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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA

over het seizoen 2004-2005

Het gerenoveerde gebouw Diligentia werd op 12 september 2004 feestelijk heropend in
aanwezigheid van H.M. de Koningin. Het programma stond onder leiding van Paul van
Vliet, die de conference verzorgde. Op 27 september hield prof.dr R.H. Dijkgraaf de eerste
wetenschappelijke lezing over “Tweehonderd jaar denken over ruimte, tijd en materie”.
Deze bijeenkomst had ook een feestelijk karakter: aan de lezing ging een muzikale inlei-
ding vooraf, waarin het Piananotrio opus 1 nr. 3 van Ludwig van Beethoven werd uitge-
voerd door het Diligentiatrio, gevormd uit leden van de Stichting voor Kamermuziek [Piet
Wackie Eysten, Geert de Groot en René de Vries]. Na de lezing gaf de heer C.J. van
Harmelen, architect, een inleiding over de verbouwing. Deze avond werd afgesloten met
een bezichtiging van het gebouw met een drankje. 
Het aantal leden van Diligentia is ongeveer constant gebleven. De indruk bestaat dat de
lezingen in het gerenoveerde gebouw door meer leden [130-160 geteld] werden bijgewoond
dan vroeger; ook bleven na de lezingen meer leden napraten in de foyer.
De meeste lezingen waren voortreffelijk, gehoord de reacties van toehoorders. Twee spre-
kers moesten wegens ziekte afzeggen; beide keren vond het bestuur een uitstekende plaats-
vervanger op heel korte termijn bereid een lezing te houden. De ontvangst en het napraatje
van het bestuur en de spreker worden in het gerenoveerde gebouw gehouden in het voorste
gedeelte van de benedenfoyer. Deze plaats is hiervoor zeer geschikt, omdat hier ook gemak-
kelijk contact ontstaat met de leden.
Op 16 november werd een excursie gehouden naar Corus in IJmuiden. Aan deze excursie,
georganiseerd door Prof. ir P. Hoogeboom, namen 50 leden deel. 
Dr H. Weijma heeft dit seizoen de coördinatie van het Jaarboek op zich genomen. Van alle
sprekers werden bijdragen verkregen. In dit Jaarboek zijn verder opgenomen een korte bij-
drage over de Geschiedenis van het Jaarboek en de lijst van boeken geveild op 17 novem-
ber 2004 bij Burgersdijk & Niermans te Leiden.
De natuurkundige instrumenten van Diligentia zijn in langdurig bruikleen ondergebracht bij
het Museon. Hiervan is een aantal tentoongesteld in de foyer op de eerste etage van het
gebouw. Jaarlijks zal de staf van het Museon deze tentoonstelling door andere instrumenten
vervangen. 
Bestuursvergaderingen werden dit seizoen gehouden op 8 september, 18 oktober, 20 en 24
januari, 14 en 30 maart.
De financiële situatie van de Maatschappij is redelijk. Ledenvergaderingen werden gehou-
den op 6 december en 18 april. Op de laatstgenoemde bijeenkomst wilden de volgende
leden hun bestuursfunctie niet meer verlengen: drs. R. Arlman, penningmeester, prof. dr
R.R.P. de Vries, secretaris sprekers, en prof. dr E. van der Meijden. Onder dankzegging
namen bestuur en leden afscheid van hen. Mr L. van Solkema heeft de functie van pen-
ningmeester op zich genomen. Mevr. dr M.J. Blankwater en drs. A.E.R. Kalff traden toe tot
het bestuur.
Op 1 december 2004 overleed Z.K.H. Prins Bernhard der Nederlanden, sedert 1949 erelid
van de Maatschappij Diligentia. In de ledenvergadering van december werd Prins Bernhard
herdacht. 
In het afgelopen seizoen overleed voorts Juffrouw Puck Wieringa op 85-jarige leeftijd; zij
was bij velen bekend als medewerkster van Diligentia.
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Het bestuur streeft er naar om bij VWO-leerlingen de belangstelling voor de exacte vakken
te stimuleren. Hiertoe heeft het in het afgelopen jaar intensief contact gehad met het
Vrijzinnig Christelijk Lyceum (contactpersoon drs A.E.R. Kalff, leraar wiskunde) en ver-
volgens met het Christelijk Gymnasium Sorghvliet (contactpersoon drs M.H.R. Duymaer
van Twist, leraar natuurkunde). Dit heeft geleid tot het bijwonen van Diligentialezingen
door VWO-leerlingen en het instellen van de Diligentiaprijs voor Scholieren. Dit jaar werd
deze prijs, een oorkonde en een boek, op 30 juni 2005 voor het eerst toegekend aan drie
leerlingen tijdens de uitreiking van het eindexamendiploma. 

Het Bestuur augustus 2005

 



DE GESCHIEDENIS VAN HET JAARBOEK

Oprichting en naamgeving
In september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proefondervinde-
lijke wijsbegeerte opgericht. De doelstelling van dit gezelschap was om de leden door mid-
del van voordrachten en demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vorderin-
gen van de natuurwetenschappen in de ruimste zin des woords. In die tijd was het begrip
natuurwetenschappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte behalve natuurkunde de
vakgebieden scheikunde, geneeskunde, biologie, sterrenkunde en aardrijkskunde. 
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 ver-
gaderde 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 aan-
schaf van een eigen gebouw, “een huis in het Lange Voorhout Wijk I no. 269, met er bene-
vens nog een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat”. In 1805 kreeg
de vereniging de naam “Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde, ten zinspreuk voeren-
de: Diligentia in Den Hage”. De Maatschappij kreeg toen haar embleem: het woord
“Diligentia” omgeven door een krans van klimop en laurierbladeren (zie omslag van het
Jaarboek), dat nog steeds wordt gebruikt en ook nog te zien is op de voor- en achtergevel
van het gebouw Diligentia.

Lezingen
Het aantal leden van het gezelschap was aanvankelijk beperkt tot 20, maar werd al snel ver-
hoogd tot 40 en daarna werd besloten het aantal afhankelijk te maken van de beschikbare
vergaderruimte. In de eerste jaren werden de lezingen gehouden door de leden zelf. Op 11
oktober 1793 werd de eerste spreekbeurt gehouden door mr. F.G. Alsche, een van de vier
oprichters van het Gezelschap. De titel van zijn voordracht was: “Dat de beoefening van
nuttige wetenschappen, vooral de wijsbegeerte, onder welke takken de natuurkunde de
voorrang verdient, den mensch boven zijne natuurgenoten doet uitmunten”. In de beginpe-
riode telde het Gezelschap zes werkende leden en in het eerste “saizoen” hielden drie van
hen 13 spreekbeurten en het volgende jaar gaven vijf werkende leden hetzelfde aantal voor-
drachten. Daar in 1796 er maar drie werkende leden waren, was het bestuur genoodzaakt
“zich te bedienen van de hulp van vreemde bekwaame personen, niet zonder merkelijke
benaadeling der kasse”. Op 23 december 1796 werd de eerste lezing door een buitenstaan-
der gehouden, namelijk de wiskundige Abraham van Bemmelen, lector te Delft, over het
“Evenwigt in de Natuur, door proeven bevestigd”; en hij vervolgt zijn betoog op 27 januari
1797 met “applicatie de noodige proeven”.
In de bestuursvergadering van 3 oktober 1793 werd besloten om de tekst van de voor-
drachten niet te bewaren; alleen de titels van de voordrachten bleven bewaard.

Jaarboeken “Natuurkundige Voordrachten” en “Natuurkundige Voordrachten,
Nieuwe Reeks” 
De heer P.A. Haaxman Jr., lid van Diligentia, was verslaggever bij het Dagblad van
Zuidholland en ’s Gravenhage. In 1872 begon hij verslagen te maken van de voordrachten
gehouden voor de leden van Diligentia, die werden gepubliceerd in dit dagblad. In 1873
werden op verzoek van het bestuur van de Maatschappij en met toestemming van de direc-
tie van het dagblad, deze verslagen gebundeld en uitgegeven door H.C. Susan. Alle leden
kregen het Jaarboek en het was ook verkrijgbaar bij de boekhandel. De facsimile afdrukken
van de omslag, het “voorberigt” van de schrijver en het voorwoord van de secretaris (figuur
1-3) geven een goed inzicht in deze gang van zaken. 
Het volgende jaar (1874) begint het voorwoord van de secretaris als volgt: “Het gunstig ont-
haal, dat het aangeboden verslag der gehouden verhandelingen over 1872-73 bij de HH.
leden heeft genoten, deed het Bestuur van Diligentia besluiten opnieuw tot de uitgave der
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over het jongst verlopen jaar
gehouden voordragten over te
gaan”. De heer Haaxman
begint zijn “Voorberigt” dan
met “Niet zonder schroom
bezorgde ik het vorig jaar de
eerste uitgave der Diligentia-
verslagen, niet kunnende ver-
moeden, dat mijn arbeid het
welwillend onthaal zou mogen
te beurt vallen, waarvoor ik bij
deze mijne erkentelijkheid
betuig”. Verder vermeldt hij:
“het was mij dan ook eene wel-
kome aanleiding om de versla-
gen over een twaalftal lezingen
van de vorigen winter aan eene
nauwkeurige herziening te
onderwerpen”. De verslagen
werden soms voorzien van
commentaar door de schrijver
over de indruk die de spreker
had gemaakt en de reacties van
de leden. 
De heer Haaxman heeft gedu-
rende 50 jaren, tot 1922, meer
dan 600 voordrachten “ver-
slaan” en de Jaarboeken geredigeerd. Aan het einde van zijn loopbaan als “verslaggever van
Diligentia” maakte de heer Haaxman een register van de 50 Jaarboeken; dit is o.a. aanwe-
zig bij het Haags Gemeente-archief.
Om de publicatie van de Jaarboeken te continueren, werd in 1923 door het bestuur besloten
de sprekers te vragen een verslag van hun voordracht te maken. Deze autoreferaten worden
sindsdien uitgegeven onder de naam Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks (figuur 4)
aanvankelijk verzorgd door N.V. Boekhandel v/h W.P.van Stockum & Zn, ’s-Gravenhage en
sinds 1978, en nog steeds, door Drukkerij Vis Offset, Alphen aan den Rijn. Alle leden van
de Maatschappij krijgen jaarlijks het Jaarboek toegestuurd. 
De Koninklijke Bibliotheek en verschillende universiteitsbibliotheken (Delft, Utrecht en
Leiden) krijgen eveneens een exemplaar. Een volledige verzameling van de Natuurkundige
Voordrachten en de Natuurkundige Voordrachten, Nieuwe Reeks is aanwezig bij het Haags
Gemeentearchief. Het bleek dat bij sommige van de bovengenoemde universiteitsbibliothe-
ken de collectie van de Jaarboeken niet geheel volledig is. 
De manuscripten, die in het eerste Jaarboek, Nieuwe Reeks, werden gepubliceerd (figuur
5), tonen de diversiteit van de lezingen, die werden gehouden. Nog steeds wordt bij de
keuze van de onderwerpen voor de lezingen gestreefd naar een breed spectrum van natuur-
wetenschappelijke thema’s, zoals natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie, genees-
kunde, sterrenkunde en geologie. Daar de leden het Jaarboek zeer waarderen, wordt de spre-
kers nog steeds gevraagd een manuscript over de inhoud van hun voordracht voor het
Jaarboek beschikbaar te stellen. 

R. van Furth

Figuur 1
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Figuur 2

Figuur 3
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Figuur 4

Figuur 5
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Naam: Jaar: Titel voordracht: Vakgebied:

A
Acket, prof. dr G.A. 1994/1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N
Abrahams, prof. dr J.P. 2004/2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C
Ale, prof. dr B.J.M. 2004/2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T
Andel, dr M.V. van 1999/2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X

B
Baal, prof. dr P.J. van 1993/1994 In afwachting van het zesde quark N
Baal, prof. dr P.J. van 2004/2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling N
Baede, dr A.P.M. 2000/2001 Heel de atmosfeer A
Bakels, mw. prof. dr C.C. 1997/1998 Biologie in de archeologie B
Ballieux, prof. dr R. 1988/1989 Psyche, hersenen en immuunsysteem M
Barthel, dr P.D. 1992/1993 De verste verten in het heelal S
Beckers, dr G.J.L. 2004/2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak B
Beenakker, prof. dr C.W.J. 2003/2004 Chaotische elektronen N
Bekkum, prof. dr ir H. 1995/1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend 

aantal toepassingen C
Berends, prof. dr F.A. 1999/2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N
Beukers, prof. dr H. 1996/1997 De introductie van de westerse geneeskunde in Japan M
Blij, prof. dr F. van der 1989/1990 Rekenen en tekenen met getallen W
Boddeke, dr R. 1994/1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B
Bolhuis, prof. dr J.J. 2004/2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B
Brabander, mw. dr E.E.M. de 2001/2002 Coatings: van kunst naar wetenschap C
Brakman, prof. dr P. 1992/1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping 

van vetachtige stoffen en bindweefsel M
Brouwer, prof. dr A. 1992/1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
Bruyn, prof. dr A.G. de 2004/2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: 

LOFAR en de Epoche van Reïonisatie S
Buhrman, prof. dr H.M. 2004/2005 Quantum computing T/W
Bijker, prof. dr ir E.W. 1988/1989 Veilig achter los-opgestoven zand G
Bijvoet, prof. dr O.L.M. 1992/1993 Omgaan met botarmoede M

C
Craats, prof. dr J. van de 1991/1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke 

achtergronden van de muziek W

D
Daan, dr S. 1993/1994 Slapen en waken, regeling en functie B
Daan, prof. dr S. 2003/2004 De biologische klok: Timing van gedrag op een draaiende 

planeet. B
Dalen, prof. dr D. van 1992/1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W
Damhuis, ing M.H. 1998/1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving N
Dicke, prof. dr M. 2004/2005 Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten

lijfwachten recruteren H

Aanduiding vakgebieden:
Biologie - B
Natuurkunde - N
Techniek en Industrie - T
Medicijnen - M
Scheikunde - C

Sterrenkunde - S
Aardwetenschappen - G
Weer/Atmosfeer - A
Wiskunde - W
Overige vakgebieden - X
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IN DE PERIODE 1988 - 2005



Dieks, prof. dr D.G.B.J. 1997/1998 Bohr en Bell N
Dijkgraaf, prof. dr R.H. 2000/2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N
Dijkgraaf, prof. dr R.H. 2004/2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N
Dishoeck, mw prof. dr E. van 1995/1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S
Dogterom, mw prof. dr A.M. 2002/2003 Bio-assemblage, krachten uitgeoefend door microtubuli N
Drent, prof. dr E. 1999/2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C
Drenth, prof. dr J. 1988/1989 De verrassende werking van enzymen B
Duijn, mw prof. dr C.M. van 2003/2004 Op jacht naar zieke genen M

E
Eb, prof. dr A.J. van der 1995/1996 Gentherapie M
Eiben, prof. dr A.E. 1999/2000 Evolutionary computing T
Engelen, prof. dr J.J. 2001/2002 Detector voor kosmische neutrino’s N
Erkelens, prof. dr D.W. 1996/1997 Van Vetten en Vaten M

F
Falkenburg, prof. dr J.H.F. 2004/2005 Immunotherapie van bloedziekten M
Ferrari, dr M.D. 1991/1992 Migraine: nieuwe inzichten in de behandeling M
Fodde, prof. dr R. 2002/2003 Darmkanker en aspirine, van gen naar kliniek M
Frankena, prof. dr ir H.J. 1998/1999 Optische interferometrie N
Franx, prof. dr M. 1999/2000 De toekomst van de Sterrenkunde S
Frenkel, prof. dr D. 2003/2004 Eerste fasen van kristalvorming N
Frenken, prof. dr J.W.M. 1999/2000 Oppervlakken in beweging N

G
Geer, mw prof. dr S.A. van de 2003/2004 Een zeker toeval W
Gemert, dr ir M.J.C. van 1989/1990 Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen M
Gen, prof. dr A. van der 1996/1997 De relatie tussen voeding en kanker M
Greenberg, prof. dr J.M 1992/1993 Laboratorium Astrofysica S
Griessen, prof. dr R.P. 1988/1989 Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik? N
Griffioen, dr J. 1995/1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G
Grind, prof. dr ir W.A. van de 1990/1991 Natuurlijke en artificiële intelligentie X
Groen, dr K. 1997/1998 Het Rembrandt Research Project X
Groot, prof. dr H.J.M. de 2002/2003 Membraaneiwitten en NMR C
Grootendorst, prof. dr A.W. 1998/1999 De laatste stelling van Fermat. De geschiedenis van een 

probleem W
Grootenhuis, dr P.D.J. 1996/1997 Moleculen modelleren met computers C

H
Haan, prof. dr ir F.A.M. de 1996/1997 Gevaren van bodemverontreiniging G
Halsema, drs D. van 1994/1995 Radar interferometrie vanuit de ruimte N
Heise, dr J. 1993/1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Hendrickx, dr J.J.P. 1990-1991 Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia M
Hermans, prof. dr L.J.F. 1996-1997 Voortbewegen op eigen kracht N
Hilgevoord. prof. dr J. 1988/1989 Het vreemde van quantummechanica N
Hoekman, dr ir D.H. 1999/2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T
Hoekstra, prof. dr P. 2003/2004 Kust op de korrel - Opvattingen en misvattingen over 

kustgedrag G
Hoekstra, prof. dr R.F. 1998/1999 Sex: een evolutionair raadsel? B
Hol, prof. dr W.G.J. 1990/1991 Over eiwitkristallografie en computer-otnwerpen van 

geneesmiddelen M
Hollander, prof. dr A.P. 2002/2003 Grenzen aan sportieve prestaties X
Hooff, prof. dr J.A.R.A.M. van 2000/2001 De Biologie van Macht B
Hooft, prof. dr G. ‘t 1990/1991 Unificatie theorieën van de natuurkrachten N
Hooft, prof. dr G. ‘t 1993/1994 De zwaartekracht N
Hoogeboom, ir P. 1991/1992 Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen T
Horn, dr L.J. van den 1988/1989 Fysica en Supernovae S
Horzinek, prof. dr M.C. 1993/1994 Aids bij de kat B
Houtsma, prof. dr A.J. 1995/1996 Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen T
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Hovenier, prof. dr J.W. 1990/1991 De atmosferen van de planeten S
Hueting, dr R. 1989/1990 Het milieu als economisch goed D
Huizinga, dr T.W.J. 1995/1996 Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten, 

matige winst voor patiënten M

I
Ingen Schenau, 

prof. dr ir G.J. van 1991/1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T
Israël, dr F.P. 1998/1999 Het reusachtige radiostelsel Centaurus A S

J
Jansen, prof. dr J.A. 2004/2005 Biomaterialen en tissue engineering M
Janssen, ir H.J.T. 1988/1989 DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X
Janssen, ir W.P.S. 1998/1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T
Jochemsen, dr R. 1996/1997 Koude kermis: De wereld van de lage temperaturen fysica N
Jong, prof. dr T. de 2003/2004 Babylon: bakermat van de sterrenkunde S
Jongh, prof. dr L.J. de 1993/1994 Fysische en chemische nanostructuren N

K
Kamminga, ir C. 1989/1990 Omtrent sonar bij dolfijnachtigen B
Katan, prof. dr M.B. 1997/1998 Effecten van koffie op de gezondheid M
Kattenberg, dr A. 1992/1993 De rol van de oceanen in het klimaat A
Kayen, dr A.H.M. 1999/2000 Recycling van kunststoffen C
Kijne, prof. dr J.W. 1999/2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B
Kleingeld, dr J.C. 1998/1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C
Kloet, prof. dr E.R. de 2000/2001 Behandeling van stress in de hersenen: nieuws vanuit de

Farmacogenetica M
Knijff, dr P. de 2001/2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M
Knook, prof. dr D.L. 1989/1990 Wat leert ons veroudering? M
Koop, dr ir H. 1996/1997 Oerwouden van Europa B
Kooyman, prof. dr S.A.L.M. 1990/1991 Verdwijnende tropische regenwouden B
Koning, dr F. 2003/2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M
Koningsberger, prof. dr ir D.C. 1990/1991 Meettechnieken bij structuuronderzoek van katalytische 

systemen C
Kouwenhoven, prof. dr ir L.P. 2001/2002 Nanotechnologie: feit of fictie? T
Kraak, mwdr S.B.M. 2003/2004 Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B
Kroonenberg, prof. dr S.B. 2000/2001 De Kaspische Zee; een natuurlijk laboratorium voor 

zeespiegelstijging G
Kruit, prof. dr P.C. van der 1996/1997 De nieuwe kijk op melkwegstelsels S
Kruijt, prof. dr J.P. 1991/1992 Het samenspel van “nature” en “nurture” bij de ontwikkeling 

van gedrag tijdens het leven van individuen B
Kuenen, prof. dr J.G. 2000/2001 Over leven en technologie B
Kuijken, prof. dr H.K. 2001/2002 Gravitatielenzen in het heelal S
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TWEEHONDERD JAAR DENKEN OVER RUIMTE EN TIJD

door

Prof. dr R.H. Dijkgraaf
Instituut voor Theoretische Fysica, Universiteit van Amsterdam

Absolute tijd en ruimte

Iedere periode in de geschiedenis heeft zo zijn eigen metaforen. Tweehonderd jaar geleden
werd de natuur voornamelijk gezien als een reusachtig precisie-uurwerk. De mechanica van
Newton had aanleiding gegeven tot een prachtig stelsel natuurwetten die het raderwerk soe-
pel en onverbiddelijk lieten lopen. Als de toestand van de wereld op een bepaald tijdstip
gegeven is, stelden deze wetten ons in principe in staat de toestand op een later tijdstip te
bepalen. Pierre-Simon Laplace (1749-1827), Frans wiskundige en astronoom, hoogleraar
aan de Ecole Polytechnique, en misschien wel de grootste wetenschapper die rond het jaar
1800 leefde, formuleerde dat als volgt: 
“Als we een intelligentie voorstellen die op een gegeven moment alle krachten kent die de
Natuur besturen en de onderlinge posities van alle wezens waaruit zij bestaat – als deze
intelligentie groot genoeg was om alle gegevens te analyseren – dan kon deze de bewegin-
gen van de grootste hemellichamen en de kleinste atomen in een enkele formule samenvat-
ten. Voor zo’n intelligentie zou niets onzeker zijn en zou zowel toekomst als verleden voor
ogen liggen.”
Laplace ontbrak het inderdaad niet aan zelfvertrouwen. Toen hij het eerste deel van zijn
meesterwerk Mécanique céleste in 1799 aan zijn oud-student Napoleon aanbood, vroeg de
dictator hem: “U heeft dit boek geschreven, maar noemt nergens de naam van de
Schepper?” Laplace gaf toen het beroemde en beruchte antwoord: “Je n’avais pas besoin
de cette hypothèse-là.” 
Een cruciaal onderdeel van dit wereldbeeld waren ruimte en tijd. Beide werden gezien als
absolute grootheden. Newton sprak over de tijd als “Absolute, true and mathematical time,
of itself, and by its own nature, flows uniformly on, without regard to anything external.”
De ruimte werd gezien als de ideale Euclidische ruimte van de Griekse meetkunde, onein-
dig groot en perfect vlak. De ruimte vormde het decor waarin de fysische verschijnselen
zich afspeelden. De tijd was een kosmische metronoom die het tempo van de gebeurtenis-
sen bepaalde.

Einstein en de ruimtetijd

Die “klassieke” begrippen van ruimte en tijd ondergingen honderd jaar later een aanzienlij-
ke transformatie met de komst van Albert Einstein en zijn relativiteitstheorie. Allereerst
merkte Einstein op dat ruimte en tijd een onverbrekelijk samenspel vormen. “Tijd”, zo zei
de 26-jarige Einstein in 1905, “is de vierde dimensie.” Voor dat inzicht was hij schatplich-
tig aan de Duits-Russische wiskundige Hermann Minkowski. In eerste instantie vond
Einstein die extra dimensie maar mathematische onzin, maar uiteindelijk bleken de vier
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dimensies cruciaal te zijn voor Einstein’s ideeën over de zwaartekracht. Zijn magnum opus,
de algemene relativiteitstheorie uit 1915, maakt volledig gebruik van de vierdimensionale
meetkunde.

Ruimtetijd kunnen we ons het beste voorstellen met behulp van een eenvoudiger voorbeeld.
Laten we voor het gemak de derde ruimtelijke dimensie vergeten en een wereld beschou-
wen die alleen lengte en breedte kent. Stel, in deze tweedimensionale wereld bewegen twee
stipjes in een plat vlak. Wanneer we hier een film van maken, krijgen we een lange rol met
beeldjes. Die beeldjes knippen we nu los en stapelen ze boven op elkaar, op chronologische
volgorde. Alle beeldjes plakken we op elkaar, tot een blok celluloid. Als we dan een stipje
door de stapel heen volgen, zien we dat het stipje een lijn vormt. De hoogte van het blok is
de tijd, de lengte en breedte zijn de ruimte. Ruimte en tijd vormen zo een geheel. Einstein’s
inzicht was dat bewegende waarnemers deze ruimtetijd in andere plakjes snijden. 

Fig.1. Ruimtetijd kan gezien worden als een stapel beelden van een film.

De grote doorbraak van Einstein kwam tien jaar later, toen hij zijn algemene relativiteits-
theorie publiceerde. Vóór die tijd waren ruimte en tijd weliswaar verbonden maar nog
steeds een decor, een podium waarop de natuurlijke verschijnselen hun toneelspel speelden.
Einsteins ontdekking was dat de ruimtetijd zelf een toneelspeler werd. Als je iets neerzet in de
ruimtetijd dat energie en dus massa draagt, dan zal die ruimtetijd zich onder invloed van die
energie gaan krommen. Als een deeltje zich voortbeweegt in zo’n gekromde ruimtetijd, bij-
voorbeeld de aarde in het gekromde veld dat de zon produceert, dan wil zo’n deeltje zo recht-
uit mogelijk gaan. Maar, rechtuit gaan in een gekromde wereld levert gekromde banen. Dat is
de invloed van de zwaartekracht. Einstein liet dus zien dat de zwaartekracht een manifestatie
is van ruimte en tijd, die hun eigen dynamica kunnen hebben. De wereld is op deze manier
gesplitst in twee delen. De ruimtetijd aan de ene kant, en aan de andere kant de materie.
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Het uitdijende heelal

Twee jaar later paste Einstein zijn theorie ook toe op het universum zelf. Om dit te kunnen
doen nam hij aan de het heelal een uniforme kromming kon hebben. Maar wat hij ook deed,
hij kon zijn vergelijkingen niet kloppend krijgen met wat tot dan toe iedereen had aange-
nomen: namelijk dat het universum iets statisch is. Iets dat er altijd is geweest en iets dat
niet kan veranderen. In zijn berekeningen vond Einstein echter dat het universum uitdijde,
onafhankelijk van de kromming of van de materie.
Dat was misschien wel de grootst denkbare ontdekking die een theoretisch natuurkundige
kon doen. Maar Einstein durfde die radicale voorspelling niet te maken. Hij vond het zo
bedreigend, dat hij liever zijn theorie aanpaste. Hij voegde een extra term aan zijn vergelij-
king toe, die hij ‘Lambda’ of de kosmologische constante noemde. Als deze term precies
goed gekozen werd, kon de uitdijing van het heelal gecompenseerd worden en kon het heel-
al als een dubbeltje dat op zijn kant blijven staan. 
Helaas werd deze kunstgreep door de observaties ingehaald. Edwin Hubble (1889-1953),
een van de grootste Amerikaanse astronomen, was in staat om met heel grote precisie de
afstand te bepalen van objecten in het universum. Hubble was daarmee de eerste die liet
zien dat er niet slechts één Melkwegstelsel bestond, maar dat alle kleine gaswolkjes die men
aan de hemel zag, in feite complete sterrenstelsels waren die op grote afstand van ons ston-
den. Hubble stelde vast dat objecten die heel ver weg staan, heel hard van ons af bewegen.
Hij concludeerde op deze grond dat het heelal uitdijt, en formuleerde in 1929 zijn hieraan
gerelateerde Wet van Hubble. Dat was voor Einstein een moeilijk punt. Hij beschouwde de
invoering van de kosmologische constante dan ook als zijn grootste blunder. Daar denken
we nu anders over, waarover straks meer.

Historisch perspectief

Grote vragen stelt de mensheid zich al sinds haar ontstaan. Waartoe zijn wij op aarde, waar-
heen leidt ons pad, en waar komen we vandaan? Er zijn in de loop van de tijd ook genoeg
antwoorden geopperd, maar in hoeverre moeten we die geloven? Sinds kort hebben we op
een aantal van die vragen een antwoord dat we met veel meer zelfvertrouwen kunnen geven. 
Hoewel, dat zelfvertrouwen is eigenlijk nooit een probleem geweest. Zo is James Ussher,
de aartsbisschop van Armagh (1581-1656), in Ierland de geschiedenis in gegaan omdat hij
als eerste exact het ontstaanspunt in de tijd van de aarde had berekend. Hij telde alle gene-
raties in de bijbelboeken bij elkaar op en kwam op 23 oktober 4004 voor Christus. Over het
tijdstip van de creatie heeft Ussher zich niet uitgesproken, maar na lang debat hebben zijn
generatiegenoten besloten dat het ongeveer bij de ochtendstond is geweest. 
In de loop van de geschiedenis is er heel verschillend over de kosmos gedacht. De oude
Grieken bijvoorbeeld dachten in termen van de vier elementen: water, vuur, aarde, en lucht.
Er was een vijfde element, de kwintessens of ether, waaruit alles was gemaakt dat buiten de
aarde was. Die vijf elementen werden door Plato met de vijf regelmatige veelvlakken geasso-
cieerd: de tetraëder, kubus, icosaëder, octaëder en dodecaëder. Die laatste stond dan voor de
kwintessens.
De Duitse astronoom Johannes Kepler (1571-1630) had al jong zijn eerste kosmologische
theorie ontwikkeld, zijn Mysterium Cosmographicum verscheen in het jaar 1596. De kos-
mos was in zijn tijd nog heel eenvoudig. Er waren zes planeten bekend die om de zon draai-
den en daarbuiten stonden de vaste sterren. Het enige wat Kepler moest doen was bepalen
waarom die zes planeten op die specifieke afstanden stonden tot de zon. Daarvoor moest hij
vijf getallen bepalen, namelijk de onderlinge afstanden tussen de planeten.
Hij had het volgende idee. Hij sloot die vijf Platonische lichamen op in bolvormen en pro-
beerde die allemaal in elkaar te passen. Dat kan op 120 verschillende manieren. Hij vond
dat een van deze mogelijkheden tot ongeveer vijf procent nauwkeurig de planeetbanen
voorspelde. Toeval, blijkt nu, alleen al om het feit dat er minstens negen planeten zijn.
Uiteindelijk werden ook nog Uranus, Neptunus en Pluto gevonden. 
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Later ontdekte Kepler dat de planeetbanen geen perfecte cirkels waren, maar ellipsen, ver-
vormde cirkels met de zon in een van de brandpunten. Dit is Keplers beroemde eerste wet.
Na deze ontdekking schreef hij zelf dat hij een “karrenvracht met mest” de natuurweten-
schap had binnengehaald. Want anders dan de perfecte cirkel kan een ellips alle mogelijke
vormen aannemen. Daarmee was de uniciteit van Keplers kosmologie verloren. Maar van-
uit ons huidige perspectief was dit de echte doorbraak. Want niet alleen die zes toen beken-
de planeten maken ellipsbanen, maar alles wat om de circa 1011 sterren in ons Melkweg-
stelsel draait, of de1022 sterren die wij denken te kunnen zien in ons zichtbare universum. 

De kosmologie in beweging

Onder fysici werd in het algemeen zeer neerbuigend naar de kosmologie gekeken. Onze
Nobelprijswinnar Martinus Veltman heeft jaren geleden de kosmologie wel gekarakteri-
seerd als “ergens tussen de astrologie en de economie in.” Maar dit beeld is de afgelopen
jaren drastisch veranderd. Het blad ‘Science’, een van de twee belangrijkste wetenschappe-
lijke tijdschriften, kiest ieder jaar een ‘doorbraak van het jaar’. Zowel in 1998 als in 2003
werd het uitdijende heelal, of de moderne kosmologie, uitgekozen. Een van de aanleidingen
waren de metingen aan de kosmische achtergrondstraling, de restanten van de oerknal die
nu nog in het heelal te vinden zijn.
Een van de eerste wetenschappers die op het bestaan daarvan heeft gewezen was George
Lemaitre, een Waalse priester die werkte op het Massachusetts Institute of Technology in
de jaren 1920. Hij zei dat “als er zo’n explosie is geweest, de gloeiende kolen nog zichtbaar
moeten zijn.” Met andere woorden: er moet nog een afdruk te vinden zijn van de Big Bang.
Zijn veronderstelling klopt. Op dit moment is het hele universum ondergedompeld in een
stralingsbad van 2,7 graden Kelvin boven het absolute nulpunt. 
Pas rond 1965 werd deze straling het eerst gemeten door Arno Penzias en Robert Wilson
van het befaamde Bell Labs. Zij waren een nieuwe microgolfdetector aan het uittesten,
maar in de metingen zat een storend signaal. In het uiteindelijke artikel beschrijven ze dat,
om die storing weg te nemen, eerst een “sterk isolerende laag” werd verwijderd, namelijk
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duivenpoep. Maar die duivenpoep bleek niet de factor te zijn. Wat die storing veroorzaakte
werd al snel duidelijk toen ze contact kregen met hun wetenschappelijke collega’s van
Princeton University. Ze hadden per ongeluk voor het eerst die achtergrondstraling geme-
ten. Uiteindelijk kregen ze voor deze prachtige ontdekking de Nobelprijs.

Fig. 3. De kosmische achtergrondstraling zoals gemeten door de WMAP satelliet.

De straling is voor een groot gedeelte uniform, maar er zitten kleine variaties in. Die klei-
ne variaties, van ongeveer 0,001%, zijn voor het eerst gemeten in begin jaren 1990, met de
COBE (Cosmic Background Explorer) satelliet. In 2003 heeft de Wilkinson-MAP satelliet
deze variaties veel nauwkeuriger bepaald. Door de WMAP metingen weten we sinds kort
vrij precies de belangrijkste parameters van de kosmologie, zoals de leeftijd van het heelal.
Deze is 13,7 plus of minus 0,2 miljard jaar oud. Vooral dat cijfer achter de komma is
belangrijk. Het laat zien dat kosmologie een precisiewetenschap aan het worden is.
De kosmologische parameters zijn gemeten aan de hand van een plaatje van het heelal zoals
dat er 379.000 jaar na de Big Bang uitzag. Het ziet er uit als een soort testbeeld, maar het
is in feite het DNA van het heelal. In de loop van de tijd zijn uit de kleine variaties opeen-
hopingen van materie ontstaan, die uiteindelijk oplichten, en vervolgens sterrenstelsels vor-
men. Een van de sterrenstelsels is de Melkweg, met daarin de zon en de aarde.
Ook Einsteins parameter Lambda is gemeten. Het is een maat voor de elasticiteit van de
ruimtetijd. Uit de metingen blijkt dat Lambda negatief is en dat daardoor het heelal als een
soort ineen gedrukte spons uitzet. Niet alleen weten we nu dat het heelal uitdijt, maar ook
dat het steeds sneller gaat. Het heelal dijt dus niet alleen uit, het dijt ook steeds sneller uit.
Ook is vast komen te staan wat de energie-inhoud van het heelal is. Wonderbaarlijk genoeg
blijkt dat maar 4% van alle energie in het heelal bestaat uit zichtbare materie waar u en ik,
de aarde, de sterren en al het andere zichtbare in het universum van gemaakt is. Met ande-
re woorden, met de huidige stand van de natuurkunde kunnen we slechts 4% van het heel-
al verklaren. Ruwweg een kwart (23%) van het heelal bestaat uit materie die we alleen indi-
rect kunnen vaststellen: donkere materie. Men heeft geen flauw idee waarvan die materie
gemaakt is, al weet men wel dat het niet de gebruikelijke deeltjes zijn. Hoogstwaarschijnlijk
is het opgebouwd uit nieuwe deeltjes, waar we theoretisch wel kandidaten voor hebben,
maar die we nog niet hebben waargenomen. De resterende 73% bestaat uit de energie van
de lege ruimte, ook wel donkere energie genoemd. Deze energie wordt beschreven door de
kosmologische constante Lambda. Dus die blunder van Einstein is nu de doorbraak van het
jaar. Maar om te begrijpen waarom Lambda toch een rol speelt, moeten we ons gaan bezig-
houden met de kleinste deeltjes.
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Elementaire deeltjes en het onzekerheidsprincipe

De wereld van de elementaire deeltjes, waar de quantumtheorie regeert, is een heel andere
dan de alledaagse “klassieke” wereld. De elementaire deeltjes zijn namelijk onderhevig aan
het onzekerheidsprincipe. In de quantummechanica kunnen dingen gebeuren die eigenlijk
niet mogen. Ik praat graag over het gedoogbeleid: in de quantummechanica mag alles, als
je het maar snel genoeg doet voordat het waar genomen is. Zo mag een deeltje, bijvoorbeeld
een elektron, heel even splitsen in twee deeltjes, daarbij alle natuurwetten schendend. Zo
heb je één deeltje, zo heb je, als je zou kunnen kijken, twee deeltjes, en daarna weer een.
Sterker nog, zelfs uit het niets, uit de lege ruimte, kunnen twee deeltjes ontstaan, die daar-
na snel weer samen te versmelten tot niets.
De lege ruimte is dan ook niet leeg. In de lege ruimte, het vacuüm, vinden continu alle moge-
lijke processen plaats. De aanwezigheid van die “virtuele” reacties kunnen we nauwkeurig
meten via het zogenaamde Casimir-effect, genoemd naar de beroemde Nederlandse fysicus
die dit verschijnsel voor het eerst heeft beschreven. Dit effect geeft de lege ruimte fysische
eigenschappen, een bepaalde energie en een soort elasticiteit. Welbeschouwd is het quantum-
vacuüm de herontdekking van de ether van de oude Grieken. Die energie in de lege ruimte
wordt precies beschreven door de kosmologische constante Lambda, die Einstein introdu-
ceerde. Vanuit het moderne perspectief van de quantumtheorie, moest hij deze term zelfs in
zijn vergelijkingen zetten. Want er is geen enkele reden om te veronderstellen dat deze quan-
tummechanische processen geen energie zouden dragen. Nu is Lambda gemeten, en zoals
gezegd bestaat op dit moment driekwart van de totale hoeveelheid energie uit deze zoge-
naamde donkere energie. Dat percentage zal trouwens alleen maar groter worden. Het uitdij-
ende heelal creëert meer lege ruimte. Uiteindelijk, als we lang genoeg wachten, zal alle ener-
gie in de lege ruimte zitten. Dat is dan een volledig eerherstel voor die parameter Lambda.
Je kunt de waard van Lambda ook meten, en daarmee stuitten we op wellicht wel de groot-
ste rekenfout aller tijden. In theoretische berekeningen was het antwoord op de vraag hoe
groot Lambda is namelijk een factor 10120 groter dan het gemeten antwoord. Dat is een van
de grote mirakels van de huidige natuurwetenschap. Enerzijds is de kosmologische contan-
te heel groot, want deze omvat driekwart van alle energie. Anderzijds is hij absurd veel klei-
ner dan we theoretisch zouden kunnen veronderstellen.
Dat het vacuüm niet leeg is, heeft grote consequenties. Die werden voor het eerst gezien door
de Engelse astronoom Stephen Hawking. Vlak na de oerknal was er waarschijnlijk een korte
inflatieperiode. Toen explodeerde het heelal letterlijk. Een absoluut minuscuul stukje ruimte
werd uitvergroot tot letterlijk kosmische proporties. Deze uitvergroting verklaart onder ande-
re waarom het heelal nu zo uniform en vlak is. Als we bekijken wat die lege ruimte deed in
die tijd, dan zien we dat zich vreemde dingen hebben afgespeeld. In die lege ruimte ontston-
den nog steeds die virtuele deeltjes, die heel kort mochten leven, maar omdat de rand van het
heelal zo snel wegschoot, kon het volgende gebeuren. Twee van die deeltjes konden ontstaan,
een deeltjespaar. Die mochten even bestaan, maar moesten elkaar daarna weer opheffen. Een
van de deeltjes zat echter aan de rechterkant van die rand van het heelal, en de andere zat aan
de linkerkant. Elk naar een andere kant meegesleurd door de expansie konden de partners
elkaar nooit meer vinden. Ze bleven, en ze bleven alleen. 
Dit proces, dit ontstaan van iets uit niets, is verantwoordelijk geweest voor alle materiepro-
ductie die wij nu vinden in het universum. Dus deze bizarre wetten van de quantummechani-
ca hebben er uiteindelijk ertoe geleid dat ons universum gevuld is met materie. Als de wereld
klassiek was, als er geen onzekerheidsrelaties waren geweest, was het universum leeg geble-
ven. Wij zijn dus eigenlijk het resultaat van een soort afrondingsfout. Uiteindelijk is alle struc-
tuur in het universum, het ontstaan van sterrenstelsels, het ontstaan van sterren, en ook de pla-
neten en het leven op aarde, mogelijk gemaakt door dit soepele gedoogbeleid van de natuur.

De ondraaglijke lichtheid van de zwaartekracht

We komen nu op een punt waarin de twee grote theorieën van de moderne natuurkunde
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samenkomen: de quantummechanica voor het kleine, en de relativiteitstheorie voor het
grote.Twee theorieën met compleet verschillende visies op de natuur. Niels Bohr en Albert
Einstein, twee exponenten van deze theorieën, hadden altijd hevige debatten over de ware
aard van de natuur, en het is alsof deze debatten nog altijd doorgaan. 
Het knelpunt, waardoor die twee theorieën conflicteren, zit hem in de “ondraaglijke licht-
heid” van de zwaartekracht. Zwaartekracht is het zwakste verschijnsel in de natuur. Dat
wordt duidelijk door een demonstratie met twee kleine magneetjes. Aan het ene magneetje,
dat in mijn hand ligt, wordt getrokken door de zwaartekracht. Ieder atoom en molecuul op
de aarde trekt aan dit magneetje. De tegenstander van de aarde, het tweede magneetje, breng
ik nu langzaam van bovenaf naar het eerste magneetje toe. Het tweede magneetje wint het
gemakkelijk: door zijn magnetische kracht schiet het eerste magneetje naar boven, en
klampt zich aan de tweede magneet vast. De magnetische kracht van dit kleine magneetje
is groter dan de volledige zwaartekracht van de aarde die aan de andere kant trekt. 
Als we de elektrische of magnetische kracht tussen twee geladen deeltjes vergelijken met
de zwaartekracht, dan is die laatste ongeveer een factor 1040 zwakker. Dat astronomische
getal, een 1 met veertig nullen erachter, is in wezen verantwoordelijk voor de enorm grote
getallen en afstanden die we in het universum zien. Doordat de zwaartekracht zo zwak is,
is een heleboel materie nodig om deze zwakte te compenseren. Dit ongelooflijke grote con-
trast tussen de twee natuurkrachten, de zwaartekracht versus de elektromagnetische en
kernkrachten, noemen we het hiërarchieprobleem.
Een manier om die hiërarchie te visualiseren is als volgt: We kunnen vragen hoe zwaar een
proton zou moeten zijn opdat de zwaartekracht even sterk wordt als de elektrische kracht?
Dan vindt u dat dit deeltje zo zwaar moet worden als een bacterie. Deze massa noemen we
de Planckmassa, zo’n 1019 keer een protonmassa. U zult denken: een bacterie, dat is toch
niets, maar voor een deeltjesfysicus is dat ongelooflijk zwaar.Een deeltjesversneller die dit
deeltje kan maken moet zo groot zijn als het Melkwegstelsel. Dat is trouwens niet helemaal
flauwekul, het Melkwegstelsel werkt ook een beetje als een versneller, en produceert inder-
daad heel soms deeltjes met dit soort hoge energie.
We zouden ons ook kunnen vragen: hoe dicht moeten we twee protonen bij elkaar zetten
opdat de zwaartekracht even sterk wordt als de elektrische kracht die gevoeld wordt op de
gebruikelijke afstand die protonen hebben in een atoomkern (dat is zo’n 10-15 meter). Ze
zouden op de kleinste afstand moeten zitten die er in het universum denkbaar is: de zoge-
naamde Plancklengte. Die is 10-35 meter klein, een factor 1020 kleiner dan de kleinste
afstand die we op dit moment in de deeltjesversneller kunnen meten. Samengevat kunnen
we stellen dat de zwaartekracht zo’n ongelooflijk zwak verschijnsel is, dat we of naar
extreem hoge energieën of naar extreem kleine afstanden moeten kijken om de effecten op
elementaire deeltjes waar te nemen.
Op dat kleinste niveau wordt ook de ruimtetijd zelf onderhevig aan de wetten van de quan-
tumonzekerheid. Hoe dichterbij je gaat kijken, des te meer de ruimtetijd moet gaan fluctu-
eren. Het is dus niet een mooi glad oppervlak maar eerder een kabbelend beekje, en als je
dichterbij kijkt, zo dichtbij als de Plancklengte, dan wordt het een oceaan in het midden van
een orkaan. Men noemt dit wel het “ruimtetijdschuim”. De gebruikelijke meetkunde van de
ruimte wordt vervangen door iets dat nog het beste te vergelijken is met badwater waar een
dikke schuimlaag op ligt. Hoe dichter je daar met je neus opstaat, hoe moeilijker te zien is
waar het water eindigt en de lucht begint. Begrippen als ruimte en tijd worden betekenis-
loos op die Planckse afstanden. 
De Plancklengte is dus de kleinst denkbare afstand die er in de natuur te vinden is. Aan het
andere uiterste staat de grootst denkbare afstand, namelijk de grootte van het nu zichtbare
heelal: de Hubblelengte van zo’n 1026 meter. Die laatste afstand is natuurlijk variabel, het
is de grootte van het heelal op dit moment. Vroeger was hij kleiner, en later zal hij groter
worden. Precies tussen de Plancklengte en de Hubblelengte zit de grootte van een cel, een
honderdste millimeter of 10-5 meter. Typisch de afstand waarop de complexiteit van het
leven zich voordoet. 
Wanneer we het zichtbare universum verkleinen totdat het een omvang heeft ter grootte van
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een lichaamscel, dan is de grootte van een bacterie in dat kleine schaalmodel van het uni-
versum de kleinste afstand, de Plancklengte. We hoeven dus maar 60 keer tienvoudig te ver-
groten om van de allerkleinste tot de allergrootste afstand te komen. Hiermee hebben wij
een mooi compleet beeld van het volledige spectrum tussen de kleinste en de grootste
afstand. Maar de grootste vraag blijft: waarom is de wereld zo groot als hij is, en waarom
is die zwaartekracht zo zwak? Het antwoord op deze vraag zou verklaren waarom ons uni-
versum uit zoveel verschillende verschijnselen is opgebouwd met details in het hele kleine
en het hele grote.

De snaartheorie

Nu raak ik in zwaar theoretisch weer. Ik wil iets vertellen over de snaartheorie. De snaar-
theorie is op dit moment het enige theoretische raamwerk wat in staat is die ideeën van
Einstein en Bohr, van ruimtetijd als kromming door materie, en van de quantummechanica
en de virtuele deeltjes die daarbij horen, in een overkoepelende structuur te verenigen. Het
uitgangspunt van de snaartheorie is dat de wereld niet beschreven wordt door onvoorstel-
baar kleine puntdeeltjes. De theorie veronderstelt dat deeltjes zelf ook een uitgebreidheid
hebben. Het deeltje is een soort eendimensionaal elastiekje met een omvang van ongeveer
die Plancklengte. 
De snaartheorie heeft een zeer vreemde ontstaansgeschiedenis. Zij is begonnen als een for-
mule, die een hele prettige manier beschreef waarop kerndeeltjes zich zouden moeten
gedragen. Vijf jaar later werd duidelijk dat dit niet de beschrijving van een deeltje was maar
van een snaar. En pas weer vijf jaar daarna werd duidelijk dat deze theorie, die oorspron-
kelijk ontstaan is om de kernkrachten te begrijpen, op een fantastische manier de zwaarte-
kracht kon beschrijven. 
We kennen allemaal de snaren van een viool of een gitaar. Zo’n snaar die je kunt aantok-
kelen en die verschillende tonen heeft: een grondtoon, een eerste boventoon, een octaaf, de
kwint, de kwart, enzovoorts. Bij elk van de tonen trilt de snaar met een andere frequentie.
Op precies dezelfde manier trilt zo’n onvoorstelbaar kleine mathematische snaar. Het ver-
schil is alleen dat de tonen van dat snaartje zich manifesteren als deeltjes met bepaalde
eigenschappen. Iedere trilling van de snaar geeft een ander soort deeltje. En het wonderlij-
ke is dat het soort deeltjes dat je op deze manier vindt, niet alleen de materiedeeltjes zijn
die we om ons heen zien, zoals elektronen en quarks, maar ook een deeltje (het graviton)
dat de zwaartekracht kan beschrijven. Snaren geven dus automatisch aanleiding tot de
zwaartekracht. Die wordt er als het ware gratis bij geleverd.
De snaartheorie gedraagt zich bij lage energie, op grote afstand, als Einstein’s relativiteits-
theorie. Ze lijkt dus een fundamenteler principe te beschrijven, dat gravitatie en Einsteins
elegante beschrijving daarvan spontaan weet te genereren. En ook al die vreemde quantu-
meffecten passen heel mooi in de snaartheorie.
Uit de snaartheorie komt een aantal drastische voorspellingen. Een van die voorspellingen
is dat er extra dimensies zijn. Ik heb al gesproken over de vierde dimensie, de tijd, maar
volgens de snaartheorie stopt het daar niet. Er zijn nog zes of soms zelfs zeven extra ruim-
tedimensies. En u zult zich terecht afvragen: waar zijn die dan? Met een rietje kan ik dat
demonstreren. Bekeken vanaf grote afstand is een rietje een lijn. Daarop kunnen we alleen
maar lopen van de linker- naar de rechterkant. Maar van heel dichtbij bekeken is een rietje
een wereld op zich. Als een mier kunnen we daarop in de lengte en breedte rondlopen. Er
is een extra dimensie, maar die is klein en opgerold. 
In 1925, vlak na Einsteins ontdekking van de algemene relativiteitstheorie, vonden Kaluza
en Klein al iets fantastisch. Als je zo’n extra opgerolde dimensie veronderstelt en daarop
Einsteins theorie toepast, dan vind je in de vier grote ruimtetijddimensies, dus gewoon in
onze dagelijkse wereld, twee natuurkrachten. Niet alleen de zwaartekracht maar ook het
elektromagnetisme. Extra dimensies kunnen dus op natuurlijke wijze de verschillende
natuurkrachten verenigen.
Vanwege de enorme discrepantie tussen die twee natuurkrachten, die we al uitgebreid
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besproken hebben, moet die opgerolde dimensie dan wel heel klein zijn: ter grootte van de
Plancklengte. Hierdoor kan het idee van extra dimensies niet om de quantummechanica
heen. In de snaartheorie geeft de wijze waarop die dimensies zijn opgerold, aanleiding tot
het spectrum van deeltjes zoals we dat hier op aarde zien. We hebben al die elementaire
deeltjes in een prachtig model kunnen vatten, het Standaardmodel. Ik heb al verteld dat
slechts 4% van de totale fysica de natuur is, maar voor die 4% hebben we een akelig nauw-
keurige beschrijving. Het is voor de wiskundige beschrijving van die theorie dat Martinus
Veltman en Gerard ‘t Hooft in 1999 de Nobelprijs hebben gekregen. Maar waarom zijn er
bijvoorbeeld zes soorten quarks en niet acht? Is het Standaardmodel de enig mogelijke
beschrijving van de elementaire deeltjes?
De snaartheorie probeert die vraag op te lossen door te veronderstellen dat de keuze van die
deeltjes en hun interacties wordt bepaald door de wijze waarop de extra dimensies zijn
opgerold. Daarmee lijkt de snaartheorie een droom van Einstein te verwezenlijken, name-
lijk om alle fundamentele fysica terug te brengen tot de meetkunde van ruimte en tijd.

Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd

 



BUBBLE PUZZLES

door

Prof. dr D. Lohse
Department of Applied Physics and J. M. Burgers Centre for Fluid Dynamics, University of Twente

Bubbles are familiar to everybody from daily life. Nevertheless, their behavior is often very
surprising and unexpected - and in many cases still not understood. Bubbles also occupy an
important role in contemporary science, medicine, and technology. The goal of the article1 is
to convey both the relevance of the research on bubbles and the fun one can have with them. 

With their ubiquitous occurrence in a multitude of fluid systems bubbles occupy a very impor-
tant place in contemporary science and technology. One can readily cite a multitude of exam-
ples: the production and transport of oil (where bubbles are purposely injected to help lift heavy
oil to the surface), energy generation (where boiling is the key process in producing the steam
to drive turbines), the chemical industry (where gas-liquid reactors rely on bubbles to increase
the contact area between the phases), the oceans (where breaking-wave generated bubbles are
important sinks for atmospheric CO2), piezo-electric ink-jet printing (where they are just dis-
turbing),  bubble chambers in high-energy physics (where they used to signal the traces of ener-
getic particles), and many others.

In this article I will try to convey my fascination for bubbles. Starting from the most innocent
looking problem - a rising bubble in still water - I will move on to the formation of bubbles,
their oscillation, and their collapse. The bubble collapse can be extremely violent, as high-
lighted by the light emission at bubble collapse, called sonoluminescence. I will also point out
that the violence of the collapse is instrumented by some shrimp to kill prey animal and in
many technological applications such as ultrasound cleaning, sonochemistry, or lithotripsy. In
the final section I will point to further applications of bubbles in medicine.

Rising bubbles

The simplest building block of above mentioned systems is a single gas bubble in still water.
One expects that it rises straight upwards, due to the buoyancy force which is directed oppo-
site to the gravity. However, bubbles with a radius larger than about 0.8mm spiral or zigzag as
they rise. Why? It was Leonardo da Vinci who first pointed out this paradox and even drew ris-
ing spiraling bubbles2. Though the problem has now been tackled for decades and though the
phenomenon is ubiquitous in nature, technology, and even popular toys such as bubble
columns, the full answer is not yet known. The difficulties arise from the interaction of the bub-
ble with its own wake, from the free and thus deformable surface, and in experiments also from
surface inpurities on the interface which are unavoidable even in ultra-clean water. 

For bubbles in turbulence or for many interacting bubbles the problem is even more difficult.
Accurately calculating the dynamics of a few air-bubbles in turbulent flow is numerically still
infeasible. Approximations are therefore required. One of these approximations is to replace
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the sum of all stresses over the moving bubble-liquid interface by it effective bubble-size
dependent forces like the drag force, the lift force, the added-mass force, and the so-called his-
tory force (which is non-local in time) [1] and to approximate the effect of the bubble on the
flow by a point force. Obviously, for larger bubbles all these approximations get worse. In that
regime the bubble shape also shows strong deviations from sphericity, see figure 1. 

Dimensionless numbers for a rising bubble

In fluid dynamics the absolute values for the system size, the flow velocity or the fluid densi-
ty are not important for the behavior of the system. As the underlying dynamical equations can
be rescaled, all what matters are the ratios, e.g. of inertia forces to viscous forces or of capil-
lary forces to gravitational ones (“principle of similitude”). In other words, what is crucial are
the dimensionless numbers. For a single rising gas bubble in still fluid the physical quantities
are the bubble volume V (or the equivalent spherical diameter d = (6V/π)

1
3, the fluid viscosity

ν, the surface tension σ, the density ρ, and the gravitational acceleration g. For water at 20oC
these material constants are ν = (10-6m2/s ,σ=0.0072kg/s2, and ρ =1000kg /m3. The two
independent parameters of the system are the Eötvös number 

pd2g
Eo= σ
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Fig. 1. Parameter
space of rising bubbles,
taken from R. Clift, J.R.
Grace, and M.E.
Weber, Bubbles, drops
and particles
(Academics Press, New
York, 1978). The thin
lines characterize
constant Morton
number. E.g., water at
20oC has Mo= 3.10-11,
as easily obtained from
the material constants
of water given in box 1. 
The bubble shapes in
the various regimes are
sketched; the thick line
characterizes the
transition towards non-
spherical bubbles.
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which is the ratio of the gravity and the capillary force, and the Morton number 

gv4ρ3
Mo= σ 3

which only depends on fluid properties. The system answers with some rise velocity U(Eo,
Mo), which can be non-dimensionalized in many ways: e.g., as Reynolds number Re=Ud/v
(comparing inertial and viscous forces), as Weber number We=pU2 /σ (comparing inertial and
capillary forces), or as drag coefficient (comparing gravity and inertial forces). Various exper-
imental, theoretical, and numerical studies have been done to determine Re(Mo, Eo), mainly
for air bubbles in water [1], but a rigorous understanding could only be achieved in limiting
cases. A sketch of the parameter space of rising bubbles is shown in figure 1. 

Bubble formation

Bubbles can be injected in some fluid, but they can also form spontaneously. These sponta-
neously formed bubbles mainly contain liquid vapor instead of some other gas. This process of
bubble formation is called cavitation (or more precisely nucleation) and is familar to all of us
from boiling water. Cavitation can occur in a liquid when the local pressure p(x) drops below
the (temperature dependent) vapor pressure pv of the fluid. One way to achieve this is to
increase the water temperature as the vapor pressure is temperature dependent: At 20oC it is
pv=0.023bar, but at 100oC one has pv = 1bar and thus bubbling, boiling water. 

Another way to achieve cavitation is to increase the local flow velocity U(x). An easy experi-
ment is to insert a diffuser with a small cross section in some pipe flow, thus allowing for large
local flow velocities. For steady potential flow the corresponding local pressure p(x) can be
estimated from Bernoulli’s equation 

1p(x) + ρ(U(x))2 = const. (1)2

At ambient reference pressure of 1bar and at room temperature a water velocity of about 14m/s
is sufficient to nucleate bubbles.

Bernoulli’s estimate does not consider viscous effects, inhomogeneities such as walls, the gas
content of the fluid, or impurities. Indeed, in extremely purified water cavitation is known to
occur at much larger tensions (“negative pressures”) than in normal water - but still by far not
at the value calculated from the van der Waals forces between the water molecules. Crevices
at surfaces or remaining impurities in which sub-micron gas bubbles attach seem to play a
prominent role in the bubble nucleation process, but presently our understanding of cavitation
is still incomplete. 

Oscillating bubbles and the sound of rain

What happens to gas bubbles when the pressure is oscillating periodically? Due to the gas com-
pressibility, also the bubble will periodically oscillate around its ambient radius Ro (the radius
the bubble would have under ambient conditions): When the pressure is large, the gas in the
bubble is compressed; for low pressure the bubble expands. On the other hand, when the bub-
ble is kicked with only one pressure pulse, the bubble resonance frequency ƒo survives longest,
as all other frequencies are damped out earlier. To calculate the resonance frequency, one needs
the restoring force which results from the pressure in the gas bubble. For large enough bubbles
Ro >> σ / Po ≈ 1 µm it is given by the ambient pressure Po and the actual radius R(t), finally
resulting in the resonance frequency [2]

1 3 γ Poƒo = √ (2)
2π ρR2

o

Bubble puzzles



36 Diligentia

Here is the polytropic exponent.
For air bubbles (γ = 1.4) in water
under standard conditions equation
(2) reduces to ƒoRo =3kHz mm.
Most remarkably, this eigenfre-
quency of bubbles can be heard as
the underwater sound of rain.
When rain drops fall on a calm
lake, the underwater sound is not
generated at drop impact. What is
happening is that at impact a small
air bubble is entrained, see figure
2. Due to the violent entrainment
process, the bubble experiences a
pressure kick and is subsequently
oscillating at its eigenfrequency
[3]. We hear the corresponding
sound emission 

/
ρR . ..

Ps(r,t ) = (2R+RR) (3)
r

at (large) distance r from the bubble at the delayed time  t`= t+r/c  (c is the speed of sound in
water). Typically, the entrained bubble has a radius around 0.2mm, corresponding to a reso-
nance frequency around ƒ =15kHz, which is in the audible range. If the rain drop is too small
or too large, no bubble is entrained and the sound is shut off. Correspondingly, surfactants can
suppress air entrainment and the sound of rain [3]. 

Another example of air entrainment in liquid can be demonstrated in the following simple
experiment [4]: A cylinder filled with a water-glycerol mixture is vertically shaken close to the
resonance frequency of the liquid column. Due to a parametric (Faraday) instability the radial
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Fig. 2. A drop falling on a water
surface can create a bubble
(snapshots, left part in each frame)
whose oscillations are audible as
the sound of rain (sound track,
right part in each frame). The drop
diameter is 3mm, its velocity at
impact 2m/s, and the pictures are
taken at (a)-3ms, (b) 0ms, (c) 2ms,
(d) 6.5ms, (e) 14.5ms, (f) 20ms, (g)
20.5ms, (h) 21ms, (i) 21.5ms, (j)
35.5ms. Note that there is no sound
at drop impact (picture (b)) and
that the bubble first appears in
picture (g), just as when the sound
emission sets in. Picture taken
from A. Prosperetti, L.A. Crum,
and H.C. Pumphrey, J. Geophys.
Res. 94, 3255-3259 (1989); see
also ref. [3].
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surface wave steepens more and more. Eventually, the elevated fluid mass in the center of the
cylinder has enough kinetic energy to create a cavity when falling down, see figure 4: The cavi-
ty is then pinched off due to the hydrostatic pressure and a big air bubble forms. At pinch off,
two fluid jets form, one upwards which eventually shoots fluid into the air, and one down-
wards, inwards the entrained bubble. Moreover, at pinch-off a second much smaller bubble is
formed (first visible in frame (i)) which is pushed away after the downward jet has completely
pierced the big cavity. 

As a pecularity we mention that “bubbles” can also occur in sand. Once objects fall on soft
decompactified sand, a void develops, very similar as that one in water seen in figure 2. That
void collapses and a jet arises, just as in water [6]. This series of events even occurs when the
object is released directly from the sand surface, i.e., with impact velocity zero, as seen from
figure 3, taken from ref. [7].

Collapsing bubbles

Bubbles can also sound less melodic than the sound of rain. In World War I, the Royal Navy
approached Lord Rayleigh with the problem of damaged ship propellers of fast-going boats
and submarines. Lord Rayleigh confirmed earlier speculation that it collapsing bubbles are the
origin thereof. The phenomenon is now called cavitation damage: The ship propellers are rota-
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Fig. 3. Six snapshots from the sinking-ball experiments for m=133 g. At t=0 ms the ball is
released, and immediately sinks into the sand; at t≈130 ms a jet emerges, reaching its final
height at t≈180 ms. After approximately 600 ms the entrapped air bubble reaches the
surface. Figure taken from ref.[7].



38 Diligentia

Bubble puzzles

Fig. 4. Air entrainment in a 11cm diameter cylinder partially filled with a water-glycerol
mixture and shaken at resonance frequency (8.1 Hz)[4]. The air-liquid interface is dark in
these picture due to the light reflection. After many oscillations, the elevated fluid mass in
the center of the cylinder has enough kinetic energy to form a void when falling down 
(a-d). The cavity is then pinched off, leaving behind a stream of microbubbles (e-g).
Upwards and downwards jets have developed (h-i). The upward jet eventually shoots fluid
into the air, whereas the downward jet is piercing the big cavity (j-o). The times are (a) -
56.5 ms, (b) -27.5 ms, (c) -12.5 ms, (d) -8.5 ms, (e) -3.5 ms, (f) -1.5 ms, (g) +0.5 ms, (h)
2.5 ms, (i) 3.5 ms, (j) 5.5 ms, (k) 10 ms, (l) 15.5 ms, (m) 14 ms, (n) 45 ms, (o) 96.5 ms. This
movie has been taken by Marijn Sandtke in our Twente Physics of Fluids group. 
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ting so fast that the pressure near the blades drops below the water vapor pressure. Consequent-
ly, bubbles form (see figure 4) and thereafter violently collapse. The collapse can be so violent
that the ship propeller gets damaged. Lord Rayleigh (Philos. Mag. 34, 94 (1917)) mathe-
matically described the dynamics of such a collapsing void in water (assumed to be spherical
and having the radius R(t)) and laid the foundation of what is now called Rayleigh-Plesset
equation [2, 5],

.. 3 . 2 1                                     R
.            

2σ
RR + R  = [pg po p(t) 4η ]. (4)

2           ρ                               R          R   

Here η denotes the dynamic viscosity, pg(R(t)) the gas pressure inside the bubble, and P(t) a
time dependent external pressure. 

The energy focusing property of the Rayleigh-Plesset dynamics can already be seen by neglect-
ing all term on the right hand side of eq. (4), i.e., by considering only the inertial terms,
RR

..
+ -32 R

.
2= 0. Integration immediately gives R(t)=Ro((t

*
−t)/t

*
)2⁄5 with the remarkable feature of

a divergent bubble wall velocity as t approaches the time of the void collapse. It is this finite
time singularity which leads to the cavitation damage. It is eventually cut off by the adiabatic
compression (and thus heating) of the gas inside the bubble and by the sound emission at bubble
collapse [8], or in many cases also by the disintegration of the bubble. The emitted sound pres-
sure (3) obviously also diverges.

Even nowadays cavitation damage to the ship propellers is one of the limiting factors for the
speed of boats. Due to Bernoulli’s law (1) cavitation is unavoidable at high speeds. So the art
is to design the ship propellers such that the bubble collapses occur away from the ship pro-
peller and do not cause any damage. 

However, cavitation damage can also be beneficial - at least for some species. The “snapping
shrimp” (alpheus heterochaelis and others) employ it to stun and even kill prey [9]. The most
distinct feature of this animal is a giant claw which can rapidly be closed and makes a loud
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Fig. 5. Cavitating bubbles
generated by a fast ship
propeller. Photo taken by G.
Kuiper, Marin, 
Netherlands. The bubbles
can damage the ship
propeller when they
collapse next to it.
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popping sound. It was believed that the claw halves hitting each other were the origin of the
sound. High speed video imaging and parallel sound detection revealed [9] that a thin water jet
originates at claw closure. The jet is so fast that according to Bernoulli’s law (1) a cavitation
bubble develops, see figure 6. When the bubble collapses, sound is emitted in form of a shock
wave with fatal effect on the prey. The victim is then picked up by the second (normal-size)
claw and eaten. The generated sound at bubble collapse has a broad-band spectrum, corre-
sponding to the delta-peak in time at bubble collapse. To the human ear, this cavitation noise
sounds like popping pop-corn. As the snapping shrimp live in large colonies (e.g. in San Diego
Bay or around Florida), they can generate noise so loud that it disturbs submarine communi-
cation. Likewise, submarines have used snapping shrimp colonies to hide which has made this
animal unpopular with the US Navy. 

Applications of cavitating bubbles in technology

Not only the snapping shrimp benefit from cavitating bubbles, but also the species homo
sapiens: Cavitation and collapsing bubbles play a crucial role in lithotripsy, the destruction
of kidney or bladder stones with focused strong ultrasonic pulses. Probably the best known
application of cavitating bubbles is it ultrasound cleaning - at least for those who have their
eye-glasses cleaned in some ultrasound bath at the opticians. For this application a strong
ultrasound horn is put into water. Bubbles cavitate in particular at surfaces such as the eye
glass and dirt particles are flushed away through micro-streaming effects. Similar set ups are
used on a much larger scale for ultrasound cleaning in industry. Though a quantitative under-
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Fig. 6. Top row: High-speed video recording (0.5ms interframe time) of the claw closure of
the snapping shrimp: A fast water jet is emitting, generating edge cavitation. The collapse of
the bubble is seen in the last frame; only microbubbles remain. The bottom left figure shows
the measured and calculated bubble radius: The points are the measured data, the solid line
results from our Rayleigh-Plesset based theory (equation (4)); the dashed line is the assumed
pressure reduction due to the jet. The bottom right figure shows the corresponding calculated
(from equation (refsound), top part of figure) and measured (bottom part) sound emission
from the bubble. Taken from [9]. 
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standing of ultrasound cleaning is still not achieved, an ultrasound washing machine seems
technologically possible. 

Another important technological application of cavitating bubbles is sonochemistry [10], the
enhancement of chemical reactions through ultrasound. For some reactions spectacular
enhancement rates of several orders of magnitude have been achieved. The catalytic effect
originates from the extreme temperature and pressure conditions inside the gas bubbles at col-
lapse which lead to dissociation of molecular gases. The resulting radicals trigger chemical
reactions. 

Light emitting bubbles: sonoluminescence

Cavitating bubbles generated by ship propellers, in lithotripsy, in sonochemistry, or by snap-
ping shrimp disintegrate at bubble collapse because bubble shape instability develops.
However, under other conditions this need not be the case, and one can achieve controlled and
stable cavitation. This phenomenon was discovered in 1989 by Felipe Gaitan, then a graduate
student at the University of Mississippi working with Larry Crum [11] and became known as
single bubble sonoluminescence [8, 11]. A micron-sized bubble is acoustically trapped in a
water-filled flask at resonance. The driving pressure is typically Pa=1.2-1.4bar, the driving
frequency 20-40kHz, and the air saturation in the water is typically 20-40%. Once per cycle, at
the above explained Rayleigh collapse, the bubble emits a short pulse of light, that typically
lasts 100-300ps. The origin of the light is thermal bremsstrahlung: At the adiabatic collapse,
the gas inside the bubble gets heated, presumably up to about 15000K. Consequently, the gas
partly ionizes and at recombination, light emission occurs [8]. 

Though the energy focusing power at the bubble collapse is about 12 orders of magnitude and
the light emission is rather spectacular, it is negligible from an energy balance point of view:
The majority of the incoming acoustic energy is emitted again as sound (at the violent bubble
collapse and therefore at much higher frequencies), is converted into heat, or is eaten up by
chemical reactions [12]. Therefore single bubble sonoluminescence can be understood as “illu-
minated cavitating bubble dynamics”, and indeed the discovery of single bubble sonolumines-
cence gave cavitation physics a boost. The backbone of the theoretical understanding again is
the Rayleigh-Plesset equation [5]. It is also the bubble dynamics as developed by Lord
Rayleigh, Plesset, Prosperetti, and others which determines the conditions under which stable
single bubble sonoluminescence can occur. These are [8] (i) the threshold for the Rayleigh col-
lapse to occur, (ii) the shape stability of the bubble, (iii) its diffusive stability, and (iv) the
chemical stability of its ingredients. When applying these criteria, the phase diagram of sono-
luminescence can quantitatively be calculated, see figure 7. 

The chemical activity inside the bubble is a consequence of the high temperatures achieved. In
fact, the sonoluminescing bubble can be viewed as a high temperature, high pressure micro-
laboratory or reaction chamber [13], which can be controlled through the external parameters
such as forcing pressure, frequency, or dissolved gas concentration. When the bubble is
expanding, gas dissolved in the liquid and liquid vapor are entering the bubble. At the adiabat-
ic collapse, these gases are partly trapped inside the hot bubble, and react. E.g., nitrogen mol-
ecules will first dissociate to nitrogen radicals and later react to NH, NO, etc, which all dis-
solve readily in water when the bubble cools down and re-expands. Subsequently, the next
reaction cycle starts.

Single bubble sonoluminescence can be viewed as the hydrogen atom of cavitation physics,
as single spherical bubble cavitation is the simplest building block of a sound driven bubbly
fluid, just as hydrogen is for more complicated atoms, molecules, or solid states. It is
astounding how many sub-disciplines of physics and chemistry have been necessary to
understand this conceptally simple building block: a single bubble oscillating in a sound
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field. These sub-disciplines range from acoustics, to fluid dynamics, to plasma physics, ther-
modynamics, atomic physics, spectroscopy, chemistry, dynamical system theory, and applied
mathematics in general.

Just as the understanding of heavier atoms, molecules, or solid matter poses more difficulties
than that of hydrogen, interacting bubbles, bubbles close to walls, or bubbly fluids are more
difficult to understand than an isolated cavitating bubble. The famous picture of a collapsing
bubble close to a wall is shown in figure 8. Due to the asymmetry jets can develop which are
directed towards the wall. Most of us will have observed a related phenomenon: In champagne,
bubbles tend to sit just under the fluid surface for some time. When the interface breaks, the
cavity at the surface collapses and a jet forms, shooting little drops of champagne into the air
[14]. 

Medical applications of bubbles

Understanding bubble-bubble and bubble-wall interaction is also crucial for many applications
of bubbles in medicine. In the last years bubbles have become increasingly popular as ultra-
sound contrast enhancers in ultrasound diagnostics [15]. A solution of micron-sized bubbles is
injected into the blood-stream. Normally these bubbles are coated to avoid clustering and to
prevent dissolution under the action of surface tension overpressure. The bubbles scatter ultra-
sound (typically with a frequency around the resonance frequency 1-3MHz) more efficiently
than tissue or blood, thus allowing for an efficient flow visualization. For strong ultrasound the
bubbles emit sound also in higher harmonics. This allows for a better contrast to tissue which
scatters sound mainly in the fundamental frequency. 

Bubble puzzles

Fig. 7. Phase diagram of single bubble sonoluminescence in the forcing pressure vs argon
concentration parameter space [8]. There are three different regions: stable SBSL, unstable
SBSL, and no SBSL. The experimental data points (dots in the respective color of the region)
are in reasonable agreement with the predictions. 
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A very important application of bubbles in ultrasound diagnostics is reperfusion imaging of the
heart muscle (“myocardium”). The injected bubbles floating through the veins in the heart
muscle scatter the sound which is then detected. Now a strong ultrasound pulse is applied
which destroys the bubbles due to their shape instability. Correspondingly, the scattered sound
signal nearly vanishes. However, after a second or so new bubbles flow into the heart muscle,
again giving a scattering signal. From the time constant of the signal-recovery process conclu-
sions on potential damage of the heart can be drawn. 

A new trend is the application of the same kind of microbubbles that is common in ultrasound
diagnostics in therapy, where the bubbles can act as vectors for directed drug delivery and gene
transfection into living cells. Recently it has been shown that the permeability of cell walls for
large molecules (both drugs and genes) is dramatically increased in the presence of ultrasound
and microbubbles [16]. The nature of the mechanism behind this phenomenon is not under-
stood today. The above mentioned jet formation, induced by collapsing bubbles, is one of the
candidates for enhancing cell wall permeation: Electron micrographs of insonated leukemia
cells show conspicuous holes in their walls [17]. Thus, jet cavitation damage and cell wall per-
meation could be two manifestations of the same process. However, other high-energy processes
besides jets are associated with the bubble collapse and could be important: shear and pressure
forces, sound waves, and shock waves also provide significant mechanical interactions between
bubble and cell.

In any case, to further optimize the process of local drug delivery or gene transfection with the
help of bubbles it will be crucial to obtain a better understanding of both the hydrodynamic [1]
and the acoustic forces acting on bubbles, i.e., to control the bubbles [18]. Given that even the
dynamics of a rising bubble in still water is not fully understood (as pointed out in the begin-
ning of this article), this task is really challenging. 
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Fig. 8. Photo of an asymmetrically collapsing bubble next to a wall, taken by Larry Crum.
L.A. Crum, J. de Physique Colloque 40, 285  (1979).
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Noten
1. See also: D. Lohse, “Bubble puzzles”, Physics Today 56, No. 2, 36 (2003).
2. For a historical discussion see C.D. Ohl, A. Tijink, and A. Prosperetti, J. Fluid Mech., 428, 271 (2003).
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OP ZOEK NAAR HET BREIN ACHTER ONS GEHEUGEN

door

Prof. dr Johan J. Bolhuis
Gedragsbiologie, Departement Biologie, Universiteit Utrecht

Het belang van het geheugen

Het geheugen is één van de belangrijkste cognitieve functies van mens en dier. Vanuit een func-
tioneel oogpunt is het vermogen om te leren en te onthouden cruciaal voor de overleving van
het individu. Het geheugen vormt de basis voor onze individuele persoonlijkheid en identiteit.
Het geheugen maakt ons tot wat we zijn. Dit wordt op een schrijnende manier duidelijk
gemaakt in het geval van patiënten met geheugenverlies. Het is niet voor niets dat het geheu-
gen een belangrijk thema is in de wereldliteratuur. Het beroemdste voorbeeld is de Franse
auteur Marcel Proust, die in zijn omvangrijke meesterwerk ‘A la recherche du temps perdu’
(Op zoek naar de verloren tijd) een literaire analyse geeft van het geheugen. In een beroemde
passage krijgt de ik-figuur lindebloesemthee geserveerd, met daarbij een speciaal soort koek-
je, de madeleine:

“Maar op het moment dat deze met koekkruimels vermengde slok thee mijn gehemelte
raakte, kreeg ik een schok en concentreerde ik mijn aandacht op wat er voor buitenge-
woons in mij gebeurde. Een heerlijk gevoel van vreugde, waarvan ik de oorzaak niet
kende, had zich van mij meester gemaakt en isoleerde mij van mijn omgeving. Terstond
lieten de wisselvalligheden van het leven me onverschillig, rampen werden onschuldig,
de kortheid ervan was maar bedrieglijk (…) Ik voelde mij niet meer middelmatig, afhan-
kelijk van de omstandigheden en sterfelijk”

Uiteindelijk realiseert de ik-figuur zich waardoor het geluksgevoel wordt veroorzaakt dat door
het drinken van de thee met koekkruimels wordt opgewekt. Het is de herinnering aan Combray,
het dorpje waar hij vroeger als kind bij zijn tante logeerde: 

“(...) alle bloemen uit onze tuin en uit die van meneer Swann, en de waterlelies in de
Vivonne, en al die brave mensen uit het dorp met hun woninkjes en de kerk en heel
Combray met zijn omgeving, de huizen, de tuinen, dat allemaal hervond zijn vorm, werd
tastbaar en kwam tevoorschijn uit mijn kopje thee.”

Sporen zoeken in het brein

In het onderzoek naar de hersenmechanismen van geheugen zijn twee vragen belangrijk: (1)
Wat gebeurt er in het brein tijdens leren en de vorming van geheugen? (2) Waar in het brein
gebeurt het? Hersenonderzoekers zien zich gesteld voor een immense opgave. De menselijke
hersenen hebben naar schatting 100 miljard zenuwcellen of neuronen (zie figuur 1). Ieder neu-
ron staat in verbinding met 10.000 tot 100.000 andere neuronen. Dit zijn bijna onvoorstelbare
aantallen. De Britse neurowetenschapper Susan Greenfield heeft becijferd dat, indien we het
aantal verbindingen tussen neuronen zouden tellen, 1 verbinding per seconde, we daar 32 mil-
joen jaar over zouden doen. Greenfield vergelijkt ons brein met het Amazone oerwoud: de her-
senen hebben ongeveer evenveel neuronen als er bomen staan in het regenwoud. Als we de ver-

Op zoek naar het brein achter ons geheugen

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 83. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 1 november 2004.



46 Diligentia

gelijking doortrekken betekent dit, dat er evenveel verbindingen tussen neuronen zijn in de her-
senen als er bladeren zijn aan de bomen van het Amazone regenwoud. Daar komt bij dat het
brein een enorm complexe structuur is en we nog betrekkelijk weinig weten over de functie van
de verschillende hersengebieden. 
Op de vraag wat er gebeurt in het brein tijdens de vorming van geheugen, is al aan het eind van
de negentiende eeuw een antwoord gegeven door de Italiaanse onderzoeker Tanzi. Zijn publi-
caties waren echter niet algemeen bekend (wellicht doordat hij in het Italiaans schreef) en het
duurde ruim vijftig jaar totdat de Canadese psycholoog Donald Hebb het idee van Tanzi uit-
werkte, en suggereerde dat geheugenvorming gepaard gaat met veranderingen in de effectivi-
teit van bestaande verbindingen tussen neuronen. De Spaanse neuroanatoom Ramon y Cajal,
een tijdgenoot van Tanzi dacht dat leren gepaard ging met de vorming van nieuwe verbindin-
gen tussen neuronen. Tegenwoordig geven de meeste onderzoekers de voorkeur aan de sug-
gesties van Tanzi en Hebb. Daarbij is de heersende idee dat er bij de vorming van geheugen
structurele veranderingen plaatsvinden in de verbindingen tussen neuronen, op het niveau van
synapsen (Figuur 1). 
Om te kunnen onderzoeken of er structurele veranderingen plaatsvinden in  het brein tijdens
leren en de vorming van geheugen, moeten we eerst weten waar in de hersenen deze verande-
ringen plaatsvinden. De vraag naar de localisatie van de hersenmechanismen van geheugen is
cruciaal; we zullen zien dat het onderzoek onduidelijke resultaten oplevert als deze vraag niet
als eerste gesteld wordt. De Amerikaan Karl Lashley (1890-1958) is beroemd geworden door
zijn zoektocht naar het ‘engram’, een veelgebruikte term voor het neurale substraat voor leren
en geheugen. Lashley heeft vele experimenten verricht met ratten, waarvan hij het leervermo-
gen onderzocht door ze door allerlei doolhoven te laten lopen. Hij bracht lesies aan in ver-
schillende delen van de cortex (hersenschors) van de rat, of hij isoleerde hersendelen van elkaar
door de onderlinge verbindingen door te snijden. Lashley vond wel effecten van het lederen
(beschadigen) van de cortex op het leervermogen van de ratten, maar het maakte niet uit waar
de lesies waren geplaatst. Hoe groter de lesie, hoe groter het effect op het leervermogen, onaf-
hankelijk van de plaats van de lesie.  De arme Lashley raakte steeds meer gefrustreerd in zijn
zoektocht naar het engram, en riep uiteindelijk wanhopig uit: “I sometimes feel, in reviewing
the evidence on the localization of the memory trace, that the necessary conclusion is that lear-
ning just is not possible”. We zullen zien dat sinds Lashley de hoop op localisatie van het
‘engram’ is toegenomen, als gevolg van de betere technieken die de moderne neurobioloog tot
zijn beschikking heeft.  

Geheugenverlies

Het onderzoek naar de hersenmechanismen van het geheugen kreeg een belangrijke impuls in
het midden van de vorige eeuw, toen bekend werd dat bepaalde hersenbeschadigingen bij de
mens leidden tot geheugenverlies of amnesie. Eerder was al bekend dat geheugenverlies het
gevolg kan zijn van hersenbeschadigingen na ongelukken of hersenbloedingen. In de vijftiger
jaren werden echter ook in toenemende mate delen van de hersenen verwijderd door hersen-
chirurgen, als laatste redmiddel bij ernstig zieke patiënten. Deze chirurgische ingrepen bleken
soms ook tot geheugenverlies te leiden. Het beroemdste geval is dat van patiënt H.M., die leed
aan een ernstige vorm van epilepsie. Toen alle gangbare vormen van therapie geen effect sor-
teerden werd besloten tot een chirurgische ingreep, waarbij delen van de temporale kwabben
werden verwijderd (figuur 2). In een reconstructie gaf de chirurg, William  Scoville, aan dat hij
met name in beide hersenhelften de hippocampus en delen van de amygdala had verwijderd,
alsmede delen van de omliggende cortex (figuur 2). De operatie was een succes, omdat H.M.
daarna nog zelden een epileptische aanval kreeg. Echter, het bleek al gauw dat de patiënt leed
aan een ernstige vorm van geheugenverlies. H.M. leeft nog steeds en is wellicht de meest
bestudeerde patiënt in de geschiedenis van de neuropsychologie. Aanvankelijk werd hij onder-
zocht door de Canadese psychologe Brenda Milner, die haar eerste resultaten publiceerde in
een klassiek geworden artikel, samen met Scoville. Er zijn vele anekdotes over H.M. bekend,
waaruit blijkt hoe erg het gesteld was met zijn geheugen. Hij leed aan geheugenverlies voor
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Fig. 1. Schematische weergave van een zenuwcel (neuron) met uitlopers. In detail is een
synaps weergegeven, waar informatie-overdracht plaatsvindt tussen de uitloper (het axon)
van het neuron rechtsboven en het neuron linksonder. 
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Fig. 2. Links: Schematische weergave van de menselijke hersenen, bezien van de onderkant.
Middenin aan de onderkant is de hersenstam te zien, met daaronder de gegroefde structuur
van de kleine hersenen. Bovenaan is de frontale kwab zichtbaar, met daarop de bulbus
olfactorius en de reukzenuwen. Aan de beide zijkanten bevinden zich de temporale kwabben,
met aan de buitenkant de entorhinale en perirhinale cortex, en binnenin de hippocampus en
de amygdala. Rechts: Dwarsdoorsnede door de hersenen, waarin de verschillende gebieden
nogmaals zijn aangegeven.

Fig. 3. Schematische weerga-
ve van geheugenverlies. Op
de y-as staat een arbitraire
maat voor de sterkte van het
geheugen. De x-as is een tijd-
schaal, waarop het tijdstip
van de operatie of het trauma
is weergegeven dat leidde tot
het geheugenverlies.
Geheugenverlies betreffende
informatie van vóór de ope-
ratie noemen we retrograde
amnesie, terwijl geheugenver-
lies na de operatie anterogra-
de amnesie wordt genoemd.
Vaak is er een gradiënt in de
retrograde amnesie, waarbij
de patiënt zich recente
gebeurtenissen niet kan her-
inneren, terwijl deze zich
gebeurtenissen uit het verre
verleden even goed herinnert
als normale proefpersonen. 
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zowel informatie van vóór als na de operatie, respectievelijk retrograde en anterograde amne-
sie genoemd (figuur 3). Zoals wel vaker bij patiënten met geheugenverlies bleek H.M. een gra-
duele retrograde amnesie te hebben: hij kon zich weinig of niets herinneren van recente gebeur-
tenissen, maar wist veel over gebeurtenissen uit het verre verleden. Op een dag kreeg hij van
een zuster een lift van het ziekenhuis naar huis. Daarbij gaf hij de zuster aanwijzingen hoe ze
moest rijden om bij zijn woning uit te komen. Toen ze uiteindelijk aankwamen bleek het
H.M.’s vroegere woning te zijn, waaruit hij drie jaar tevoren was verhuisd: hij was vergeten
waar hij nu woonde.  Toen H.M. nog in het ziekenhuis  lag werd hij eens bezocht door een
familielid. Tijdens het gesprek werd hem  verteld dat zijn favoriete oom was overleden. Hij was
hevig geëmotioneerd door dit droevige nieuws. Na enige tijd noemde de bezoeker de naam van
de oom opnieuw, en zei hoe erg het was dat deze overleden was. H.M. reageerde geschokt op
deze mededeling, alsof hij deze voor het eerst hoorde. Dit herhaalde zich nog enige malen tij-
dens het gesprek. Het werd duidelijk dat H.M. informatie die hem werd medegedeeld (zelfs het
trieste nieuws van het overlijden van zijn oom) zeer snel weer was vergeten. 
Een andere beroemde patiënt met geheugenverlies wordt aangeduid met de initialen N.A. Als
jongeman kreeg N.A. bezoek van een vriend, die een miniatuur degen van de muur haalde
waarmee hij een schijngevecht aanging. Per ongeluk raakte hij daarbij N.A., waarbij de degen
zijn oogkas binnendrong en uiteindelijk diens dorsomediale thalamus doorboorde. Na dit
onfortuinlijke incident bleek N.A. te lijden aan geheugenverlies. De amnesie van N.A. lijkt
veel op het geheugenverlies dat optreedt bij patiënten met het syndroom van Korsakoff. Dit
zijn vaak alcoholisten die door hun overmatige drankgebruik te weinig goede voeding binnen-
krijgen, met name te weinig vitamine B1.  Dit kan uiteindelijk leiden tot hersenbeschadigin-
gen, onder meer van de dorsomediale thalamus. 

Verschillende vormen van geheugen

Bij vrijwel alle patiënten met geheugenverlies is gevonden dat bepaalde vormen van geheugen
intact zijn. Op grond van deze resultaten is een indeling gemaakt van de verschillende vormen
van geheugen die er geacht worden te zijn. Het belangrijkste onderscheid is dat tussen het
declaratieve en het procedurele geheugen. 
Declaratief geheugen wordt ook wel expliciet geheugen genoemd; het betreft het vermogen om
specifieke gebeurtenissen te onthouden, waarvan je je bewust bent en waarover je iets kunt ver-
tellen. Het procedureel geheugen, ook wel impliciet geheugen genoemd, omvat bepaalde vaar-
digheden en gewoonten, en eenvoudige vormen van associatief leren zoals klassiek conditio-
neren. Bij deze vorm van geheugen kunnen proefpersonen iets leren zonder zich er van bewust
te zijn dat ze iets leren. Bij patiënten met geheugenverlies is het declaratieve geheugen meest-
al aangetast, terwijl het procedurele geheugen vaak intact is. Hoewel zulke patiënten zelfs
belangrijke gebeurtenissen niet kunnen onthouden, hebben ze aanmerkelijk minder moeite met
bepaalde vaardigheden, zoals het lezen van woorden in spiegelschrift. Ook associatief leren is
vaak intact bij deze patiënten. Ook associatief leren is vaak intact bij deze patiënten. Bij-
voorbeeld, patiënt H.M. deed mee aan een experiment betreffende klassiek conditioneren, een
vorm van leren die het eerst door Pavlov is beschreven. In dit experiment werd steeds met een
buisje een beetje lucht op de oogbol van de patiënt geblazen vlak nadat deze een geluid had
gehoord. Wanneer lucht op onze oogbol wordt geblazen zullen wij meteen het betreffende oog-
lid sluiten, en H.M. was daarop geen uitzondering. Wanneer deze gepaarde aanbieding van de
twee stimuli (de lucht en het geluid) enige malen werd herhaald trad klassiek conditioneren op:
H.M. sloot zijn ooglid ook als het geluid weerklonk zonder dat er nog lucht op zijn oogbol werd
geblazen. Blijkbaar had hij een associatie gevormd tussen het geluid en de lucht die op zijn oog
werd geblazen. H.M. kon dus wel degelijk iets leren. Echter, toen de onderzoekers na de expe-
rimentele sessie met hem de gebeurtenissen van die dag wilden evalueren, ontkende H.M. dat
hij aan een leertaak was onderworpen, en wist hij niets van lucht die op zijn ogen was gebla-
zen. Een duidelijke illustratie van het feit dat H.M.’s procedurele geheugen (waar ook klassiek
conditioneren onder valt) intact is, terwijl zijn declaratieve geheugen volledig afwezig lijkt te
zijn, en hij zich niets van de specifieke gebeurtenissen kan herinneren. 
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Diermodellen voor geheugenverlies

Toen de klinische gegevens betreffende patiënten met geheugenverlies bekend werden, gingen
veel hersenonderzoekers zich wijden aan het ontwikkelen van een diermodel voor amnesie.
Omdat de hippocampus de structuur leek te zijn die bij veel patiënten met geheugenverlies
beschadigd was, richtte men zich om te beginnen op dit hersengebied. Veel van dit onderzoek
is verricht aan ratten en apen. Omdat men in het midden van de vorige eeuw nog geen metho-
den had ontwikkeld om hersenscans te maken, bediende men zich in die tijd voornamelijk van
de techniek van het lederen (beschadigen) of het verwijderen van de hippocampus. Bij apen
werd dan vaak chirurgisch – uiteraard onder verdoving – de hippocampus uit beide hersen-
helften verwijderd door deze er met een pompje letterlijk uit te zuigen. Aanvankelijk waren de
resultaten ontmoedigend en dreigde men ten prooi te vallen aan de frustraties waardoor eerder
Lashley zozeer werd gekweld. Echter, met het vervolmaken van de leertaken voor de apen
bleek dat er inderdaad ingrijpende amnesische effecten waren van verwijdering van de hippo-
campus. Het heeft tot aan het begin van de jaren negentig geduurd totdat men kritischer ging
kijken naar de hoeveelheid hersenweefsel dat in de operaties werd verwijderd. Dat was vaak
omvangrijk en omvatte niet alleen de hippocampus maar ook de amygdala, alsmede de omlig-
gende cortex (fig. 2). Uitvoerige analyses toonden aan dat het geheugenverlies bij de apen hele-
maal niet het gevolg was van het verwijderen van de hippocampus (of van de amygdala), maar
veleer te wijten was aan beschadiging van de omliggende delen van de cortex. Uit een latere
(MRI) hersenscan van patiënt H.M. is inmiddels gebleken dat delen van zijn hippocampus
gespaard zijn, maar dat bij de operatie ook delen van de omliggende cortex waren verwijderd. 

Brein en geheugen: twee strategieën

Grofweg kunnen we in het onderzoek naar de hersenmechanismen van geheugen twee strate-
gieën onderscheiden, die we voor het gemak de ‘top-down’ en de ‘bottom-up’ strategie zullen
noemen. In de ‘top-down’ benadering wordt vooraf verondersteld dat een bepaald hersengebied
of een bepaald neuraal mechanisme betrokken is bij de vorming van geheugen. Deze benade-
ring werd reeds geïllustreerd in de zoektocht naar diermodellen voor amnesie. Op grond van
klinische gegevens gingen onderzoekers er vanuit dat de hippocampus de cruciale hersen-
structuur was voor het geheugen. De ‘waar’ vraag werd dus omzeild en men nam voetstoots
aan dat de hippocampus de structuur was waar het om draaide. In de alternatieve, ‘bottom-up’,
benadering wordt juist vantevoren geen uitspraak gedaan over het mogelijke mechanisme of de
locatie daarvan. De eerste zorg bij deze benadering is localisatie van het hersengebied waar tij-
dens leren en geheugenvorming bepaalde veranderingen optreden. De enige aanname bij deze
benadering is eigenlijk dat er localisatie is van het neurale substraat voor geheugen. Verder
wordt er vanuit gegaan dat de vorming van geheugen gepaard gaat met structurele veranderin-
gen in het brein, welllicht volgens de voorstellen van Hebb. In het vervolg zullen beide strate-
gieën worden besproken, om te beginnen een typische ‘top-down’ benadering: long term poten-
tiation (LTP). Daartoe moeten we eerst nader ingaan op de vraag onder welke voorwaarden
structurele veranderingen in het brein plaatsvinden. 

De voorwaarden voor neuronale plasticiteit: de Hebb synaps

We hebben gezien dat Donald Hebb suggereerde dat de vorming van geheugen leidde tot struc-
turele veranderingen in het brein, betreffende verbindingen tussen neuronen. De vraag is dan:
wanneer vinden zulke structurele veranderingen plaats? Ook op deze vraag kwam Hebb met
een antwoord, in een klassieke publicatie uit 1949 die nog steeds toonaangevend is in het vak-
gebied. Hebb liet in het midden wat de aard van de structurele veranderingen was: dat zou een
‘metabolische verandering’ of ‘een groeiproces’ kunnen zijn. Hebb suggereerde dat zo’n ver-
andering alleen op zou treden als er simultane activiteit is in twee neuronen. Dus, wil  er een
structurele verandering optreden in de verbinding tussen neuron A en neuron B, dan zullen A
en B tegelijkertijd geactiveerd moeten zijn. Bijvoorbeeld zou neuron A een actiepotentaal (een
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elektrische impuls die zich langs het membraan van een axon voortbeweegt) moeten afgeven,
terwijl neuron B tegelijkertijd gedepolariseerd is, d.w.z. dat de elektrische potentiaal die over
het membraan van neuron B staat is gewijzigd. Als er alleen acitiviteit is in één van beide neur-
onen zou er volgens Hebb niets moeten veranderen aan de synaptische verbinding tussen de
twee neuronen. Het voorstel van Hebb is nog steeds algemeen geaccepteerd als het meest waar-
schijnlijke mechanisme van informatieopslag in het brein. Het staat bekend als het principe van
Hebb, terwijl een synaps die aan de eigenschappen voldoet die hij heeft gesuggereerd een Hebb
synaps wordt genoemd. 

Een ‘top-down’ benadering: LTP en ruimtelijk geheugen

Het verschijnsel long term potentiation (‘lange termijn potentiatie’, kortweg LTP) is ontdekt
door de Engelse onderzoeker Tim Bliss en zijn Noorse collega Terje Lømo. Zij verrichten elek-
trofysiologische afleidingen aan neuronen in de hippocampus van konijnen. Daartoe werden de
hersenen uit het dier gehaald en in plakken gesneden. De zenuwcellen in  deze hersenplakjes
blijven nog geruime tijd normaal functioneren, mits ze in het juiste vloeibare medium zijn
geplaatst. De onderzoekers gaven zenuwvezels die de cortex met de hippocampus verbinden
met een electrode een enkelvoudige elektrische impuls, die leidde tot een potentiaalverande-
ring van neuronen in de hippocampus. Zij vonden bij toeval dat als een hoogfrequente serie
elektrische impulsen (een zogenaamde ‘tetanus’) aan de hippocampus werd toegediend, de
elektrische eigenschappen van neuronen in de hippocampus waren veranderd. Voorheen gaven
deze neuronen in reactie op een enkelvoudige elektrische stimulatie een bepaalde membraan-
potentiaal te zien, en onstond er in een bepaald aantal neuronen in de hippocampus een actie-
potentiaal. Na toediening van de tetanus was de reactie op een enkelvoudige elektrische puls
veranderd. De membraanpotentiaal van neuronen in de hippocampus was nu sneller geworden
en het aantal neuronen dat een actiepotentiaal liet zien was toegenomen. Met andere woorden,
de efficiëntie van de neurotransmissie, de informatieoverdracht tussen neuronen, was toegeno-
men als gevolg van de kortsondige tetanus. 
Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat deze verandering van de eigenschappen van neuro-
nen vele uren en soms dagen kan duren. Vandaar de naam lange termijn potentiatie, waarbij
potentiatie verwijst naar de toegenomen efficiëntie van de neuronale informatie-overdracht.
Bovendien is gebleken dat LTP volledig beantwoordt aan de criteria van Hebb: er vindt alleen
potentiatie plaats van een synaps tussen twee neuronen als er gelijktijdige activatie is van die
twee neuronen. Dit leek bijna te mooi om waar te zijn: een langdurige verandering van de
eigenschappen van neuronen op een manier zoals die door Hebb was voorzien. Meteen kwam
de gedachte op bij vele onderzoekers dat we hier te maken zouden kunnen hebben met het
neurale mechanisme voor leren en geheugen. De Engelse onderzoeker Richard Morris en zijn
medewerkers hebben deze hypothese getoetst.  
Morris deed onderzoek  aan ratten in een door hemzelf ontwikkelde leertaak, waarbij de die-
ren een klein platform moeten vinden dat zich vlak onder het wateroppervlak bevindt in een
cirkelvormig zwembadje. Aan het water in het zwembadje is melkpoeder toegevoegd zodat de
ratten het platform niet kunnen zien als ze door het badje zwemmen. Ratten kunnen goed
zwemmen, maar ze verkiezen toch het platform boven het relatief koude water. Als ze het plat-
form eenmaal gevonden hebben klimmen ze er op en gaan ze zichzelf poetsen. Morris heeft
aangetoond dat de ratten bij herhaalde tests steeds beter worden in het vinden van het verbor-
gen platform, waarbij ze gebruik maken van visuele bakens in de omgeving van het badje.
Omdat de dieren het platform niet kunnen zien, moeten ze onthouden waar het zich in de ruim-
te bevindt. Ratten blijken over een uitstekend ruimtelijk geheugen te beschikken. Morris had
al aangetoond dat ledering van de hippocampus leidde tot geheugenverlies in deze ruimtelijke
leertaak. In een vervolg-experiment werd de inductie van LTP op farmacologische wijze
geblokkeerd. De dieren ontvingen een injectie van een bepaalde stof (een receptor blokker) in
de hersenen, waardoor er in de hippocampus geen LTP meer opgewekt kon worden. Ratten die
op deze manier waren behandeld bleken het platform niet meer te kunnen vinden. Dus, het
voorkomen van lange termijn potentiatie in de hippocampus leidde tot geheugenverlies. Morris
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interpreteerde dit als een aanwijzing dat het mechanisme van LTP inderdaad hetzelfde mecha-
nisme zou kunnen zijn als het mechanisme dat ten grondslag ligt aan leren en geheugen. Echter,
een aantal meer recente experimenten, o.m. door Morris zelf, hebben inmiddels laten zien dat
de werkelijkheid ingewikkelder is dan men op grond van eerdere resultaten had gehoopt. Het
is meerdere keren gevonden dat in bepaalde omstandigheden het geheugen volledig intact is,
terwijl de inductie van LTP toch volledig geblokkeerd is. Net zoals bij het onderzoek aan de
hippocampus bij apen zijn ook de LTP onderzoekers weer terug bij af. 

Een ‘bottom-up’ benadering: inprenting

Inprenting is het (leer)proces waardoor sociale voorkeuren van jonge dieren worden beperkt tot
een bepaalde stimulus (of een klasse van stimuli) als gevolg van ervaring met die stimulus. Een
bepaalde vorm van inprenting heet in het Engels filial imprinting; dit is de vorming van een
vroege voorkeur voor de moeder of een andere stimulus. Het verschijnsel inprenting is
beroemd geworden door de uitvoerige beschijvingen door de Oostenrijkse onderzoeker Konrad
Lorenz. Lorenz heeft samen met de Nederlander Niko Tinbergen aan de wieg gestaan van de
ethologie, de wetenschappelijke bestudering van het gedrag van dieren, waarvoor de onder-
zoekers in 1973 de Nobelprijs ontvingen.  In veel leerboeken staan de beroemde foto’s van
Lorenz die gevolgd wordt door een groepje jonge ganzen, die hem als hun moeder beschouw-
den. Uit onderzoek is gebleken dat jonge vogels zoals kuikens, eendjes of gansjes ook kunnen
‘inprenten’ op andere objecten zoals opgezette kippen, maar ook gekleurde cylinders en dozen.
Korte blootstelling aan zo’n object leidt tot een sociale voorkeur voor dat object: als de dier-
tjes kunnen kiezen tussen dit object en een onbekend object, rennen ze naar het eerste en gedra-
gen ze zich tegenover dit object als tegenover hun moeder. De dieren hebben kennelijk de visu-
ele eigenschappen van het object geleerd en kunnen op grond van het geheugen deze ook her-
kennen. De Engelse onderzoeker Sir Gabriel Horn en zijn medewerkers aan de Universiteit van
Cambridge hebben uitvoerig onderzoek verricht aan inprenting bij kuikens, met name aan de
neurale mechanismen die betrokken zijn bij deze vorm van leren en geheugen. 
De onderzoekers volgden een typische ‘bottom-up’ strategie: zij deden vantevoren geen uit-
spraak over het deel van de hersenen waar het neurale substraat voor geheugen gezocht zou
moeten worden. Met behulp van diverse biochemische technieken onderzochten zij waar in het
brein eiwitten werden gemaakt tijdens inprenting. Daarbij werden aanvankelijk bij de bioche-
mische analyse de hersenen eenvoudigweg in drie stukken verdeeld. Het bleek dat alleen
bovenin het brein er verhoogde eiwitsynthese optrad bij inprenting. Uit een serie experimenten
bleek dat deze eiwitsynthese gerelateerd was aan het leerproces. In later onderzoek met
gebruikmaking van isotopen wisten Horn en zijn medewerkers aan te tonen dat eiwitsynthese
gerelateerd aan geheugenvorming plaatsvond in een beperkt gedeelte van de hersenen, het
zogenaamde intermediaire en mediale mesopallium (IMM) (figuur 4). Vervolgonderzoek liet
zien dat de sterkte van het leren gerelateerd is aan het aantal van een bepaalde soort receptor-
eiwitten in het IMM. Deze receptor-eiwitten, die zich in het membraan van de ‘ontvangende’
zenuwcel bevinden (figuur 1), zijn cruciaal voor de opwekking van LTP bij zoogdieren. Boven-
dien werd aangetoond dat inprenting leidt tot structurele veranderingen aan  synapsen in het
IMM. Met name het membraan-oppervlak waar informatie-overdracht plaatsvindt tussen twee
neuronen is groter geworden na inprenting. 

Conclusies

Klinische gegevens vanaf het midden van de vorige eeuw hebben laten zien dat hersenbescha-
digingen kunnen leiden tot geheugenverlies. Met name beschadigingen van de temporele cor-
tex of de thalamus leiden tot problemen met het zogenaamde declaratieve geheugen, het geheu-
gen voor specifieke gebeurtenissen. Ondanks intensief onderzoek is het nog steeds onduidelijk
welke hersenstructuren betrokken zijn bij de vorming van geheugen bij mens en dier. Er zijn
grofweg twee benaderingen bij de bestudering van de hersenmechanismen van geheugen: top-
down en bottom-up. In een top-down benadering wordt uitgegaan van een bepaalde hersen-
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structuur (bijvoorbeeld de hippocampus) of een bepaald mechanisme (bijvoorbeeld lange ter-
mijn potentiatie of LTP) die een cruciale rol zou spelen bij geheugenvorming. In een bottom-
up benadering, daarentegen, worden juist vantevoren geen uitspraken gedaan over de aard van
het mechanisme of de localisatie in het brein. Een goed voorbeeld van deze laatste benadering
is het onderzoek aan de neurale mechanismen van inprenting bij kuikens. Een evaluatie van
deze twee benaderingen geeft aan dat de bottom-up benadering de beste vooruitzichten biedt
voor localisatie van het substraat voor geheugen in het brein. De resultaten van dit onderzoek
laten zien dat geheugenvorming gepaard gaat met structurele veranderingen aan synapsen in
een specifiek deel van het brein. Opslag van informatie in het brein lijkt te verlopen middels
structurele veranderingen in de verbindingen tussen zenuwcellen,  zoals dat reeds in het mid-
den van de vorige eeuw was voorspeld. 
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Fig. 4. (a) Schematische weergave van de hersenen van een kuiken. (b) Dwarsdoorsnede
door de hersenen van een kuiken, op niveau A-A’ in (a). Het gearceerde gedeelte (voor de
duidelijkheid alleen aan de linkerkant van de hersenen weergegeven) is het IMM
(intermediaire en mediale mesopallium), dat betrokken is bij het geheugen dat wordt
gevormd tijdens inprenting. Enkele afkortingen: Hp, hippocampus; HV, hyperstriatum
ventrale, tot voor kort de naam voor het gebied dat nu mesopallium wordt genoemd; VL,
ventrikel. 
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Leukemie en lymfklierkanker

Elke dag worden er miljarden nieuwe bloed- en afweercellen gemaakt. Een beperkt aantal
oercellen, de bloedvormende stamcellen, zorgt voor een continue aanmaak. Stamcellen ver-
menigvuldigen en rijpen uit in het beenmerg, zodat zij uiteindelijk grote hoeveelheden
gespecialiseerde bloed- en afweercellen vormen. Tijdens de celdeling wordt het erfelijk
materiaal, het DNA gedupliceerd. Soms wordt hierbij een fout gemaakt. De meeste fouten
hebben geen ernstige consequenties. Een fout kan zo onzinnig zijn, dat de cel niet overleeft.
Of de fout is zo onbelangrijk dat de cel normaal functioneert en na zijn natuurlijke levens-
loop gewoon afsterft. Maar een enkele keer wordt er een fout gemaakt die absoluut niet
mag. De cel gaat zich anders gedragen, en onttrekt zich aan de normale regelmechanismen.
De verkeerde cellen vermeerderen zich, verdringen de normale cellen en beschadigen de
normale architectuur van het lichaam: een kwaadaardige aandoening is ontstaan.

Het immuunsysteem 

Het afweersysteem, het immuunsysteem, heeft tot doel de integriteit van een organisme in
stand te houden en het te beschermen tegen kwade invloeden. Het moet daarbij onderscheid
zien te maken tussen wat “goed” is, en wat “schadelijk” is. Het immuunsysteem beschouwt
in principe wat lichaamseigen is als “goed“, en wat vreemd is als de vijand. Zo beschermt
het immuunsysteem het organisme tegen een voortdurend veranderende populatie van micro-
organismen zoals virussen, bacterien en schimmels. Het immuunsysteem heeft in aanleg
een vrijwel onbeperkte diversiteit. Dat betekent dat het potentieel alles, ook lichaamseigen
structuren, als vreemd kan herkennen. Zonder “opvoeding” zou het ook de eigen weefsels
aanvallen met als gevolg zelfvernietiging. De opvoeding van het afweersysteem betekent
vooral dat het aanleert te herkennen wat lichaamseigen is en met rust gelaten moet worden.
De rest wordt als vreemd en dus als vijand beschouwd, of dit nu nodig is of niet.
Wat lichaamsvreemd is, is echter niet per definitie schadelijk. Soms integendeel: bij een
nier- of harttransplantatie wordt een orgaan van een andere persoon terecht als vreemd,
maar ten onrechte als vijandig bestempeld. En omgekeerd is ook zeker niet alles wat uit het
lichaam zelf voor komt onschuldig. Zo ontstaan kwaadaardige woekeringen, zoals leukemie
(bloedkanker) of lymfomen (lymfklierkanker) uit lichaamseigen cellen. Het eigen immuun-
systeem herkent ze meestal niet als vreemd. Met name wanneer nieuwe afweercellen zich
ontwikkelen in de patiënt wanneer de kwaadaardige cellen al aanwezig zijn, is de kans groot
dat de kwaadaardige cellen als lichaamseigen en onschadelijk worden beschouwd door het
afweersysteem. 

Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 83. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 15 november 2004.
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Stamceltransplantatie

Een bekende vorm van behandeling van leukemie of lymfklierkanker is beenmergtrans-
plantatie, of zoals dat tegenwoordig genoemd wordt: stamceltransplantatie met bloedvor-
mende stamcellen van een gezonde donor. Bij deze therapie wordt de patiënt behandeld met
chemotherapie en bestraling in een poging zo veel mogelijk leukemiecellen uit te roeien.
Dit leidt tot schade aan het bloedvormend systeem en het afweerapparaat van de patiënt.
Door stamcellen te transplanteren van een gezonde donor kunnen het beschadigde bloed en
afweervormend systeem worden vervangen door het gezonde systeem van de donor. 

Immuunreacties na stamceltransplantatie

Een stamceltransplantaat bestaat, behalve uit stamcellen, ook uit rijpe bloed- en afweercel-
len. Donor en patiënt hebben beiden afweersystemen die elkaar als lichaamsvreemd kunnen
herkennen. Er is een aantal genetische verschillen tussen donor en patiënt. Het afweersys-
teem van de donor dat met de transplantatie meekomt is in de donor opgevoed, kan de gene-
tische verschillen met de patiënt als vreemd herkennen, en daarmee ten onrechte als gevaar-
lijk en vijandig beschouwen. Dit kan leiden tot een ernstige en zelfs dodelijk afweerreactie:
de graft versus host, ofwel transplantaat tegen gastheer ziekte. Door de rijpe afweercellen
die in de donor zijn opgevoed voorafgaande aan de transplantatie te verwijderen uit het
transplantaat, kan graft versus host ziekte worden voorkomen. 
Wanneer de donor stamcellen uitgroeien in de patiënt en nieuwe bloed- en afweercellen
maken, herkennen die nieuwe afweercellen van donor-origine de patiënt niet als vreemd.
Het nieuwe afweersysteem in de patiënt komt namelijk weliswaar voort uit de donorstam-
cellen, maar groeit uit in de patiënt en wordt dus in de patiënt opgevoed. Het leert daarom
naast de donorcellen ook de weefselstructuren van de patiënt als lichaamseigen te herken-
nen. Het nadeel van het verwijderen van de afweercellen uit het transplantaat is dat de
donor afweercellen, die in de donor zijn opgevoed, niet alleen de normale weefsels van de
patiënt als vreemd te kunnen beschouwen, maar ook de leukemie cellen van de patiënt. Met
het verwijderen van de afweercellen van de donor uit het transplantaat wordt ook de afweer-
reactie tegen de leukemie verwijderd. De nieuw ontstane donor afweercellen in de patiënt
worden weer opgevoed met de gedachte dat de leukemie net als de normale weefsels van
de patiënt lichaamseigen is en niet hoeft te worden vernietigd. Wanneer er ondanks de trans-
plantatie leukemie cellen in de patiënt achterblijven, herkent het afweersysteem in de
patiënt de kwaadaardige cellen niet als vreemd waardoor de leukemie niet wordt aangeval-
len. 

Immunotherapie van leukemie en lymfklierkanker

Na zo’n transplantatie is echter een nieuwe, unieke situatie ontstaan, die grote therapeuti-
sche mogelijkheden biedt. In de patiënt zijn de nog aanwezige leukemiecellen afkomstig
van de patiënt. De gezonde normale bloedcellen zijn afkomstig van donor stamcellen. De
nieuwe rijpe afweercellen zijn in de patiënt ontstaan, maar uit de donor stamcellen voortge-
komen. Ze vallen daarom de cellen van de patiënt niet aan: ze zijn immers opgevoed in de
patiënt. Daarnaast laten ze ook donor bloed- en afweercellen met rust, aangezien ze die
eveneens als lichaamseigen cellen zien. Zo is er na deze vorm van stamceltransplantatie de
situatie ontstaan dat we afweercellen van de donor kunnen geven aan de patiënt zonder dat
deze worden afgestoten. De afweercellen in de patiënt zijn immers “tolerant” voor zowel
donor als patiënt cellen. Afweercellen opgevoed in en afkomstig van de donor die de leu-
kemie van de patiënt als vreemd herkennen, kunnen nu als behandeling worden ingezet.

Behandeling met leukemie-reactieve T cellen:
In de jaren ’80 en ’90 werd in de laboratoria voor Experimentele Hematologie en Immuno-
hematologie/Bloedtransfusie (IHB) van het LUMC het bestaan aangetoond van bepaalde
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donor afweercellen, zogenaamde T-cellen, die specifiek leukemiecellen konden doden.
Wanneer onder bepaalde experimentele omstandigheden de T-cellen van de donor en leu-
kemiecellen van de patiënt werden samengevoegd en geactiveerd, konden T-cellen worden
geïsoleerd van donor origine die in staat waren de leukemiecellen te doden. Sommige
afweerreacties waren specifiek voor de kwaadaardige bloedcellen, terwijl andere T-cellen
specifiek genetische verschillen tussen donor en patiënt op bloedcellen van de patiënt kon-
den herkennen. Aangetoond kon worden dat deze T-cellen andere normale weefsels van de
patiënt niet herkenden. Leukemiecellen en lymfklierkankercellen die van oorsprong ook uit
het bloed en afweersysteem afkomstig zijn, werden eveneens door deze donor T-cellen her-
kend. Een afweerreactie van donor T-cellen gericht tegen alle bloedvormende cellen van de
patiënt zou een dodelijke immuunreactie tot stand brengen onder “normale” omstandighe-
den. In de context van stamceltransplantatie met stamcellen van de betreffende donor is
echter de bijzondere situatie ontstaan dat deze afweercellen gebruikt kunnen worden voor
de behandeling van de kwaadaardige aandoening. De leukemie reactieve T-cellen van de
donor zijn immers in de donor opgevoed, en zullen de normale donorstamcellen in de
patiënt nooit als vreemd herkennen waar ze zich ook bevinden. Deze T-cellen hebben
immers in de donor aangeleerd dat donorstamcellen lichaamseigen zijn. Daarom blijft na de
stamceltransplantatie de gezonde bloedvorming van donor-origine in de patiënt intakt. De
afweerreactie vernietigt de nog overgebleven normale maar ook de kwaadaardige bloedcel-
len die de genetische “make-up” hebben van de patiënt zodat uitsluitend nog normale
donorbloed- en afweercellen over blijven. Omdat deze specifiek geïsoleerde T-cellen alleen
maar bloedcellen herkennen, en niet normale weefsels van de patiënt treedt ook geen “Graft
versus Host Ziekte” op.
Met behulp van moleculaire en biochemische technieken zijn inmiddels enkele eiwitten
chemisch gekarakteriseerd die specifiek op leukemiecellen en andere bloedcellen kunnen
voorkomen en die door donor T-cellen herkend kunnen worden. Voortbordurend op deze
onderzoeksresultaten wordt in een aantal centra in de wereld een arsenaal aan eiwitstructu-
ren ontwikkeld die voor immuuntherapie gebruikt kunnen worden. Wetenschappelijk onder-
zoek van afweerreacties in patiënten die genezen na immunotherapeutische interventies na
stamceltransplantatie heeft aangetoond dat dergelijke donor T-lymfocyten die specifieke
eiwitten op leukemiecellen van de patiënt herkennen verantwoordelijk zijn voor de gene-
zing van die patiënt. 

De ontwikkeling van geneesmiddelen

Het is geen eenvoudige zaak om dergelijke bevindingen in een wetenschappelijk laborato-
rium om te buigen naar een klinische toepassing. Het klinisch ontwikkelen van cellulaire
therapie is veel complexer dan het ontwikkelen van een regulier geneesmiddel. Bij regulie-
re geneesmiddelen betreft het moleculen waarvan de chemische samenstelling vast te stel-
len is. Wanneer onderzoekers een dergelijk molecuul karakteriseren met een mogelijke kli-
nische toepassing, wordt patent aangevraagd en contact gezocht met een grote farmaceuti-
sche industrie. De firma koopt het patent of een licentie en probeert het te ontwikkelen voor
klinische toepassing. Er wordt een grote hoeveelheid van het potentiële geneesmiddel
geproduceerd onder farmaceutische condities en de zuiverheid en stabiliteit worden uitge-
test. Het middel wordt aan de meest uiteenlopende testen blootgesteld. Het wordt getest op
werkingen en bijwerkingen in verschillende diermodellen. Bij een gunstige verhouding tus-
sen werkingen en bijwerkingen wordt besloten het klinische traject in te gaan. Gezonde
vrijwilligers kunnen het middel onder streng gecontroleerde omstandigheden toegediend
krijgen. Bij patiënten wordt in een zogenaamde fase I studie onderzocht wat eventuele bij-
werkingen bij bepaalde doseringen zijn. In fase II en III studies wordt de effectiviteit van
het middel bestudeerd en vergeleken met bestaande therapieën. Om het nieuwe geneesmid-
del een succes te maken moet het op constante wijze te produceren zijn, stabiel blijven,
reproduceerbaar werken, goed te distribueren zijn en toepasbaar zijn voor veel patiënten.
Het liefst ook nog in te nemen als een pil, en langdurig te gebruiken. Negen van de tien mid-
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delen die de farmaceutische bedrijven aan zo’n traject onderwerpen redden de eindstreep
niet. Honderden miljoenen guldens kost het om de eindstreep wel te halen.

De ontwikkeling van cellulaire immunotherapeutica

De ontwikkeling van de nieuwe cellulaire immunotherapeutica kan echter niet eenzelfde
traject volgen. Het product en de productie zijn moeilijk te patenteren en daarmee minder
interessant voor een industrie. Potentieel interessante producten of procedures die vanuit
een commercieel oogpunt niet sterk winstgevend zijn, worden door farmaceutische indus-
trieën niet ontwikkeld. De levende cel die nu het therapeuticum is, is niet exact te definië-
ren, hooguit datgene wat herkend wordt. Voor elke donor-patiënt combinatie wordt een
nieuw product gemaakt. Het gaat hier om een op maat gemaakte “tailor-made” therapie en
niet om “confection-made” massaproductie. De productie is daarom relatief arbeidsinten-
sief en minder eenvoudig te commercialiseren, hetgeen overigens niet hoeft te betekenen
dat de behandeling duur wordt. Grondstoffen en delen van het productieproces zijn wel
grootschalig aan te maken en te distribueren. Ook het traject van uittesten van cellulaire
therapeutica is anders. Er is grote kans dat zowel werking als bijwerking per patiënt meer
afhankelijk zal zijn van elk apart gemaakt therapeuticum en de specifieke donor/patiënt
combinatie. Elk cellulair product is immers van cellen van een uniek individu gemaakt, al
zullen werkingen en bijwerkingen biologische wetmatigheden volgen. De afzonderlijke
producten kunnen niet op de klassieke manier in diermodellen worden onderzocht. De
basis-principes van biologische systemen kunnen zeer goed in diermodellen worden uitge-
zocht, maar voor individuele “tailor-made” therapieën hebben ze maar een betrekkelijke
waarde. 

Translationeel onderzoek voor toepassing van cellulaire immunotherapeutica

Er is geen geplaveid pad waarlangs cellulaire immunotherapie naar de kliniek geleid kan
worden. Omdat het een nieuwe behandelingsmodaliteit betreft met een levend geneesmid-
del, moet er een compleet nieuwe vertaalslag worden gemaakt om de cellulaire producten
vanaf het onderzoekslaboratorium naar een klinische toepassing te brengen. Deze vertaal-
slag van (basaal) wetenschappelijk onderzoek naar klinische implementatie wordt aange-
duid met “translationeel onderzoek”. Het translationeel onderzoek moet als het ware leiden
tot het “kookboek” waarmee de nieuwe cellulaire immunotherapeutica geproduceerd kun-
nen worden. 
De meeste technieken die nodig zijn voor het toepasbaar maken van de cellulaire immuno-
therapie, zijn in het onderzoekslaboratorium ontwikkeld en beschikbaar. Dit betekent echter
nog niet dat zij ook gereed zijn voor klinische implementatie. De cellulaire producten moe-
ten worden gemaakt onder Good Manufacturing Practice (GMP) condities. GMP-condities
houden in dat productie en producten aan een aantal wetten en regels moeten voldoen. De
materialen en werkwijze moeten van dien aard zijn dat schadelijkheid en mogelijke pro-
ductiefouten worden geminimaliseerd en de effectiviteit en reproduceerbaarheid worden
gemaximaliseerd. Vele aspecten zijn nog onontgonnen. In het onderzoekslaboratorium wor-
den voor het isoleren, kweken en testen van levende cellen vaak materialen van dierlijke of
menselijke origine gebruikt. Dergelijke materialen en middelen kunnen niet zondermeer
toegepast worden in de klinische patiëntenzorg. Al deze materialen moeten afzonderlijk en
in combinatie onschadelijk zijn voor de patiënt. De productie moet zonodig worden gestan-
daardiseerd dat voor verschillende patiënten op verschillende momenten hetzelfde soort
product met dezelfde kwaliteit wordt gemaakt. Een groot aantal productieprocessen moet tij-
dens het translationeel onderzoek onderzocht en gevalideerd worden. Translationeel onder-
zoek leidt tot een “Standard Operational Procedure (SOP)”. Met zo’n Standard Operational
Procedure moet het mogelijk zijn om op reproduceerbare wijze cellulaire therapeutica onder
GMP condities te maken voor alle patiënten die voor zo’n behandeling in aanmerking
komen.
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Samenvatting

Behandeling van patiënten met leukemie of lymfklierkanker met immuuntherapie waarbij
gebruik gemaakt wordt van afweercellen (T-cellen) is een nieuwe veelbelovende therapeu-
tische optie. In combinatie met stamceltransplantatie blijken T-cellen van een donor kwaad-
aardige cellen van een patiënt te kunnen doden. Wanneer onbewerkte donor T-cellen wor-
den toegediend aan patiënten met chronische leukemie, die na een beenmergtransplantatie
hun leukemie terug gekregen, leidt dit vaak tot genezing van de ziekte. Bij patiënten met
acute leukemie of lymfklierkanker zijn deze donor T-cellen veel minder effectief gebleken.
Al jaren geleden is in laboratoria aangetoond dat uit het bloed van donoren in lage fre-
quentie bepaalde T-cellen voorkomen die kunnen worden geïsoleerd en buiten het lichaam
worden getraind om een krachtiger afweerreactie tegen leukemie of lymfkliercellen te vor-
men. Deze getrainde T-cellen zijn veel specifieker gericht tegen leukemie of lymfklierkan-
kercellen en blijken te kunnen werken bij patiënten die niet goed reageerden op behande-
ling met onbewerkte donor T-cellen. Door de grote bewerkelijkheid van de bereiding kon-
den deze getrainde donor T-cellen nog maar in een beperkt aantal patiënten worden uitge-
test en de effectiviteit ervan aangetoond. Hoewel de basis voor de verdere ontwikkeling van
deze nieuwe therapie, zoals de isolatie en vermenigvuldiging van getrainde T-cellen en het
uitrusten van onbewerkte T-cellen met leukemie-specifieke receptoren door middel van
gentransfer, is gelegd, moet nog veel aanvullend laboratoriumonderzoek worden verricht,
om behandeling met deze donor T-cellen op grote schaal toepasbaar te maken. 
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ARTICULATIE IN VOGELZANG
EEN VERGELIJKING MET MENSELIJKE SPRAAK

door

Dr G.J.L. Beckers
Gedragsbiologie, Universiteit Leiden en Medical Sciences, Indiana University, USA

Inleiding

Mensen leren te spreken als ze jong zijn door het imiteren van vocale klanken van andere men-
sen. Vocaal productieleren is niet uniek voor mensen, maar komt ook voor in enkele andere
diergroepen, zoals zeehonden, walvissen, vogels en, waarschijnlijk, vleermuizen. Opvallend
genoeg komt het imiteren van vocale klanken van soortgenoten niet voor bij onze directe ver-
wanten—apen—waardoor deze ongeschikt zijn als diermodel voor het bestuderen van ontwik-
keling en mechanismen van dit gedrag. Van alle dieren die deze capaciteit wel hebben zijn
vogels verreweg het meest interessant als modelsysteem voor wetenschappelijk onderzoek. Net
als mensen creëren vocaal lerende vogels representaties in hun brein van complexe vocalisa-
ties die ze horen in een sensitieve periode als ze jong zijn (sensory learning), en gebruiken ze
deze representaties in hun latere ontwikkeling bij het vormen van hun eigen vocalisaties (motor
learning). Door deze en andere opvallende parallellen tussen vogelzang en menselijke spraak,
alsmede het feit dat veel vogels relatief gemakkelijk in het laboratorium te houden zijn en daar
ook hun natuurlijke zangontwikkeling doormaken, is vogelzang uitgegroeid tot een belangrijk
systeem voor onderzoek naar vooral neurale mechanismen van vocaal productieleren. Het suc-
ces van de zich snel ontwikkelende vogelzangneurobiologie mag blijken uit de vele interes-
sante vondsten op het gebied van sensorimotorleren, geheugen, regulatie van plasticiteit in de
ontwikkeling, de controle en functie van neurogenese en van gedrag-geïnduceerde genexpres-
sie. Zeer recentelijk is zelfs al het eerste aan menselijke spraak gerelateerde gen geïdentificeerd
dat ook tot expressie komt in de zogenaamde zangkernen in het brein van vocaal lerende
vogels.
De complexe vocalisaties die mensen en vogels produceren komen tot stand door een gecoörd-
ineerde neurale aansturing van diverse perifere organen, zoals het ademhalingssysteem, het ste-
morgaan en articulatorsystemen. Het is uiteindelijk het samenspel van deze perifere organen
dat het geluid produceert. Bij het onderzoeken van hersenrepresentaties voor de productie van
complexe vocalisaties is het dan ook logischer om te kijken naar hoe het brein de vocale orga-
nen aanstuurt dan naar directe correlaties tussen geluidskarakteristieken en hersenactiviteit.

Menselijke spraak

Bij mensen is er vrij veel bekend over welke perifere organen betrokken zijn bij spraakpro-
ductie en hoe deze organen de akoestische karakteristieken genereren die informatie coderen
in taal. Het ademhalingssysteem brengt een luchtstroom op gang door een drukverhoging in de
longen, die de energie levert voor de productie van geluid. De eigenlijke bron van het geluid
kan gelegen zijn in het stemorgaan, de larynx, waar vibrerende stembanden een tonaal geluid
genereren (bijvoorbeeld bij klinkergeluiden zoals a, e, i, o, u ), of in een nauwe constrictie die
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de ruisachtige of impulsieve produceert (zoals bij een h of p). In beide gevallen wordt er een
breedbandig geluid geproduceerd, dit wil zeggen een geluid waarbij de energie verdeeld is over
een breed frequentiegebied. Naast de eigenschappen van de geluidsbron zijn ook de akoesti-
sche eigenschappen van het spraakkanaal (Engels: vocal tract) van groot belang. Het spraak-
kanaal wordt gevormd door het geheel aan luchtwegen tussen de stembanden enerzijds en neus
en lippen anderzijds, en het zijn de eigenfrequenties of resonanties van dit kanaal die in grote
lijnen de vorm bepalen van het spectrum aan geluidsfrequenties dat uiteindelijk tot stand komt.
Dit proces heet filteren en het spraakproductiesysteem bij mensen wordt dan ook een een
bron–filter systeem genoemd. De frequentiegebieden die door resonanties benadrukt worden in
spraakgeluiden heten formanten. Het patroon dat door de precieze ligging van de laagste vier
formanten in het frequentiespectrum gevormd wordt is van belang bij het herkennen van
spraakgeluiden.
Spraak kenmerkt zich door een continue verandering van klanken, die tot stand komt door een
continue verandering van zowel bron- als filterkarakteristieken. In het algemeen zijn verande-
ringen van de filter - en dus de daaruit voortvloeiende formantpatronen - het belangrijkst voor
het coderen van taal. Filtermodulatie wordt veroorzaakt door bewegingen van articulatoren
zoals de tong en lippen. Ondanks dit belangrijke inzicht in de perifere mechanismen die ten
grondslag liggen aan spraak en het feit dat vogelzang een wijdverbreid onderzoeksmodel is
voor mechanismen van spraak, is er vrij weinig bekend over de rol van formanten en filterme-
chanismen bij vogelzang. Dit komt voornamelijk door het idee dat het stemorgaan van vogels,
de syrinx, een veel complexer orgaan is dan de menselijke larynx en dat deze dus op zichzelf
al in staat is tot het genereren van het grootste deel van de complexiteit die in vogelzang aan-
wezig is. Recent onderzoek door mij en anderen toont echter aan dat resonantiefiltering en for-
manten ook in vogelzang een belangrijke rol spelen, hetgeen interessant is vanuit het perspec-
tief van evolutie van spraak. Onder wat voor een omstandigheden ontstaat het vermogen tot
vocaal productie-leren en articulatie? Verder zijn formantmechanismen bij vogels uiteraard
zeer interessant vanuit het perspectief van vogelzang als mechanistisch modelsysteem voor
menselijke spraak.
Ik heb de rol van resonantiefilteren bekeken bij drie verschillende typen vogels: bij duiven,
zangvogels en papegaaien. Ik zal elk elk geval apart bespreken en daarna met een eindconclu-
sie afsluiten.

Duiven

‘Zang’ van duiven bestaat uit koergeluiden die net zoals de zang van veel zangvogels geken-
merkt worden door hun puur-tonaliteit. Dit wil zeggen dat koergeluid voornamelijk slechts
energie heeft in één frequentie en dus in dat opzicht niet lijkt op het breedbandige geluid bij
menselijke spraak. Er is al een eeuwenlange discussie gaande over hoe vogels in staat zijn om
zulke zuivere geluiden te produceren. Het zou kunnen zijn dat het bronmechanisme in vogels
fundamenteel verschillend is van dat in mensen en dat ze bijvoorbeeld hun zang echt ‘fluiten’
(aërodynamisch principe). Het zou echter ook zo kunnen zijn dat het bronmechanisme in
vogels in essentie hetzelfde is als bij mensen (vibrerende stembanden), en dat het hierdoor
geproduceerde breedbandig brongeluid door resonanties in de luchtwegen gefilterd wordt
zodat slechts energie overblijft in één enkele frequentie.
Om deze hypothesen te toetsten heb ik in spontaan koerende lachduiven (Streptopelia risoria)
en turkse tortels (Streptopelia decaocto) het koergeluid opgenomen via een normale microfoon
en tegelijkertijd via twee typen sensoren die het geluid dicht bij de bron kunnen meten; ther-
mistors registreerden het geluid in de luchtpijp net boven de syrinx en piëzoresistieve druk-
sensoren registreerden het geluid in de interclaviculaire luchtzak, een luchtholte waarin de
syrinx zich bevindt. De resultaten van dit experiment laten zien dat het geluid vlak bij de syrin-
gale bron niet puur-tonaal is, maar meer frequenties bevat over een breder gebied, net zoals
menselijk spraakgeluid (Figuur 1) . Bovendien lijkt het spectrale patroon sterk op dat van men-
selijk stemgeluid. De conclusie is dus dat duiven hoogstwaarschijnlijk niet een fundamenteel
ander bronmechanisme gebruiken dan het geval is bij vocale productie in mensen en andere
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dieren. Kennelijk is er een zeer sterke filtering aanwezig die ervoor zorgt dat het geluid puur-
tonaal wordt.
Naar aanleiding van deze experimenten heeft de Australische fysicus Prof. Neville Fletcher een
akoestisch model gemaakt van het ‘spraakkanaal’ in duiven. Het blijkt dat de met lucht gevul-
de ruimte ‘krop’ (eigenlijk de slokdarm) een essentiële rol speelt. Fletcher’s model bevestigt
het idee dat de filtering in duiven er niet zozeer toe dient om de harmonische boventonen uit
het brongeluid weg te filteren, maar eerder om een hoger geluidsniveau te realiseren van de
lage basisfrequentie. Lagere tonen dragen verder bij transmissie door de lucht. Meer energie bij
lage frequenties is dus van groot voordeel in het geval van lange afstandssignalen zoals koer-
geluiden. Het feit dat in dit proces de boventonen wegvallen is waarschijnlijk een neveneffect.
Zeer recente metingen van absolute geluidsniveaus in vocaliserende duiven in ons laboratori-
um in Leiden leveren additioneel bewijs voor dit idee.

Zangvogels

Hoewel het onderzoek aan duiven laat zien dat resonantiefiltering wel degelijk een belangrij-
ke rol kan spelen in vogelzang, is het toch een beperkt voorbeeld in relatie tot menselijke
spraak. Bij mensen is het juist de continue verandering van filtereigenschappen die belangrij-
ke informatie coderen in taal, terwijl het filter bij duiven waarschijnlijk grotendeels statisch is
en alleen een nauwe frequentieband rond de 600 Hz versterkt. Het gebruik van een continue
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Fig. 1. Koergeluid van een lachduif (Streptopelia risoria) opgenomen buiten het dier
(Emitted), en binnen in het dier vlak bij de syrinx in de luchtpijp (Trachea) en interclavicu-
laire luchtzak (Air sac). De bovenrij bestaat uit spectrogrammen van de koergeluiden, en de
benedenrij bestaat uit power spectra van een kort geluidssegment rond de stippellijn in het
spectrogram er boven.
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verandering van filtereigenschappen is geopperd als mechanisme bij zangvogels, op basis van
de observatie dat veel zangvogels hun snavelopening veranderen tijdens zang. Dit zou analoog
kunnen zijn aan lipbewegingen bij mensen. Het idee hierbij is dat een meer gesloten snavel-
opening leidt tot lagere resonantiefrequenties en dat een wijdere snavelopening hogere reso-
nantiefrequenties tot gevolg heeft.
Er zijn experimentele data verzameld in verschillende onderzoeksgroepen in de Verenigde
Staten die het idee van een door snavelbewegingen geïnduceerde verschuiving van resonantie-
frequenties ondersteunen, maar een bewijs dat volgt uit directe metingen ontbrak. Met mijn
Amerikaanse collega Dr Brian Nelson heb ik in dode towhees (Pipilio erythrophthalmus) de
syrinx vervangen door een miniatuur luidsprekertje dat normaal gebruikt wordt in gehoorap-
paraten. Dit luidsprekertje genereerde een breedbandig geluid, en door telkens de snavelope-
ning te variëren bepaalden wij het effect hiervan op het geluid dat uiteindelijk van de snavel
radieerde. Uit de resultaten bleek dat modulatie van de snavelopening wel een filterverande-
ring teweeg brengt, maar een andere dan gedacht. Bij het openen van de snavel verschuiven er
geen resonantiepieken, maar wel worden hogere frequenties (boven de 5 kHz) aanzienlijk beter
versterkt dan bij een meer gesloten snavel. In feite zorgt het kleiner maken van de snavelope-
ning ervoor dat hoge tonen slecht uit de snavelopening komen. Op deze wijze kan een zang-
vogel dus de filtereigenschappen moduleren.
Onze metingen moeten echter niet gezien worden als een aanwijzing dat echte formantver-
schuivingen (d.w.z. verschuivende resonantiepieken) niet voorkomen bij vogelzang. Er zijn
waarschijnlijk andere articulatorsystemen die dit wel teweeg kunnen brengen, bijvoorbeeld
larynxbewegingen, maar dit is nog niet experimenteel onderzocht.

Papegaaien

Hoewel het zangvogelsysteem al meer lijkt op het menselijke spraaksysteem door het feit dat
filtereigenschappen kunnen worden gemoduleerd tijdens vocalisatie, zijn er toch ook verschil-
len. Bij mensen worden filtereigenschappen gemoduleerd om belangrijke informatie te code-
ren. Het moduleren van het spraakkanaalfilter genereert dus betekenisvolle complexiteit in het
signaal, terwijl het er bij zangvogels voorlopig op lijkt dat het filter alleen maar modulaties van
het syringale brongeluid ondersteunt. In puur-tonale zang voegt het gemoduleerde filter dus
geen informatie toe, maar is het een integraal onderdeel van het productiesysteem als geheel.
Er wordt al van sinds de ontdekking van het formantensysteem in menselijke spraak gespecu-
leerd dat papegaaien wellicht ook het vermogen hebben tot het produceren van echte, gemo-
duleerde formanten. Het feit dat papegaaien soms verbluffend goed menselijke spraak kunnen
imiteren biedt enige ondersteuning voor dit idee. Aan de andere kant is het zo dat het stemor-
gaan in papegaaien ook erg versatiel is en wellicht in staat tot het genereren van geluidskarak-
teristieken die bij mensen perceptueel overkomen als formanten, maar geen echte formanten
zijn.
Om het bestaan van sterke formanten bij papegaaien te testen heb ik bij dode Monniksparkieten
(Myiopsitta monachus) een zelfde type experiment gedaan als bij de towhees. Een miniatuur
luidsprekertje verving de syrinx en speelde een breedbandig ruisgeluid. Via een microfoonop-
name van het geluid dat van de snavel radieerde werd bepaald wat het filterende effect was van
de vocal tract. Dit effect bleek groot te zijn: er zijn vier sterke formanten tussen de 0 en 10 kHz.
Daarnaast heb ik getest of de positie van de tong in de snavel een effect had op het precieze
formantenpatroon. Bij mensen zijn tongbewegingen de meest belangrijke articulatoren tijdens
spraak en het was al bekend dat papegaaien ook hun tong bewegen bij spraakimitatie. Dit bleek
inderdaad ook het geval: bewegingen van de tong moduleren de formantpatronen op een com-
plexe wijze (Figuur 2). Omdat monniksparkieten, en papegaaien in het algemeen,voornamelijk
breedbandige brongeluiden produceren, introduceren tongbewegingen dus ook echt complexe
formantmodulaties, analoog aan menselijke spraak. Formantmodulatie bij papegaaien komt
dus voor bij het imiteren van spraak en spectrogrammen van natuurlijke monniksparkietvoca-
lisaties suggereren zelfs dat formantmodulaties ook gebruikt worden in hun soort-eigen com-
municatieve signalen (Figuur 3). Dit maakt de parallel met menselijke spraak wel heel erg
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sterk. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of formantpatronen in papegaaienvocalisaties
betekenis hebben en of ze wel of niet geleerd worden.

Conclusie

De experimenten van mijn collega’s en mijzelf laten zien dat vocal tract resonantiefiltering een
belangrijke rol speelt bij vogelzangmechanismen. In dit opzicht lijken mechanismen van
vogelzang dus nog meer op die van menselijke spraak dan tot nog toe al bekend was. Concreet
betekent dit bijvoorbeeld dat bij het genereren van complexe geluiden niet alleen het ademha-
lingssysteem en stemorgaan gecoördineerd aangestuurd moeten worden, maar ook craniale,
oropharyngale en zelfs linguale systemen. Neurale productierepresentaties van vocalisaties
moeten uitgedrukt kunnen worden in een geïntegreerde neuromusculaire besturing van deze
systemen.
Hoewel de filtermechanismen bij mensen en vogels dus sterke parallellen vertonen, lijken de
functies van resonantiefiltering uiteen te lopen, in ieder geval bij de drie onderzochte groepen:
duiven, zangvogels en papegaaien. Bij duiven versterkt het resonantiefilter waarschijnlijk sim-
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Fig. 2. Resonantie karakteristieken als functie van tongplaatsing in een monniksparkiet. Elke
plot geeft de dichtheid van geluidsenergie weer als functie van frequentie en voor–achter
tongplaatsing (uitgedrukt als afstand van de meest frontale plaatsing). De verschillende sub-
plots komen overeen met verschillende hoog–laag plaatsingen (uitgedrukt als afstand van de
meeste lage plaatsing). Lichte gebieden geven relatief hoge geluidsniveau’s weer ten gevolge
van resonanties in het vocal tract; deze gebieden worden formanten genoemd. Het verschil
tussen het hoogste (wit) en het laagste geluidsniveau (zwart) in de plots bedraagt 30 dB.
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pelweg op statische wijze de basisfrequentie van het koergeluid dat alleen binnen een beperkt
frequentiegebied gemoduleerd wordt (Figuur 4, eerste kolom ‘statisch filter’). Bij zangvogels
lijkt het erop dat het resonantiefilter gemoduleerd wordt om de sterk gemoduleerde pure tonen
van de syrinx te ondersteunen (Figuur 4, tweede kolom ‘dynamisch filter volgt bron’).
Onderzoek aan het effect van snavelbewegingen laat zien dat deze weliswaar het filter modu-
leren, maar niet via formantverschuivingen. Waarschijnlijk zijn er nog additionele articulato-
ren in het spel. Het filtersysteem bij papegaaien lijkt zeer sterk op dat van mensen doordat
tongbewegingen de sterke vocal tract formanten op complexe wijze moduleren in een breed-
bandig bongeluid (Figuur 4, derde kolom ‘dynamisch filter met onafhankelijke modulatie’).
Toekomstig onderzoek moet een meer compleet licht werpen op de productie, de perceptie, en
eventueel het productieleren van formanten bij vogels. Fylogenetisch studies zouden kunnen
onderzoeken of er samenhang bestaat tussen het evolutionaire ontstaan van deze capaciteiten
en specifieke factoren in ecologie of gedrag.
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Fig. 4. Drie modellen van vocal tract resonatiefiltering in vogels. Elk subfiguur is een sche-
matische spectrografische representatie. In de bovenrij zijn de frequentiegebieden waar het
vocal tract resoneert aangegeven in grijs. De harmonische geluidsfrequenties die door de
syrinx geproduceerd worden zijn aangegeven met lijnen die doorgetrokken zijn als ze over-
lappen met resonantiegebieden en onderbroken zijn als ze daarbuiten vallen. De benedenrij
geeft het geluid weer dat uiteindelijk radieert van de vogel als vocalisatie in elk model. Nota
bene dat de vocal tract resonatiepatronen sterk vereenvoudigd zijn. In werkelijk heeft het
vocal tract in vogels meer dan één resonantiepiek.
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HiSPARC: DETECTIE VAN HOOGENERGETISCHE 
KOSMISCHE STRALING

door

Prof. dr P.J. van Baal
Instituut Lorentz voor Theoretische Natuurkunde, Universiteit Leiden

Inleiding

Kosmische straling werd in 1909 ontdekt door de Nederlandse priester Theodoor Wulf, toen hij
vaststelde dat een elektroscoop zich, ondanks goede isolatie, spontaan ontlaadde. Tussen 1911
en 1913 maakte Victor Hess een tiental ballonvluchten om de intensiteit van de ‘achtergrond-
straling’ te meten. Hij vond bevestiging van eerdere waarnemingen dat de straling intenser
wordt met de hoogte en concludeerde dat ze uit de ruimte kwam.
De zonnewind kan kosmische straling veroorzaken die op aarde wordt waargenomen, waarbij
het magneetveld van de aarde de zonnewind kan afbuigen. Geladen deeltjes uit de kosmos bot-
sen met atomen in de atmosfeer en zorgen zo voor het Noorderlicht. 
Deze voordracht gaat in het bijzonder over kosmische straling waarbij de, via airshowers, op
aarde aankomende deeltjes een zeer hoge energie hebben (meer dan 1018 eV). De herkomst van
deze straling is nog onduidelijk. Gedacht wordt aan straling uit een supernova, een zware ster
die implodeert als gevolg van zijn eigen gewicht. De buitenste lagen worden dan weggeblazen,
waarbij de deeltjes worden versneld tot zeer hoge energie. Voorbeelden van supernovae zijn de
Krabnevel en SN 1987A. Ook een bron van deze straling kunnen zijn jets die bij actieve ga-
lactische kernen worden uitgestoten uit de kern van het melkwegstelsel (een voorbeeld is het
stelsel CygnusA, op een afstand van 700 miljoen lichtjaar). 

HiSPARC

Samen met prof. dr J.W. van Holten (NIKHEF, Amsterdam) schreef de auteur de onderstaande
bijdrage, die verscheen in Europhysics News (36, #1, p. 26, January/February 2005).

Science education is of great cultural and economic importance for modern societies. It is also
of great importance to science itself, as scientific continuity depends on our success in
educating and training the next generation of scientists and science teachers.  To be successful,
science education must challenge the intellect and captivate the mind of young people, and
acquaint them with the joy of discovery and understanding. 
There is no better way to achieve this than by involving students in research as early as
possible. This is the main aim of the High-School Project on Astrophyics Research with
Cosmics (HiSPARC) [1]. Following the example set by others elsewhere [2] and initiated in the
Netherlands by Charles Timmermans and Sijbrand de Jong in Nijmegen [3], HiSPARC
members build a network of cosmic-ray detectors based on high-school infrastructure, involving
students and teachers in an essential way by making them collaborators in the research. 
A cosmic ray is observed through the shower of secondary particles it creates when entering
the atmosphere of the earth. The larger the area the shower covers when reaching the surface,
the larger the primary energy of the cosmic particle. Such showers are reconstructed through
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coincidence measurements between detectors. These detectors are placed on the roof of the
participating schools, creating city-centered regional clusters of detectors.  The average
distance between the schools guarantees a sufficient number of coincidences, allowing students
to get meaningful measurements within a period of a few months. Internet connections,
available at all schools in the Netherlands, allow the transfer and central collection of data.
Subsequently data and suitable analysis tools are made available to all participants. At the same
time, involving enough schools provides an opportunity to hunt for Ultra-High Energy Cosmic
Rays (UHECRs).  In this way the project can contribute to solving the puzzles surrounding the
origin and nature of these cosmic particles with energies above 1020 eV.
At the initiative of Bob van Eijk, Henk-Jan Bulten and the present authors the project is now
run at a national level. It is co-ordinated by NIKHEF, the Dutch research institute for subatomic
physics in Amsterdam.  The importance of the project was recognized by the Foundation for
Fundamental Research of Matter (FOM), the national physics funding agency, which has
appointed Ilka Tanczos as full-time national project co-ordinator. Recently HiSPARC also
received a strong boost when it was awarded the prestigious european 2004 Altran Prize for
Innovation [4]. The Altran Foundation will provide a full year of technical support and assist
in the development of a professional organization. Nationwide the project now has five active
detector clusters in Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen and Utrecht. 
An important part of the fun is that high-school students of each participating school get to
build, calibrate and maintain their own detector. This includes wrapping the scintillator plate
and light guide in reflecting aluminum foil to minimize the loss of photons produced in the
scintillator by charged particles that are part of a cosmic air shower, and covering the plates
with light-tight plastic foil to keep out light from other sources. The students then have to glue
the scintillator plate, light-guide and photo multiplier tube (PMT) together and calibrate the
final detector. In this way they learn to work in a team, they find out that doing research
involves learning from failure and mistakes, and they get to know the excitement that goes with
potential discoveries. Indeed, a very stimulating factor for them is the anticipation that this
project may provide new scientific results, even if this requires many years of data taking. 
Each detector station consists of two scintillator plates, placed several meters apart in ski boxes
to keep them safe and dry. A GPS antenna provides a time stamp for registered events. Only
events  producing a signal in both detectors within a couple of microseconds are stored on a
central computer (presently there are two, one in Nijmegen and one in Amsterdam). High-
school students and teachers have access to these data. The data can be analysed for coinci-
dences between schools in the same area, or for correlations with atmospheric conditions, but
one can also search for clustering of different events over a larger area. Starting only this
summer the Nijmegen cluster has already observed quite a number of triple coincidences. Such
measurements allow by triangulation the determination of the direction of the primary cosmic
particle creating the airshower.  
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Fig. 1. Indicated are schematically the scintillation plates, light guides, the Photo Multilier
Tubes (PMTs), the Scintillator Signal Follower (SSF), the Global Positioning System (GPS)
antenna to provide a time-stamp and the PC for data acquisition. 
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An interesting aspect of the set-up in Leiden is that the HiSPARC detector recently installed at
the university is also intended to function as a veto for excitations in the miniGRAIL
gravitational wave detector [5] simultaneous with the arrival of a cosmic air shower. Clearly
HiSPARC is a near unlimited source of research projects, which are a compulsory part of high-
school science education in the Netherlands. 
HiSPARC is still young, but it has already built up considerable momentum. It should run for
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Fig. 3. Typical arrangement of the detector on the roof of a school.
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at least ten years, and a considerable effort is going into the development of educational
packages, mostly by teachers of the participating schools. Several of them receive funding to
allow their schools to temporarily free them for work on HiSPARC, typically for one day per
week. All this helps in fulfilling the goals of science education: stimulate teachers and students
to enjoy science in a active way, and bring scientific thinking and scientific culture into the
schools.  

References-Links:
[1] The national HiSPARC webpage: www.hisparc.nl
[2] The NALTA webpage: csr.phys.ualberta.ca/nalta/
[3] The Nijmegen HiSPARC webpage: www.hef.kun.nl/nahsa/
[4] The Altran Foundation webpage: fonda.netarchitects-europe.com/
[5] Poster presented at the 19th Cosmic Ray Symposium in Florence: 

www.lorentz.leidenuniv.nl/vanbaal/HiSPARC-MiniGRAIL.pdf (2.3 Mb); 
The MiniGRAIL wepage: www.minigrail.nl

De eerste resultaten van HiSPARC werden gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor
Natuurkunde, december 2004, p. 414.

AIRSHOWERS

Prof. J.W. van Holten (bij wie het auteursrecht berust) schreef de volgende toelichting over
airshowers.

1. Kosmische straling

Kosmische straling wordt veroorzaakt door zeer energetische deeltjes die vanuit de ruimte de
aardatmosfeer binnendringen [1]. In de atmosfeer kunnen ze botsen met de atomen van stikstof
en zuurstof, de belangrijkste componenten van de atmosfeer. Dat gebeurt als de wisselwerking
tussen deze atomen en het binnenkomende deeltje sterk genoeg is. Kosmische fotonen met
hoge energie (gammastraling) hebben zo’n sterke interactie, evenals geladen deeltjes zoals pro-
tonen en zwaardere atoomkernen, van alfa-deeltjes tot ijzerkernen. Hoog-energetische neutri-
no’s laten daarentegen geen sporen in de atmosfeer achter.

De kosmische straling die we op het aardoppervlak waarnemen bestaat uit secundaire deeltjes,
die ontstaan bij de botsing van het primaire deeltje en de daaropvolgende botsingen, en ook bij
vervalsprocessen van de geproduceerde deeltjes. Deze deeltjes leggen gemiddeld tussen de tien
en de veertig kilometer af voor ze het aardoppervlak bereiken. Dat kan alleen als het primaire
deeltje voldoende energie bezit: minimaal ca. 5 GeV1. De regen van secundaire deeltjes in de
atmosfeer noemen we een airshower. We geven hieronder een overzicht van een aantal eigen-
schappen van airshowers: hun ontstaan, hun samenstelling, hun lengte en de manier waarop ze
zich uitbreiden. We zijn daarbij vooral geinteresseerd in de airshowers van de meest energeti-
sche deeltjes; deze zijn vanuit astrofysisch oogpunt het meest interessant en geven bovendien
op aarde de grootste meetbare effecten.

2. Soorten airshowers

Geladen deeltjes hebben een sterkere interactie met de moleculen in de atmosfeer dan fotonen
met dezelfde energie. Daarom vindt de eerste botsing van kosmische gammastraling gemiddeld
dieper in de atmosfeer plaats — dus dichter bij het aardoppervlak — dan die van kosmische pro-
tonen; zwaardere kernen gaan gemiddeld nog wat eerder (hoger) hun eerste botsing aan.
De samenstelling van de showers die door fotonen worden gemaakt is ook verschillend van die
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van geladen deeltjes. Fotonen hebben alleen een elektromagnetische wisselwerking met de
materie; daarbij kunnen alleen paren van deeltjes en antideeltjes worden gemaakt, voorname-
lijk elektronen en positronen. Deze stralen zelf ook weer fotonen af, b.v. wanneer ze door het
elektrisch veld van een kern gaan, of wanneer een positron annihileert met een atmosferisch
elektron. Zulke showers heten daarom elektromagnetische showers.
Wanneer daarentegen een energetisch proton de atmosfeer binnendringt, heeft het niet alleen
door zijn elektrische lading een wisselwerking met de atmosferische moleculen, maar nog veel
meer door de sterke krachten die het kan ondergaan van de atoomkernen van zuurstof en stik-
stof. Bij de botsingsenergieën waarvan hier sprake is, gaat het op miscropische schaal eigen-
lijk om botsingen tussen de individuele componenten van het proton (quarks, gluonen) en die
van de kerndeeltjes (protonen en neutronen) in de stikstof- of zuustofkern.
Bij de interactie van deze kerndeeltjes worden nieuwe, sterk wisselwerkende deeltjes gemaakt,
i.h.b. grote aantalen mesonen: gebonden quark-antiquark paren. De lichtste en meest overvloe-
dig voorkomende mesonen zijn de pionen, die voorkomen in drie soorten: π± met lading ±e (de
elementaire lading), en π0 zonder lading. Deze mesonen zijn niet stabiel, maar vervallen na
korte tijd in andere deeltjes. Zo vervalt een π± gemiddeld na 2.6 × 10-8 seconde in een muon
(µ±) en een bijbehorend (anti)neutrino (v, v– ). Het ongeladen pion vervalt daarentegen al na
0.8 × 10-16 seconde in twee fotonen. Wegens de grote aantallen hadronen (sterk wisselwer-
kende kerndeeltjes en mesonen) die vooral in het begin van de shower voorkomen, spreken we
over hadronische showers.

3. De samenstelling van airshowers

Een neutraal π0 meson met een energie van 10 GeV legt ongeveer 2 µm af voor het vervalt in
fotonen; een geladen π± meson leeft 3 × 108 keer zo lang en kan dus met dezelfde energie
gemiddeld 600 m afleggen alvorens het in een muon overgaat. De meeste pionen bereiken
daarom nooit het aardoppervlak. Muonen hebben een langere levensduur van gemiddeld
2.2 × 10-6 seconde; bij een energie van 10 GeV of meer kan een muon daarom tussen de 5 en
10 km afleggen alvorens te vervallen. Bovendien hebben muonen een groot doordringingsver-
mogen: ze verliezen niet teveel energie bij botsingen onderweg. Hoogenergetische muonen
bereiken daarom vaak wel het aardoppervlak.
Muonen worden in hadronische showers in aanzienlijke hoeveelheden geproduceerd via het
verval van mesonen. In elektromagnetische showers komen ze veel minder voor: de massa van
een muon is 200 maal zo groot als van een elektron, en het kost een foton dus aanzienlijk meer
energie om een µ+-µ- paar te maken dan een e+-e- paar.
Fotonen, elektronen en positronen zijn stabiele deeltjes, maar verliezen hun energie relatief
snel door elastische of inelastische botsingen in de atmosfeer. Het gevolg is, dat in een hadro-
nische shower fotonen en elektronen in aantallen de muonen ver overtreffen, maar dat uitein-
delijk de grootste fractie van de energie die het aardoppervlak bereikt in muonen zit. Voor elek-
tromagnetische showers geldt dit niet, omdat het aantal geproduceerde muonen ongeveer een
factor 10 lager ligt.
Ook protonen en neutronen kunnen het aardoppervlak bereiken. Door hun grote massa (bijna
10 maal zo groot als die van een muon) worden ze ook in hadronische showers niet in grote
aantallen geproduceerd, en blijven ze dicht in de buurt van de kern van de shower. Detectoren
op het aardoppervlak meten van een airshower daarom voornamelijk muonen, elektronen en
fotonen. Uit de verdeling van deze componenten kunnen we meer leren over de oorsprong van
de shower: de aard en energie van het primaire deeltje, de richting waar het vandaan kwam en
de hoogte waarop de shower gemaakt werd.

4. De ontwikkeling van airshowers

Bij het ontstaan van een airshower worden er via inelastische botsingen tussen deeltjes grote
aantallen nieuwe deeltjes gemaakt, die ieder een deel van de oorspronkelijke energie meedra-
gen. Deze deeltjes ondergaan zelf weer botsingsprocessen, tot de energie per deeltje te laag is

Hisparc: detectie van hoogenergetische kosmische straling

 



74 Diligentia

geworden om nog nieuwe deeltjes te kunnen maken. Vanaf dat moment worden er alleen nog
deeltjes uit de shower verstrooid, en neemt de dichtheid van deeltjes in de shower weer af.

De diepte waarop de grootste deeltjesdichtheid wordt bereikt wordt aangeduid met het symbool
Xmax. Het bereik (de totale diepte van een shower), en de lokatie van Xmax, hangen niet alleen
af van de energie van het inkomende deeltje, en van de diepte waarop de eerste botsing plaats
vindt, maar ook van de atmosferische omstandigheden. Het aantal botsingen dat een deeltje
ondergaat wordt namelijk bepaald door het produkt van de kans per doelwitdeeltje dat het tot
een botsing komt, en het aantal van deze deeltjes om mee te botsen. De eerste factor hangt
alleen af van de aard van de botsende deeltjes, maar de tweede factor hangt af van de deeltjes-
dichtheid in de atmosfeer langs het spoor van de shower. Deze dichtheid wordt beinvloed door
factoren als hoogte, luchtdruk en temperatuur. Het is daarom gebruikelijk de voortgang van een
shower niet uit te drukken in een afstand (m), maar in de hoeveelheid materiaal dat de shower
onderweg per vierkante centimeter passeert (g/cm2). In deze eenheden correspondeert zeeni-
veau met een verticale massakolom van ongeveer 900 g/cm2. Alleen de meest energetische kos-
mische deeltjes maken showers waarvan Xmax op of vlakbij zeeniveau ligt.
De ontwikkeling van een shower kan in principe worden gevolgd door te kijken naar licht dat
door aangeslagen moleculen in de atmosfeer wordt uitgezonden wanneer een shower voorbij
komt. De intensiteit van dit licht is een goede maat voor de totale stroom aan geladen deeltjes
(vnl. elektronen) die voorbijkomt. Dit licht is echter zeer zwak en kan alleen op maanloze nach-
ten bij een volkomen heldere atmosfeer worden waargenomen. Het Fly’s Eye/HiRes experi-
ment in de woestijn van Utah (VS) [2] is hiervoor ontworpen en heeft het profiel van showers
nauwkeurig vastgelegd. In fig. 2 is de evolutie van het aantal elektronen als functie van de diep-
te weergegeven voor een shower gemaakt door een deeltje met een energie van 0.8 × 1018 eV.
Een andere potentiële bron van vergelijkbare informatie is laag-frequente radiostraling die door
de stroom geladen deeltjes in de shower wordt opgewekt. Deze kan in principe worden geme-
ten met een instrument als de voorgenomen LOFAR radiotelescoop [3].
Het profiel van een shower zoals weergegeven in fig. 2 is kwantitatief niet hetzelfde voor elek-
tromagnetische en hadronische airshowers. Elektromagnetische showers beginnen lager in de
atmosfeer, en produceren minder hadronen en muonen; bij dezelfde energie worden er daarom
meer elektronen en positronen gemaakt. Maar ook tussen hadronische showers zijn er ver-
schillen, afhankelijk van de massa en lading van het primaire deeltje. Lichte deeltjes, i.h.b. pro-
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Fig. 1. Schematische ontwikkeling
van een airshower 
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tonen, botsen gemiddeld dieper in de atmosfeer dan zware, zoals een Fe-kern. De laatste ver-
oorzaken ook een grotere hadronische component in de shower: iets meer pionen en andere
mesonen, en dus ook evenredig meer muonen. Fig. 3 toont drie profielen van showers, zoals
bepaald uit een simulatiemodel, van een primaire Fe-kern, een proton en een gamma-foton,
ieder met een energie van 1019 eV. De positie van Xmax kan echter sterk fluctueren afhankelijk
van de diepte van de eerste botsing.
Een andere parameter van belang voor het determineren van airshowers is de relatieve verde-
ling van zowel de aantallen als de energie van fotonen, elektronen en muonen. In fig. 4 wor-
den de aantallen van deze deeltjes weergegeven, als functie van de loodrechte afstand tot het
centrum van de shower, weer voor model-showers van een 1019 eV Fe-kern, proton en gamma-
deeltje. Hieruit blijkt, dat in alle gevallen de fotonen in aantal de andere deeltjes ver overtref-
fen, en dat in het centrum van een hadronische shower 10-100 keer zoveel elektronen als muo-
nen voorkomen; naar buiten toe wordt dit verschil kleiner.
Over de hele linie produceert een Fe-kern 1.4 maal zoveel muonen als een proton. Uit de figuur
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Fig. 2. Aantal elek-
tronen als functie
van de diepte in
een airshower van
0.8 × 1018 eV. 

Fig. 3. Aantal
elektronen als
functie van de
diepte in een 
airshower van
1019 eV voor 
verschillende
primaire deeltjes.
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is te zien, dat in een elektromagnetische shower het aantal muonen tien keer kleiner is dan in
een hadronische shower; voorts neemt het aantal deeltjes in een elektromagnetische shower
naar buiten toe sneller af dan in hadronische showers.
In energie gemeten is het aandeel van de verschillende componenten echter volledig anders.
Zoals te zien in fig. 5, dragen muonen in een hadronische shower het grootste deel van de ener-
gie, en dat wordt relatief meer met toenemende afstand tot het centrum. In het centrum zelf is
de bijdrage van fotonen van vergelijkbare grootte, maar zoals al opgemerkt valt deze sneller af
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Fig. 4. Aantal foto-
nen, elektronen en
muonen als functie
van de afstand tot de
kern van een air-
shower van 1019 eV
op een diepte van
860 g/cm2 voor ver-
schillende primaire
deeltjes. 

Fig. 5. Energieflux
van fotonen,
elektronen en
muonen in een
airshower als functie
van de afstand tot het
centrum, voor een
1019 eV proton. 

 



Diligentia 77

naar de rand toe. Elektronen dragen in alle gevallen een factor tien minder aan de energieflux
bij. Om het showerprofiel te bepalen, moeten we de gemeten deeltjesflux op de grond uitzet-
ten tegen de afstand tot het centrum. M.b.v. simulaties als weergegeven in fig. 4 en fig. 5 kun-
nen we dan de aard en de totale energie van het primaire deeltje bepalen. Uiteraard gaat dit
beter naarmate er meer meetpunten zijn.
Niettemin kunnen we voor verticale of bijna verticale showers uit een enkele precieze meting
van de deeltjesflux al informatie halen over de afstand tot het centrum, zonder dat een tweede
meetpunt nodig is [4]. Dit kan door gebruik te maken van de observatie, dat de deeltjes aan de
rand van de shower een grotere spreiding in aankomsttijd hebben dan de deeltjes in het cen-
trum. Met een snelle analoog-digitaal omzetter kan de flux gemeten worden in korte interval-
len van 25 ns of minder. Deze flux, uitgedrukt in het equivalente aantal vertikale muonen dat
nodig is om dezelfde energieflux te geven (VEM), is gemeten door het Auger experiment [5].
Deze metingen zijn weergegeven als functie van de afstand tot het centrum voor een bijna ver-
tikale shower van 1019 eV in fig. 6. Er is een duidelijk (vrijwel lineair) verband tussen de
breedte van de showerpuls en de afstand: op 460 m van het centrum komen alle deeltjes bin-
nen 0.5 µs door de detector, op 1680 m afstand duurt het 3-4 µs voor de shower gepasseerd is,
en is er bovendien veel meer structuur in de puls waarneembaar.

5. De energie van airshowers

De energie van het primaire deeltje moet worden geschat uit het totaal van de energie van alle
componenten van de airshower: muonen, elektronen, fotonen en niet waargenomen andere
deeltjes. In eerste benadering kun je aannemen dat deeltjes in een vierkante centimeter van de
shower afhankelijk van hun aard een vast bedrag aan energie verliezen per gram doorlopen
materie; voor elektronen is dat b.v. ongeveer 2.2 MeV/g/cm2. De belangrijkste reden voor
afwijkingen van deze regel is het maken van nieuwe deeltjes die aan de shower worden toege-
voegd. De totale energie in waarneembare deeltjes is daarom goed te schatten door het totale
aantal deeltjes te bepalen en de lengte van het spoor van ieder van die deeltjes; vervolgens wordt
de totale energie die door de deeltjes wordt gedissipeerd, berekend door de lengte van al deze
sporen per soort deeltje bij elkaar op te tellen en te vermenigvuldigen met het constante ener-
gieverlies per eenheid spoorlengte. Daarbij telt men dan een bedrag op aan niet waargenomen
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Fig. 6.
Energieflux in
een airshower
van 1019 eV als
functie van de tijd
op verschillende
afstanden tot het
centrum. 
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energie, die voornamelijk bestaat uit neutrino’s en zeer energetische muonen die een behoorlij-
ke afstand in de aarde kunnen doordringen. Deze verloren energie kan uit simulaties worden
bepaald, en komt neer op ongeveer 7 % voor de showers met de hoogste energie, rond 1019 eV.
Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats. De simulaties van airshowers zijn gebaseerd op
de extrapolatie van processen beschreven door het standaardmodel van quarks en leptonen, en
hun interacties; het standaardmodel is getest tot ruwweg 200 GeV interactieenergie2. De bot-
singsenergie in het massamiddelpunt van het primaire deeltje en de eerste atmosferische stik-
stof- of zuurstofkern is voor de meest energetische shower echter een factor 100 à 1000 hoger;
de geldigheid van het standaardmodel dan wel het optreden van nieuwe fysische verschijnse-
len zijn in het betreffende energiegebied niet experimenteel onderzocht. Het is b.v. heel goed
mogelijk dat in het primaire proces bij hoge energie een quark-gluon plasma wordt gemaakt.
De eigenschappen van dit plasma zouden de ontwikkeling van airshowers en airshowermodel-
len kunnen beïnvloeden.
De vraag die we uiteindelijk moeten beantwoorden is, hoe we uit metingen met een netwerk
van detectoren op het aardoppervlak de aard, energie en richting van het oorspronkelijke kos-
mische deeltje kunnen afleiden. Daartoe moeten we alle informatie omtrent het showerprofiel
combineren. De meest elementaire informatie is de omvang van de shower, de dichtheid van
geladen deeltjes en het verloop daarvan tussen het centrum en de rand van de shower. Dit levert
een eerste schatting van de primaire energie. Daarnaast kan uit de bepaling van de absolute aan-
komsttijden van de deeltjes de richting worden gereconstrueerd. Tenslotte kan een afzonderlij-
ke bepaling van elektron- en muondichtheden informatie geven over de aard van het oor-
spronkelijke deeltje. Uiteraard hangt de nauwkeurigheid van de reconstructie af van de dicht-
heid van detectoren in het gebied van de shower: hoe meer meetpunten, hoe betrouwbaarder de
informatie. Maar extra informatie kan ook worden verkregen uit metingen die complementair
zijn aan de detectie van de geladen deeltjes; voor HiSPARC zou dat in het bijzonder de meting
van laagfrequente radiostraling met behulp van het LOFAR antennenetwerk kunnen zijn. 

Bronnen 
De figuren die de resultaten van simulaties van 1019 eV airshowers weergeven zijn in aangepaste vorm
overgenomen uit Cronin [4]. Meer informatie over kosmische straling is te vinden in ref. [6]. 

Bibliografie
[1] http://www.hisparc.nl 
[2] http://hires.physics.utah.edu 
[3] http://www.lofar.org 
[4] J. Cronin, The highest energy cosmic rays; arXiv:astro-ph/0402487 (2004) 
[5] http://www.auger.org 
[6] M. Nagano and A.A. Watson, Rev. Mod. Physics vol. 72 (2000), 689 

Noten
1 We drukken alle energieën uit in elektronvolts en veelvouden daarvan; 1 eV = 1.60 × 10-19 J.
2 Dit zijn energieën gemeten in het massamiddelpunt van de deelnemende deeltjes.
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Samenvatting

Zo’n dertig jaar geleden begon de overheid geïnteresseerd te raken in de beheersing van de risi-
co’s van gevaarlijke stoffen. De geschiedenis van risico beheersing en veiligheidsregelgeving
is er een van sterk variërende belangstelling, vergeten lessen en ruw ontwaken. De impuls die
uitgaat van ongevallen leeft maar kort. In de loop van de tijd worden veiligheidsrapporten van
instrumenten om het risico te verminderen tot documenten om aan de regelgeving te voldoen.
Deregulering, privatisering en uitbesteding vormen nieuwe dreigingen voor de veiligheid.
Ongewenste bijeffecten beginnen al zichtbaar te worden. Om de hoek ligt dan ook het volgen-
de ongeluk dat, afgezien van de onmiddellijke technische context, zeer veel gelijkenis zal heb-
ben met het vorige ongeluk. Als we dat echt willen kan uit ongelukken geleerd worden. De
vraag is: willen we dat, of gaan we er vanuit dat het ons niet zal overkomen.

1. Inleiding

In januari 2003 barste een atmosferische opslagtank voor met ortho-cresol tijdens het vullen
open, doordat de lasnaad aan de onderkant scheurde. De inhoud kwam vrij, de tank stortte in
en een stankgolf verspreidde zich over de omgeving.
De oorzaak van het ongeval was opvallend gewoon. Een combinatie van een dertig jaar oude
constructiefout en een reparatie die niet goed was uitgevoerd, waren nooit gedetecteerd bij
enige inspectie en leidde uiteindelijk tot het bezwijken van de tank [1]. Tijdens het onderzoek
kwam ook aan het licht dat de vulprocedure vragen was om moeilijkheden, hoewel dit uitein-
delijk niet de oorzaak van het ongeluk bleek. Dit ongeluk gebeurde niet bij een slecht geleide
kleine onderneming. Het ongeluk gebeurde bij een van de grootste opslag onderneming in het
Rijnmondgebied, die grote aantallen tanks beheert. De onderneming heeft een veiligheidsbe-
heerssysteem en een kwaliteitssysteem, er waren arbeidsveiligheidsrapporten en externe vei-
ligheidsrapporten opgemaakt en er was uitgebreid geïnspecteerd. 

2. Ongevallenhistorie

Ongelukken met gevaarlijke stoffen doen zich regelmatig voor, in en buiten Nederland en de
ongevallen geschiedenis is lang. Hieronder geef ik een selectie van ongevallen die u zich wel-
licht herinnert uit de krant, van de TV of van school. Ze illustreren hoe vaak ongevallen van
hetzelfde type zich herhalen.

2.1 Munitie, kunstmest en andere explosieven
Vele ongevallen laten zien dat ontplofbare stoffen en bebouwing moeilijk samengaan.
Op 12 oktober 1654, zes jaar na het einde van de tachtigjarige oorlog en tussen de Engelse oor-
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logen ontplofte in Delft de plaatselijk kruittoren. Een groot gedeelte van de stad werd wegge-
vaagd. Er vielen naar schatting 1500 doden. De klap was in Alkmaar te horen. Op de plaats van
de toenmalige binnenstad bevindt zich nu de paardenmarkt. De conclusie ligt voor de hand:
explosieven en woonbebouwing gaan niet goed samen. (Figuur 1)
In 1807 ontplofte in Leiden een schip met kruit. Er vielen 150 doden, waaronder 50 van de 51
leerlingen van de school. De ene overlevende was een spijbelaar, Jantje Coebergh, de stamva-
der van de bekende drankdynastie. Op de plaats van de explosie bevindt zich thans het Van der
Werfpark. Opnieuw is de conclusie: explosieven en woonbebouwing gaan niet samen.
In 1687 landde een verdwaalde granaat in de munitieopslag die het Turkse leger in het Atheense
Parthenon had ingericht. De explosie sloeg het dak en het grootste deel van de muren weg. Ook
dicht bij of in monumenten kan men beter geen explosieven opslaan.
In Oppau had men een opslag van ammoniumnitraat/ammoniumsulfaat kunstmest. Wanneer de
berg kunstmest te veel was samengekoekt, gebruikte men dynamiet om de berg weer in kleine
stukjes op te breken. Nadat dit al ongeveer 16000 keer goed was gegaan ging er op 21 sep-
tember 1921 iets volledig verkeerd. 4500 ton kunstmest detoneerde ineens. Het dorp werd weg-
gevaagd, er vielen ongeveer 500 doden. In juli van dat jaar waren op die manier al twee spoor-
wegwagons geëxplodeerd maar de implicaties van die explosies waren onopgemerkt gebleven.
Op 16 april 1947 In Texas City begon de lading van een schip geladen met in totaal ongeveer
2200 ton ammoniumnitraat kunstmest te broeien. Er brak brand uit en het schip explodeerde.
De haven werd weggevaagd. Iedereen die zich in de haven bevond werd gedood inclusief
brandweerlieden en toeschouwers. De schepen die in de haven hadden gelegen lagen na de
explosie op de kant.
Op 13 mei 2000 vaagde een explosie in een vuurwerkopslag een woonwijk in Enschede weg
met 22 doden, 900 gewonden en een half miljard materiële schade tot gevolg.
Op 21 september 2001 explodeerde 300 ton zogenaamd “off-spec” ammoniumnitraat kunst-
mest in Toulouse. 30 mensen werden gedood en er vielen ongeveer 3000 gewonden. Op 5
november ontplofte in Kolding in Denemarken een vuurwerkopslag, waar meer dan zes maal
de toegestane hoeveelheid was opgeslagen en waarvan, zo is inmiddels gebleken, de brandweer
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dacht dat het om een opslag van brandstof ging. Resultaat: 1 dode, 85 gewonden, 350 huizen
beschadigd of vernield. (Figuur 2)

2.1 Brandbare stoffen onder druk
Ook opslagen van brandbare stoffen onder druk hebben een karakteristiek ongevalspatroon.
Een klein beginnend brandje wordt gevolgd door een enorme explosie.
Op 7 juli 1951 ontstond brand in een LPG depot in Port Newark, New Jersey. Het depot be-
stond uit een goot aantal horizontale tanks van 100 m3 ieder. Na een korte brand en een paar
kleine explosies volgde een BLEVE1: de explosie van een tank gevolgd door een vuurbal.
Vervolgens explodeerde op die manier om de paar minuten een tank totdat de hele opslag was
vernietigd. 
In 1957, op 8 januari, ging na een lek en een brand een LPG depot in Montreal de lucht in. Drie
boltanks, 800, 1900 en 2400 m3 explodeerden.
Op 4 januari 1966 ging op bijna dezelfde manier een LPG depot in Feyzin, Frankrijk, verloren
Bij het aflaten van water uit de onderkant van een propaanbol bevroor de afsluiter en kon deze
niet meer worden gesloten. De reserve afsluiter had niet de goede diameter en bevroor ook. De
niet meer te stuiten stroom propaan vloog in brand, de bol explodeerde en in de daaropvolgen-
de grote brand explodeerden nog eens 4 opslagbollen. Er vielen 18 doden en 81 gewonden.
Op 2 januari 1969 reed in Laurel, Mississippi, een goederentrein uit de rails. Verschillende
wagens met LPG explodeerden. Brokstukken kwamen op 1,5 km van de trein in de woonbe-
bouwing terecht. Door de branden en de explosies verloren 2 personen het leven. 976 werden
gewond.
In 1970 in Creshent City ontspoorde op 21 juni een anderhalve kilometer lange goederentrein.
Er vormde zich een berg wagons, waarvan er een aantal in brand vloog. Vier ketelwagens met
LPG explodeerden in de volgende twee uur. Er vormde zich een vuurbal van 150 m hoog.
Brokstukken kwamen meer dan een kilometer weg. Het zakendistrict van Creshent City werd
weggevaagd en er vielen 66 gewonden.
Op 19 oktober 1971 ontspoorde een trein in Houston, Texas. Verschillende ketelwagens raak-
ten lek en er ontstond brand. Ongeveer 50 minuten na de ontsporing ontplofte er een. Een
brandweerman werd gedood en er vielen 50 gewonden.
Op 1 februari 1973 slipte een tankauto met propaan in St Amand-les-Eaux, Frankrijk. Dankzij
een razendsnelle evacuatie werden in de explosie die daarop volgde slechts 5 mensen gedood
en 40 gewond. 
Op 5 juli 1973 ontplofte een ketelwagen met propaan in Kingman, Arizona, na een brand onder
de tank. Van de toegestroomde toeschouwers werden er 90 gewond.

Risico’s nemen of risico’s lopen

Fig. 2. Vuurwerk-
explosie in Kolding,
Denemarken



82 Diligentia

In 1974 ontstond een storing in de 5e van een serie van zes reactoren van een cyclohexaan oxi-
datie fabriek in Flixborough (Verenigd Koninkrijk). Om de fabriek te laten doordraaien werd
besloten de reactor uit de fabriek te halen en te vervangen door een tijdelijke verbinding. Na
enkele dagen, op 1 juni, scheurde deze leiding met een diameter van ongeveer een meter vol-
ledig open, omdat men over de constructie niet genoeg had nagedacht. Een enorme wolk cyclo-
hexaan verspreidde zich in de omgeving en ontplofte. De meetkamer stortte in en de 18 werk-
nemers die zich daar hadden verzameld kwamen om het leven evenals 10 andere werknemers
in de fabriek. In de omgeving werd enorme schade aangericht.
De fabriek in Flixborough was voor de helft eigendom van DSM. De directie van DSM deel-
de desgevraagd mede dat zoiets zich in Nederland niet kon voordoen. Ongeveer een jaar na de
ramp in Flixborough, op 7 november 1975 ontstond een lek in Naftakraker II op het Kerens-
heide complex van DSM in Beek. Er ontstapte ongeveer 6 ton propeen. Een explosie volgde,
de meetkamer stortte in en 14 personeelsleden kwamen om het leven.
Op 24 februari 1978 ontplofte in Waverly, Tennessee, een spoorketelwagen met LPG. Er vie-
len 16 doden en 43 gewonden. (Figuur 3)
In 1978 reed in Spanje bij de camping Los Alphaques een tankauto tegen een muur. De tank
explodeerde en door de vuurbal vlogen op de camping tenten in brand en explodeerden vele
van de gastankjes. Er vielen 218 slachtoffers, onder wie ongeveer 180 Nederlanders.
In 1979, op 18 december, ontstond brand onder een LPG tankauto bij een benzinestation in
Wijchen. De wagen explodeerde en het was aan de tegenwoordigheid van geest van de chauffeur
te danken dat er geen slachtoffers vielen.
Op 19 november 1984 ontstond brand in een LPG depot nabij Mexico City. Uiteindelijk explo-
deerde er 15 tanks, brokstukken kwamen meer dan een kilometer ver en een regen van bran-
dende LPG daalde neer op de omgeving. Er vielen meer dan 500 doden.

2.3 Toxische stoffen
Rampen met toxische stoffen komen veel minder voor, maar als ze zich voordoen zijn de
gevolgen niet te overzien. Op 3 december 1984 ontstond door ontwerp- en bedieningsfouten
een lek van methyl isocyanaat in een fabriek in Bhopal, India. Er vielen tenminste 3000 doden.

3. Methodologie

In het bijzonder de reeks van ongevallen in het midden van
de zeventiger jaren leidde tot toenemende ongerustheid
over industriële ongevallen in de EU en in verschillende
van haar lidstaten. In Nederland begon het Openbaar
Lichaam Rijnmond zich in toenemende mate zorgen te
maken over de veiligheid van de grote petrochemische
complexen in het Rijnmondgebied. Met als voorbeeld een
studie die in het Verenigd Koninkrijk was uitgevoerd naar
de veiligheid van een groot bedrijventerrein [2], werd een
onderzoek gestart met als doel na te gaan of het kwantifi-
ceren van risico’s uitvoerbaar was en of de resultaten van
zo’n kwantificering te gebruiken zou zijn in de besluitvor-
ming. De resultaten van deze COVO-studie2 [3] waren
veelbelovend met dien verstande dat werd aanbevolen de
kwantificering van het risico vergaand te automatiseren,
opdat het tijdsbeslag sterk zou worden teruggebracht.
Samen met het ministerie is het Openbaar Lichaam
Rijnmond daar in 1982 aan begonnen. Dit resulteerde uit-
eindelijk in een groot computerpakket3 dat thans in
Nederland en daarbuiten veelvuldig voor dit soort bereke-
ningen wordt gebruikt.
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3.1 Risico analyse
In essentie komt de methode hierop neer dat voor een installatie of fabriek een groot aantal sce-
nario’s worden gedefinieerd, waarvan de gevolgen en de kans dat deze zich voordoen op grond
van modelberekeningen en statistiek worden bepaald. Deze berekeningen leiden tot een kwan-
titatief beeld van de risico’s, uitgedrukt in een aantal grootheden. De meest gebruikte zijn het
individuele, of plaatsgebonden risico dat is gedefinieerd als de kans dat een persoon die per-
manent op een bepaalde plaats aanwezig is overlijdt als gevolg van een ongeval; het groepsri-
sico, gedefinieerd als de kans dat bij een ongeval tenminste een bepaald aantal personen over-
lijden en de verwachtingswaarde, gedefinieerd als het verwachte gemiddelde aantal doden per
jaar.

3.2 Onzekerheid
Om de kans op een ongeval nauwkeurig te bepalen is statistiek nodig. Hoe meer ongevallen
hoe beter de statistiek en hoe nauwkeuriger de schatting. Ongevallen doen zich gelukkig niet
zo veel voor dat een nauwkeurige schatting van de kans mogelijk is. Het nadeel daarvan is wel
dat de kans op optreden ook de belangrijkste bron van onzekerheden in de risicoanalyses blijft.
In 1986 werd de bandbreedte geschat op 2 ordes van grootte [4]. In een meer recente analyse
werd ook bij het gebruik van computerprogramma’s die worden verondersteld volgens de
handleidingen te zijn gemaakt en gebruikt, nog een bandbreedte van één ordegrootte aange-
troffen [5]. Internationale studies leidden tot soortgelijke conclusies. De bandbreedte in de ana-
lyses is in de loop van de jaren aanzienlijk kleiner geworden, maar is nog altijd aanzienlijk,
wanneer deze worden gebruikt voor het berekenen van veiligheidsafstanden, waar de gewens-
te nauwkeurigheid eerder in centimeters dan in meters wordt uitgedrukt [6, 7].

4. Perceptie

Een probleem met het gebruiken van kwantitatieve risico berekeningen in besluitvorming is dat
het oordeel over de aanvaardbaarheid van een activiteit waar ook risico’s aan zitten, niet alleen
door de grootte van schade en kans wordt bepaald.
Mensen beoordelen verschillende risico’s met dezelfde waarde van het individuele risico ver-
schillend. Er zijn vele factoren die het oordeel over riskante activiteiten beïnvloeden. De tien
belangrijkste factoren die het oordeel negatief beïnvloeden zijn: [8, 9, 10] Omvang van scha-
de en kans, Rampenpotentieel, Onvrijwilligheid, Oneerlijkheid, Onbeheersbaarheid, Gebrek
aan vertrouwen, Nieuwheid van de technologie, Onduidelijkheid van de voordelen, Bekend-
heid met de slachtoffers en Opzet. Van deze factoren blijken onbekendheid en mogelijke ramp-
zaligheid dominant in de perceptie van het publiek.
Uit het grote aantal factoren zou men de conclusie kunnen trekken dat het niet mogelijk is het
oordeel over activiteiten te vangen in een kwantitatief normenstelsel. In een meer extreem
standpunt wordt gesteld dat er niet zoiets is als een objectief vaststelbaar risico. De noodzaak
het dilemma tussen specificiteit en nauwkeurigheid te doorbreken door een deskundig oordeel
is mede reden voor deze stelling. In deze, zogenaamde postmoderne, visie worden er ook in de
analyse zoveel subjectieve keuzen gemaakt dat risico analyse geen wetenschap is en dat in
ieder geval ook wetenschappers zich bij het bepalen van het risico in belangrijke mate laten lei-
den door factoren als die welke boven zijn genoemd [11].
Het is geen verrassing dat in de meer objectivistische visie risico analyse en politiek oordeel
wel degelijk kunnen worden onderscheiden en dat waar het risico zich materialiseert in onmis-
kenbaar waarneembare ongevallen en rampen, het mogelijk moet zijn de risico’s objectief vast
te stellen en dat zo’n vaststelling noodzakelijk voorafgaat aan een kosten-baten analyse, waar-
in ook de kosten zo objectief mogelijk zijn vastgesteld [12]. Hoe het ook zij, persoonlijke
inzichten spelen een belangrijke rol in het bepalen van een standpunt en dat leidt er dan weer
toe dat men het risico dat men overlijdt als gevolg van een ongeval met een chemische fabriek
verwaarloosbaar acht, terwijl men het winnen van de sponsorloterij dan wel weer een reële
mogelijkheid vindt, hoewel de kans daarop nog eens duizend maal kleiner is. (Tabel 1) 
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Tabel 1. Risico’s en kansen

• Roken 5*10-3

• Verkeer (1999) 8*10-5

• Bliksem 5*10-7

• Aardgas 4*10-7

• Bijensteek 2*10-7

• Dijkdoorbraak 1*10-7

- Staatsloterij 1*10-7

Aangezien besluitnemers ook mensen zijn, zullen ook zij zich bewust moeten zijn van wat hun
perceptie en hun oordeel kan beïnvloeden en in hoeverre hun eventuele verwachting dat het ons
niet zal overkomen reëel is.

5. Beleidsontwikkeling

Zoals al eerder opgemerkt was er niet echt een nationaal of Europees veiligheidsbeleid tot het
begin van de zeventiger jaren. Pas de serie kort op elkaar volgende ongevallen in het midden
van de zeventiger jaren vormde voldoende aanwijzing dat de snelle ontwikkelingen van de che-
mische bedrijfstak en het daarmee gepaard gaande transport niet zonder gevaar waren. De voor
deze gevaren benodigde zonering conflicteerde met de eveneens toenemende behoefte aan
ruimte voor woonbebouwing en andere gemeenschapsvoorzieningen.
Op Europees niveau verplicht de Richtlijn Zware Industriële ongevallen, beter bekend als
SEVESO richtlijn, de lidstaten tot het opzetten van een rapportage systeem over risico’s en
ongevallen [13]. Na het ongeval in Bhopal werd meer aandacht gegeven aan de besluitvorming
in het bijzonder over de locatiekeuze voor gevaarlijke activiteiten en de ruimtelijke ordening
rond chemische bedrijven.
Deze inspanningen leidden echter niet tot een daling van het aantal zware ongevallen in
Europa. Een constatering die al in het midden van de jaren negentig werd gedaan maar verder
geen merkbare gevolgen had. Pas na de explosie van een vuurwerkfabriek in Nederland, een
kunstmestfabriek in Frankrijk en de aanslag op het World Trade Centre in New York op 11 sep-
tember 2001 kwam veiligheid weer volop in de belangstelling. Uit de ontwikkeling van het
aantal ongevallen sindsdien kan voorzichtig worden afgeleid dat zich in Europa een dalende
trend heeft ingezet en dat het verscherpte beleid en vooral het verscherpte toezicht vrucht
begint af te werpen. In Nederland neemt het aantal ongevallen juist toe [14].

6. Risico als subject van beleid

In Nederland was de explosie in Leiden in 1807 voor de toenmalige machthebber, Napoleon,
aanleiding een decreet uit te vaardigen om dit soort situaties verder te voorkomen. Voortaan
was voor het uitoefenen van industriële activiteiten een vergunning nodig. Er werden drie cate-
gorieën bedrijven onderscheiden:
• activiteiten die te gevaarlijk waren voor binnen de stad, voor deze bedrijven zou de overheid

voortaan een plaats aanwijzen;
• activiteiten die alleen binnen de stad mochten worden uitgeoefend wanneer kon worden aan-

getoond dat ze niet gevaarlijke waren;
• activiteiten die altijd in de stad waren toegelaten.
Dit beslismodel dat later weer terugkeert in “Omgaan met Risico’s” [25] wordt ook wel het
“tramrails”- model genoemd. (Figuur 4)
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- Bankgiroloterij 4*10-8

- Lotto 2*10-8

• Schiphol 2*10-8

- Postcodeloterij 1*10-8

• Chemie 6*10-9

- Sponsorloterij 3*10-12

onaanvaardbaar
reductie gewenst
verwaarloosbaar

Toenemend
risico

Figuur 4:
“Tramrails” model
vgls. Napoleon
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De ruimte in Nederland is bijzonder schaars. De huidige bevolkingsdichtheid bedraagt zo’n
472 personen per vierkante kilometer. Maatregelen gericht op voorzorg, dat wil zeggen dat
zodanige afstanden tussen gevaarlijke activiteiten en woonbebouwing wordt aangehouden dat
bij een ongeval geen slachtoffers zullen vallen, is gegeven de beperkte ruimte onuitvoerbaar.
Bij het ontwikkelen van zoneringsbeleid als onderdeel van veiligheidsbeleid is het daarom
vanaf het begin noodzakelijk geweest niet alleen het effect van een mogelijk ongeval in
beschouwing te nemen maar ook de kans dat het effect zich zal voordoen. Daarom wordt in
Nederland, maar ook in andere landen met tekort aan ruimte, een beleid gevoerd dat is geba-
seerd op risico en op het gekwantificeerd analyseren ervan.
In 1979 schreef Minister President van Agt een brief aan de Tweede Kamer over de ontwikke-
ling van het Milieubeleid. In deze brief introduceerde hij het begrip “externe” veiligheid als
beleidsterrein te onderscheiden van “interne” of arbeidsveiligheid. Als elementen van dit nieu-
we externe veiligheidsbeleid kondigde de premier aan dat
• De minister van milieubeheer werd belast met de coördinatie op het gebied van gevaarlijke

stoffen.
• Een afdeling externe veiligheid werd opgericht bij het Directoraat Generaal Milieubeheer
• Wetgeving zou worden geïntroduceerd om de risico’s te beheersen en te beperken.
Ongeveer tegelijkertijd leek een grote verandering op komst in de energiemarkt. Onder andere
leidde dit tot het bevorderen van LPG als autobrandstof. De Hoofdinspecteur voor de
Milieuhygiëne besloot na de explosie in Wijchen het tot stand komen van een wettelijke rege-
ling niet af te wachten en vaardigde een zogenaamd interimstandpunt uit [15]. Hierin deelde
hij onder andere mede dat zijn inspecteurs zouden moeten optreden tegen het vestigen van LPG
stations als niet voldaan werd aan criteria voor de bevolkingsdichtheid zoals weergeven in
Tabel 2.

Tabel 2. Zoneringsregels LPG stations volgens interimstandpunt

Afstand tot de tank of het vulpunt [m] Toegestane bebouwingsdichtheid
Huizen Kantoren

0-25 Geen Geen
25-50 Max 2 Max 10 personen
50-100 Max 8 Max 30 personen
100-150 Max 15 Max 60 personen
> 150 onbeperkt onbeperkt

Een verdere toename van het transport van LPG door Nederland volgde uit het plan om LPG
als grondstof te gaan gebruiken voor de productie van etheen. Er werd een commissie opge-
richt om onder andere te bepalen hoe en waar de aanlanding, het transport en de opslag van
LPG het beste zouden kunnen geschieden. In deze commissie werd de conclusie getrokken dat
het laagste risico niet altijd het na te streven doel kan zijn. Dit streven immers bepaalt dan ver-
volgens welk alternatief MOET worden gekozen. Deze gedwongen keuze is alleen ontkoom-
baar indien wordt vastgesteld dat na afweging van alle in het geding zijnde belangen, waaron-
der het risico, een bepaald alternatief de voorkeur kan krijgen waaraan een zeker restrisico is
verbonden dat derhalve als gevolg van de genomen beslissing wordt aanvaard.
Dit standpunt leidde er vervolgens toe dat een kader moest worden gegeven aan de beslis-
singsruimte opdat bij de afweging niet al te hoge en in het grotere kader onaanvaardbare risi-
co’s zouden worden aanvaard.

7. Criteria
Zoals boven al aangegeven was het voor een geregeld gebruik van de resultaten van risico ana-
lyses noodzakelijk om aan te geven waar de grenzen van het aanvaardbare in afwegingen zou-
den moeten liggen.
Een belangrijk gegeven werd gevonden in de beslissingen te aanzien van de Deltawerken. Na
de stormvloed van 1953 werd door de Delta Commissie aanbevolen de dijken zo hoog te
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maken dat het water de top van de dijk hoogstens eenmaal in de 10000 jaar zou bereiken [16].
Deze aanbeveling werd in de Deltawet vastgelegd. Deze wettelijke eis aan de kwaliteit van de
zeewering komt overeen met een kans van 1 op de miljoen dat iemand die achter de dijk woont
bij een overstroming om het leven komt. 
Deze risicowaarde werd bevestigd bij de discussie over de dam in de Oosterschelde. Om het
ecosysteem in de Oosterschelde te beschermen werd besloten de Oosterschelde niet geheel af
te dammen maar te voorzien van een beweegbare afsluiting. In de discussie over de construc-
tie-eisen werd opnieuw vastgesteld dat de bescherming die door de stormvloedkering zou die-
nen te worden geboden, gelijk zou moeten zijn aan maar niet beter hoefde te zijn dan de
bescherming die door de vaste dammen werd geboden.
Deze waarde van 1 op de miljoen komt overeen met ongeveer 1% van de kans die in het mid-
den van de 80er jaren bestond om bij een verkeersongeval te overlijden. Dit werd de waarde
voor het maximaal te aanvaarden individueel risico voor industriële activiteiten met gevaarlij-
ke stoffen.
Voor het groepsrisico werd een ankerpunt gevonden in het al genoemde interimstandpunt voor
LPG stations. Wanneer dit interim-standpunt wordt gecombineerd met de gekozen waarde voor
het individuele risico leidt dit tot een kans op een ongeval met 10 doden eens in de 100.000
jaar. Het groepsrisico, of de kans op een ramp, wordt vrijwel altijd weergegeven als een gra-
fiek, waarin de kans wordt gegeven dat zich een ramp voordoet met méér dan een bepaald aan-
tal slachtoffers. Het lag dan ook voor de hand om de grens voor het groepsrisico eveneens in
een dergelijke grafiek weer te geven. Bleef de vraag wat de helling van een limietlijn zou moe-
ten zijn.
Een eerste poging dateert uit 1976. In de bijna vergeten normennota van de Provincie Groningen
werden grenzen voor de aanvaardbaarheid van het risico gegeven. De helling van de grenslijn
varieerde afhankelijk van de gevolgen. Waren de gevolgen dat er één dode kon vallen of meer,
dan was de helling van de grenslijn –2, hetgeen betekent dat de toelaatbare kans afneemt met
het kwadraat van het aantal doden. 
Ook andere waarden circuleerden voor de helling van een limietlijn voor aanvaardbaar groeps-
risico variërend van –1.2 tot –2. [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. Na langdurig overleg en nadat
onder andere was afgewogen wat de gevolgen van de limieten zouden zijn voor de LPG sta-
tions en de chemische industrie, werd besloten tot een helling –2. Voor zowel het individueel
risico als voor het groepsrisico werd bepaald dat beneden 1% van de grenswaarde de risico’s
zonder nadere discussie als aanvaarbaar konden worden beschouwd. Deze limieten werden
vervolgens neergelegd in een beleidsnota “Omgaan met Risico’s” [25] (OMR), die als bijlage
van het Nationaal MilieubeleidsPlan in 1986 werd uitgebracht. In OMR worden alleen de
grenswaarden gegeven. Niet wordt aangegeven hoe de grenswaarden moeten worden bereikt.
Dit wordt overgelaten aan de industrie en aan het – voornamelijk lokaal en provinciaal –
bevoegd gezag.

8. Temporisering

In het begin van de jaren negentig en met de grote ongelukken inmiddels zo’n 15 jaar geleden
raakte het veiligheidsbewustzijn steeds verder op de achtergrond en kregen de problemen die
zich voordeden bij uitvoering van zoneringsbeleid steeds meer aandacht.
Toen deed zich een – ogenschijnlijk – conflict van doelstellingen voor. Enerzijds was er het
streven om het bouwen van kantoorlocaties nabij stations zoveel mogelijk te bevorderen om de
automobiliteit terug te dringen, anderzijds was er het beleid om het lokaliseren van concentra-
ties van mensen nabij rangeeremplacement met gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk tegen te
gaan. Bij ongeveer 15 van de 300 stations werken deze twee doelstellingen tegen elkaar in. Een
daarvan was het station Dordrecht, waar de chloortrein lange tijd stil stond. De poging van de
regionaal inspecteur om de bouw van een kantoor bij dit station om veiligheidsredenen te ver-
hinderen werd beantwoord met een campagne van de VNG tegen het veiligheidsbeleid in het
algemeen en het groepsrisicobeleid in het bijzonder. 
De situatie werd nog verergerd door de discussie rond de uitbreiding van Schiphol. De aan-
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vankelijke belofte om de kans op een ramp te beperken tot de situatie zoals die was in 1990
bleek niet te handhaven en ook overigens bleken de risico’s aanzienlijk, hetgeen geïllustreerd
werd toen een Boeing 747 zich in de Bijlmeermeer in een flat boorde. Toen bleek dat het
groepsrisico van Schiphol alleen al 10 keer zo groot was als het groepsrisico van alle “SEVE-
SO”-inrichtingen bij elkaar.
Besloten werd het met het risicobeleid wat kalmer aan te doen. De verwaarloosbaarheidsgrenzen
werden afgeschaft en voor het groepsrisico gold alleen nog maar een “adviserende” waarde.
Net als in vele andere landen werd aan het eind van de 20-e eeuw het politiek-sociale proces
gedomineerd door privatiseren van diensten en een voorkeur voor marktgedreven processen.
Veel overheidsdiensten werden geprivatiseerd en vaak grotendeels stopgezet. De inspecties
verloren veel mankracht en het grootste deel van hun deskundigheid. Controle gebeurde alleen
op papier en beperkte zich tot de vraag of de processen goed waren beschreven. Of de werke-
lijkheid overeenkwam met het papier werd niet meer nagegaan. 
In de jaren negentig deed zich nog wel een ongeval voor bij Cindu in Uithoorn, weliswaar drie
doden maar de enige echte ramp bleef het ongeval in de Bijlmer, een ongeval waaraan gege-
ven de wens Schiphol krachtig te laten groeien noch de regering noch de luchtvaartsector gaar-
ne wordt herinnerd.

9. Nieuwe impuls

In het begin van de 21e eeuw deed zich een reeks ongevallen voor die op pijnlijke wijze duide-
lijk maakte hoe veel tekortkomingen in beleidsuitvoering en inspectie zich hadden ontwikkeld.
Hoe was immers anders mogelijk dat een bedrijf bijna 20 jaar een steeds grotere hoeveelheid
gevaarlijk en deels massa-explosief vuurwerk opsloeg op een locatie midden in de stad en zon-
der vergunning? Een inspectie van de andere vuurwerkbedrijven leidde tot de constatering dat
opereren binnen de vergunningsvereisten in deze branche meer uitzondering dan regel was.
In de LPG branche en de koelinstallaties was het met de handhaving eveneens droevig gesteld.
Er bleken nog al wat huizen bijgebouwd binnen de veiligheidszone en het onderhoud van de
ammoniakkoelinstallaties liet zoveel te wensen over dat vele daarvan gesloten zouden moeten
worden als de voorschriften strikt zouden worden gehandhaafd.
Op nieuwjaarsnacht 2001 brak brand uit in een bar in Volendam. Dertien jongeren werden
gedood en meer dan honderd ernstig gewond. De bar had geen geldige gebruiksvergunning en
bovendien was de kerstversiering niet brandwerend. Ook in dit geval leidde een landsdekkend
onderzoek tot alarmerende inzichten. Bij de meeste gebouwen, inclusief kantoorgebouwen van
de overheid, ontbrak de gebruiksvergunning en veel van de voorzieningen die voor zo’n ver-
gunning nodig zijn ontbraken. Het leek erop alsof de voorschriften waren vergeten vanaf de
dag waarop ze waren aangenomen.
Beide ongelukken werden onderzocht, ieder door zijn eigen commissie. De conclusies van de
onderzoekers leken erg op elkaar:
• Er is genoeg beleid 
• Regelgeving implementeert zichzelf niet
• Vertrouwen is mooi, controle is beter
Op 7 maart 2001 schrijft minister president Kok een brief aan de Tweede Kamer waarin hij
nieuw beleid ten aanzien van de externe veiligheid aankondigt:
• De minister van VROM wordt bevestigd als coördinerend bewindsman gevaarlijke stoffen
• Er komt een beleidsorgaan bij het ministerie speciaal voor de externe veiligheid
• Er zij wetgeving
Tweeëntwintig jaar na de eerdergenoemde brief van Minister President Van Agt worden deze
drie punten dus nog steeds als nieuw beleid gezien. Op 22 augustus 2002 ontstaat er een klein
lek in een ACN wagon op het station Amersfoort. Een gebied met een straal van 500m wordt
ontruimd waardoor het treinverkeer tussen het oosten en het westen van het land tot stilstand
komt. Na het ongeval stelt de VNG dat het transporteren van gevaarlijke stoffen langs binnen-
steden met kantoorcomplexen te gevaarlijk is, daarbij vergetend dat ze daar vijftien jaar eerder
heel anders over dachten.
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9.1 Retrofit is duur
Al spoedig verschijnen er rapporten over de consequenties van de intensivering van het exter-
ne veiligheidsbeleid. Het blijkt dat bij 600 LPG stations huizen liggen binnen de gevarenzone.
Wat daarbij over het hoofd gezien wordt is dat dat het resultaat is van een bewuste keuze
gemaakt in 1983, toen om budgettaire redenen besloten werd van de 800 te saneren situaties
slechts de 200 meest ernstige aan te pakken.
Ook de sanering van de spoorwegemplacementen blijkt opnieuw een kostbare zaak. Het grens-
station Venlo kan noch aan de grenswaarden voor veiligheid noch aan die voor geluid voldoen
en opereert al decennia zonder geldige vergunning. De saneringskosten zouden 175M euro
bedragen, hetgeen vooralsnog voldoende reden lijkt het gedogen nog maar even voort te zetten.
De stad Dordrecht/Zwijndrecht promoot een verdere ontwikkeling van kantoorlocaties nabij
het station, in strijd met de al sterk versoepelde risicocriteria, nog geen half jaar na het incident
in Amersfoort. Opnieuw blijkt het geheugen kort.
In mei 2003 verschijnt een rapport waaruit blijkt dat het met de veiligheidsvoorzieningen in
hotels nog steeds droevig gesteld is en dat men bovendien het in kaart brengen van de risico’s
een overdreven inspanning vindt en eind 2004 barst de discussie los over de overdreven ijver
van de toezichthoudende instanties over de veiligheid van café’s en de sprinklers in opslagen
voor consumenten vuurwerk. Tussen Kerst en Nieuwjaar van 2004 verliezen dan in Argentinië
180 mensen het leven omdat de nooduitgangen van een disco op slot zijn en vliegen in Maleisië
7 vuurwerkopslagen de lucht in omdat iemand een rotje uitprobeerde in de winkel.

10. Status Quo

Beleid is er in principe genoeg. Na ieder ongeval blijkt dat het zich niet houden aan voor-
schriften een – soms doorslaggevende – bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van het onge-
luk. Het illegaal opslaan van gevaarlijke vuurwerk, het ophangen van brandbare feestversie-
ring, te veel mensen in een zaal, bouwen in de veiligheidszone, onvoldoende onderhoud, het
niet chloreren van een fontein, het te smal maken van de ophanging van een parkeerdek, het
was allemaal – en zoals gebleken is terecht – verboden. 
Het beleid neergelegd in Omgaan met Risico’s geeft op zich een helder kader hoe om te gaan
met grote risico’s. In heel veel gevallen is dit beleid goed uitvoerbaar en tegen aanvaardbare
kosten [26]. Ook uit een vergelijking met dit soort beleid in het buitenland blijkt dat het
Nederlandse beleid tot een naar verhouding met andere landen in Europa efficiënte omgang
met schaarse ruimte leidt [27]. Toch worden de kosten van dit beleid bij de zogenaamde sleu-
telprojecten als prohibitief gezien. Er bestaat dan ook een sterke druk om juist in die situaties
waar grote concentraties mensen zich bevinden of zullen bevinden nabij opslag en transport
van gevaarlijke stoffen, maar wat minder streng te zijn. Een boodschap die in een tijd waar
gesproken wordt over een regelzuchtige overheid en krachtig bezuinigen goed overkomt. Het
eerste wat sneuvelt bij dalende middelen is veiligheidsbeleid. De eerste gevolgen zijn al zicht-
baar. In het nieuwe bouwbesluit zijn de nooddeuren van een horecabedrijf smaller geworden in
plaats van wat men na Volendam zou verwachten breder. De voortgangsrapportage over de
post-Enschede actiepunten is gestaakt ook al zijn vele punten nog niet uitgevoerd en is de
afloop allesbehalve zeker. De controle op de veiligheid van het aardgasnet is in de privatise-
ring verdwenen.
Het sinds 1993 sterk afgezwakte beleid is op 28 oktober 2004 neergeslagen in het Besluit
Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [28]. In dit besluit wordt de norm voor het individueel
risico wettelijk verankerd.Voor het groepsrisico wordt bepaald dat overschrijding van de oriën-
terende waarde of toename van het risico door het bevoegd gezag moet worden verantwoord.
Daarbij kan in aanmerking genomen worden in hoeverre de uitvoering van rampen- en ramp-
bestrijdingsplannen de gevolgen kunnen mitigeren en in hoeverre mensen in staat zullen zijn
zichzelf te redden en in veiligheid te brengen. De tramrails van Napoleon zijn nu een conti-
nuum van risico geworden die langzaam van verwaarloosbaar naar ontoelaatbaar verkleurt
(Figuur 5). Kortom elke kans op een ramp is aanvaardbaar als er een verhaal bij is en de pro-
cedures om tot een besluit te komen zijn gevolgd. En in principe is er dus geen beperking meer.
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Hoewel uit de “ketenstudies” volgt dat het uitfaseren van LPG als motorbrandstof goedkoper
en veiliger is, wordt toch besloten niet tot uitfasering over te gaan[29].

Risicobeheersing en zelfredzaamheid

De recente geschiedenis van het omgaan met industriële ongevallen in Nederland laat zien hoe
vluchtig de publieke en politieke belangstelling voor risicobeheersing is en hoe moeilijk het is
de boodschap levend te houden dat risico’s niet alleen een virtueel sociaal construct zijn. De
schade en het menselijk leed na een ongeval zijn maar al te reëel. Risicobeheersing in het
steeds intensiever gebruikte Nederland vereist een integrale aanpak. Het reduceren van de kans
op een vliegtuigongeluk door soms kostbare technische en operationele maatregelen verliest
veel van het nut wanneer de grond onder intensief gebruikte aan- en afvliegroutes met huizen
en kantoren wordt volgebouwd. De kans op een ongeluk wordt dan weliswaar kleiner, maar de
kans dat er iets geraakt wordt groter. Ook de investering voor het situeren van een rangeerter-
rein in vrijwel onbebouwd gebied (Kijfhoek) om daar met gevaarlijke stoffen te rangeren wordt
tenietgedaan als men bij de wisselstraat een Vinex locatie begint. 
Na elk ongeval wordt weliswaar beleid aangekondigd dat er op gericht is herhaling te voorko-
men, maar het geheugen is kort, de ruimte beperkt na elk ongeval blijkt dat niemand zich kan
herinneren hoe de situatie zich zo heeft kunnen ontwikkelen. Vaak is er nog wel de bereidheid
iets te doen aan de oude ramp, maar het bestrijden van toekomstige rampen sneuvelt uiteinde-
lijk toch in budgettaire problemen. 
In weerwil van het in het BEVI bepaalde groeit de neiging informatie over het groepsrisico,
dus over het rampenpotentieel, maar niet meer te verzamelen, en zeker niet te vermelden, ook
al zijn er instanties als de Commissie MER die op het expliciet maken van dit soort gegevens
blijven aandringen4. Tegelijkertijd tekent zich een tendens af dat beleidsmakers een veronder-
steld positieve invloed van rampenbestrijding als substituut zien voor een pro-actief veilig-
heidsbeleid.
Dit zadelt de hulpverlening op met het probleem dat ze zich moet voorbereiden op rampen
waarvan de omvang niet of nauwelijks bekend is en waarvoor ook geen goed historisch verge-
lijkingsmateriaal bestaat.
De aantallen mensen in transportknooppunten nemen toe terwijl het transport van gevaarlijke
stoffen niet afneemt. De toename van het “multifunctioneel” ruimtegebruik leidt er bovendien
toe dat allerlei functies worden verenigd die tot nu toe als niet verenigbaar werden beschouwd.
Woningen worden gebouwd boven een weg en een stadion boven een route voor het transport
van LPG.
Veel van de explosies in de chemische industrie en veel van de vliegtuigongevallen zijn gro-
tendeels voorbij wanneer de hulpdiensten arriveren. In de tijd die verloopt tussen de melding
van een dreigend ongeval, een beginnende brand of het vrijkomen van een giftig gas, is de bur-
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ger op zichzelf aangewezen. Sterker nog als de burger zich in die tijd niet zelf in veiligheid
brengt kunnen de hulpdiensten ook weinig meer uitrichten wanneer ze arriveren. En zoals
gezegd veel ongevallen zijn zelfmeldend. Er is een knal, er volgt een kort moment van stilte en
dan is het ongeval voorbij en begint de ramp.
Technieken om zich voor te bereiden op een ramp staan nog in de kinderschoenen. Hoe de bur-
ger te bewegen zichzelf in veiligheid te brengen is eveneens nauwelijks bekend. Nadat een jaar
lang de sirenes NIET zijn gegaan weet vrijwel niemand meer waar ze voor dienen, laat staan
wat te doen. En dan is de “instructie” uit de VORAMP campagne nog simpel: “ga naar binnen,
sluit ramen en deuren, luister naar de radio”. Voor de effectieve ontruiming van stations, kan-
toren, winkelcentra en andere multifunctionele ruimten zijn veel gedetailleerdere en vooral
meer precieze instructies nodig. Onbekend is hoe die te geven en hoe zeker te stellen dat de
Nederlandse en dus kritische, mondige en ook wel eigenwijze burger ze zal opvolgen. De ruim-
te die in het BEVI aan het lokaal bevoegd gezag wordt gegeven om met beroep op de zelfred-
zaamheid van burgers steeds grotere risico’s te accepteren zal gegeven de druk op de ruimte en
de krapte van de meeste gemeentelijke kassen ongetwijfeld leiden tot een steeds verder oplo-
pende kans op een ramp, tot de volgende zich daadwerkelijk voordoet.

Conclusie

De geschiedenis leert ons dat de lessen uit het verleden niet erg lang beklijven. De groei van
de bevolking leidt tot een steeds intensiever gebruik van de ruimte. Dit maakt het verleidelijk
ongevallen uit het verleden ook inderdaad als verleden tijd te beschouwen. Daarbij verandert
de perceptie van het risico langzaam maar zeker van ernstig naar ondenkbaar, wanneer het laat-
ste ongeluk in het grijzer wordend verleden verdwijnt. Deze ontwikkeling past bij de mense-
lijke natuur, die niet erg aan het beheersen van risico’s is aangepast. Zeker niet wanneer de
voordelen van een activiteit onmiddellijk kunnen worden genoten en de negatieve effecten ver
in de toekomst liggen of onwaarschijnlijk zijn. Onze geest accepteert informatie die onze hui-
dige opvattingen versterkt veel makkelijker dan informatie die ons ertoe zou moeten brengen
onze opvattingen of onze handelwijze te wijzigen [30,31].
De mens is sterfelijk, maar daar wordt hij ongaarne aan herinnerd. Elke dag geldt ons ontwa-
ken als een bevestiging van onze onsterfelijkheid. Naar mate de levensverwachting toeneemt
worden we steeds minder geconfronteerd met de realiteit van het omgekeerde: dat we inder-
daad sterfelijk zijn. Deze manier van werken van de menselijk geest is de basis voor onze voor-
uitgang. Alleen als de mens gevaren trotseert kan de mens zich ontwikkelen. Moed is een alom
geprezen menselijke eigenschap. Doorgaan in het licht van het gevaar is in de menselijke aard
ingebakken. Columbus zou zonder moed nooit naar het westen zijn gezeild en daarbij Amerika
ontdekt. Zonder moed zou niemand vrijwillig een reis in een space shuttle maken. Religies ver-
kondigen dat de mens door de dood heen moet gaan om eeuwige zaligheid te bereiken, of dat
nu de hemel, het nirwana of iets anders wordt genoemd. Dus gevaren trotseren en zaken voor
de poorten van de hel wegslepen wordt als iets moois en goeds beschouwd.
Helaas is de lijn tussen moed en roekeloosheid moeilijk te trekken. Vaak wordt het verschil
bepaald door het resultaat van de actie meer dan door de actie zelf. Alleen omdat het handje-
vol Grieken dat zich in het Paard van Troje verstopte Troje ook werkelijk veroverde, worden
ze om hun moed en slimheid herinnerd. Als ze verloren zouden hebben zouden ze hoogstens
als stupide zijn herinnerd. Alleen omdat hij Goliath versloeg leeft David als moedig man voort
[32].
Het bedrijven van een chemische fabriek op de rand van het ontwerpkader kan worden opge-
vat als een moedige manier om de productie te maximeren, en er zijn nog veel ondernemingen
die dit soort gedrag belonen, soms zonder zich dat bewust te zijn. Maar een bonus gebaseerd
op omzet of doorzet beloont het nemen van risico’s en het negeren van veiligheidsvoorschrif-
ten. Het onderzoek na het ongeluk zal dat gedrag kwalificeren als roekeloos spelen met de
levens van onschuldige omstanders.
Risico beheerders en veiligheidsmensen hebben de taak te wijzen op de feiten die de dominante
opvatting weerspreken. Dingen kunnen verkeerd gaan en als ze verkeerd kunnen gaan, gaan ze
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vroeg of laat ook verkeerd. Gegeven de overweldigende dominantie van de opvatting dat “het
niet kan gebeuren” of in ieder geval “dat het ons niet zal overkomen”, zou het verplicht moe-
ten worden voor ieder bedrijf of gemeenschap die op het punt staat iets moedigs te onderne-
men om zo’n morbide pessimist als een risico analist te raadplegen.
Veiligheidsmensen proberen de balans in evenwicht te houden tussen de neiging tot moed door
aan te dringen op voorzichtigheid, te denken voor het doen, alleen risico’s te nemen als dat
moet en geen onnodige risico’s te accepteren.
Deze rol van risico managers lijkt een beetje op die van de hofnar uit vroeger tijden: te zeggen
wat niemand graag wil horen, maar de koning kan maar beter luisteren. 

Noten
1 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion
2 Commissie Veiligheid Omwonenden
3 SAFETI ®
4 Men zie de discussies tussen de Commissie MER en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de

MERren over de vliegvelden Schiphol, Maastricht, Zestienhoven.
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ECOLOGIE VAN DE SCHREEUW OM HULP: 
HOE EN WAAROM PLANTEN LIJFWACHTEN RECRUTEREN

door
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Inleiding

Om ons heen is het een kakafonie van informatie. Er is een enorm aanbod van informatie
die mensen zelf verspreiden in de vorm van radiogolven. Maar elk ander organisme ver-
spreidt eveneens informatie in de omgeving. Chemische informatie is daarbij de belang-
rijkste. Planten en dieren verspreiden een grote hoeveelheid chemische informatie, zoals
signalen waarmee een sexuele partner wordt aangetrokken, of waarmee een bestuiver wordt
aangetrokken, of signalen die andere organismen stimuleren uit de buurt te blijven. Elk van
de chemische boodschappen is een mengsel van enkele tot tientallen chemische verbindin-
gen. Organismen zijn een soort parfumeurs die uit dezelfde ingrediënten heel verschillende
geurmengsels kunnen samenstellen. Het ontcijferen van deze chemische berichten vraagt
om receptoren die de chemische verbindingen kunnen waarnemen en om een decoderings-
systeem in het centraal zenuwstelsel dat de informatie kan interpreteren en het organisme
kan aanzetten tot een reactie. De studie van chemische communicatie, het gebruik van che-
mische informatie en strategieën om informatie te misbruiken, binnen het vakgebied van de
chemische ecologie betreft alle organismen op aarde. In deze publicatie zal ik mij beperken
tot planten en insecten. Dat is slechts een geringe beperking omdat planten en insecten het
grootste deel van de biodiversiteit op aarde omvatten.

Planten

Wij leven in een plantaardige wereld. Veruit het grootste deel van de biomassa op aarde
bestaat uit hogere planten (Schoonhoven et al. 1998). Hogere planten vormen de basis van
de meeste voedselnetwerken. Het klassieke beeld van planten is dat het passieve elementen
in een voedselnetwerk zijn, dat ze een soort decor vormen waartegen actieve relaties zich
afspelen. Dit passieve beeld wordt voornamelijk bepaald door het feit dat planten in de
aarde geworteld staan en niet weg kunnen lopen voor gevaar. Wie echter in een film van
David Attenborough zaailingen van de gatenplant heeft zien ‘zoeken’ naar een steunplant
om daarlangs omhoog te klimmen, kan niet zijn ontkomen aan de vergelijking met het
gedrag van een nest jonge slangen. Het vinden van de steunplant is van levensbelang voor
de gatenplant. Zonder steunplant gaat een zaailing van de gatenplant dood. Ook de dage-
lijkse bewegingen van diverse plantensoorten met de zon mee laten zien dat ons beeld van
de passieve plant te simpel is. Planten reageren op de omgeving en soms gebeurt dat zelfs
op een tijdschaal die dieren verrast. Een Venus vliegenval is vliegen te snel af, iets waar wij
nog wat van kunnen leren.
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Niettemin lijkt het geworteld bestaan van planten een handicap, zowel in sexuele interac-
ties (geen mogelijkheid om een partner te gaan zoeken) als in verdediging tegen vijanden
(geen mogelijkheid om weg te lopen). Hun overvloedige aanwezigheid op aarde laat echter
zien dat planten geenszins een kwijnend bestaan leiden. Dieren spelen daarbij op diverse
manieren een rol. Het is een biologische klassieker dat planten voor hun voortplanting
afhankelijk zijn van dieren. Maar ook om te kunnen leven en óverleven kan een plant afhan-
kelijk zijn van dieren.

Insecten

Dieren zijn voor hun voedsel direct of indirect afhankelijk van planten. Onder de dieren zijn
insecten veruit in de meerderheid. Van alle nu bekende diersoorten loopt driekwart op zes
poten rond. Schattingen van het totaal aantal insecten op aarde liggen in de orde van groot-
te van 1018-1019 (Berenbaum 1995, Hölldobler & Wilson 1994), een getal dat veel te groot
is om tot de verbeelding te spreken. Het komt er ruwweg op neer dat er voor ieder van ons
ca. 200 miljoen tot 2 miljard insecten op aarde zijn. Zij variëren in grootte van minder dan
0.5 mm tot wel 30 cm en in gewicht van ongeveer 10 microgram tot wel 40 gram. Hoewel
de meeste insecten maar klein zijn, vormen zij een substantieel deel van de aarde in termen
van biomassa. Als we 1 milligram nemen als gewicht van een gemiddeld insect, dit is het
gewicht van een kleine mier, dan is er voor ieder mens op aarde ca. 200-2000 kg aan insec-
ten aanwezig.
In totaal zijn er nu bijna 1 miljoen soorten insecten bekend, maar het totaal aantal ligt waar-
schijnlijk tussen de 5 en 10 miljoen! Iedere insectensoort heeft zijn eigen voedselbehoeften.
Ongeveer de helft leeft van hogere planten en de meeste soorten zijn daarin kieskeurig: ze
accepteren slechts één of een paar plantensoorten als voedsel. De andere helft van de insec-
tensoorten leeft van andere insecten, van andere dieren of van afval. Onder de insecteneters
zijn er twee groepen: de predatoren (roofvijanden) die zelf hun slachtoffer opeten en de
parasitoiden (sluipwespen en sluipvliegen) die één of meerdere eieren in of op hun slacht-
offer (de gastheer) leggen waarna hun nakomelingen de gastheer opeten en doden.
Ik moet benadrukken dat ik hier voor het gemak ook mijten tot de insecten reken.
Wetenschappelijk gezien is dat niet correct, want mijten behoren tot de spinachtigen die
acht in plaats van zes poten hebben. Diverse mijten, zoals de roofmijten die een belangrijk
onderzoeksobject van mijn studies zijn, gebruiken trouwens hun voorste twee poten als
waren het antennen, zodat het verschil in dat opzicht eigenlijk vrij klein is. Ook in andere
biologische opzichten, die in dit artikel centraal staan, zijn er veel overeenkomsten tussen
mijten en insecten. 

Interacties

Ecosystemen bestaan uit complexe netwerken van interacties tussen organismen: tussen
soortgenoten en tussen individuen van verschillende soorten, tussen sexuele partners, tus-
sen concurrenten, tussen rovers en hun prooi. De studie van interacties tussen organismen
is één van de hoofdthema’s binnen de biologie. Voor een goed begrip van de opbouw en het
functioneren van ecosystemen is het van belang om de onderdelen van de interactie-net-
werken te analyseren. De meest gangbare manier om een voedselnetwerk te ontrafelen is
door middel van een analyse van alle voedselrelaties uit het netwerk. Dit zijn zogenaamde
directe interacties: bijvoorbeeld de interactie tussen een plant en een planteneter of tussen
een planteneter en diens vijand (Figuur 1). De uitkomst van deze interacties is afhankelijk
van de eigenschappen van de beide spelers in het spel. Het gaat om eigenschappen in een aan-
val-verdedigingsspel. De plant kan zich onsmakelijk maken door giftige stoffen te maken. De
planteneter op zijn beurt kan enzymen produceren die de plantengiffen afbreken voordat ze
hem schade berokkenen. 
Het opdelen van een voedselnetwerk in een verzameling van directe interacties levert ech-
ter geen juist beeld op van een ecosysteem. Er bestaan namelijk ook indirecte interacties,
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dat wil zeggen interacties tussen organismen die géén voedselrelatie hebben. Bijvoorbeeld
tussen planten en de vijanden van planteneters (Figuur 1). Deze indirecte interacties kun-
nen van groot belang zijn voor de uitkomst van directe interacties. De effecten van vlees-
eters op planteneters hebben een uitwerking op de interactie tussen plant en planteneter. Als
de vleeseter een sterk negatief effect heeft op de dichtheid aan planteneters dan leidt dit tot
een verminderde consumptie van voedselplanten door planteneters. De vleeseters hebben
dus een effect op de directe interactie tussen planteneter en plant.
Ecosystemen bestaan voor een belangrijk deel uit interacties tussen insecten en planten.
Planten zijn daarbij dominant qua biomassa en insecten qua aantallen soorten en individuen. 

Insect-plant relaties: tritrofe interacties

Planten vormen het voedsel van een groot aantal soorten insecten en verdedigen zich via
bijvoorbeeld giftige stoffen, smaakvergallers of stekels. Maar geen plant ontkomt aan insec-
ten, er is altijd wel minstens één soort die door de verdediging heenbreekt en zich speciali-
seert in het vinden en consumeren van die ene plantensoort. Plantenetende insecten hebben
zelf ook hun vijanden waarmee ze in een aanval-verdedigingsspel gewikkeld zijn. Dat werd
echter lange tijd gezien als een apart spel waar de plant niet aan deelnam.
Er kwamen evenwel steeds meer waarnemingen die aantoonden dat de uitkomst van een
bepaalde interactie tussen een planteneter en zijn vijand afhankelijk was van de planten-
soort waarop de interactie plaatsvond. In 1980 wezen Price en collega’s er op dat planten
twee vormen van verdediging hebben: (1) een directe verdediging die de planteneter zelf
beïnvloedt en (2) een indirecte verdediging door de effectiviteit van de vijanden van de
planteneters te vergroten, zeg maar volgens het principe ‘de vijand van je vijand is je
vriend’ (Price et al. 1980), zie Figuur 2. Indirecte verdediging kan op verschillende manie-
ren plaats vinden. Planten kunnen insecteneters bijvoorbeeld schuilplaatsen bieden, waar-
door de insecteneters de plant als woonplaats kiezen. Vanuit de schuilplaatsen zoeken ze op
de plant naar planteneters die ze consumeren. Planten kunnen ook de aanwezigheid van
insecteneters bevorderen door voedsel zoals stuifmeel of suikerhoudende uitscheidingen
aan te bieden. Een derde manier van indirecte verdediging is dat planten insecteneters hel-
pen om de planteneters te vinden. Dit kan de plant doen door geurstoffen als een soort SOS-
signalen uit te zenden nadat ze zijn aangevallen. We spreken in het geval van indirecte ver-
dediging over interacties in tritrofe systemen, dat wil zeggen interacties tussen drie scha-
kels van een voedselketen, de plant, de planteneter en de vijand van de planteneter. 
Mijn interesse gaat vooral uit naar de rol van chemische informatie in tritrofe interacties.
Informatie is een bijzonder verschijnsel. Je kunt het niet eten, je gaat er niet dood van en
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indirecte relaties in
een voedselnetwerk
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toch is het van groot belang om te kunnen overleven. De rol van informatie in tritrofe inter-
acties kent veel overeenkomsten met de functie van informatie in de menselijke samenle-
ving. Je kunt er van alles mee uithalen. Je kunt eerlijke informatie verspreiden, maar ook
misleidende informatie, of je kunt informatie van anderen afluisteren. Wat dat betreft lijken
planten en dieren op mensen.

Reacties van planten op insecten en mijten

Planten vormen een rijke bron aan chemische verbindingen (Schoonhoven et al. 1998). Er
zijn meer dan 100.000 zogenaamde secundaire plantenstoffen bekend en dagelijks worden
er nieuwe verbindingen ontdekt. We kunnen planten wel omschrijven als gespecialiseerde
chemische fabriekjes. Insecten, zowel de planteneters als de insecteneters, leven derhalve
in een chemische wereld. En die chemische wereld is sterk veranderlijk, zowel in ruimte als
in tijd. Binnen een plant varieert de chemische samenstelling van plek tot plek en van
moment tot moment. Ook tussen planten van één soort is er variatie. Plantenstoffen zijn een
belangrijke bron van informatie voor insecten en de variatie in plantenstoffen is van groot
belang voor insecten.
De chemische samenstelling van planten kan veranderen als reactie op beschadiging door
bijvoorbeeld een plantenetend insect. In de 70er jaren werd ontdekt dat planten in reactie
op beschadiging de productie starten van remmers van verteringsenzymen. Hierdoor wordt
de vertering van het plantenmateriaal door insecten bemoeilijkt. In andere gevallen wordt
in reactie op vraatschade een al door de plant geproduceerde stof in verhoogde mate gepro-
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Fig. 2. Directe en indirecte verdediging in een tritroof systeem van koolplanten, rupsen
van het kleine koolwitje en de sluipwesp Cotesia glomerata.
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duceerd, zoals het giftige nicotine in tabaksplanten (Karban & Baldwin 1997). Dit betreft
interacties tussen de plant en planteneters en dus directe verdediging.
Een veranderde chemische samenstelling van planten kan ook effect hebben op insectene-
ters. Planten kunnen in reactie op vraatschade geurstoffen gaan maken die de vijanden van
de plantenetende insecten als een soort lijfwachten aantrekken. Het gewijzigde geurprofiel
is daarmee een component van indirecte verdediging. Voor carnivore insecten is die infor-
matie belangrijk. De meest betrouwbare informatie voor het vinden van hun voedsel is
natuurlijk afkomstig van hun slachtoffer zelf. Die staat echter onder zware selectiedruk om
zijn aanwezigheid niet prijs te geven aan zijn vijanden. Bovendien zijn herbivore insecten
maar kleine onderdelen van een complexe omgeving en de hoeveelheid informatie die ze
verspreiden is dan ook gering. De plant daarentegen is veel groter en bij gelijke productie
per eenheid biomassa, produceert een plant grotere hoeveelheden informatie. Het totale
gewicht aan geurstoffen dat een aangetaste plant verspreidt, kan in de orde van grootte van
de biomassa van een plantenetend insect zijn! En deze informatie kan ook nog eens heel
specifiek zijn, bijvoorbeeld voor de soort planteneter die de schade veroorzaakt (Vet &
Dicke 1992; Dicke et al. 2003b).
Het is opmerkelijk dat planten een vluchtig SOS-signaal verspreiden na vraatschade (Figuur
3). Onze onderzoeksgroep in Wageningen heeft dit in de 80er jaren ontdekt voor bonen-
planten die door spintmijten worden beschadigd. Het geurprofiel van de plant verandert na
beschadiging drastisch: de plant produceert een aantal terpenoiden en een fenolische ver-
binding die het geurprofiel na beschadiging domineren. Deze verbindingen worden niet
geproduceerd na mechanische beschadiging. De nieuwe geurstoffen trekken roofmijten aan,
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Fig. 3. Geurstoffen die geproduceerd worden door Lima bonenplanten na aantasting door
spintmijten. De verbindingen methylsalicylaat, linalool, (E)-ß-ocimeen en 4,8-dimethyl-
1,3(E)-7-nonatrieen trekken de roofmijt Phytoseiulus persimilis, een natuurlijke vijand
van spintmijten, aan.
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de vijanden van spintmijten (Figuur 4). Deze roofmijten hebben de eigenschap de spint-
mijtpopulatie volledig uit te moorden, waardoor de plant bevrijd wordt van zijn belagers.
Het vermogen van planten om na beschadiging de vijanden van hun vijanden aan te trekken
blijkt vrij algemeen voor te komen. Het is nu aangetoond voor meer dan 20 plantensoorten
in 12 families (Dicke 1999).
Hoewel het een algemeen verschijnsel blijkt te zijn, is het niet zo dat alle plantensoorten op
dezelfde manier reageren. Er kunnen twee extremen onderscheiden worden: (1) Planten die
na vraatschade nieuwe verbindingen gaan maken die het geurprofiel domineren, zoals bij
bonenplanten en maïsplanten het geval is. Deze geurstoffen worden niet gemaakt na mecha-
nische schade (Dicke et al. 1990; Turlings et al. 1990). (2) Planten die na vraatschade een
geurprofiel uitzenden dat vergelijkbaar is met dat van onbeschadigde of mechanisch
beschadigde planten, zij het dat de hoeveelheden veel groter zijn. Een voorbeeld van de
tweede manier is de reactie van koolplanten en katoenplanten op rupsenvraat. Voor katoen-
planten is aangetoond dat de reactie van de plant niet een passief verspreiden van al opge-
slagen stoffen is, maar dat na vraatschade de geurstoffen nieuw aangemaakt worden (Pare
& Tumlinson 1997). Dit duidt er op dat in beide typen reactie de planten na beschadiging
actief geurstoffen aanmaken. 

Hoewel in beide gevallen van een actief proces sprake lijkt te zijn, bieden de planten in de
twee categorieën heel verschillende informatie aan. De geur van een bonenplant is na aan-
tasting volledig anders dan voor aantasting. Het is waarschijnlijk gemakkelijker om onder-
scheid te maken tussen een onbeschadigde bonenplant en een bonenplant met vraatschade,
dan in het geval van koolplanten. Dit blijkt ook uit gedragsonderzoek. Carnivoren die hun
slachtoffer zoeken op bonenplanten worden niet aangetrokken door bonenplanten met
mechanische schade. Daarentegen worden insecteneters die hun slachtoffer op koolplanten
zoeken, aangetrokken door mechanisch beschadigde koolplanten.

Signaaloverdracht en het op gang brengen van geurproductie

Dat planten reageren op vraatschade door actief geurstoffen te produceren brengt de vraag
naar voren hoe deze reactie tot stand komt. In welke mate beïnvloedt de plant deze reactie.
Het idee van de passieve plant maakt deze vraag extra uitdagend.
Het beeld dat is ontstaan door meer dan 15 jaar onderzoek aan verschillende tritrofe syste-
men is het volgende. Als een insect van een plant eet, komt er speeksel of spuug in de wond.
Dit spuug dat mogelijk zorgt voor een voorvertering van het voedsel, bevat een zogenaam-
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Fig. 4. Roofmijten prefereren de geuren van komkommerplanten die door spint zijn
beschadigd boven de geuren van onbeschadigde komkommerplanten.
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de ‘exogene elicitor’, een uitlokker van de plantenreactie. In twee gevallen is die elicitor
geïdentificeerd. In het geval van rupsen van het grote koolwitje is het een enzym, b-
glucosidase (Mattiacci et al. 1995). Bij rupsen van de floridamot is het een verbinding die
een vetzuurdeel en een aminozuurdeel heeft (Alborn et al. 1997). Deze elicitoren kunnen
een reactie opwekken die gelijk is aan de reactie op vraatschade door de respectieve rup-
sen. Sluipwespen die rupsen van het koolwitje aanvallen maken géén onderscheid tussen
een blad dat behandeld is met b-glucosidase en een blad dat behandeld is met rupsenspuug
(Mattiacci et al. 1995).
Na aanvreten maakt de plant locaal actief de carnivoor-recruterende geurstoffen. Deze pro-
ductie komt na een aantal uren op gang. Het is dus geen passief proces zoals het vrijkomen
van stoffen door het openbreken van cellen. Waarschijnlijk is een hele keten van zoge-
naamde signaaloverdracht-stappen betrokken. Deze keten van stappen leidt tot de aanmaak
van enzymen die betrokken zijn bij het productieproces van de geurstoffen. Het planten-
hormoon jasmonzuur speelt een rol in deze keten. Het hormoon wordt waarschijnlijk aan-
gemaakt in reactie op de beschadiging. Toediening van dit hormoon aan een onbeschadig-
de bonenplant brengt de productie van de geurstoffen op gang en leidt tot aantrekking van
de natuurlijke vijanden van de planteneter. Dit hormoon neemt een bijzondere plaats in in
het reactievermogen van planten op hun omgeving. Het speelt ook een rol bij het op gang
brengen van directe verdediging. Het intensiveert bijvoorbeeld de nicotineproductie in
tabaksplanten. Interessant is dat het daarnaast ook een rol speelt in de beweging van plan-
ten. Jasmonzuur is bijvoorbeeld betrokken in de reactie van ranken van planten op steun-
punten waarbij de rank zich kronkelt om het steunpunt en de plant zich er aan optrekt!
Naast geurproductie op de plaats van beschadiging kan er ook een zogenaamde systemische
inductie optreden. De héle plant doet mee in de reactie. Er gaat een signaal van de aange-
taste bladeren naar de onaangetaste bladeren dat daar de productie van geurstoffen op gang
brengt. Dit signaal is op te vangen door de sapstroom van de plant af te tappen.
De opheldering van de keten van signaaloverdracht-stappen in de plant is pas recent ter
hand genomen. Er blijken raakvlakken te zijn met de signaaloverdrachtketen in geïndu-
ceerde directe verdediging, vooral voor gevallen waarbij vraatschade betrokken is.

De analyse van de signaaloverdrachtketen is een speerpunt van het onderzoek dat we in
Wageningen verrichten, dat bestaat uit een combinatie van gedragsoecologie, analytische
chemie en moleculaire genetica. Vooral voor het laatste aspect is het oog gevallen op zan-
draket, Arabidopsis thaliana, als modelplant. Er is veel genetische kennis over deze plant
voorhanden, inclusief kennis over geïnduceerde directe verdediging tegen ziektenverwek-
kers. Bovendien hadden wij veel kennis over geïnduceerde indirecte verdediging in planten
die verwant zijn aan de kruisbloemige zandraket. Dit bood een goed uitgangspunt voor stu-
dies naar geïnduceerde indirecte verdediging tegen insecten. Er zijn diverse mutanten
beschikbaar die defect zijn in één stap van een signaaloverdracht-keten. Door de reactie van
zulke mutanten op insectenvraat te bestuderen, kan vastgesteld worden of de uitgeschakel-
de stap een rol speelt bij het op gang brengen van de geurproductie. Ons onderzoek richt
zich met name op rupsen van het koolwitje en sluipwespen die deze rupsen aanvallen. Met
dit onderzoekssysteem hebben we met behulp van mutanten kunnen aantonen dat de plan-
tenhormonen jasmonzuur en salicylzuur beide betrokken zijn bij de geïnduceerde indirecte
verdediging van de zandraket (Van Poecke & Dicke 2002, 2004). Door het combineren van
een moleculair-genetische aanpak met een ecologische aanpak kan een heel nieuwe dimen-
sie aan het chemisch-ecologisch onderzoek gegeven worden. Door gebruik te maken van
goed gekarakteriseerde mutanten die in slechts één eigenschap veranderd zijn kan het effect
van zo’n mutatie op ecologische interacties vastgesteld worden. De effecten van een indi-
viduele eigenschap kunnen onderzocht worden met betrekking tot individuele interacties
tussen een plant en plantetende en insectetende insecten. Bovendien kan het effect van indi-
viduele eigenschappen op het niveau van een levensgemeenschap bestudeerd worden
(Dicke et al. 2004). 
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Variatie en het belang van onderzoek naar het gedrag van insecteneters

Variatie is een centraal kenmerk in de geurige interactie tussen planten en insecteneters. Dat
is niet vreemd, want het betreft een interactie via informatie en informatie is bij uitstek
geschikt voor het spelen van spelletjes. Er is variatie aan de bron en variatie bij de ontvan-
ger van de chemische informatie. Vanzelfsprekend reageren plantensoorten verschillend op
dezelfde planteneter en uiteraard verschillen twee soorten vijanden van planteneters in hun
reactie op dezelfde informatie. Er is echter ook variatie in de productie tussen individuele
planten en variatie in de reactie tussen individuele insecten. De reactie van planten kan bij-
voorbeeld afhankelijk zijn van de soort planteneter die de plant beschadigt, of van het geno-
type van de plant. Bonenplanten die door één van twee bladluissoorten geïnfecteerd wor-
den, verspreiden geurboeketten die in kleine onderdelen van elkaar verschillen. Een sluip-
wesp die slechts één van de twee bladluissoorten kan gebruiken als gastheer wordt aange-
trokken door het geurboukuet van bonenplanten geïnfecteerd met haar gastheer, maar niet
door planten geïnfecteerd door de niet-gastheer-bladluizen (Powell et al. 1998). Op het eer-
ste gezicht lijken de verschillen in de geurboeketten klein, maar de verschillen bevatten
voor de sluipwespen essentiële informatie: namelijk over de aanwezigheid van een wel of
niet geschikte gastheer! Er is een tendens geweest om het onderzoek naar SOS-signalen van
planten vooral te concentreren op chemische analyses omdat het gedragsonderzoek tijdro-
vend zou zijn. Het zojuist gegeven voorbeeld illustreert echter dat het vergelijken van geur-
profielen alléén onvoldoende is. Het insect is nodig om te kunnen concluderen of de che-
mische verschillen in geurboeketten een biologische betekenis hebben. Een werkwijze die
uitsluitend gebaseerd is op chemische analyses gaat er van uit dat de apparatuur even
gevoelig is als het insect. Kleine componenten van een geurmengsel kunnen echter een
groot effect hebben op het gedrag van een insect. Insecten zijn veel gevoeliger dan de detec-
tor van een gaschromatograaf. Verschillen die ons heel klein lijken, kunnen voor insecten
van groot belang zijn. Het is daarom essentieel om ook gedragsonderzoek te doen.
Naast variatie aan de bron van de informatie is er ook variatie in de reactie van de insec-
teneters. De reactie van individuele insecteneters kan afhankelijk zijn van hun ervaring met
plantengeuren in combinatie met een succesvol vinden van een slachtoffer. Net als de hon-
den van Pavlov vertonen sluipwespen bijvoorbeeld een fantastisch vermogen om een erva-
ring (leggen van een ei in een gastheer) te associëren met de geur die er om de gastheer heen
hangt. Op deze manier kunnen sluipwespen zelfs onnatuurlijke geurboeketten leren (Vet &
Groenewold 1990). Binnen onze groep wordt gedetailleerd onderzocht hoe het proces van
leren verloopt (Smid et al. 2003; Bleeker et al. 2004). Daarbij worden twee nauwverwante
sluipwespen gebruikt: één die zeer goed en snel leert en een andere die veel minder goed
leert. Doordat de twee wespensoorten nauwverwant zijn, worden verschillen veroorzaakt
door ecologische verschillen tussen de twee soorten en niet omdat de twee soorten een heel
verschillende evolutionaire geschiedenis hebben. 
We hebben ook veel ervaring met variatie die veroorzaakt wordt door de fysiologische con-
ditie van het dier, zoals de mate van hongering of de behoefte aan specifieke nutriënten.
Informatie over de aanwezigheid van een bepaalde inferieure prooisoort kan leiden tot het
zoeken van die prooi onder ongunstige omstandigheden, terwijl onder gunstige voedsel-
omstandigheden de informatie van deze inferieure prooi geen zoekreactie opwekt (Dicke et
al. 1998).

Chemische informatie van planten in een voedselnetwerk

Het interessante van chemische informatie is dat het gebruikt of misbruikt kan worden door
iedereen in de omgeving. Dit betekent dat de functie van de informatie, en de voor- en nade-
len pas duidelijk zijn als alle interacties waarin die planteninformatie een rol speelt, onder-
zocht zijn. De planteninformatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden door buurplanten, door
planteneters die op zoek zijn naar een voedselplant, door concurrenten van de carnivoor of
vijanden van de carnivoor (Bruin et al. 1995; Janssen et al. 1998; Bruin & Dicke 2001;
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Dicke et al. 2003a) (Figuur 5). De analyse van interacties tussen plant, planteneter en car-
nivoor is het begin van de analyse van een veel omvangrijker informatienetwerk. De ana-
lyse van informatienetwerken is gecompliceerder dan de analyse van voedselnetwerken:
immers het informatienetwerk omvat de directe én de indirecte interacties. Het is daarom
verstandig om te beginnen bij eenvoudige netwerken en de daaruit komende kennis te
gebruiken voor analyse van gecompliceerder informatienetwerken in multitrofe systemen.

Het ‘hoe’ en ‘waarom’ van de chemische ecologie

De Nederlandse etholoog en nobelprijswinnaar Niko Tinbergen heeft duidelijk gemaakt dat
er vier vragen zijn die beantwoord moeten worden bij de bestudering van een biologisch
fenomeen. Die vragen betreffen de functie (de ‘waarom’ vraag), het mechanisme (de ‘hoe’
vraag), de fylogenie (afstamming) en ontogenie (ontwikkeling). Tinbergen benadrukte dat
het bestuderen van de vier vragen samen belangrijk is (Tinbergen 1963). Deze vier vragen
zijn van toepassing op elk biologisch vakgebied en ik zal ze hier toelichten voor de chemi-
sche ecologie. De chemische ecologie is bij uitstek een multidisciplinair wetenschapsge-
bied. Binnen de chemische ecologie zijn bijvoorbeeld chemici, moleculair biologen, cel-
biologen, fysiologen, ecologen, en evolutiebiologen werkzaam.
Allereerst is er binnen de chemische ecologie de functionele benadering, gekarakteriseerd
door ‘waarom’ vragen. Zoals ‘waarom produceert de plant een SOS-signaal en niet een gif-
tige stof die de planteneter doodt?’, ‘waarom reageren natuurlijke vijanden van planteneters
op de SOS-signalen en niet op signalen van hun slachtoffers zelf?’, of ‘waarom produceren
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Fig. 5. De geuren die Limaboonplanten verspreiden in reactie op spintvraat hebben een
effect op het gedrag van spintmijten, roofmijten en buurplanten.
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sommige planten geheel nieuwe geurstoffen in reactie op vraatschade en produceren ande-
ren meer van hetzelfde?’.
Daarnaast is er de mechanistische benadering, waarin ‘hoe’-vragen centraal staan. Bijvoor-
beeld ‘hoe maakt de plant de geurstoffen?’, ‘hoe snel vindt de productie plaats?’, ‘hoe lang
gaat de productie door?’, ‘hoe herkennen insecten de geurstoffen?’, ‘hoe reageren insecten
op de geurstoffen?’
De fylogenie, de afstamming speelt bijvoorbeeld een rol bij de vraag waarom sommige
planten geheel nieuwe geurstoffen maken en andere meer van hetzelfde.
De ontogenie, de ontwikkeling van een individu, is belangrijk omdat er in de ontwikkeling
van de plant stadia zijn die meer of minder verdedigingsbehoeftig zijn en stadia die meer of
minder tot verdediging in staat zijn.
De verschillende wetenschapsgebieden die samenkomen in de chemische ecologie hebben
heel verschillende werkwijzen. In de ecologie en evolutiebiologie, bijvoorbeeld, wordt er
intensief gezocht naar variatie. Variatie is het aanknopingspunt van natuurlijke selectie. De
mate van variatie is dus een indicatie van de selectie in het verleden en de mogelijkheden
voor natuurlijke selectie in de toekomst. In de moleculaire biologie en de chemie daarente-
gen is er weinig aandacht voor variatie en het onderzoek is meer deterministisch van karak-
ter. Het is de uitdaging binnen de chemische ecologie om niet alleen de onderzoeksvragen
en hun antwoorden te integreren maar ook die verschillende werkwijzen op elkaar af te
stemmen.
Het integreren van ‘hoe’- en ‘waarom’-vragen levert een interessant samenspel op. Voordat
de vraag ‘waarom trekken planten vijanden van planteneters aan’ gesteld kon worden was
een diepgaande analyse van het mechanisme nodig om vast te stellen dát de plant de geur-
stoffen maakt. Als je de mechanismen kent en kunt manipuleren, dan heb je handvaten om
experimenten op te zetten om waarom-vragen te beantwoorden. Andersom, als je de func-
tionele aspecten van de mechanismen kent, kun je begrijpen waarom een bepaald mecha-
nisme op een bepaalde manier werkt.
Als we bijvoorbeeld weten hoe insectenvraat leidt tot het activeren van de productie van
plantengeuren, dus welke signaaloverdracht-keten er in de plant geactiveerd wordt, dan kan
deze kennis gebruikt worden om planten zodanig te manipuleren dat ze niet beschadigd
worden en toch de geurstoffen produceren. We hebben dan kennis in huis die de stap van
de beschadiging door planteneters en dus het verwijderen van fotosynthetisch materiaal
omzeilt. Dat opent de weg naar onderzoek om de kosten van de geurproductie te bepalen.
We kunnen dan één groep planten geuren laten produceren en de controle groep laten we
geen geuren produceren. De fitness-kosten in termen van verminderde zaadproductie kun-
nen dan bepaald worden.
Bij de oplossing van de vraag waarom sommige planten geheel nieuwe geuren produceren
en anderen een geurboukuet dat meer van hetzelfde is, is een vergelijking van de planten-
soorten nodig. Het is de vraag of in bepaalde plantenfamilies de mogelijkheden om nieuwe
geurstoffen te maken ontbreken omdat in een voorouder die weg is afgesloten, of dat per
plantensoort directe en indirecte verdediging negatief gecorreleerd zijn. Immers, het kan
zijn dat een sterke directe verdediging de plant minder afhankelijk maakt van indirecte ver-
dediging en andersom. Een prachtig voorbeeld is het onderzoek aan Jacobskruiskruid
(Vrieling et al. 1991). Deze plant kan belaagd worden door bladluizen en door rupsen.
Bladluizen leiden wel tot schade aan de plant en een lagere reproductie, maar niet zo sterk
als rupsen van de Jacobsvlinder. De rupsen eten een plant volledig kaal. De plant produceert
sterk giftige stoffen, pyrrolizidine alkaloiden. Maar niet alle planten produceren deze stof-
fen in dezelfde mate. Sommige planten hebben weinig alkaloiden. Daardoor hebben ze veel
bladluizen met als gevolg – heel belangrijk – ook een regelmatig bezoek door mieren die de
bladluizen ‘melken’. Zulke planten hebben weinig last van rupsen, want de mieren nemen
de rupsen als voedsel mee naar hun nest. Deze planten hebben dus een zwakke directe ver-
dediging en daardoor een sterke indirecte verdediging. Planten met veel alkaloiden daaren-
tegen, hebben weinig bladluizen omdat de luizen niet goed tegen de alkaloiden kunnen. Op
deze planten kunnen de rupsen gemakkelijk hun gang gaan: ze hebben weinig last van de
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alkaloiden en omdat er geen bladluizen zijn, zijn er ook geen mieren op de plant. Zulke
planten hebben dus een sterke directe verdediging en daardoor een zwakke indirecte verde-
diging. Het lijkt er dus op dat de keuze voor één van de twee typen verdediging zich niet
verhoudt met het andere type verdediging. Iets dergelijks kan er ook aan de hand zijn met
de plantengeuren. Planten die zich sterk verdedigen middels giftige stoffen, zoals mosterd-
olieglucosiden in kool, hebben mogelijk een minder verfijnd indirect verdedigingsmecha-
nisme via specifieke geurstoffen.

Fundamenteel en toegepast onderzoek

De voortgang in mijn onderzoek is grotendeels voortgekomen uit een diepgaande interesse
in het functioneren van interacties tussen planten, planteneters en insecteneters. Veel van de
vragen zijn voortgekomen uit brainstormen over de best mogelijke reacties die planten, of
dieren zouden moeten vertonen volgens onze inzichten. Het is dan spannend om te onder-
zoeken of de voorspelde reacties ook in werkelijkheid bestaan. Een onderzoeker is eigenlijk
een detective. Het fundamentele onderzoek levert vrijwel altijd ideeën op voor de praktijk
van de land- en tuinbouw. Deze ideeën zouden nooit ontwikkeld zijn zonder het fundamen-
tele onderzoek dat niet gebonden aan een toepassing plaats vond. Zonder fundamentele ken-
nis bloedt het toegepaste onderzoek dood. Het hier beschreven onderzoek kan dat prachtig
illustreren. Dit onderzoek is voortgekomen uit mijn promotie-onderzoek naar de voedsel-
voorkeur van roofmijten, een oorspronkelijk zoölogisch georiënteerd onderzoek. De ont-
dekking dat planten de vijanden van planteneters als een soort lijfwachten recruteren via
geurstoffen en dat niet alle planten van een soort dat even sterk doen, heeft geleid tot ideeën
die kunnen bijdragen aan de ecologisering van de landbouw. De toepassingen liggen op het
terrein van de integratie van biologische bestrijding en waardplantresistentie. Centraal daar-
in staat dat de informatie-overdracht tussen plant en carnivoor kan leiden tot een afname
van het aantal plaaginsecten. Die informatie-overdracht moet dus zo succesvol mogelijk
verlopen. Dit betekent dat zowel de productie door de plant als de reactie van de carnivoor
zo goed mogelijk moet zijn. Bij de selectie van een landbouwras wordt nu vooral gelet op
de kwaliteit van het product en eventueel op de resistentie van het ras tegen ziekten en pla-
gen. Maar tot nu toe werd eigenlijk geen rekening gehouden met de invloed van het gewas
op biologische bestrijders. Je zou kunnen zeggen dat boeren en tuinders die roofmijten en
sluipwespen inzetten voor biologische bestrijding de arbeidsomstandigheden voor deze die-
ren zo goed mogelijk moeten maken. En dus moeten ze de juiste planten gebruiken. In dit
specifieke geval lijken ‘harde schreeuwers’ beter dan ‘fluisteraars’. Momenteel onderzoe-
ken we wat de beste en snelste methode is om ‘harde schreeuwers’ van ‘fluisteraars’ te
onderscheiden en ook of we ‘fluisteraars’ kunnen aanzetten om ‘schreeuwers’ te worden.
Daarvoor is fundamentele kennis van het mechanisme van de opwekking van de planten-
reactie essentieel. 
Van de andere kant zijn producenten van biologische bestrijdingsorganismen er bij gebaat
dat hun insecten zo goed mogelijk werk afleveren. Het is dus van groot belang dat hun die-
ren zo goed mogelijk reageren op de SOS-signalen van planten. Het fundamentele onder-
zoek naar variatie in de reactie op de plantengeuren heeft laten zien dat deze reactie in roof-
mijten kan verdwijnen door een ziekte. In een toegepast project dat wij aansluitend willen
uitvoeren, zal onderzocht worden hoe de ziekte in een vroeg stadium opgespoord en bestre-
den kan worden, zodat roofmijten met een kwaliteitskeurmerk geleverd kunnen worden.
Vragen vanuit de landbouwpraktijk en de landbouwpolitiek, op dit moment met name rond-
om ecologisering van de landbouw en productie voor een groeiende werelbevolking, kun-
nen aangeven aan welk type toepassingen er op korte termijn in het onderzoek vooral aan-
dacht besteed moet worden. Om voorbereid te zijn op de vragen in de verdere toekomst is
deze aanpak echter niet geschikt. Daarvoor is een investering nodig in fundamenteel onder-
zoek, zodat er nieuwe kennis ontwikkeld wordt die getoetst kan worden aan de potenties
voor toepassing.

Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten lijfwachten recruteren
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BIOMATERIALEN EN TISSUE ENGINEERING
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Inleiding

De mens wordt tegenwoordig steeds ouder, en hiermee neemt het aantal mensen met ouder-
domsgebreken waarvoor de gezondheidszorg een oplossing moet bieden snel toe. Een voor-
beeld hiervan is de gewrichtsvervangende chirurgie; de afgelopen decennia is het aantal
heup- en knieprothesen dat in Nederland werd geplaatst jaarlijks met respectievelijk 6% en
10% gestegen. Door het niet of slecht functioneren van organen of weefsels mist de maat-
schappij niet alleen de arbeidsproductiviteit van mensen met een aandoening, maar kost het
de gezondheidszorg ook grote bedragen aan kostbare en langdurige medicatie en bijko-
mende zorg. Natuurlijk zijn niet alleen de kosten van betekenis, maar is het voor de kwali-
teit van leven van de ouder wordende mens van groot belang dat medische technologieën
beschikbaar komen om versleten of beschadigde, disfunctionerende organen en weefsels te
behandelen of zelfs te vervangen.
Momenteel worden voor de vervanging van verloren of beschadigde lichaamsweefsels
diverse synthetische materialen en weefsel of orgaan transplantaten toegepast. Echter al
deze therapieën bezitten een groot aantal beperkingen. Bijvoorbeeld, een synthetisch mate-
riaal kan nooit de structurele functie van een weefsel overnemen. Daarnaast is er een zeer
groot tekort aan weefsels en organen voor transplantatie doeleinden. Tevens dient het
gebruik van donorweefsel en organen nadrukkelijk geassocieerd te worden met de kans op
de overdracht van ziektes of het ontstaan van een immunologische afweerreactie.
In verband met deze problematiek hebben de afgelopen jaren verschillende academische
onderzoeksgroepen bestudeerd of wellicht levende cellen en zogenaamde weefsel induce-
rende factoren gebruikt kunnen worden om hybride organen en weefsel te vervaardigen.
Deze tak van wetenschap wordt tissue engineering genoemd [1, 2].

Wat is tissue engineering?

Tissue engineering is een snelgroeiend interdisciplinair onderzoeksgebied, waar de celbio-
logie, de chemische technologie en de biofysica samenkomen bij de ontwikkeling van weef-
sels die de functie van beschadigde of ontbrekende humane weefsels herstellen, ondersteu-
nen of verbeteren [3]. Tissue engineering verschilt van de gebruikelijke toepassing van
geneesmiddelen, of van het implanteren van vervangende onderdelen, doordat de gebruik-
te weefsels fysiologische en functioneel worden geïntegreerd in de patiënt, en in principe
een permanente en specifieke genezing van de afwijking bewerkstelligen en daardoor dus
ook geen bijwerkingen of ongewenste neveneffecten hebben. Tissue engineering betreft
levende weefsels, in tegenstelling tot implantaten, die in principe niet levend zijn.
Het uiteindelijke doel van tissue engineering is om organen en weefsels te bouwen, gebruik-
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makend van biocompatibele of biodegradeerbare materialen en van levende cellen of delen
daarvan, en deze te implanteren. Op deze wijze kunnen verloren gegane of slecht functio-
nerende organen en weefsels vervangen worden. Hoewel celkweken al vele jaren worden
toegepast in het medisch-biologisch onderzoek, is het pas sinds kort mogelijk weefsels in
complexe, driedimensionale structuren te kweken, die gebruikt kunnen worden voor weef-
selvervanging. De problemen die zich hierbij voordoen, vereisen een probleem gestuurde aan-
pak. Het engineeren van weefsel kan dan ook alleen maar verwezenlijkt worden door een
nauwe samenwerking tussen de diverse ingenieurs- en levenswetenschappen en vele klinisch-
medische disciplines.

Voor het maken van weefsels kunnen drie verschillende benaderingen toegepast worden [4]
(Figuur 1): 
1. Het kweken van cellen of weefsel buiten het lichaam. De cellen of het weefsel hoeven

niet per se van de patiënt zelf afkomstig te zijn. Een voorbeeld is het huidtransplantaat,
dat gebruikt wordt bij de behandeling van ernstige brandwonden.

2. Het kweken van cellen in combinatie met een (drager)materiaal. De cellen worden hier-
toe uit een patiënt zelf geïsoleerd, uitgezaaid in de drager, eventueel doorgekweekt en
vervolgens als geheel teruggeplaatst in de patiënt.

3. Het gebruik van een (drager)materiaal dat voorzien is van bepaalde eiwitten, zoals groei-

Biomaterialen en Tissue Engineering

Fig. 1. Voorbeeld van een methode voor tissue engineering van bot. Na afname van rood
beenmerg uit de bekkenkam van de patiënt wordt een mengpopulatie van cellen in kweek
gebracht en vervolgens uitgezaaid in een poreuze drager. De drager met cellen wordt nog
een aantal dagen doorgekweekt om de cellen tot osteogene expressie te laten komen.
Eventueel kunnen gedurende deze tijdsperiode ook extra groeifactoren aan de drager toege-
voegd worden om de osteogene expressie van de cellen te verbeteren. Ook is het mogelijk om
alleen groeifactoren aan de drager toe te voegen. Vervolgens kan de drager met osteoblasten
of groeifactoren bij de patiënt terug worden geplaatst in een aanwezig botdefect.
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factoren, die worden afgegeven nadat de drager in het lichaam is aangebracht en vervol-
gens de weefselregeneratie bevorderen.

Groeien van botweefsel

Veel weefsels in het menselijk lichaam genezen via een proces waarbij de ontstane schade
vanuit een volgroeid weefsel of orgaan wordt hersteld met zogenaamd reparatieweefsel.
Een belangrijk principe van tissue engineering is dat niet de reparatie van een weefsel het
uiteindelijke doel is, maar het herstel van de oorspronkelijke functie door regeneratie.
Omdat de meeste gedifferentieerde cellen (zoals de osteocyt) geen vermogen tot prolifera-
tie meer hebben, wordt binnen de tissue engineering zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de zogenaamde voorloper cellen. In dit kader wordt een mesenchymale stamcel beschreven die
via verschillende tussenstadia kan prolifereren en differentiëren tot bijvoorbeeld botweefsel
(Figuur 2). In dit proliferatie en differentiatieproces spelen zowel bepaalde groeifactoren en
omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aard van het dragermateriaal) een belangrijke rol [5]. Het
belangrijkste en best toegankelijke reservoir voor mesenchymale stamcellen voor de enginee-
ring van botweefsel is het beenmerg.

Er is echter een zeer grote hoeveelheid beenmerg nodig om een optimale botregeneratie te
bewerkstelligen. Na afname van beenmerg wordt dan ook allereerst geprobeerd de hoe-
veelheid stamcellen te vergroten
door de proliferatie van deze cellen
te stimuleren. Pas in een later stadi-
um worden deze cellen dan in een
de uiteindelijke differentiatierich-
ting gestuurd. Na expansie en diffe-
rentiatie worden de cellen gezaaid
in het (drager)materiaal en vervol-
gens geïmplanteerd [6].
Als drager komen verschillende
materialen in aanmerking. Ken-
merkend is wel dat alle (drager)-
materialen een poreuze structuur
hebben. De poriegrootte dient mini-
maal 100-200 µm te zijn om ingroei
van de voor de botregeneratie beno-
digde bloedvaten toe te staan
(Figuur 3).
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Fig. 2. Overzicht van het bot-
vormingsproces. Vanuit de
mesenchymale stamcel ont-
wikkelen zich osteoblasten,
die vervolgens bot vormen.
Het differentiatie proces van
de stamcellen kan beinvloed
worden door diverse factoren,
zoals de aanwezigheid van
groeifactoren.

Fig. 3. Foto van een poreus keramisch materiaal, dat
bestaat uit calciumfosfaat keramiek en gebruikt kan
worden als drager voor cellen en/of groeifactoren.
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De momenteel in gebruik zijnde (drager)materialen voor de tissue engineering van bot-
weefsel zijn:
• Degradeerbare polymeren, zoals (synthetisch) polymelkzuur en (natuurlijk)collageen.
• Calcium-fosfaat keramiek, zoals hydroxyapatiet.
• Titaniumvezelgaas.
Naast het gebruik van beenmergcellen kunnen ook botgroei inducerende (osteoinductieve)
factoren aan het dragermateriaal toegevoegd worden om de botvorming te bewerkstelligen.
Er zijn reeds diverse bot gerelateerde groeifactoren beschreven. De belangrijkste groep is
dia van de bone morphogenetic proteins (BMPs)[7]. Dit zijn eiwitten, die uit bot van bij-
voorbeeld runderen kunnen worden geëxtraheerd en een krachtige botinducerende werking
hebben. BMPs zetten o.a. stamcellen aan tot proliferatie en differentiatie in de richting van
een osteoblast (Figuur 2). BMP is een verzamelnaam voor een groot aantaal verschillende
subtypes groeifactoren. De meest potente voor botinductie zijn: BMP-2 en BMP-7. De laat-
ste wordt ook wel OP-1 genoemd. De extractie van BMPs uit runderbot is een zeer omslach-
tige procedure, die bovendien het gevaar van overdracht van ziektes in zich herbergt. Het is
ook mogelijk zogenaamde recombinant humane bone morphogentic proteins (rhBMP) te
maken [8]. Deze techniek wordt ook gebruikt voor de productie van geneesmiddelen.
Hierbij wordt een stukje humaan DNA met het gen, dat verantwoordelijk is voor de pro-
ductie van BMP, ingebracht (recombinant) in het DNA-materiaal (plasmide) van snel delen-
de bacterie-kolonies of cel-populaties. Op deze wijze kunnen binnen korte tijd grote hoe-
veelheden BMPs geproduceerd worden. In diverse studies is al aangetoond dat deze
rhBMPs dezelfde botinducerende werking hebben als het uit runderbot verkregen BMP
(Figuur 4).

Belang van tissue engineering

Zoals boven beschreven kan o.a. botweefsel gevormd worden door gebruik te maken van
tissue engineering technieken. Deze ontwikkeling is met name van belang voor het herstel
van grote botdefecten welke zijn ontstaan door trauma of chirurgie.
Naast de tissue engineering van bot vinden er ook diverse ontwikkelingen plaats aangaan-
de de regeneratie van kraakbeen, bind- en huidweefsel. Deze producten zullen hun toepas-
sing dienen te vinden in de behandeling van gewrichtproblemen en van brandwonden.
Indien succesvol zal de tissue engineering vooral een grote rol spelen bij de behandeling
van aangeboren en verworven weefseldefecten. Het zal kunnen leiden tot geheel nieuwe
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Fig. 4. Een histologisch
plaatje van een poreuze cal-
ciumfosfaat drager, welke
voorzien was van rhBMP-2.
De drager was onderhuids
aangebracht bij een konijn.
Na een implantatietijd van
10 weken is het keramische
CaP oppervlak (gemerkt als
“cement”) vrijwel geheel
bedekt met botweefsel 
(OB = osteoblasten, 
BM = beenmerg, 
BV = bloedvat).
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therapieën en behandelwijzen, die niet alleen patiëntvriendelijker, maar vooral ook effec-
tiever zullen zijn.
In het algemeen worden bot, kraakbeen en huid als gemakkelijk te regenereren weefsels
beschouwd. Pas in een later stadium dient men dan ook te denken aan de ontwikkeling van
volledige organen, zoals hart, lever en nieren.

Conclusie

De kennis omtrent het functioneren van de cel neemt onmiskenbaar toe en de toepassing
van deze kennis in de tissue engineering bevindt zich in een stroomversnelling. De komen-
de 25 jaar zal tissue engineering dan ook aanzienlijke gevolgen hebben voor de dagelijkse
klinische patiëntenzorg. 
Toch dient, ondanks al deze positieve ontwikkelingen en de geweldige wetenschappelijke
vooruitgang die de laatste jaren geboekt is op het gebied van de tissue engineering, voorlo-
pig toch nog enige terughoudendheid in acht genomen te worden aangaande grootschalige
toepassing. Deze reserve wordt ondersteund door het gegeven dat er momenteel nog onvol-
doende kennis aanwezig is van de effecten die opschaling van stamcellen heeft op de uit-
eindelijke kwaliteit en genetische eigenschappen van deze cellen. Ook moeten er betere,
patiëntvriendelijker methodes ontwikkeld worden om de stamcellen te oogsten en te bewa-
ren voor verdere behandeling.
De toepassing van groeifactoren is wellicht nog complexer. Weefselregeneratie wordt
meestal niet door één inducerende factor veroorzaakt, maar berust op een samenspel van
diverse factoren, die elk hun eigen specifieke functie hebben. De rol en het samenspel van
elk van deze factoren zijn veelal nog onbekend. Daarnaast is de aanwezige kennis voorna-
melijk gebaseerd op dierexperimentele studies. In de humane situatie zijn vaak hogere con-
centraties groeifactor vereist om een zelfde weefsel-regenererend effect te bewerkstelligen
als in het proefdier. Dit leidt niet alleen tot een aanzienlijke kostenverhoging. Groeifactoren
kunnen naast weefselregeneratie ook nog een veelheid aan andere biologische activiteiten
vertonen, die voor ongewenste neveneffecten kunnen zorgen.
Alhoewel veelbelovend, ligt er dan ook nog een gigantische wetenschappelijke uitdaging,
alvorens tissue engineered producten veilig en kosteneffectief in de behandeling van patiën-
ten kan worden toegepast.
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Het vastleggen van geo-informatie is een van de eerste menselijke vormen van het min of
meer formeel representeren van kennis, nog voordat vormen van schriftelijke tekst werden
gebruikt. De oudst bekende kaart is een kleitablet uit Noord-Mesapotamië en is van onge-
veer 3800 v.C. Kaarten hebben eigenlijk twee belangrijke functies: het opslaan van geo-
informatie en de visualisatie hiervan. In het digitale tijdperk, zijn in geografische informa-
tiesystemen deze functies gescheiden: opslag gebeurt in een database en visualisatie kan op
allerlei manieren gebeuren afhankelijk van de gebruikerstaak: afdruk op papier, weergave
op computerbeeldscherm (in/uitzoomen, informatie opvragen), in ‘virtual reality’ omgeving
of op mobiele apparatuur. Er worden geavanceerdere 3D ruimtelijk-temporele modellen
gemaakt, waarop bovendien allerlei analyses gedaan kunnen worden die voorheen zeer
bewerkelijk waren: routeplannen, combineren van kaartlagen, trendanalyse, bufferbereke-
ningen, 3D terreinanalyse, etc. De combinatie met plaatsbepalingsystemen zoals GPS, en in
de toekomst Galileo, maken nog meer toepassingen mogelijk: dynamisch navigeren en
diversen hulp- en zoekdiensten (‘waar is op dit moment de meest nabije faciliteit X’?). Via
de (draadloze) communicatietechnologie kunnen vele gebruikers uit dezelfde geo-informa-
tie bron (database) bediend worden en kunnen bovendien verschillende bronnen gecombi-
neerd worden. Samenvattend de maatschappij is aan het veranderen in een informatie- of
netwerkmaatschappij en dit biedt vele nieuwe mogelijkheden voor het omgaan met geo-
informatie. In plaats van allemaal zelfstandige geografische informatiesystemen te bouwen,
gaan we geleidelijk aan een netwerk van gekoppelde systemen ontwerpen en bouwen, of
met een andere woorden: de realisatie van de geo-informatie infrastructuur. 
Meer dan de helft van de mensen die het alarmnummer 112 bellen hebben moeite om een
goede omschrijving van hun locatie te geven. Dit terwijl juist in noodgevallen een goede
locatie-aanduiding van levensbelang is. Zie hier een voorbeeld waarbij geo-informatie,
informatie gebonden aan een locatie op aarde, en Geo-ICT (Geografische Informatie- en
Communicatie Technologie) van groot belang zijn. De positie van de beller kan namelijk in
veel gevallen automatisch worden vastgesteld en zou alleen nog maar bevestigd behoeven
te worden door de beller. In geval van een beller met een vast toestel kan via het telefoon-
nummer en het bijbehorende postcode/huisnummerpaar een adrescoördinaat gevonden wor-
den. Wanneer er via een mobiel toestel gebeld wordt, kan de net-
werkbeheerder een redelijk nauwkeurige schatting van de positie
van het mobiele toestel geven. De inzet van Geo-ICT hoeft hier niet
te stoppen.
De 112-alarmdienst kan bepalen welke hulpverleners in de buurt
zijn en wat gegeven de huidige drukte op het wegennetwerk de
snelste route is naar de alarmlocatie. Hierbij is het continu moge-
lijk om de voortgang geografisch in beeld te brengen, dat wil zeg-
gen positie en status van de alarmmelding en locatie van de hulp-
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verleners. Dit maakt het mogelijk om in te grijpen in geval de voortgang, om wat voor reden
dan ook, niet naar verwachting verloopt. Overigens is het vastleggen van geo-informatie
één van de eerste menselijke vormen van het min of meer formeel vastleggen van kennis.
Dit was zelfs al het geval voordat allerlei vormen van schriftelijke tekst werden gebruikt.
De oudste bekende kaart is niet groter dan de palm van een hand, komt uit Noord-
Mesopotamië en is omstreeks 3800 v.C. in klei gestoken en gebakken door het cultuurvolk
uit de Agade-periode [1]. Ondanks de lange geschiedenis van het werken met geo-informa-
tie, blijft het een actueel onderzoek- en onderwijsgebied, met vele uitdagingen:
1. Waar moet het met het Geo-ICT vakgebied heen (netwerkmaatschappij)?
2. Hoe kan een universiteit een bijdrage leveren aan een hoog technologisch vakgebied als

de Geo-ICT?
3. Wat voor toepassingen willen we met de geavanceerde Geo-ICT hulpmiddelen gaan

ondersteunen?
4. Hoe moet het verder met het onderwijs in de Geo-informatie (kleine studentenaantallen,

vernieuwing van het onderwijs, invoeren van de BSc/MSc structuur)?
In deze bijdrage wordt getracht de vragen te beantwoorden op basis van een visie op het
vakgebied GIS-technologie. De essentie van deze visie is dat de maatschappij aan het ver-
anderen is in een informatie- of netwerkmaatschappij en de constatering dat dit vele nieu-
we mogelijkheden biedt voor het omgaan met geo-informatie. Hierbij kan gedacht worden
aan het beter en efficiënter oplossen van vragen als:
• Wat is de snelste route van A naar B gegeven de huidige drukte op de weg? 
• Hoe kan de gemeente het beste zijn bestemmingsplannen intern en extern (burgers,

bedrijven) ontsluiten? 
• Wat is gegeven mijn huidige locatie het dichtstbijzijnde restaurant, benzinepomp, etc.? 
• Welke eigenaren moet een telecombedrijf aanschrijven bij het aanleggen van een nieu-

we kabelverbinding? 
• Hoe kan een transportonderneming of een busmaatschappij haar vloot in de gaten hou-

den en eventuele knelpunten signaleren? 
• Hoe ziet het landschap eruit na aanleg van deze nieuwe spoorlijn? 
• Voor welke kabels, leidingen en buizen moet ik oppassen bij graafwerkzaamheden op

deze locatie? 
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Voor het efficiënt inzetten van Geo-ICT bij het oplossen van deze vragen moet echter nog
veel onderzoek worden verricht. In plaats van allemaal (relatief) kleine, zelfstandige
geografische informatiesystemen (GISsen) te bouwen, gaan we geleidelijk aan een netwerk
van gekoppelde systemen ontwerpen en bouwen, of met andere woorden: de realisatie van
de Geo-Informatie Infrastructuur (GII); zie ook [2]. Het antwoord op de eerste vraag, waar
het met het Geo-ICT vakgebied heen moet zal voor een belangrijk deel worden bepaald
door de GII en de steeds belangrijkere rol van de geo-database in de nieuwe (mobiele)
Internet wereld. Om verwarring te voorkomen rondom het woord ‘database’, is het beter om
duidelijk aan te geven wat er wordt bedoeld: òf de geo-informatieverzameling zelf òf het
Geo-DBMS (Data Base Management Systeem). 

Geo-Informatie Infrastructuur

GIS-technologie of Geo-ICT is een gereedschapsdiscipline, dat wil zeggen dat er onderzoek
verricht wordt naar methoden en hulpmiddelen om toepassingen te realiseren. De vraag
waar het met de Geo-ICT naar toe moet, hangt aan de ene kant af van wat de mogelijke
nieuwe eisen zijn van de toekomstige toepassingen en aan de andere kant van de ontwikke-
lingen in de basis-technologie, waarop de Geo-ICT zelf weer is gebaseerd. De belangrijk-
ste ontwikkeling, die zowel van de vraag- als van de aanbodzijde komt, is de realisatie van
de informatie- of netwerkmaatschappij. De rol van digitale geo-informatie zal hierdoor
steeds belangrijker worden. Dit in het kader van echte ruimtelijke toepassingen die via het
netwerk ondersteund gaan worden, maar indirect ook als goed bruikbare interface of ingang
op virtuele organisaties dienst kunnen doen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een
digitale stad met een gemeentehuis, bibliotheek, scholen, winkels, etc. De kaart met daarop
de symbolen van de genoemde organisaties, dient als herkenbare ingang voor de virtuele
variant van deze organisatie.
Gezien de hierboven genoemde ontwikkeling is als belangrijkste leidraad voor het onder-
zoek van de sectie GIS-technologie gekozen voor het op technologisch vlak ondersteunen
van het realiseren van de GII. Internationaal wordt GII ook wel als aangeduid als SDI
(Spatial Data Infrastructure). De GIS gereedschappen vormen hierbij het primaire onder-
zoeksdoel en niet de verschillende typen ruimtelijke toepassingen, zoals bij de andere uni-
versiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland het geval is. De GII zorgt ervoor dat de
geo-informatie beter toegankelijk is en gemakkelijker ingezet kan worden bij organisa-
ties/individuen die op een of andere manier met een ruimtelijk probleem bezig zijn. Daarbij
valt te denken aan het oplossen van de voorbeeldvragen, zoals genoemd in de inleiding. Al
deze vragen hebben gemeen dat ze één of meer geo-informatiebronnen nodig hebben om
goed beantwoord te kunnen worden. Voor elke vraag (toepassing) op zich is het vaak niet
reëel om deze gegevens zelf in te winnen of deze gebiedsdekkend te kopen bij een geo-
informatiebron. Bij gemeenschappelijk gebruik en op basis van een gedeelde infrastructuur
wordt het echter wel haalbaar geo-informatie in te zetten. Groepen gebruikers, die dezelfde
informatie gebruiken en gegevens uitwisselen, worden informatiegemeenschappen
genoemd. 

GIS en GII

GIS wordt gebruikt binnen de (lokale, regionale en centrale) overheid, nutsbedrijven en
andere bedrijven ter ondersteuning van de primaire werkzaamheden, die vaak sterk afhan-
kelijk zijn van geo-informatie. Doordat er steeds meer geo-informatie tussen de verschil-
lende organisaties wordt uitgewisseld, ontstaat er ook steeds meer behoefte aan een GII. De
GII bestaat uit vier, nogal verschillende, onderdelen: authentieke geo-informatieverzame-
lingen, geo-informatieverwerkingsdiensten (Geo-DBMSsen), (mobiele) netwerken en stan-
daarden ten behoeve van interoperabiliteit. Meer in detail:
1. Basis- ofwel authentieke geo-informatieverzamelingen op verschillende domeinen: topo-

grafie, hoogtegegevens, kadastrale gegevens, geologie, bedrijven, personen, enz. Deze
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gegevensverzamelingen moeten eenduidig gedefinieerd zijn voor wat betreft hun gege-
vensmodel, geometrische en thematische inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, actualiteit
en toegankelijkheid (beheerder, bijhouding).

2. Geo-informatie verwerkingsdiensten in het algemeen en de Geo-DBMS in het bijzonder.
De geo-informatieverzamelingen worden bijgehouden in Geo-DBMSsen en bedienen
van hieruit de gebruikers via netwerken en/of traditionele media. Hiervoor moet het
Geo-DBMS ondersteuning bieden op het gebied van ruimtelijke typen en operatoren
(voor eenvoudige analyse en voor selectie-georiënteerd bevragen) en ruimtelijke cluste-
ring en indexering (voor efficiënte manipulatie van omvangrijke geo-informatieverza-
melingen). Indien mogelijk moet ook de geavanceerde (op topologie gebaseerde) analy-
se ondersteund worden. Verder is temporele ondersteuning in de vorm van de toekom-
stige standaard TSQL [3] (Temporal Structured Query Language) gewenst. Tot die tijd
moet dit op een andere wijze worden opgelost. Dit kan via een specifieke, niet-stan-
daard, temporele uitbreiding van het DBMS of anders door het expliciet opnemen van
temporele attributen in het gegevensmodel van een applicatie.

3. (Mobiele) netwerken zijn vereist voor de feitelijke overdracht van de geo-informatie. In
het algemeen zijn voor geo-informatie dezelfde basis-netwerkdiensten van belang als
voor andere type toepassingen. Er zijn echter twee belangrijke accenten in de behoeften
aan te geven. De eerste is dat geo-informatie toepassingen veel bandbreedte vereisen
gezien de enorme omvang van de geo-informatieverzamelingen; dit geldt voor zowel de
raster- als vectorgegevensverzamelingen. Het tweede accent in behoefte is de beschik-
baarheid van draadloze netwerken, omdat vele mogelijke geo-informatietoepassingen
zich voordoen bij gebruikers die zich ‘ergens in de wereld’ bevinden en dus ter plekke
de geo-informatiediensten nodig hebben. 

4. Standaarden ten behoeve van interoperabiliteit zijn vereist om de integratie van ver-
schillende geo-informatieverzamelingen en geo-informatieverwerkingsdiensten moge-
lijk te maken. Eigenlijk kunnen organisaties die van elkaar geo-informatie in een digita-
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le omgeving gebruiken, worden beschouwd als onderdelen van één gedistribueerd geau-
tomatiseerd gegevensverwerkend systeem. Eén van de meest voor de hand liggende
voorbeelden hiervan is ‘Internet GIS’, waarbij gelijktijdig meerdere geo-informatie-
bronnen op het Internet worden gebruikt. In onze heterogene digitale wereld (verschil-
lende typen hardware, operating systemen, Geo-DBMSsen en geo-informatiever-
zamelingen) zijn hiervoor standaarden ten behoeve van interoperabiliteit op vele niveaus
nodig. 

Elk van deze onderdelen van de GII kent vele aspecten: organisatorisch, financieel, tech-
nisch, etc. Een belangrijk aspect van de GII is de overlegstructuur van producenten en con-
sumenten van geo-informatie waaruit afspraken voortkomen voor de juridische regelingen,
de financiering, het gebruik van standaarden, etc. De sectie GIS-technologie zal zich ech-
ter vooral richten op de technische aspecten van de geo-informatieverwerkingsdiensten en
de bijbehorende interoperabiliteit standaarden. 

Tot voor kort werd het ruimtelijk gegevensmanagement door specifieke GIS-pakketten bui-
ten het DBMS om verzorgd. Nu de DBMSen meer en meer worden voorzien van ruimtelij-
ke functionaliteit [4, 5, 6 en 7], bewegen ook de GIS-pakketten zich in de richting van een
geïntegreerde architectuur: alle gegevens (ruimtelijk en thematisch) worden in één DBMS
opgeslagen en beheerd. Dit markeert een belangrijke stap vooruit, waaraan vele jaren van
bewustwording en vervolgens systeemontwikkeling voorafgegaan zijn. Op dit moment
bevinden vele organisaties zich in een overgangsfase naar de nieuwe architectuur. Dit is
zeer bewerkelijk en zal nog zeker enige jaren voortduren. De volgende fase dient zich ech-
ter ook al weer aan: het creëren van een gemeenschappelijke GII voor gerelateerde organi-
saties; de zogenaamde (geo-)informatiegemeenschappen. Door directe, gecontroleerde toe-
gang tot de geo-informatie bij de bron, kan op termijn deze GII het uitwisselen van kopieën
van bestanden tussen de verschillende organisaties gaan vervangen. Wel zijn goede proto-
collen en interoperabiliteit standaarden, zoals die van het OpenGeospatial Consortium [8]
in het algemeen en die op het gebied van ‘feature geometry models’, ‘meta data and cata-
log services’ en ‘Internet GIS specifications’ in het bijzonder, een vereiste. Het OpenGeo-
spatial Consortium kent twee niveaus van standaarden: abstracte (vergelijkbaar met CEN
en ISO standaarden, beschrijven deze een bepaald domein) en implementatie standaarden.
Daar waar goede andere standaarden reeds aanwezig zijn, worden deze door het
OpenGeospatial Consortium overgenomen. De implementatie standaarden zijn een belang-
rijke toegevoegde waarde van het OpenGeospatial Consortium. Deze beschrijven de
exacte interfaces (protocollen) van een (deel van een) abstracte standaard in de context
van een specifiek gedistribueerd gegevensverwerkend systeem. Een goed overzicht van
het OpenGeospatial werk kan gevonden worden in de OpenGeospatial Guide (via
http://www.OpenGeospatial.org). 

De eerste OpenGeospatial implementatie specificatie was gerelateerd aan de abstracte stan-
daard voor geometrie van ruimtelijke objecten (‘feature geometry’). De naam van deze
implementatie specificatie is ‘Simple Feature Specification (SFS)’ en zorgt voor de stan-
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daardisatie van de eenvoudige ruimtelijke gegevenstypen en operatoren voor drie typen
platformen: SQL [9], CORBA en OLE/COM. Op dit moment werkt het OpenGeospatial
Consortium aan een herziening van de standaard voor de geometrie van ruimtelijk objecten
om deze in overeenstemming te brengen met het door ISO TC 211 reeds verrichte (goede)
werk [10 en 11]. Deze nieuwe abstracte standaard omvat dan ook 3D-typen, meer geome-
trische primitieven (krommen en oppervlaktetypen) en complexe ruimtelijke objecten
(gebaseerd op topologie). Wat echter nog steeds ontbreekt is een implementatie specificatie
voor topologische structuren voor de verschillende platformen. Het is overigens de vraag of
dit überhaupt mogelijk is voor een zuivere relationele DBMS. Wat de abstracte standaard
voor ruimtelijke objecten en de implementatie specificatie voor simple features voor de
vectorgegevensmodellen zijn, dat zijn de abstracte standaard voor aardobservatiebeelden
(‘earth imagery’) en de implementatie specificatie ‘grid coverages’ voor de rastermodellen.

Nieuw model voor het werken met geo-informatie

Door het ontwikkelen van systemen gebaseerd op de hierboven genoemde standaarden,
wordt een nieuw model voor het werken met geo-informatie haalbaar. In plaats van het
maar blijven kopiëren en converteren van geo-informatie, wordt het mogelijk direct de geo-
informatie van de bron in te zien [12]. Voordelen hiervan zijn dat geen gegevensmanage-
ment (van kopieën) aan de clientzijde meer nodig is en dat bovendien de gegevens via het
Internet over de hele wereld beschikbaar zijn. Het belangrijkste voordeel is echter waar-
schijnlijk dat de gebruikers altijd gegarandeerd over de meest actuele en complete geo-
informatieverzameling direct bij de bron kunnen beschikken. Verder maakt het nieuwe
model een eerlijke prijsstelling van geo-informatie mogelijk, gebaseerd op het feitelijk
gebruik van de geo-informatie (al dan niet via een lokale cache). In het oude model betalen
de gebruikers een bedrag voor de geo-informatieverzameling, ongeacht hoeveel en hoe
vaak zij hiervan gebruik maken. Het nieuwe model maakt het mogelijk om eerlijke prijzen
af te spreken, zowel gezien vanuit het standpunt van de producent als van de consument van
geo-informatie.
Het belang van de Geo-DBMS neemt toe bij de overgang naar de GII, omdat nu niet één
organisatie hiervan afhankelijk is, maar een hele (geo-)informatiegemeenschap. Het mees-
te gebruik is vraag-georiënteerd en minder op bijhouding gericht. Slechts één organisatie is
verantwoordelijk voor de bijhouding van een bepaald type gegevens, alle andere bevragen
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en gebruiken deze gegevens. Daar het bevragen dominant is en de kosten van geheugen-
chips blijven afnemen, kunnen VLM (Very Large Memory) DBMSen wel eens een zeer
geschikte technische oplossing bieden. Zij zijn krachtig genoeg om enorme hoeveelheden
gebruikers, via het Internet, te bedienen. Noodzakelijk om de gegevens tijdig bij de (mobie-
le) gebruikers te krijgen zijn de ontwikkelingen op het gebied van de netwerkinfrastructuur
(bandbreedte) zelf. De problemen van de bandbreedte worden in de VS aangepakt in het
kader van Internet2 ontwikkelingen [13], in Nederland gebeurt dit via het Gigaport project
[14]. Zowel de ontwikkelingen van hard- als software op het gebied van DBMS technolo-
gie zullen de toekomstige vormen van de GII mede bepalen. De uitbreidbare relationele
DBMSen van dit moment zijn prima geschikt voor het opslaan van geo-informatie.
Eenvoudige (rechthoek-selectie) vragen, zoals nodig bij zoomen en pannen, kunnen effi-
ciënt worden beantwoord door het toepassen van ruimtelijke clustering en indexering. Meer
complexe operaties, zoals twee geo-informatie thema’s versnijden (‘map overlay’), dyna-
misch generaliseren, afdwingen van topologische correctheid gedurende het bijhouden van de
geo-informatie, zijn echter nog niet mogelijk met deze DBMSen. Nieuwe ontwikkelingen op
het terrein van de DBMS-technologie, zoals uitbreidbare object-relationele DBMSen, object-
georiënteerde DBMSen en VLM DBMSen [16], zullen ten grondslag liggen aan de nieuwe
generatie Geo-DBMSen. Er is getracht binnen de sectie GIS-technologie een samenhan-
gend onderzoeksprogramma voor de ondersteuning van de GII op te stellen met als centraal
thema de Geo-DBMS. Het onderzoek op Geo-DBMS gebied vormt een goede gemeen-
schappelijke basis en zorgt voor coherentie tussen de volgende vier onderzoeksrichtingen:
1. Kwaliteit/semantiek van geo-informatie, 
2. 3D GIS en Virtual/Augmented Reality (VR/AR), 
3. Gebruik van geo-informatie via (mobiel) Internet, en 
4. Ruimtelijk-temporeel modelleren. 

Rol van de Universiteit op Geo-ICT Gebied

‘Wat kan de rol (of toegevoegde waarde) van een universiteit zijn op het gebied van de Geo-
ICT?’. Voor een deel kan deze vraag beantwoord worden aan de hand van de drie algeme-
ne functies die een universiteit in de maatschappij vervult [15]: 
1. bewaarplaats van kennis, 
2. overdrachtsplaats van kennis en 
3. ontwikkelplaats voor nieuwe kennis. 

Dit is natuurlijk allemaal waar, maar met name de invulling van het derde punt zorgt toch
voor de nodige hoofdbrekens, want onderzoek en prototyperealisatie op het gebied van de
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GIS-technologie vergen zeer veel inspanning. De basis van de soms zeer snel verlopende
nieuwe ontwikkelingen op het Geo-ICT gebied kan vaak gevonden worden in de technolo-
gische doorbraken op terreinen als database management systemen (DBMS), (mobiele)
communicatie/Internet, computer grafiek (Virtual Reality), object-georiënteerd software
ontwikkelen (bijvoorbeeld op basis van het Java platform) in het algemeen, en specifiek op
het geografische vlak. Het is voor een universiteit onmogelijk om zelfstandig al deze ont-
wikkelingen bij te houden en dan ook nog met nieuwe ontwikkelingen voorop te lopen. Er
is gekozen voor het open onderzoeksmodel van het Geo-Database Management Center
(GDMC) met participatie vanuit de Geo-ICT industrie en een onderzoeksprogramma gecon-
centreerd rond het thema Geo-DBMS. Het GDMC is een onderzoeks- en ontwikkelcentrum
op het gebied van het modelleren, opslaan, selecteren, analyseren, presenteren en distribu-
eren van geo-informatie. Het GDMC is gehuisvest bij de TU Delft, sectie GIS-technologie.
De rol van de universiteit in de samenwerking is die van een objectieve partner, die de
belangrijke patronen in de kennisontwikkeling probeert te ontdekken en richting te geven.
Het GDMC omvat het onderzoek van de sectie GIS-technologie en de medewerkers en stu-
denten van de sectie GIS-technologie zijn dan ook de ‘hoofdbewoners’. De laatste groep bewo-
ners wordt gevormd door medewerkers van de participanten, die op ad hoc basis een werkplek
vinden binnen het GDMC. Hier is een aantal laboratoria ondergebracht, waar (gast)onderzoe-
kers en (afstudeer)studenten projecten uitvoeren op het gebied van de GIS-technologie. Een
belangrijk aspect van het GDMC is de website, te vinden op http://www.gdmc.nl. Deze web-
site vormt een essentiële schakel in de communicatie, zowel intern als extern. Zoals op vele
websites zijn ook hier de algemene beschrijvingen van de organisatie zelf en van de (onder-
zoeks)produkten te vinden, naast specifieke projectdocumentatie. Meer bijzonder is dat een
deel van het onderzoek zelf ook via deze website wordt uitgevoerd. Zo verlopen bijvoor-
beeld de projecten ‘Internet GIS kartografie’ en ‘Distributie van geo-informatie via het
Internet’ via deze website. 

Geo-ICT Onderzoek en Toepassingen

Een technologisch vakgebied als de Geo-ICT vraagt om toepassingen. Aan de ene kant is
dit om de theoretisch behaalde resultaten te toetsen (‘is de nieuwe methode of oplossing
echt beter?’). Aan de andere kant om in de praktijk inspiratie op te doen en in huidige of
mogelijke nieuwe toepassingen knelpunten te ontdekken, die gebaat zijn met (onderzoek
naar) betere hulpmiddelen. Het ‘thuis’ domein van het toepassingsgebied waarvoor gekozen
is, is de grootschalige geo-informatie, zoals grootschalige topografie, kadastrale registratie,
leidingenregistratie, etc. Dit wil niet zeggen dat de ontwikkelde Geo-ICT hulpmiddelen
alleen voor deze toepassingen inzetbaar zijn. De hulpmiddelen zijn vaak veel generieker en
kunnen ook bij midden- en kleinschalige toepassingen worden ingezet. De toepassingen
kunnen nog ruimer gevonden worden. Dit hoeven niet eens geografische toepassingen te
zijn, maar het kunnen ook andere ruimtelijke toepassingen zijn. Een ruimtelijke index, zoals
ontwikkeld voor GIS, werkt even goed in het geval van CAD-systemen, ingewikkelde
molecuulstructuren of medische toepassingen (een lichaam en de inhoud daarvan kunnen
ook als een ruimtelijk object worden beschouwd en ruimtelijk - in meer of minder detail -
worden beschreven). Sterker nog, het hoeven niet eens echt ruimtelijke toepassingen te zijn.
Het kunnen ook geheel andere toepassingen zijn, die in een 2D of hogere ruimte worden
afgebeeld. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan data-mining voor financiële applicaties.
Nu volgen een aantal toepassingen en bijbehorend onderzoek in wat meer detail: A. 3D
Kadasters, B. Internet GIS/GML, C. Virtual/Augmented Reality en D. Mobiel GIS (om
Geo-ICT uit te testen en inspiratie op te doen voor verbetering hiervan).

A. 3D Kadasters

In dichtbevolkte gebieden bestaat er een toenemende behoefte aan meervoudig ruimtege-
bruik. Dit gebeurt door constructies boven elkaar of onder het aardoppervlak te maken.
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Volgens het Nederlands Burgerlijk Wetboek bestaat er geen verticale begrenzing aan de
eigendom van een perceel. Via administratieve weg, in de vorm van bepaalde rechten en
belemmeringen op percelen, worden oplossingen gezocht voor situaties waar de 3e dimen-
sie wel van belang is. Soms wordt hiervoor ook het perceel horizontaal gesplitst om zo een
nauwkeurigere afbakening te kunnen geven. Een aantal praktijkvoorbeelden, waar de 3e

dimensie een rol speelt zijn: ondergrondse (infrastructuur) bouwwerken, leidingen en
kabels (zowel onder- als bovengronds), appartementsrechten, bodemvervuiling, monumen-
ten en constructies onder en boven elkaar.
Samen met het Kadaster wordt er aan een oplossing gewerkt, waarin deze 3D aspecten beter
geregistreerd kunnen worden. De gekozen oplossingsrichting kenmerkt zich door de 2D
percelen in de ruimtelijke kadastrale database aan te vullen met 3D vastgoedobjecten en
alleen daar waar dit nuttig is voor het registreren van de juridische status. Dit roept weer
een aantal onderzoeksvragen op zoals: hoe de 3e dimensie vast te leggen (absoluut of rela-
tief ten opzichte van het oppervlak), de 3D objecten in te winnen, de 3D objecten te model-
leren, 2D percelen en 3D objecten geïntegreerd te bevragen, de resultaten weer te geven,
etc. [17]. Naast de expliciete administratieve markering van percelen (zoals gebruikt in
bepaalde 3D situaties), komt er nu voor alle relevante 3D objecten een impliciete markering
bij. Op termijn kan deze impliciete markering wellicht voldoende zijn, maar dan zal de
technologische vernieuwing ook door een juridische gevolgd moeten worden.

B. Internet GIS/GML

Internet wordt tegenwoordig intensief over de gehele wereld gebruikt. Het succes van het
Internet, heeft de kracht en de meerwaarde van een open infrastructuur aangetoond. De
open (publieke) standaarden en de gedecentraliseerde architectuur zijn verantwoordelijk
voor de vele, al dan niet vrij toegankelijke, diensten. Eén van de meest tijdrovende stappen
bij het implementeren van een GIS toepassing is het verkrijgen van geo-informatie. Eerst
moeten de relevante bronnen worden opgespoord en daarna moet de geo-informatie geko-
pieerd en geconverteerd worden naar het eigen systeem/formaat. Enkele redenen waarom
dit zo tijdrovend is: het kan moeilijk zijn om geschikte gegevens te vinden, het gegevens-
model van de bron is heel verschillend van het door het eigen systeem geïmplementeerde
model en de ondersteunde uitwisselingsformaten tussen bron en eigen systeem zijn ver-
schillend. De GII tracht deze situatie te verbeteren door te voorzien in:
1. consensus over het geometrisch deel van het gegevensmodel, zowel op raster- als op

vectorgegevensgebied (inclusief de verschillende ruimtelijke referentiesystemen),
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2. formele beschrijving van de geo-informatieverzamelingen (en verwerking), dat wil zeg-
gen een metadata standaard voor zowel de ruimtelijke als de niet-ruimtelijke aspecten,

3. interface hoe de metadata te bevragen en hoe de resultaten hiervan verkregen kunnen
worden, dat wil zeggen een catalogusdienst,

4. standaard hoe de geo-informatie zelf te bevragen en
5. formaat voor het overdragen van de gevonden geo-informatieverzamelingen. 
Een standaardformaat voor het overdragen van vector geo-informatie, zowel in Internet GIS
als in een meer traditionele context, wordt gebruikt in een prototype van de vernieuwde
topografische kaart 1:10.000. Het formaat is ontwikkeld door het OpenGeospatial
Consortium en heet GML [18 en 19] (Geography Markup Language). GML is gebaseerd op
de wereldstandaard voor gestructureerd uitwisselen van informatie, XML (eXtensible
Markup Language). Op basis van gebruikerswensen voor het nieuwe digitale landschaps-
model (DLM), geïnventariseerd door het CGI Wageningen, is er een conceptueel model
gemaakt door het ITC Enschede. De TDN heeft hiervoor een proefbestand gemaakt in
MicroStation, dat door de TU Delft is geconverteerd in het GML prototype. Internet GIS
maakt het combineren van geo-informatie uit verschillende bronnen mogelijk. Dit roept wel
een aantal nieuwe vragen op, waarvan waarschijnlijk de moeilijkste hun oorsprong hebben
in de niet-geformaliseerde semantiek van de geo-informatie, inclusief aspecten als geome-
trische resolutie/schaal, actualiteit en thematische classificatie en attribuutwaarden. [20, 21
en 22]. Hieraan gerelateerd is het vraagstuk hoe de geo-informatie uit de verschillende
bronnen te visualiseren. Elke bron heeft waarschijnlijk, naast een Digitaal Landschaps-
model (DLM), ook een voorkeur voor een optimale presentatiestijl, die resulteert in een
Digitaal Kartografisch Model (DKM). Combinatie van deze DKMs kan echter resulteren in
presentatieconflicten. Een ‘intelligent’ systeem (bijvoorbeeld een kartografisch expert sys-
teem) kan proberen de conflicten op te sporen en vervolgens op te lossen. Hierbij zou de
taak van de gebruiker in acht moeten worden genomen, om bij bepaalde alternatieven de
juiste keuze te kunnen maken. 

C. Virtual/Augmented Reality

Op het moment dat steeds meer geo-informatie echt driedimensionaal wordt en tevens
(topologisch) gestructureerd wordt opgeslagen in 3D modellen, zoals bij het 3D Kadaster
of 3D topografische informatie, neemt ook de behoefte aan visualisatie- en interactietech-
nieken toe, die recht doen aan de derde dimensie. Voor beperkte hoeveelheden gegevens,
zoals in een CAD model, of zeer specifiek gestructureerde ruimtelijke informatie zijn er al
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enige tijd ‘virtuele werkelijkheid’ (Virtual Reality, VR) systemen, waarin de gebruiker
wordt geconfronteerd met een model van de 3D omgeving via geavanceerde presentatie-
technieken. De TU Delft is enige jaren geleden begonnen deze VR techniek te koppelen aan
een GIS, dat tot het eerste 3D GIS/VR systeem in de wereld heeft geleid; Karma is ont-
wikkeld in het kader van een LWI project [23]. Karma is niet alleen geschikt voor het visua-
liseren van de gegevens, maar kan ook worden gebruikt om GIS analyses (‘geef eigen-
schappen van het aangewezen object’ of ‘zoek alle objecten binnen een afstand van 300
meter van het aangewezen object’) en ruimtelijke edit-operaties uit te voeren. Doordat
Karma op een Geo-DBMS architectuur (Oracle met SDE) is gebaseerd, kunnen ook andere
GISsen dezelfde informatie benaderen (in 2D, bijvoorbeeld via ArcView) of kan dezelfde
informatie ook via het Internet worden ontsloten.
Een stap verder dan VR gaat ‘toegevoegde werkelijkheid’ (Augmented Reality, AR), waar
een gebruiker die zich in de werkelijkheid bevindt extra informatie getoond krijgt. Deze
techniek bevindt zich nog in een pril stadium, maar is zeer veel belovend vanwege de vele
toepassingen. Over het algemeen krijgt de gebruiker deze extra informatie over het werke-
lijke buitenbeeld heen geprojecteerd via een soort bril. Er is bij de TU Delft door een aan-
tal faculteiten samengewerkt om deze techniek verder te ontwikkelen [24 en 25]. Van groot
belang is natuurlijk dat er een accuraat 3D model van de wereld beschikbaar is. Verder is
zeer nauwkeurige plaatsbepaling en oriëntatie nodig en moet de getoonde informatie zo snel
mee bewegen dat het in het buitenbeeld past. Grofweg zijn er drie typen toepassingen voor
AR:
1. plaatsen van een ‘wolk’ met tekstuele informatie bij het object, bijvoorbeeld eigenaar

van een gebouw;
2. niet-bestaand (gepland) object tonen, bijvoorbeeld nieuw gebouw of brug;
3. niet-zichtbare geo-informatie tonen (kabel onder de grond of perceelsgrens).

D. Mobiel GIS

Met de opkomst van mobiele telefoons en andere mobiele apparaten, die draadloos met een
netwerk verbonden kunnen worden, wordt ook een geheel nieuwe manier van het gebruik
van digitale geo-informatie mogelijk gemaakt. Kenmerkend hiervoor is dat er relatief klei-
ne hoeveelheden geo-informatie verstuurd worden per verzoek of actie, maar dat deze acties
veelvuldig plaatsvinden vanwege de enorme aantallen gebruikers. In plaats van ‘mobiel
GIS’ worden deze diensten ook wel aangeduid met de naam ‘Location Based Services’
(LBS). Gebaseerd op dezelfde GII, dat wil zeggen geo-informatie, Geo-ICT diensten, net-
werken en standaardprotocollen, kunnen mobiele gebruikers ondersteund worden in dage-
lijkse situaties, zoals ‘geef de kortste route van hier naar het dichtstbijzijnde restaurant’ of
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‘stuur de wegenwacht naar mijn huidige locatie’. De architectuur van een mobiel GIS
bestaat grofweg uit onderdelen afkomstig uit drie verschillende disciplines:
1. plaatsbepaling van de mobiele terminals, gebaseerd op òf het mobiele netwerk òf een

plaatsbepalingssysteem zoals GPS/GLONASS/Galileo;
2. draadloze communicatie met het netwerk gebaseerd op GSM/GPRS/UTMS;
3. geo-informatie en geo-diensten uit de GII.
Deze drie disciplines hebben één ding gemeenschappelijk: op een of andere manier speelt
het begrip locatie een belangrijke rol. Overigens zijn mobiele GIS- toepassingen niet alleen
van belang voor gebruikers van geo-informatie(diensten), maar kunnen ze ook een rol spe-
len bij het inwinnen van geo-informatie. De afstand tussen een GSM telefoon en GSM zend-
masten wordt geschat door een aantal afstandsringen rond een zendmast te definiëren. Aan
de hand van het signaal kan worden bepaald in welke afstandsring zich een mobiele termi-
nal bevindt. Door deze informatie van meerdere zendmasten te combineren kan een GSM
netwerkbeheerder een vrij nauwkeurige schatting maken van de locatie van de mobiele ter-
minal. Indien gewenst zou deze locatie-informatie naar de mobiele telefoon gestuurd kunnen
worden, zodat het begrip ‘hier’ of ‘huidige locatie’ in de voorbeeldvragen bekend is.

Herhaalde oproep voor het Geo-deltaplan Nederland

In zijn intreerede ‘Net werk in de Geo-informatiekunde’ [2] op 16 september 1999 heeft
Arnold Bregt, Wageningen Universiteit, een voorstel voor een geo-deltaplan in Nederland
gedaan met daaraan gekoppeld een beroep op de staatssecretaris van VROM voor de uit-
voering hiervan. Hierbij een herhaalde oproep, kort samengevat bestaat het geo-deltaplan
uit de volgende drie onderdelen:
1. het instellen van een nationale geo-informatie commissie voor het specificeren van kern-

bestanden, 
2. het 100% vergoeden van de productiekosten van kernbestanden door de overheid en 
3. het verstrekken van kernbestanden vrij van rechten. 
Hier hoort ook eigenlijk bij:
4. het implementeren van de nationale GII, zodat geo-informatiediensten effectief op basis

van de genoemde geo-informatie gerealiseerd kunnen worden.

Waarom deze herhaalde oproep? Op dit moment heeft Nederland internationaal een behoor-
lijk hoog aanzien op het gebied van geo-informatie, zowel wat betreft de gegevens als wat
betreft de verwerking en toepassing hiervan. Het rendement van geo-informatie zou hoger
kunnen liggen, indien deze nog meer gebruikt zou worden in dagelijkse toepassingen. Door
ook op dit gebied in Nederland voorop te gaan lopen, wordt de internationale positie van
Nederland op het terrein van de geo-informatie versterkt. Het is te hopen dat bij de verde-
re integratie van Europa het dan succesvol gebleken Nederlandse model zal worden over-
genomen.

Geo-informatie als Infrastructuur

In deze bijdrage is een aantal keer aangegeven dat geo-informatie beschouwd moet worden
als onderdeel van de infrastructuur. Het valt daarom, net als andere infrastructuur zoals bij-
voorbeeld het wegennetwerk, onder de verantwoordelijkheid van de overheid. Veel geo-
informatie gebruiken we gemeenschappelijk en zouden we dus ook gemeenschappelijk
moeten betalen (net zoals de wegen). Natuurlijk is hier niet alles mee opgelost, want er
moet worden afgesproken welke overheid (lokaal, regionaal, nationaal of zelfs internatio-
naal) verantwoordelijk is voor welke geo-informatie (zoals bij wegen). Verder vallen
bepaalde categorieën geo-informatie buiten het gemeenschappelijk belang. Deze moeten
dan ook privaat gerealiseerd worden (zoals een weg/pad op eigen terrein). Net zoals bij
wegen is er ‘aanleg’ en ‘onderhoud’ van geo-informatie nodig. Deze kunnen door de over-
heid zelf worden uitgevoerd, of zoals in toenemende mate bij wegen gebeurt, worden uit-
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besteed aan het bedrijfsleven. Dit dient gebaseerd te zijn op een gezonde marktwerking in
combinatie met een goed kwaliteitsborgingssysteem. Overigens is de beste kwaliteitsbor-
ging het toepassen van de geo-informatie door zoveel mogelijk gebruikers. Zonder inten-
sief gebruik is elk kwaliteitsborgingssysteem per definitie te duur en daarom moeilijk te
onderhouden. Nogmaals door geo-informatie als infrastructuur te zien zal het totale nut
voor de maatschappij toenemen en zullen de totale kosten afnemen. Dit laatste is aanneme-
lijk te maken door te constateren dat nu bepaalde gegevens vele malen worden ingewonnen
en soms ook worden bijgehouden, wat uiteraard kostenverhogend werkt.

Beheersbare Infrastructuur

In 1943 deed Thomas Watson (IBM) de beroemde uitspraak ‘I think there is a world mar-
ket for maybe five computers’. Het was toen nog niet te voorzien welke vlucht het aantal
computertoepassingen zou nemen, naast de originele toepassingen als baanberekeningen en
het tellen van bevolkingsgegevens. Dit werd natuurlijk mede veroorzaakt door de eveneens
niet te voorziene kostendaling en miniaturisatie van de computers. Het voordeel van zo’n
beperkt aantal computers is natuurlijk wel de goede beheersbaarheid waardoor de totale
efficiëntie gunstig wordt beïnvloed. Deze uitspraak zou als volgt kunnen worden aangepast
voor de GII ‘I think there is a market for maybe five authenic servers of geo-information in
The Netherlands’. Bovendien mag met het steeds meer één worden van de Europese
Gemeenschap en het steeds volwassener worden van de Geo-ICT op termijn ‘The Nether-
lands’ door ‘Europe’ vervangen worden. Overigens mag een authentieke server decentraal
ondersteund worden door een aantal hulpservers. Wellicht wordt er om deze uitspraak in de
toekomst nog smakelijk gelachen. Niet omdat het technisch onmogelijk bleek, maar omdat
we niet in staat bleken dit te organiseren. 
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QUANTUM COMPUTING

door

Prof. dr. H.M. Buhrman
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1. Inleiding

Het vakgebied van de quantum computing combineert de wetten van de quantum mechani-
ca met die van de informatica. De jacht naar steeds snellere computers heeft ertoe geleid dat
onze computers steeds kleinere componenten herbergen. Deze verregaande miniaturisering
heeft tot gevolg dat quantummechanische effecten waarneembaar worden. Quantum com-
puters proberen, in tegenstelling tot huidige computer ontwerpen, gebruik te maken van
deze quantummechanische effecten om zo efficiëntere algoritmen en protocollen te maken.
Quantummechanica is op dit moment de meeste accurate theorie van onze natuur. Ondanks
dat de quantummechanica soms erg tegen intuïtief is, wordt ze keer op keer experimenteel
bevestigd. We zullen hier kort de quantummechanica en haar relevantie voor quantum com-
puting weergeven.

2. Quantum Mechanica en Berekeningen

Een van de meest tegen-intuïtieve eigenschappen van de quantummechanica is het super-
positie principe. Dit principe zegt dat een deeltje of een groter fysisch systeem zich in twee
of meerdere toestanden tegelijkertijd kan bevinden. Voorts kunnen de superposities met
elkaar interfereren. Een meting of observatie aan een systeem dat zich in superpositie
bevindt leidt tot een verstoring van het systeem, zodanig dat we slechts een van de moge-
lijke superposities waarnemen. Dit gebeurt met een bepaalde precies uit te rekenen kans. Na
de waarneming is het systeem in elkaar gestort en bevindt zich alleen in de toestand die we
hebben waargenomen.

2.1 Qubits, Superpositie en Meting
We zullen nu de ideeën van de quantummechanica toepassen op die van de informatica.
Klassiek kan een bit, de bouwsteen van de informatica, zich in twee toestanden bevinden:
0 of 1. Een quantummechanisch bit, of qubit, kan zich in een superpositie van zowel een 0
als een 1 bevinden: α|0>+β|1> met α en β complexe getallen zodanig dat |α|2 +|β|2 = 1.

1                                                           0
We zullen met |0> de basisvector[ ] identificeren en met |1> de basisvector [ ].

0                                                           1

Deze notatie is afkomstig van Dirac en veronderstelt enige kennis van de lineaire algebra. 
Formeel bevinden de vectoren zich in een Hilbertruimte met een wel gedefinieerd inpro-
dukt. We interpreteren het qubit α|0>+β|1> als een superpositie van de klassieke bits 0 en 1.
De getallen α en β heten amplitudes en geven de kans weer waarin we het qubit zullen vin-
den als we een meting doen. We zullen namelijk met kans |α |2 een 0 meten en met kans |β |2
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een 1. Na zo’n meting zal het qubit zich in de klassieke toestand 0 of 1 bevinden. Het sys-
teem is ineengestort na de meting. 

Laten we als voorbeeld het volgende qubit bekijken: 1 |0>+ 1 |1>.
√2 √2

Dit qubit zal zich na een meting met kans 12 in de toestand 0 bevinden en met kans 12 in de
toestand 1. We hebben hier een perfect “random” bit.
In het algemeen zullen we meer dan een qubit willen gebruiken. Het geval van k qubits laat
zich eenvoudig generaliseren als volgt. Klassiek kunnen k bits in 2k verschillende toestan-
den zijn, en k qubits kunnen zich in een superpositie van deze 2k verschillende toestanden
bevinden, echter met dezelfde beperking dat de som van de amplitudes in het kwadraat 1 is. 

Een k qubit systeem laat zich als volgt beschrijven: 

Met de eigenschap dat de som van de amplitudes in het kwadraat is 1:

Een meting aan zo’n systeem levert uitkomst i met kans |αi|2. Formeel is deze constructie
gebaseerd op een tensor product ⊗ om van een naar meerdere qubits te gaan.
Het tensorproduct ⊗ is gedefinieerd op algemene matrices A en B.
Laat A een m×n en B een m′×n′ matrix dan is A ⊗ B een (m′×m′)×(n′×n′) 

als volgt: 

Voor twee qubits betekent dit bijvoorbeeld dat de basis voor deze 4 dimensionale ruimte
bestaat uit de volgende vier vectoren: |0> ⊗ |0>, |0> ⊗ |1>, |1> ⊗ |0> en |1> ⊗ |1>.
In plaats van |0> ⊗ |0> schrijven we ook wel |00>. k qubits leven in een 2k dimensionale
ruimte en zijn de te schrijven als lineaire combinaties van de 2k basis vectoren.

2.2 Evolutie: Unitaire operaties
We kunnen pas spreken van quantummechanische berekening als we ook operaties op onze
qubits kunnen uitvoeren. De quantummechanica postuleert dat alle operaties die we op ons
qubit systeem kunnen uitvoeren lineaire operaties zijn, die de norm (kwadraat van de
amplitudes is 1) gelijk houdt. Zulk soort operaties heten Unitaire operaties en laten zich
wiskundig definiëren als die matrices U waarvoor geldt dat: UU* = I

Hier is U* de complex geconjugeerde transpose van U en I de identiteitsmatrix. 
De volgende operatie op een qubit, de Hadamard transformatie, is een unitaire operatie:

H: 1 [1 1]√2 1 -1

Het is een Unitaire operatie omdat H×H* = I

1 [1 1]× 1 [1 1] = I
√2 1 -1   √2  1 -1

Laten we eens op het qubit |0> de Hadamard laten werken:

1 [1 1]×[1 ]= 1 [1 ]√2 1 -1     0     √2 1
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Dit is het random qubit van hierboven: 1 |0>+ 1 |1>. 
√2        √2       

Als we de Hadamard weer toepassen komen we uit op de |0>. Dit omdat H* = H, en dus zijn
eigen inverse is.
De Hadamard op de |1> levert de toestand,                           waar de negatieve amplitude voor 

de |1> bij meting geen verschil maakt, maar essentieel blijkt te zijn voor quantum compu-
ting en quantum informatieverwerking. 
Qubits kunnen in tegenstelling tot klassieke bits niet gekopieerd of gedupliceerd worden.
Het valt vrij eenvoudig te bewijzen dat  operatie “kopieer dit qubit” niet lineair en dus zeker
niet unitair is. 

3. Quantum Berekeningen

We hebben nu genoeg ingrediënten van de quantummechanica om aan de hand van een een-
voudig voorbeeld te laten zien waar de kracht van quantum computers vandaan komt. Het
idee is om, gebruik makend van het superpositieprincipe, meerdere berekeningen tegelij-
kertijd te doen. We hebben gezien dat we met k qubits, 2k toestanden tegelijkertijd kunnen
hebben. Het grote probleem is echter dat als we deze 2k berekeningen gedaan hebben en we
meten om het resultaat te zien, we slechts een willekeurige berekening te zien krijgen. We
zullen nog slim gebruik moeten maken van interferentie. Dit kunnen we bewerkstelligen
door het doen van Unitaire operaties. Een quantumprogramma is niets anders dan een aan-
tal Unitaire operaties gevolg door een meting. Om het quantumprogramma efficiënt te laten
zijn zullen we ons beperken tot slechts Unitaire operaties die op een of twee qubits werken.
Het is aangetoond dat een kleine set van dit soort operaties voldoende is om elke Unitaire
operatie, die werk op meerdere qubits, te benaderen [BBC+95].

3.1 Het Deutsch-Jozsa Probleem
David Deutsch [Deu89] was de eerste die de ideeën om quantummechanische effecten te
gebruiken om berekeningen te doen precies maakte. Samen met Richard Jozsa [DJ92]
bedacht hij het volgende probleem en quantumalgoritme dat dit probleem efficiënt oplost.
We hebben n variabelen x0...xn-1 waarvan elke variabele xi de waarde 0 of 1 heeft. Stel ver-
der dat ofwel alle variabelen dezelfde waarde hebben (constant) of dat precies de helft 0 is
en de andere helft 1 (gebalanceerd). Hoeveel variabelen moeten we bekijken om te weten
of de variabelen constant of gebalanceerd zijn? Het is niet moeilijk in te zien dat een klas-
siek algoritme altijd n

2
+1 van de variabelen moet bekijken om zeker te weten in welke van

de twee toestanden de variabelen zich bevinden. Deutsch en Jozsa lieten zien dat een quan-
tum computer dit met slechts één vraag kan!

3.2 Quantum Vraag
Een quantum computer kan natuurlijk alle variabelen tezamen in superpositie in een keer
aanroepen, iets wat een klassiek algoritme niet kan. We modelleren unitair een quantum
vraag naar variabele i als volgt:

vraag
|i >|b> > |i >|b ⊕ xi >,

waarbij b een bit is en b ⊕ xi de waarde van xi bij die van b modulo 2 opgeteld is. 
Wegens lineariteit geldt nu dat een algemene quantum vraag er als volgt uitziet:

waarbij weer geldt dat :
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vraag      
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∑αi ,b|i >|b> > ∑αi ,b|i >|b ⊕ xi >,
i=0                                      i=0
b∈{0,1}                              b∈{0,1}

n-1  
2∑|αi ,b| = 1

i=0                                      
b∈{0,1}                              
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√2        √2
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3.3 Deutsch-Jozsa Algoritme
We nemen aan dat n een tweemacht is. We beginnen het algoritme dat slechts één vraag stelt
met qubits allemaal in de toestand |0> gevolgd door een |1>:

Vervolgens doen we de Hadamard operatie 
op ieder van de + 1 qubits:

Dit levert de volgende vector:

We stellen nu de eerste en enige vraag:

Om te zien dat dit inderdaad het gevolg is van het doen van een vraag, merk op dat voor

vectoren |i > 1 (|0> |1>) het gevolg van een vraag  |i > 1 (|0 ⊕ xi > |1⊕ xi >) is.
√2                                                          √2

Als xi = 0 dan wordt dit  |i > 1 (|0> |1>), maar als xi = 1 dan is dit  |i > 1 (|1> |0>) 
√2             √2

hetgeen gelijk is aan ( 1)|i > 1 (|0> |1>). 
√2

Dus er komt een factor ( 1)xi voor vector |i > 1 (|0> |1>). 
√2

Vervolgens doen we weer de H⊗(log n) +1 wat de volgende vector oplevert:

Als i = i1 ... is en j = j1 ... js in binaire representatie, dan is (i • j ) het inproduct 
of scalar product tussen i en j :

Laten we in de laatste dubbele som de amplitude berekenen die de basisvector 

j=0:|00...0>|1>heeft:

Stel dat al de variabelen op 0 staan, dan is deze som precies 1. Dit betekent dat we met kans
12=1 uitkomst j=0 meten. Als alle variabelen op 1 staan dan sommeert de som tot -1 en is
de kans wederom -12=1 dat we uitkomst j=0 meten. Staan daarentegen precies de helft van
de variabelen op 0 dan is de som precies 0 en is de kans dat we j=0 meten gelijk aan 0.
Samenvattend meten we de uitkomst j=0 als de variabelen constant zijn en iets anders als
de variabelen gebalanceerd zijn.

3.4 Het Factorisatie Probleem en Cryptografie
Het Deutsch-Jozsa probleem doet gekunsteld aan en lijkt alleen maar nuttig om te laten zien
dat quantum berekeningen efficiënter kunnen zijn. Het vakgebied kreeg een enorme stimu-
lans toen Peter Shor [Sho94, Sho97] een algoritme ontwikkelde dat snel getallen in priem-
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factoren ontbindt. Het factorisatie probleem is niets anders dan bijvoorbeeld 15 ontbinden
in 3 maal 5.
Ieder positief geheel getal is een priemgetal of kan ontbonden worden in priemfactoren. Er
zijn geen efficiënte klassieke algoritme bekend voor dit probleem.
De meest geraffineerde methoden moeten om een getal van 300 cijfers letterlijk eeuwen
rekenen om de factorisatie te vinden. Het quantum algoritme van Shor heeft een veel lage-
re complexiteit en zal op een quantum computer die met een kloksnelheid vergelijkbaar met
onze huidige computers loopt, luttele minuten nodig hebben voor hetzelfde getal van 300
cijfers. Het algoritme van Shor heeft als basis een vergelijkbare structuur als het Deutsch-
Jozsa algoritme en is gebaseerd op dezelfde ideeën.
Het factorisatie probleem neemt een belangrijke plaats in binnen de moderne cryptografie.
Veel van de heden ten dagen gebruikte protocollen, zoals onder andere elektronisch beta-
len, zijn gebaseerd op het factorisatie probleem en worden veilig geacht juist vanwege het
ontbreken van een efficiënt klassiek algoritme. Een werkende quantum computer zal dus
veel roet in het eten gooien. Veel van de huidige cryptografische protocollen kunnen dan
eenvoudig met het algoritme van Shor gekraakt worden en zijn opslag onveilig. Daar komt
voor in de plaats dat de quantum mechanica mogelijkheden biedt om nieuwe cryptografi-
sche protocollen te maken die op onkraakbare wijze boodschappen te versleutelen [BB84].
Deze quantum key distribution protocollen zijn reeds commercieel verkrijgbaar.

4. Einstein-Podolsky-Rosen paradox

Terug naar de natuurkunde en de quantum mechanica. Het volgende twee qubit systeem
werd door Einstein, Podolsky en Rosen [EPR35] als gedachte experiment geïntroduceerd
om te laten zien dat de quantum mechanica niet volledig zou zijn:

Merk op dat de eerste |0> en de eerste |1> het eerste qubit vormen en de tweede |0> en |1>
het tweede. Dit systeem wordt ook wel een EPR-paar genoemd en de twee qubits zijn met
elkaar verstrengeld of entangled. Het twee qubit systeem heeft de volgende merkwaardige
eigenschap. We introduceren eerst Alice en Bob, twee personen die elkaar al lang en goed
kennen. Stel dat Alice het eerste qubit hier op aarde in haar bezit heeft en dat Bob ver weg,
laten we zeggen op Mars het tweede qubit heeft. Het EPR-paar kunnen we dus als volgt
labelen:

Als Alice nu een meting op haar qubit doet zal ze met kans 1⁄2 een 0 of een 1 meten. Wanneer
ze een 0 heeft gemeten, zal het EPR-paar ineengestort zijn tot |0>A|0>B en zal Bob ook een
0 meten. Evenzo geldt dat als Alice een 1 meet het systeem is ingestort tot |1>A|1>B en Bob
dan ook een 1 zal meten. Het lijkt alsof informatie van de meting van Alice instantaan is
overgedragen naar Bob, ondanks dat Bob ver weg is. Dit lijkt in tegenspraak te zijn met
Einstein’s idee dat niets, ook informatie niet, sneller dan het licht kan gaan. 
De EPR-paradox zorgt nog steeds voor veel discussie. In de jaren ’60 zette John Bell
[Bel64] een grote stap voorwaarts door een experiment te ontwikkelen dat uitsluitsel kon
geven over het niet lokale karakter van de quantum mechanica en de EPR-paren in het bij-
zonder. Zijn voorstel werd in het begin van de jaren ’80 uitgevoerd door Alain Aspect
[ADR82] en bevestigde het niet-lokale karakter van de quantummechanica: de twee deel-
tjes zijn met elkaar verstrengeld en een meting aan één deeltje beïnvloedt het andere.

4.1 Teleportatie
Verstrengeling vormt een belangrijk onderdeel van quantum computing en informatiever-
werking. Een belangrijk protocol dat gebaseerd is op verstrengeling is teleportatie
[BBC+93]. We hebben al eerder genoemd dat qubits niet gekopieerd kunnen worden. Stel
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dat Alice een qubit in haar bezit heeft en het graag naar Bob, die nu in New York verblijft,
wil sturen. We hebben al eerder genoemd dat ze het qubit niet kan kopiëren en dat een
meting het qubit zal verstoren. Hoe nu het qubit naar Bob te sturen? Dan herinnert ze zich
dat ze nog steeds een helft van het EPR-paar heeft dat ze met Bob deelt. Ze kan nu gebruik
maken van het teleportatie protocol dat met behulp van een EPR-paar en twee klassieke bits
het qubit van Alice naar Bob kan oversturen. Teleportatie stelt ons in staat om qubits door
middel van klassieke communicatie met gebruikmaking van EPR-paren te versturen: 1
qubit kost 2 klassieke bits en 1 EPR-paar. 

4.2 Communicatie Complexiteit
Qubits kunnen ook niet gebruikt worden om communicatie sneller te laten verlopen. Holevo
[Hol73] bewees dat de klassieke informatie die 1 qubit draagt niet meer kan zijn dan 1 bit.
Het is dus niet mogelijk om een boodschap van k bits in minder dan k qubits te coderen.
Communicatie Complexiteit werd door Yao [Yao79] en Abelson [Abe80] geïntroduceerd
om de communicatie van berekeningen te bestuderen. Alice heeft een n bit string x=x0...xn-1
en Bob heeft y=y0...yn-1.De bedoeling is dat Alice een functie die afhangt van zowel x en y
berekent. Bijvoorbeeld ze wil weten of x gelijk is aan y. Zij kan dit alleen maar te weten
komen als Bob informatie over zijn string y naar Alice stuurt. Communicatie complexiteit
bestudeert hoeveel informatie (bits) nodig en noodzakelijk zijn om een functie te bereke-
nen. In het geval men geïnteresseerd is in gelijkheid van de inputs is bewezen dat n bits
nodig zijn. Het is duidelijk dat n bits altijd voldoende zijn omdat Bob zijn gehele string y
naar Alice kan sturen. Voor veel functies f is bekend hoeveel communicatie precies nodig is
om f (x,y) te berekenen.

4.3 Quantum Communicatie Complexiteit
Kunnen qubits helpen bij het oplossen van communicatie complexiteitsproblemen?
Het resultaat van Holevo lijkt te suggereren dat dit niet mogelijk is. Als voor een functie
f (x,y), k klassieke bits communicatie nodig zijn, dan zijn men kunnen concluderen dat het
resultaat van Holevo impliceert dat ook k qubits noodzakelijk zijn. Dit blijkt niet correct te
zijn! Wij [CB97, BCW’98] hebben laten zien dat voor sommige communicatie problemen
qubits veel efficiënter zijn dan klassieke bits. 
De volgende variant van het gelijkheidsprobleem van hierboven staat een efficiënt quantum
protocol toe. Alice en Bob moeten nog steeds berekenen of x = y , maar ze hebben de belof-
te dat ofwel hun inputs gelijk zijn ofwel Hamming-afstand n

2 
hebben. We noemen dit pro-

bleem EQ’. De Hamming-afstand tussen twee strings x=x0. . .xn -1 en y=y0...yn-1 is gedefi-
nieerd als het aantal bits dat x en y verschillen. Men kan bewijzen, gebruikmakend van een
diep en verrassend combinatorisch resultaat van Frankl en Rödl [FR87] dat met klassieke
communicatie Alice en Bob nog steeds O(n) bits communicatie nodig hebben voor het EQ’
probleem. Het quantum protocol is een gedistribueerde variant van het Deutsch-Jozsa algo-
ritme en Alice en Bob zullen slechts (log n)+1 qubits nodig hebben voor EQ’. Merk eerst
op dat als we z0=x0 ⊕ y0, ..., zn-1= xn-1 ⊕ yn-1 zetten, dan geldt als x = y dat z de constant 0
string is en als de Hamming-afstand tussen x en y gelijk is aan  n

2  
dan is z gebalanceerd.

Dus als Alice een quantum vraag kan stellen aan z0...zn-1 kan ze uitvinden of x gelijk is aan
y door middel van het Deutsch-Jozsa algoritme. De vector na de vraag aan z in het Deutsch-
Jozsa algoritme is:

Hiertoe prepareert Bob de volgende qubit vector:

en stuurt die aan Alice, die er op basis van haar input de volgende vector van maakt:
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omdat z0=x0 ⊕ y0,z1=x1 ⊕ y1,...,zn-1=xn-1 ⊕ yn-1 gelijk is aan:

Nu kan Alice het Deutsch-Jozsa algoritme afmaken door een Hadamard op de qubits uit te
voeren, wat resulteert in de vector:

die bij meting j = 0 levert alleen dan als x gelijk aan y is.
Er zijn op dit moment nog een aantal andere voorbeelden van quantum communicatie pro-
tocollen die een exponentiële winst boeken zelfs in het model waarbij het klassieke en
quantum protocol een kleine fout mogen maken.

4.4 Teleportatie, Communicatie Complexiteit en de EPR-paradox
Het bovenstaande gedistribueerde quantum algoritme laat zien dat voor EQ’ slechts (log
n)+1 qubits communicatie nodig zijn, daar waar klassiek O(n) bits noodzakelijk zijn.
Bovenop dit gedistribueerde quantum protocol kunnen we het teleportatie protocol toepas-
sen. Als Alice en Bob (log n)+1 EPR-paren delen, dan kunnen ze als Bob de (log n)+1 qubit
vector naar Alice wil sturen de (log n)+1 qubits van Bob naar Alice teleporteren, gebruik-
makend van 2((log n)+1) bits (ieder qubit kost 2 klassieke bits en 1 EPR-paar). Dit resul-
teert in een gedeeltelijke oplossing van de EPR-paradox. EPR-paren kunnen niet gebruikt wor-
den om informatie over te sturen, maar wel om veel efficiënter sommige informatie/communi-
catie problemen op te lossen.

5. Conclusies

Quantum computing is een nieuwe manier van informatieverwerking, die gebruik maakt
van de wetten van de quantum mechanica. Sommige rekenproblemen kunnen veel efficiën-
ter opgelost worden. Het factorisatie probleem heeft een zeer efficiënt algoritme. Dit algo-
ritme zal veel van de huidige cryptografische protocollen kunnen breken.
Quantum computing geeft daarentegen weer nieuwe cryptografische protocollen terug die
klassiek niet mogelijk zijn. Quantum computing levert ook nieuwe inzichten in de quantum
mechanica zelf. De oude EPR-paradox komt in een nieuw licht te staan. Verstrengelde deel-
tjes kunnen weliswaar niet gebruikt worden om te communiceren, maar gecombineerd met
een quantum computer kunnen ze wel gebruikt worden om sommige communicatieproble-
men veel efficiënter op te lossen.
Het onderzoek op dit moment volgt ruwweg twee stromingen. De eerste probeert qubits te
maken. Een groot probleem hier is dat de fragiele superposities gemakkelijk kunnen instor-
ten als het gevolg van storingen en ruis van de omgeving. Foutencorrectie en fouttolerante
berekening bieden enig soelaas, maar de weg lijkt nog lang en moeilijk.
De andere stroming is erop gericht om nieuwe algoritmen te ontwerpen die bepaalde klas-
sieke problemen efficiënter kunnen oplossen. Meer informatie is te vinden in het excellen-
te tekstboek [NC00]
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DE ULTIEME ZOEKTOCHT NAAR NEUTRALE WATERSTOF
IN HET HEELAL: LOFAR EN DE EPOCHE VAN REÏONISATIE

door

Prof. dr A.G. de Bruyn
ASTRON, Dwingeloo, en Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen

Korte geschiedenis van de radiosterrenkunde

De geschiedenis van de radiosterrenkunde in Nederland is onlosmakelijk verbonden met die
van de ontdekking van de 21cm-lijn van neutrale waterstof. Nadat Jansky in 1932 radiostra-
ling van onze Melkweg ontdekte en Grote Reber met zijn eigen telescoop de eerste kaarten
van de radiohemel gemaakt had, was het professor Jan Oort in Leiden duidelijk dat hiermee
een zeer belangrijk hulpmiddel beschikbaar was gekomen om de structuur van ons melk-
wegstelsel in kaart te brengen. Zijn student Henk van de Hulst ontdekte in 1944, daartoe ge-
stimuleerd door Oort, dat neutrale waterstof een emissielijn uitzendt. 
Waterstof (symbool H), het simpelste element, bestaat in neutrale toestand uit een proton en
een elektron bijeengehouden door de elektromagnetische kracht. De grondtoestand van water-
stof kent twee niveaus met een energieverschil dat overeenkomt met een lijnovergang (‘radio-
foton’ op een frequentie van 1420.4 MHz, hetgeen weer overeenkomt met een golflengte van
21.1cm. Waterstof werd gevormd in de eerste paar minuten van het ontstaan van ons heelal. 

Van Kootwijk via Dwingeloo naar de
Westerbork telescoop

Na de voorspelling en, bijna 7 jaar later, de
daadwerkelijke detectie van de 21cm-lijn in
Amerika, Nederland (Kootwijk) en Austra-
lië, was duidelijk dat hier een methode was
ontdekt waarmee we dwars door het stof in
de schijf van ons melkwegstelsel heen kon-
den kijken. Maar niet alleen kon men de ver-
deling van waterstof aan de hemel in kaart
brengen. Men kon ook de snelheid van het
gas met grote nauwkeurigheid meten waar-
door inzicht verkregen werd in de afstand, de
beweging en de dynamica van het gas in ons
melkwegstelsel. Dat verhaal is een lezing op
zich maar ik wil daar nu niet te lang bij stil
staan, want onze horizon is ondertussen veel
verder weg komen te liggen. De radioteles-
copen die we daarbij gebruiken zijn ook
steeds groter en complexer geworden. Ons
huidige instrument, de Westerbork Synthese
Radio Telescoop (WSRT, figuur 1) staat nog
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Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 83. Lezing gehouden voor de Koninklijke
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Fig. 1.  De Westerbork Synthese Radio
Telescoop bestaande uit 14 schotels van 25m.
Dit is nog steeds de beste telescoop ter
wereld voor onderzoek van de 21cm lijn. 
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steeds aan de frontlijn van het onder-
zoek van waterstof in het lokale heelal. 

Een reis naar het verre heelal, 
terug naar het verleden

In vogelvlucht wil ik u nu langs een
aantal objecten voeren, steeds verder
de diepte van het heelal in. Ik doe dat
aan de hand van beelden in de 21cm-
lijn. Omdat de radiosignalen met
eindige snelheid reizen, 300.000
km/sec, kijken we terug in de tijd als
we ver weg gelegen objecten waar-
nemen. Voor de Andromeda-nevel
(Messier 31) op een afstand van 2
miljoen lichtjaar is dat dus 2 miljoen
jaar (figuur 2). Rondom onze naaste
buur, de Andromeda-nevel, zijn gro-
te hoeveelheden H I-gas gevonden
waarvan de oorsprong nog niet dui-
delijk is (figuur 3). Een deel is waar-
schijnlijk afkomstig van het melk-
wegstelsel zelf en door passages van
zijn satellieten uit het stelsel getrok-

Fig. 2. De neutrale waterstofgas verdeling in de
Andromeda-nevel in kaart gebracht met de WSRT.

Fig. 3. De neutrale
waterstofgas ver-
deling rondom de
Andromeda-nevel. 
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ken. Maar een deel van de waterstof is
misschien nog overgebleven uit de
vroegste vormingsfase van het stelsel, en
leert ons dan iets over een periode die
ongeveer 10 miljard jaar terug gaat in de
tijd.  Een ander spiraalstelsel waar de
WSRT de H I-verdeling in kaart heeft
gebracht is NGC 6946 dat op een afstand
van ongeveer 30 miljoen lichtjaar staat
(figuur 4). De vergelijking van het opti-
sche (sterlicht-) beeld met het beeld in
de H I-lijn laat zien dat de meeste water-
stof zich bevindt in de buitendelen van
het stelsel. Stervorming gaat daar blijk-
baar veel langzamer. Met de WSRT kun-
nen we nu melkwegstelsels in de neutra-
le waterstoflijn detecteren tot op een af-
stand van ongeveer 1 miljard lichtjaar. Op
die afstand is de hoekresolutie van de te-
lescoop al te beperkt om de H I-verdeling
goed in kaart te kunnen brengen. Dit is
goed te zien in figuur 5 die de waterstof-
verdeling toont in een spiraalstelsel in de
cluster Abell 2218 op een afstand van on-
geveer 700 miljoen lichtjaar (z=0.18).

In de sterrenkunde is men voortdurend bezig om telescopen ‘gevoeliger’ te maken. Naar-
mate een object verder weg staat wordt het ontvangen signaal immers steeds zwakker (de
signaalsterkte valt af met het kwadraat van de afstand).  De maximale afstand waarop we
waterstofgas nog kunnen detecteren, wordt voornamelijk bepaald door technische factoren.
Met de toegenomen afstand neemt ook de snelheid toe en daarmee wordt de waargenomen
golflengte langer en dus de frequentie lager (zie INTERMEZZO). Om waterstof te bestu-
deren op een roodverschuiving van z = 0.25 moeten we onze ontvangers afstemmen op een
frequentie van 1420 / (1+z) = 1136 MHz . Dat is technisch geen probleem maar de gevoe-
ligheid van de WSRT-ontvangers op deze frequenties is veel minder goed en de ‘horizon’
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Fig. 4. De sterlicht (links) en HI verdeling (rechts) in en rondom NGC6946.

Fig. 5. De H I verdeling (contour lijnen) gesu-
perponeerd op een optisch beeld van een spi-
raalstelsel op zeer grote afstand. 
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van de WSRT ligt dan ook op een roodverschuiving van ongeveer z = 0.23. Een tweede pro-
bleem is dat we op z > 0.25 midden in het onbeschermde deel van het radiospectrum zitten
met alle problemen van dien. In de frequentiebanden van 400 - 1100 MHz is het enorm druk
met mobiele diensten, luchtverkeer, GSM, en de TV-zender in Smilde (Ned. 1, 2 en 3).

INTERMEZZO over roodverschuiving

Na de Big Bang expandeerde het heelal (de ruimte). De golflengte van de straling expan-
deert met de ruimte. Als we ver weg willen kijken gaan we, door de eindige snelheid van
het licht, terug in de tijd en dus naar een fase waarin het heelal kleiner was. De straling die
toen werd uitgezonden heeft, als wij hem nu opvangen, dan ook een langere golflengte. De
door de astronomen gehanteerde maat voor de expansie wordt aangegeven met de roodver-
schuiving z. Als we de golflengte van de straling aangeven met het symbool g en de fre-
quentie van de straling met het symbool f dan geldt: 

1+z = gobs / grust = frust / fobs.  

De subscripten rust en obs geven de intrinsieke (rust) en waargenomen golflengte en fre-
quentie aan. De 21cm-lijn die werd uitgezonden op een roodverschuiving z = 9, toen het
heelal minder dan 1 miljard jaar oud was, wordt door ons nu op een golflengte van 210 cm
waargenomen. De frequentie van de lijn is dan van 1420 MHz naar 142 MHz verschoven.
Voor een gedetailleerde uitleg over de expansie van het heelal verwijs ik naar het artikel in
de Scientific American van maart 2005. 

Kosmologie, SKA en LOFAR

Al in 1991 werden er binnen ASTRON ideeën ontwikkeld over de volgende generatie radio-
telescopen. Het is niet verwonderlijk dat de 21cm-lijn van waterstof in de wetenschappelijk
discussies wederom een belangrijke rol zou spelen. Waterstof is immers de belangrijkste
bouwsteen in het heelal. De kosmologie, de studie van de bouw en ontwikkeling van het
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Fig. 6. Het test station van LOFAR bij Exloo bestaande uit 60 dipolen in een gebied van
ongeveer 200 m diameter. 
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heelal, is al lange tijd een van de meest vooraanstaande thema’s van onderzoek in de ster-
renkunde. Ons eigen melkwegstelsel is ongeveer 12-13 miljard jaar oud (ons zonnestelsel
en de aarde ‘slechts’ 4,6 miljard jaar). Het grootste deel van de waterstof in ons melkweg-
stelsel bevindt zich nu echter in sterren en is dus geïoniseerd (H II). Het restant, nog altijd
ca. 5 miljard zonsmassa, bevindt zich tussen de sterren en bestaat voor een deel uit H II, een
deel uit H I en voor een onbekend, maar aanzienlijk deel uit moleculaire waterstof (H2).
Een groot deel van de atomaire en moleculaire waterstof zal uiteindelijk in sterren worden
omgezet. Dit stervormingsproces gebeurt in ons melkwegstelsel nu met een snelheid van
enkele zonsmassa’s per jaar.
Er zijn echter veel melkwegstelsels waar die stervormingsactiviteit veel groter is. Ooit, in
een ver verleden, zijn melkwegstelsels gevormd en de verwachting is dan ook, dat als we
verder terug gaan in de tijd deze processen een steeds belangrijkere rol speelden. Om de
vorming van melkwegstelsels in kaart te brengen moeten we waarschijnlijk ‘terug’ naar
roodverschuivingen van zo’n z = 1 tot misschien wel z = 6. Daarvoor hebben we dan wel
een 100 – 1000x grotere gevoeligheid nodig dan de WSRT nu heeft. Dit kan alleen maar
door het opvangend oppervlak enorm te vergroten. De internationale gemeenschap heeft
dan ook de handen ineengeslagen en ontwikkelt plannen om in het volgende decennium een
telescoop met een opvangend oppervlak van 1 vierkante kilometer te bouwen: de ‘Square
Kilometer Array’ (SKA). 
Maar voorafgaand aan die fase, die naar verwacht met de SKA in detail in kaart kan wor-
den gebracht, willen en kunnen we nu al de volgende stap gaan zetten. Als we namelijk nog
verder terug gaan in de tijd was er ruim
100x zoveel neutrale waterstof. De
meeste sterren moesten toen immers nog
gevormd worden. Voor deze waarnemin-
gen moeten we dus gaan meten op fre-
quenties van ca. 120 - 180 MHz. En dat is
nu precies het werkterrein van LOFAR.

LOFAR, een revolutionaire nieuwe
telescoop 

In november 2003 werden financiele
middelen ter beschikking gesteld om in
Noord-Nederland het LOFAR netwerk
te ontwikkelen. LOFAR is een afkor-
ting voor LOw Frequency ARray en is
een multidisciplinair sensor netwerk.
De gewenste verdeling van de sensoren
voor laagfrequente radiostraling, met
frequenties van 10-240 MHz (d.w.z.
golven van 30 tot 1.25m lang), bepalen
de vorm van het netwerk dat zich zal
uitstrekken over een groot deel van
Noord-Nederland. In totaal zullen ca 80
stations worden gebouwd langs een 5-
armige spiraal (figuur 7). Elk station zal
een diameter krijgen van ongeveer 50-
100 meter en bevat vele honderden di-
polen. De straling van die dipolen, die
ieder een groot deel van de hemel kun-
nen ‘zien’, wordt gebundeld en op een
fiber netwerk naar de centrale super-
computer in Groningen gestuurd. Daar
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Fig. 7. Een schets van de layout van het LOFAR
array. In de kern van LOFAR, nabij Exloo in
Drenthe, staan 32 stations. Langs de 5 armen
bevinden zich nog eens 45 stations. Elk station
bevat ongeveer 100 dipool-antennes of dipool-
tegels die elektronisch gecombineerd worden. 

 



140 Diligentia

vinden de correlatie en de verdere gegevensverwerking plaats. Uiteindelijk krijgen de as-
tronomen een plaatje van de hemel toegestuurd.
De kern van LOFAR komt te liggen in de gemeente Borger-Odoorn iets ten noordoosten van
het dorp Exloo. Een prototype voor een LOFAR-station heeft ondertussen al een kaartje van
de hemel gemaakt op de zeer lage frequentie van 30 MHz (figuur 8). Slechts 60 dipolen en
5 minuten meettijd waren hier voor nodig. In dit beeld zien we vooral de straling van ons
eigen melkwegstelsel (synchrotronstraling van relativistische elektronen in het magneet-
veld van ons melkwegstelsel). Het concept van LOFAR lijkt uitstekend te werken. 
Het LOFAR-netwerk zal een grote verscheidenheid aan wetenschappelijk onderzoek moge-
lijk maken waaronder ook geodetisch, agrarisch en meteorologisch. Ik beperk me hier ech-
ter tot de radiosterrenkunde.
Er zijn momenteel vier wetenschappelijke hoofdthema’s geïdentificeerd, waarvan de ster-
renkundige ‘trekkers’ verdeeld zijn over de Universitaire sterrenkundige instituten. Zo is er
onderzoek naar veranderlijke radiobronnen (‘transients’), radiobronnen die slechts kort
(1s – 1 dag) zichtbaar zijn. Dit onderzoek wordt gestuurd vanuit Amsterdam. De groot-
schalige kartering (‘survey”) van de radiohemel voor onderzoek aan clusters en radiobron-
nen op hoge roodverschuiving wordt geleid door Leiden. Onderzoek naar extreem felle,
maar zeer kortdurende radioflitsen (10 miljardste van een seconde) die geassocieerd wor-
den met zeer energetische kosmische stralingsdeeltjes (tot 1020 eV!) die in de aardse damp-
kring tot stilstand gebracht worden, wordt gestuurd door een actieve groep sterrenkundigen
in Nijmegen (zie de publicatie in Nature van 19 mei 2005). Het eerder aangehaalde onder-
zoek naar de fase waarin het heelal opnieuw geïoniseerd werd, wordt de ‘Epoch of Reioni-
zation (EoR)’ genoemd. Dit is het thema waarop ik me met collega’s in Groningen en Dwin-
geloo heb geworpen. 

LOFAR en de  ‘epoche van her-ionisatie’

Enkele honderden miljoenen jaren na de ‘Big Bang’ was het heelal zo ver uitgedijd dat het
steeds ijler en kouder wordende gas een temperatuur van ongeveer 10.000 graden Kelvin
had bereikt. Op dat moment kon het gas ‘recombineren’, d.w.z. elk proton paarde met een
elektron en vormde waterstof. Voordat deze fase bereikt was, werd elke poging tot recom-
binatie bijna onmiddellijk teniet gedaan door energetische botsingen die het gas weer op-
nieuw ioniseerden. Door de uitdijing en de daarmee gepaard gaande afkoeling sloeg de ba-
lans echter om. Na het recombinatieproces braken de ‘donkere eeuwen’ (Dark Ages) aan
waarin er weinig leek te gebeuren in het heelal. Maar de zwaartekracht deed ondertussen ge-
ruisloos zijn werk en ondanks de expansie ontstonden er overal in het heelal condensatieker-
nen van donkere materie. Deze materie, waarvan we nog steeds niet weten waaruit zij bestaat,
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Fig. 8. De hemel op 30 MHz in kaart gebracht met het test station van LOFAR. 
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domineert de vorming van grootschalige structuren in het heelal. De neutrale waterstof volgt
de donkere materie. Toen de dichtheid en de massa van deze waterstofgaswolken hoog genoeg
was vormden zich de eerste sterren. Deze stervorming vond waarschijnlijk gegroepeerd plaats
in de eerste dwergsterrenstelsels. Maar het is ook mogelijk dat quasars, met hun massavre-
tende en energieproducerende zwarte gaten, een belangrijke rol in dit proces hebben gespeeld. 
Hoe, en wanneer, dit zich afspeelde is echter onbekend. Deze cruciale fase in de evolutie
van het heelal staat dan ook enorm in de belangstelling. 
In computersimulaties zijn de mogelijke omstandigheden en processen reeds in groot detail
nagebootst. Een voorbeeld van een dergelijke simulatie is te vinden in figuur 9. De drie
beelden laten drie verschillende fasen zien in de evolutie van de gasverdeling en dat de ge-
bieden waar de waterstof geïoniseerd raakt snel groter worden. Bij een roodverschuiving
van z = 6 is het grootste deel van het heelal geïoniseerd en is er voor LOFAR niets meer te
detecteren. De ‘harde’ getallen om deze computersimulaties te ijken en te verifiëren zijn
echter niet beschikbaar. Met LOFAR hopen we de cruciale data voor een antwoord op deze
vragen te kunnen aandragen. 
De Dark Ages duurden van ongeveer een miljoen jaar tot een half miljard jaar na de Big Bang:
in roodverschuiving is dit de periode van z ~1000 tot z ~20. De waterstof in deze fase con-
centreerde zich steeds meer in wat we ‘proto-melkwegstelsels’ noemen. We denken dat het
heelal in de 21cm-lijn toen leek op een soort gatenkaas met de gaten op de plaatsen waar
de eerste ioniserende bronnen ontstonden en de waterstof aan het zicht onttrokken wordt.
Met LOFAR kunnen we die gaten echter net zo goed meten als de plaatsen waar juist veel
gas is. Interferometers zijn juist gevoelig voor contrast. De gaten werden met de tijd steeds
groter (dus steeds minder kaas). Het statistische signaal van al deze gaten is waar we met
LOFAR naar op zoek gaan. We vermoeden dat de detectie van de signalen zeer veel waar-
neemtijd zal vergen. Door langer te meten worden de ontvangerruis en hemelruis als het
ware weggemiddeld. We hopen enkele tientallen, misschien wel honderden, nachten lang op
dezelfde plekken te kunnen gaan meten. De eerste metingen gaan van start in het begin van
2007. In 2009 hopen we met de verwerking van de gegevens klaar te zijn om uitspraken te
kunnen doen. In de tussenliggende twee jaar hopen we alle verstorende effecten van de io-
nosfeer en de aardse storingen uit de data te hebben verwijderd. 
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Fig.9.  Een mogelijk beeld van de evolutie in de H I verdeling van het heelal tussen z=12 en
z=6.
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Hoe ziet de verdeling van de signalen aan de hemel er nu precies uit? Op welke frequenties
moeten we het eerst gaan kijken? Hoe groot moet de telescoop eigenlijk zijn? Wat zijn de
bronnen van ioniserende straling? Als we dat precies wisten hoefden we de waarnemingen
natuurlijk niet meer te doen. Maar we weten natuurlijk al wel het een en ander. De hoe-
veelheid waterstof die we mogen verwachten op z = 10 is redelijk bekend. In het standaard
model is het heelal op dit moment als volgt opgebouwd: 4% baryonen (waterstof, helium en
sporen van zwaardere elementen als zuurstof, stikstof en ijzer), 25% donkere materie (neu-
trino’s ?) en 70% ‘dark energy’ (ook wel de energie van het vacuüm genoemd). 
Met de Sloan Digital Sky Survey (SDSS) zijn nu ongeveer 10 quasars ontdekt met rood-
verschuivingen van iets boven de z = 6. We moeten dus gaan zoeken op frequenties onder
de 200 MHz (= 1420 MHz / (1+6) ). We zullen met LOFAR echter niet verder terug kun-
nen kijken dan z=11.5, want dan komen we terecht in de FM-band. Maar de theoretici (die
eind juni 2005 op een grote internationale conferentie in Groningen afkomen) lijken eens-
gezind in hun conclusies dat er tussen z = 11.5 en z = 6 heel veel gebeurt. Als we de signa-
len in dat gebied kunnen detecteren kunnen we ons daarna zorgen maken hoe we nog ver-
der terug kunnen gaan kijken. Zowel in China als in West-Australië, op afgelegen plekken
ver weg van storende FM-zenders, worden telescopen gebouwd die ook op 110 MHz en la-
gere frequenties kunnen meten. Alle groepen hopen natuurlijk als eerste de ontdekking van
de ‘epoche van her-ionisatie’ te kunnen melden. Het worden spannende jaren. 
Met dank aan collega’s Robert Braun, Stefan Wijnholds, Tom Oosterloo, Rense Boomsma,
Martin Zwaan en Steve Furlanetto voor de illustraties bij dit artikel.
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VISUALISATIE VAN FUNDAMENTELE LEVENSPROCESSEN

door

Prof. dr J.P. Abrahams
Leiden Institute of Chemistry, Universiteit Leiden

Hoe verwonderlijk en verassend het leven ook is, steeds weer blijkt elk van zijn eigen-
schappen, op de keper beschouwd, logisch af te leiden uit fundamentele fysische en chemi-
sche wetmatigheden. Vanwege de hoge mate van integratie van levensprocessen zijn deze
afleidingen haast zelden triviaal en vaak kan een sluitende redenatie pas worden geformu-
leerd na jaren van onderzoek van grote, multidisciplinaire teams van wetenschappers. Het
is een ervaringsfeit dat bij de beschouwing van fundamentele levensprocessen de onderlig-
gende moleculaire structuur, dynamiek en reactiviteit van de samenstellende delen essen-
tieel is voor volledige begripsvorming. In veel onderzoek wordt als het ware ingezoomd op
atomaire details van de structuren van het leven. 

Een goed voorbeeld is het onderzoek naar de oorzaak van een erfelijke vorm van longem-
fyseem. In patiënten uit deze ziekte zich in hevige kortademigheid, uiteindelijk leidend tot
de dood. Deze kortademigheid wordt veroorzaakt
doordat het longweefsel verteerd wordt door een
lichaamseigen enzym (figuur 1 & 2). Dit enzym
wordt door het lichaam uitgescheiden als reactie
op infecties en is gericht tegen microbiële indrin-
gers. Tegelijkertijd scheidt het lichaam inhibitoren
uit van dit enzym in het bloedplasma, om te voor-
komen dat ook het eigen lichaam doelwit wordt.
Echter, in patiënten met een genetische afwijking
in het gen dat deze inhibitor codeert, wordt het
enzym niet uitgescheiden, maar aggregeert het in
de levercellen, leidend tot de dood van deze cellen
en uiteindelijk tot cirrose van de lever (figuur 3, 4,
5). Nu dit aggregatieproces tot op moleculaire en
zelfs atomaire schaal kon worden gevisualiseerd
(figuur 6, 7 & 8), wordt het mogelijk om nieuwe
therapieën te ontwikkelen, anders dan de nu gang-
bare, uiterst riskante ingrepen zoals levertrans-
plantatie.

Het moge duidelijk zijn: wanneer wij ongelimi-
teerd zouden kunnen inzoomen op levende mate-
rie, zouden ziekten zoals longemfyseem efficiënt
kunnen worden aangepakt. Helaas is het onmoge-
lijk om met een gewone lichtmicroscoop in te

Visualisatie van fundamentele levensprocessen

Fig. 1. Longemfyseem tast het long-
weefsel aan. In deze Röntgenfoto van
een patient met longemfyseem is van
het longweefsel, met name onderin de
longen, weinig meer zichtbaar.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 83. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 18 april 2005.
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zoomen op atomen, en in de praktijk moet een groot aantal technieken met elkaar gecom-
bineerd worden om een volledig beeld te krijgen. De belangrijkste technieken worden hier-
onder samengevat.

Röntgenkristallografie en NMR kunnen de atomaire details van een groot molecuul of
moleculair complex zichtbaar maken. Zelfs de structuur van complete virussen kan inmid-
dels achterhaald worden. Een nadeel van deze methoden is dat zij een gemiddeld beeld
geven van de structuur van vele moleculen en niet de dynamiek van de configuratie van een
enkel molecuul kunnen volgen. Een verder nadeel is dat de moleculen alleen buiten de
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Fig. 2. Links een detail van
gezond longweefsel, rechts
een detail met dezelfde ver-
groting van longweefsel aan-
getast door longemfyseem.

Fig. 3. Een erfelijke vorm
van longemfyseem leidt vaak
ook tot ernstige levercirrho-
se, zodat vaak een lever-
transplantatie het laatste red-
middel is.

Fig. 4. Longemfyseem wordt
veroorzaakt door het afster-
ven van levercellen. Deze
afsterving wordt veroorzaakt
door ophopingen van anti-
rypsine (donker gekleurd in
de illustratie). Antirypsine is
een inhibitor van het elastase
dat in patiënten  met longem-
fyseem de longen verteerd.
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levende context bestudeerd kunnen worden (in een kristal of een zuivere, zeer geconcen-
treerde oplossing), maar dit nadeel mag niet overdreven worden. Een van de grote weten-
schappelijke doorbraken in de vorige eeuw was immers de realisatie dat de eigenschappen
van de moleculen van het leven in geïsoleerde vorm onder de juiste condities vaak hun
eigenschappen blijven behouden.
Elektronenmicroscopie kan op zijn best de contouren van moleculen en hun complexen
weergeven. Hoewel het theoretisch mogelijk is om met EM een atomaire resolutie te bena-
deren, is dit in de praktijk voor biologische preparaten nog niet gelukt. Dit ligt niet zozeer
aan de elektronenmicroscoop zelf, maar meer aan de fragiliteit van dergelijke preparaten:
ze worden door de elektronen kapot gestraald terwijl men ze bekijkt. De grote kracht van
de elektronenmicroscopie is dat aanmerkelijk grotere moleculaire complexen gevisuali-
seerd kunnen worden dan met röntgenkristallografie, en dat deze bovendien niet in een kris-
tallijn rooster gevangen hoeven te wezen. Verder is het mogelijk om in dunne cellen of in
celcoupes, de precieze locatie van moleculen binnen de ultrastructuur van de cel te bepalen
met behulp van tomografische technieken. Omdat bij elektronenmicroscopie het preparaat
in een vacuüm geplaatst moet worden, leent deze methode zich niet voor de visualisatie van
levende cellen.
Lichtmicroscopie staat daarentegen middels een scala van fluorescentietechnieken toe om
details van levende (uitgeprepareerde) cellen zichtbaar te maken. De mate van detail is aan-
zienlijk geringer dan met elektronenmicroscopie bereikt kan worden, maar daar staat tegen-
over dat de cellen niet gefixeerd hoeven te zijn en dat dynamische processen op spectacu-
laire wijze ‘gefilmd’ kunnen worden.
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Fig. 5. Met een elektronenmicroscoop
zijn de ophopingen duidelijk zichtbaar te
maken. De ophopingen vindt plaats in
het endoplasmatisch reticulum.

Fig. 6. Antirypsine van patiënten met erfelijk
longemfyseem hoopt zich op in het endoplas-
matisch reticulum van de levercellen als een
langketenig polymeer: het vormt moleculair
‘draden’ , in plaats van in oplossing te gaan
zodat het door de levercellen in het plasma uit-
gescheiden kan worden.
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MRI en andere tomografische technieken laten toe om binnen complete levende organis-
men, inclusief de mens, een veelheid van structuren en processen non-invasief af te beel-
den. De mate van detail is aanmerkelijk geringer dan in de lichtmicroscopie, maar daar staat
het grote voordeel tegenover dat het gehele organisme bestudeerd kan worden. Met name
voor diagnostische toepassingen is MRI reeds een essentieel onderdeel van het medisch in-
strumentarium en in de toekomst kan nog aanmerkelijk meer van deze techniek verwacht
worden.

De complementariteit van de bovengenoemde technieken is duidelijk. Helaas blijkt het in
de praktijk niet eenvoudig om deze complementariteit volledig uit te buiten. Vooral bij de
microscopische technieken is het voornaamste probleem dat de informatie van de ‘plaatjes’
vaak uiterst moeilijk kwantificeerbaar is, zodat een overlap van twee verschillende tech-
nieken vaak een subjectieve component bevat. Echter, in de laatste jaren is het steeds beter
mogelijk geworden om met rekenkundige technieken de essentiële invarianten uit micro-
scopische plaatjes te destilleren. De meer algemene modellen die hieruit voortvloeien, kun-
nen dan objectiever met elkaar vergeleken worden en soms zelfs rekenkundig met elkaar
worden geïntegreerd. In een samenwerking van Nederlandse universiteiten en bedrijven is
onlangs het ‘Cyttron’-consortium opgericht om deze integratie toegankelijker te maken en
verder te verdiepen.

Visualisatie van fundamentele levensprocessen

Fig. 7. Met röntgenkristallografie is het proces te
achterhalen dat de vorming van deze ketens van
antirypsine veroorzaakt.

Fig. 8. Met deze informatie is het in
principe mogelijk om geneesmiddelen te
ontwerpen die de vorming van deze
moleculaire ketens van antirypsine
tegengaan. Wij staan echter nog steeds
aan het begin van dit proces en er is nog
geen therapeuticum tegen longemfyseem.
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