief katalyseren. Bovendien
is het nu door de grote hoeveelheid enzymen
mogelijk om een breed scala aan aldehyden
enantioselectief om te zetten in het gewenste
cyaanhydrin. Een voorbeeld is in de Figuur
weergegeven, waarbij een reactie ontwikkeld is, die in twee stappen tot een gecompliceerde moleculaire kapstokverbinding leidt.13 Deze verbinding kan vervolgens weer als basis
dienen voor de synthese van een bibliotheek van geheel nieuwe verbindingen. Dit voorbeeld geeft zo fraai weer hoe in een multidisciplinaire samenwerking in de verschillende
disciplines combinatoriële synthese kan worden toegepast.
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Combinatoriële Chemie

STATUTENWIJZIGING
Akte van statutenwijziging van De Koninklijke Maatschappij
voor Natuurkunde onder de Zinspreuk “Diligentia” gevestigd te
’s-Gravenhage, verleden op 1 april 2004 voor mr. G. Kleykampvan der Ben, notaris te ’s-Gravenhage.

Heden één april tweeduizend vier, verschenen voor mij,
mr. Geertrui Kleykamp-van der Ben, notaris te ’s-Gravenhage:
I.
de heer prof. dr. Ralph van Furth, geboren te ’s-Gravenhage op dertig
april negentienhonderd negenentwintig, wonende te 2341 NL Oegstgeest, Laan van Oud-Poelgeest 44, gehuwd, houder van een rijbewijs
geldig tot vier november tweeduizendacht met nummer 3307713401;
II.
de heer mr. Lambertus van Solkema, geboren te Menaldumadeel op vijftien mei negentienhonderd negenentwintig, wonende te 2596 CT ’s-Gravenhage, Wassenaarseweg 253, gehuwd, houder van een rijbewijs geldig tot één augustus tweeduizendvijf met nummer 3302435114;
te dezen handelend als leden van het bestuur van de vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid: De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder
de zinspreuk “Diligentia”, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende te (2341 GR) Oegstgeest, Leidsestraatweg 14, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden
onder dossiernummer: 40407990 (“vereniging”).
De comparanten verklaarden:
dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op dertien
oktober negentienhonderd tachtig, verleden voor mr. K. Dijkstra, destijds notaris te ’s-Gravenhage;
–
dat de statuten van de vereniging niet kunnen worden gewijzigd dan
krachtens een besluit, genomen door de algemene vergadering van
leden, waarin tenminste de helft van de leden aanwezig is, van wie tenminste twee derde zich vóór de wijziging uitspreekt (“quorumvereiste”);
–
dat de algemene vergadering van leden van de vereniging op zevenentwintig oktober tweeduizend drie heeft besloten om de statuten van de
vereniging geheel gewijzigd vast te stellen;
–
dat het quorumvereiste op voormelde vergadering niet is behaald en er
aldus niet rechtsgeldig is besloten tot statutenwijziging;
–
dat de leden van de vereniging op tien november tweeduizend drie een
tweede vergadering hebben gehouden, waarin tenminste twee derde
zich vóór de wijziging heeft uitgesproken;
–
dat overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 22 van de huidige statuten van de vereniging een rechtsgeldig besluit tot statutenwijziging tot
stand is gekomen;
–
dat voorts werd besloten om de comparanten te machtigen de betreffende akte van statutenwijziging te doen verlijden;
dat van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten –
exemplaar van de notulen van de algemene vergadering van leden van
de vereniging.
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Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de vereniging geheel gewijzigd vast te stellen als volgt:
Artikel 1. Naam, zetel, doel en duur
1.1 De vereniging is opgericht op zeventien september zeventienhonderd drie
en negentig en draagt de naam: De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de Zinspreuk “Diligentia” en is gevestigd te ’s-Gravenhage.
1.2 De vereniging heeft ten doel de verspreiding van natuurwetenschappelijke kennis te bevorderen.
1.3 De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
1.4 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2.
2.1 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van wetenschappelijke lezingen;
b. het uitgeven van verslagen van deze lezingen;
c. alle verdere middelen die voor het bereiken van de doelstelling nuttig
of nodig kunnen zijn.
Artikel 3. Leden, stemrecht.
3.1 Lid van de vereniging is een ieder die zich als zodanig heeft opgegeven.
3.2 Een zodanige opgave dient schriftelijk bij het secretariaat van de vereniging te geschieden.
3.3 De leden zullen jaarlijks op voorstel van het bestuur een door de algemene ledenvergadering vast te stellen contributie verschuldigd zijn.
Indien het bestuur een evenement organiseert buiten de gewone lezingen kan daarvoor een door het bestuur vast te stellen bijdrage aan de
deelnemende leden worden gevraagd.
Artikel 4. Einde lidmaatschap.
4.1 Het lidmaatschap van een lid eindigt in de navolgende gevallen:
a. door zijn overlijden;
b. door opzegging door het lid; deze opzegging dient schriftelijk te
geschieden één maand voor het einde van het boekjaar;
c. door opzegging van dan wel ontzetting uit zijn lidmaatschap, zulks op
gronden als in de wet bepaald.
Artikel 5. Ereleden.
5.1 Aan personen die door hun maatschappelijke functie dan wel door hetgeen zij in het belang van de vereniging hebben verricht, kan het bestuur
een erelidmaatschap verlenen.
5.2 De ereleden hebben alle rechten die aan gewone leden toekomen
behoudens het stemrecht. Indien echter een erelid wordt benoemd, die
tot zijn benoeming gewoon lid van de vereniging was, behoudt deze zijn
stemrecht.
5.3 Een erelid is vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse bijdrage.
Artikel 6. Geldmiddelen.
6.1 De baten van der vereniging worden gevormd door:
a. contributies;
b. andere baten, waaronder begrepen schenkingen, erfstellingen, legaten alsmede inkomsten uit belegde middelen. Erfstellingen kunnen
niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van een boedelbeschrijving.
6.2 De lasten van de vereniging bestaan uit de kosten van beheer, de kosten die gemoeid zijn met de uitgave van geschriften en al die overige
kosten die gemaakt worden in het belang van de vereniging.
Artikel 7. Bestuur.
7.1 Het bestuur bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste elf leden; het
bestuur stelt het aantal leden vast.

125

Diligentia

7.2

De bestuursleden worden uit en door de leden benoemd door de algemene ledenvergadering.
7.3 Bij de voordracht tot een benoeming wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden, dat verschillende natuurwetenschappelijke richtingen in het
bestuur zijn vertegenwoordigd.
7.4 Nadere bepalingen met betrekking tot bestuursbenoemingen worden in
het huishoudelijk reglement opgenomen.
7.5 De bestuursleden hebben zitting gedurende drie jaren. Indien evenwel
een bestuurslid voor een tussentijdse vacature wordt gekozen, heeft hij
zitting in het bestuur gedurende het resterende gedeelte van de zittingsperiode van het bestuurslid, wiens plaats hij heeft ingenomen.
7.6 Jaarlijks treden zoveel bestuursleden af, als door een daartoe door het
bestuur op te maken rooster wordt aangegeven.
7.7 De afgetreden bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar.
Artikel 8. Einde bestuurslidmaatschap.
8.1 Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
8.1 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. als de duur van de zittingsperiode van het bestuurslid is verstreken
en het bestuurslid als zodanig niet wordt herkozen;
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
c. door bedanken;
d. indien een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest
dan wel onder curatele wordt gesteld.
Artikel 9. Bestuursfuncties en besluitvorming bestuur.
9.1 Het bestuur kiest uit zijn midden één voorzitter, één penningmeester en
één tot drie secretarissen. Het zal voor elk hunner uit zijn midden een
vervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon vervuld worden. De secretarissen hebben
onder andere de volgende functies:
a. bestuurssecretaris;
b. secretaris voor de uitgave van het jaarboek;
c. secretaris voor het ledenbestand en de programmering.
9.2 Indien de omvang van de werkzaamheden van de secretaris en/of de
penningmeester naar het oordeel van het bestuur assistentie vereist,
kunnen op kosten van de vereniging, een gedeelte van de betreffende
werkzaamheden worden uitbesteed.
9.3 Indien het bestuur uit zeven personen bestaat dienen tenminste vier
leden ter vergadering aanwezig te zijn om besluiten te kunnen nemen;
indien het bestuur uit acht of meer personen bestaat dienen tenminste
vijf bestuursleden ter vergadering aanwezig te zijn.
9.4 Bestuursbesluiten worden genomen met gewone meerderheid van
stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende
vergadering opnieuw in behandeling genomen; staken de stemmen dan
opnieuw dan beslist het lot indien het over personen gaat en het voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het over zaken gaat.
9.5 In elke vergadering worden van het verhandelde door de secretaris
notulen opgemaakt die in dezelfde of volgende vergadering worden
vastgesteld en daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
9.6 Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgesteld met
betrekking tot de bestuursvergaderingen, de besluitvorming daarin als-
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mede een nadere omschrijving van de taken van voorzitter, secretarissen en penningmeester.
Artikel 10. Bestuurstaak en vertegenwoordiging
10.1 Behoudens de beperkingen der statuten is het bestuur belast met het
bestuur van de vereniging.
10.2 Indien het aantal bestuursleden daalt beneden zeven blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering bijeen te roepen waarin in de vacature(s) wordt voorzien.
10.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid commissies in
het leven te roepen, die een bepaalde taak krijgen toegewezen. Van een
dergelijke commissie kunnen ook niet-leden deel uit maken.
10.4 Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, verkopen of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor derden sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring
kan door en tegen derden een beroep worden gedaan.
10.5 De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd
a. door het bestuur;
b. door de voorzitter met een ander bestuurslid en bij afwezigheid van
de voorzitter door diens plaatsvervanger met een ander bestuurlid
Artikel 11. Jaarverslag, rekening en verantwoording
11.1 Het verenigingsjaar loopt samen met het kalenderjaar.
11.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen worden gekend.
11.3 Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
11.4 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
en brengt aan de vergadering schriftelijk verslag uit van zijn bevindingen.
11.5 Het bestuur is bevoegd de jaarrekening te laten controleren door een
door hem te benoemen register accountant. In dit geval vervalt de functie van de kascommissie.
Artikel 12. Algemene ledenvergadering
12.1 Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die
niet door het bestuur ingevolge de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement kunnen worden uitgeoefend.
12.2 De oproeping voor de algemene ledenvergadering en de agenda zal tenminste veertien dagen voor de vergadering, de dag van de vergadering
niet medegerekend, aan de leden schriftelijk worden medegedeeld. Bij
huishoudelijk reglement worden nadere regels met betrekking tot de
gang van zaken tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.
12.3 Jaarlijks wordt, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, een
algemene ledenvergadering gehouden (de jaarvergadering). In deze
vergadering komen aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording met het verslag
van de kascommissie dan wel in de plaats daarvan dat van de register accountant.
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b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar, tenzij reeds vaststaat dat een register accountant verslag zal uitbrengen.
c. voorzieningen in eventuele vacatures.
d. voorstellen van het bestuur of de leden aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering.
12.4 Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de jaarrekening
déchargeert het bestuur voor het gevoerde beleid.
12.5 Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als
het bestuur dit nodig oordeelt.
12.6 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot uitbrenging van één/tiende der stemmen
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping
overgaan op de wijze als in lid 2 van dit artikel vermeld dan wel door
oproeping per advertentie in een te ’s-Gravenhage veel gelezen dagblad.
Artikel 13. Toegang en stemrecht
13.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de
vereniging.
13.2 Over toelating van anderen dan de sub 1 genoemden beslist de algemene ledenvergadering.
13.3 Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
13.4 Nadere regels met betrekking tot de algemene ledenvergadering worden
vastgesteld in het huishoudelijk reglement.
Artikel 14. Voorzitterschap en notulen
14.1 De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter en
bij zijn afwezigheid door diens plaatsvervanger; ontbreekt ook deze dan
treedt het bestuurslid dat het oudste in jaren is als zodanig op.
14.2 Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door
de secretaris van het bestuur en bij diens afwezigheid door zijn plaatsvervanger. Het bestuur kan besluiten een ander persoon aan te wijzen
voor het maken van de notulen.
De notulen worden in dezelfde of in de volgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris ondertekend; dan wel bij
afwezigheid van één hunner door diens plaatsvervanger.
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.
Artikel 15. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
15.1 Voorzover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden de
besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
15.2 Verdere regels omtrent de besluitvorming worden opgenomen in het
huishoudelijk reglement.
Artikel 16. Huishoudelijk reglement
16.1 De algemene ledenvergadering stelt op voorstel van het bestuur een
huishoudelijk reglement vast.
16.2 Het huishoudelijk reglement bevat de bepalingen die op grond van deze
statuten een nadere regeling behoeven alsmede voorschriften die een
goede gang van zaken binnen de vereniging bevorderen.
16.3 Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met
de wet of deze statuten.
16.4 Voor wijziging van het huishoudelijk reglement gelden dezelfde bepalingen als voor een statutenwijziging.
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Artikel 17. Statutenwijziging
17.1 De statuten van de vereniging kunnen niet worden gewijzigd dan door
een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
17.2 Een besluit tot statutenwijziging kan niet worden genomen als niet tenminste de helft van het aantal leden tegenwoordig of schriftelijk vertegenwoordigd is van wie zich tenminste twee/derde vóór het voorstel
dient uit te spreken.
17.3 Is op vorenbedoelde vergadering het vereiste aantal niet aanwezig dan
zal uiterlijk zes weken later opnieuw een ledenvergadering worden
gehouden. Hierin kan de beslissing worden genomen ongeacht het aantal tegenwoordige leden van wie zich tenminste twee/derde vóór het
voorstel dient uit te spreken.
17.4 Het voorstel tot statutenwijziging wordt zelfstandig door het bestuur
gedaan, dan wel indien tenminste tien procent van de leden dit aan het
bestuur verzoekt.
17.5 In het huishoudelijk reglement worden met betrekking tot de behandeling van een statutenwijziging nadere regels vastgesteld.
Artikel 18. Ontbinding van de vereniging
18.1 Op een besluit tot ontbinding van de vereniging zijn de bepalingen van
artikel 17 van overeenkomstige toepassing echter met dien verstande,
dat al zou de eerste vergadering niet beslissingsbevoegd zijn om de
opheffing tot stand te brengen zij zich toch dient uit te spreken over het
voorstel; indien alsdan blijkt dat de meerderheid van de stemmen zich
verzet tegen het voorstel dan wordt het voorstel tot opheffing ingetrokken.
18.2 De liquidatie geschiedt door het bestuur of door één of meerdere door
het bestuur, al dan niet uit zijn midden, te benoemen personen.
18.3 Indien na de liquidatie een batig saldo resteert zal dit worden aangewend voor doeleinden die zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met
het doel van de vereniging.
Artikel 19. Onvoorziene gevallen
19.1 In gevallen waarin de wet, de statuten dan wel het huishoudelijk reglement niet voorzien beslist het bestuur in overeenstemming met de geest
van de gestelde regels.
Artikel 20. Terhandstelling
20.1 Ieder lid ontvangt op zijn verzoek een exemplaar van de statuten en het
huishoudelijk reglement, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE,
verleden te ’s-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparanten, hebben dezen eenparig verklaard van
de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet door
de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening).

