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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 2005-2006
Het aantal leden van Diligentia is constant gebleven, namelijk rond de 400. De lezingen in
het gerenoveerde gebouw werden door meer leden bijgewoond dan voorheen. Na alle lezingen was er een levendige discussie met de sprekers en vaker dan voorheen bleven leden in
de foyer napraten.
Het is gebleken dat de ontvangst van de sprekers door het bestuur en het napraatje van het
bestuur met de sprekers in de benedenfoyer goed bevallen en zeer geschikt zijn om gemakkelijk contact te hebben met de leden.
Dit seizoen werd er een extra lezing gehouden door Ir W.C.J.M. Prinssen (Prinssen en Bus
Raadgevende Ingenieurs, Uden) over “De akoestiek in de gerenoveerde theaterzaal van Diligentia”. Ons vernieuwde onderkomen was hierbij het onderwerp van natuurkundig onderzoek. Voor deze lezing werden de leden van de Stichting voor Kamermuziek en de Vrienden
van Diligentia en Pepijn ook uitgenodigd. Van alle sprekers werden bijdragen verkregen die
zijn opgenomen in dit Jaarboek.
Het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en het Christelijk Gymnasium Sorghvliet hebben nu een
gemeenschappelijk lidmaatschap voor de leerlingen. Dit heeft er in geresulteerd dat sommige lezingen door gemiddeld vijftien, maar soms zelfs vijftig leerlingen van de hoogste Havo- en Vwo-klassen werden bijgewoond. Het streven van de Maatschappij om deze leerlingen te interesseren voor natuurkundige onderwerpen in de brede zin, blijkt succes te hebben.
Om deze activiteit uit te breiden werd recent contact opgenomen met het Maerlant Lyceum
en het Gymnasium Haganum. Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor Scholieren, bestaande uit
een oorkonde, twee boeken betreffende natuurkunde en het recht de lezingen gedurende vijf
jaar bij te wonen, op 29 respectievelijk 30 juli 2006 tijdens de uitreiking van het eindexamendiploma toegekend aan de leerlingen Mink Verbaan van het VCL en Bryan Tong Minh
van het Gymnasium Sorghvliet.*
Een aantal natuurkundige instrumenten van Diligentia, die in langdurig bruikleen zijn ondergebracht bij het Museon, worden weer tentoongesteld in de twee vitrines in de foyer op
de eerste etage van het gebouw Diligentia. Jaarlijks zal de staf van het Museon deze tentoonstelling vernieuwen. Inmiddels werd de bruikleenovereenkomst met het Museon notarieel geformaliseerd.
Bestuursvergaderingen werden gehouden op 2 november 2005, 18 januari (opstellen van het
lezingenprogramma 2006-2007) en 20 februari 2006. Ledenvergaderingen werden gehouden
op 12 december 2005 en 3 april 2006.
Om een einde te maken aan de situatie van een steeds maar optredend operationeel tekort, is

* In 2005 werd op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum de prijs uitgereikt aan Britt van Pelt en op het Gymnasium
Sorghvliet aan Hoksan Yip en Michiel Kosters.
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Diligentia

op voorstel van het bestuur op de Ledenvergadering van 3 april 2006 besloten de contributie met een klein stapje op te trekken naar ¤ 30 per jaar. Verder heeft het bestuur besloten om
een klein deel van de opbrengst van de boekenverkoop toe te voegen aan het vrije vermogen,
om dit weer op het niveau te brengen van 2003. Voor het resterende deel van de boekenverkoop (¤ 25.000) is een herbestedingsplan in ontwikkeling. Dit plan betreft het organiseren
van extra activiteiten voor scholieren om deze op vroege leeftijd te interesseren voor de bètavakken, en betreft het aantrekken van buitenlandse sprekers van naam.
Het ligt in het voornemen van het bestuur voor dit soort activiteiten ook externe fondsen te
werven en een Steunstichting op te richten. De eerste stappen om ook fiscaal goed gepositioneerd te zijn, zijn reeds gezet: de Maatschappij is inmiddels geregistreerd als ‘cultureel,
wetenschappelijk of het algemeen nut beogend’ bij de belastingdienst, zodat er vrijstelling is
voor het afdragen van schenkingsrecht.
De functie van penningmeester, die tijdelijk werd waargenomen door Mr L. van Solkema,
werd hierna ingenomen door Dr Ir J.G. Vogtländer, die evenals Prof. Dr P.J. Sterk, op de ledenvergadering van 12 december als bestuurlid werd benoemd. Op 3 april werd onder dankzegging afscheid genomen van Mevrouw Dr G.H. Okker-Reitsma, die sinds 1996 bestuurslid is geweest in de functie van secretaris.
De secretariële functies zijn nu als volgt verdeeld: mevrouw Dr M.J. Blankwater, secretaris
ledenbestand, Drs A.E.R. Kalff, secretaris bestuurszaken, Prof. Dr P.J. Sterk, organisatie lezingen en Dr H. Weijma, redactie jaarboek.
De achtergrond en activiteiten van Diligentia zijn met de installatie van onze website
(http://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl) op veel bredere schaal toegankelijk geworden. Hiermee wordt tevens beoogd de communicatie met onze leden te intensiveren.
Het Bestuur

zomer 2006

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE
‘DILIGENTIA’

Oprichting in 1793
Het Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeerte werd in 1793 in Den
Haag opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden door voordrachten en demonstraties
met instrumenten op de hoogte te brengen van de vorderingen van de natuurwetenschappen.
De Maatschappij beschikte over een verzameling natuurwetenschappelijke instrumenten, die
nu zijn ondergebracht in het Museon. Een selectie van deze instrumenten wordt tegenwoordig tentoongesteld in Diligentia.
Naamgeving
De oorspronkelijke naam, ‘Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeerte’,
werd in 1805 veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde’ en in 1859 gewijzigd in ‘Maatschappij voor Natuurkunde’. Zij kreeg in 1953 het predikaat Koninklijk.
Huisvesting
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de voorzitter, daarna enige tijd in de
zalen van de Nieuwe Doelen, waar thans het Haags Historisch Museum is gevestigd. In
1804 werd besloten ‘een huis in het Lange Voorhout Wijk I no. 269, met er benevens nog
een huis en eene stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 1561 te kopen. In de
loop der jaren vonden er vele verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige grote zaal
ontstond. In 1985 werd de exploitatie van het gebouw, wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Stichting Kunstkring Diligentia. In 2002 werden het gebouw Diligentia en de grond aan de gemeente ’s-Gravenhage overgedragen en werd begonnen met een totale renovatie (gereed in
2004), waarbij een toneeltoren werd toegevoegd. Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’
van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimop- en laurierbladeren, is nog steeds
aanwezig op de voor- en achtergevel van het gebouw.
Doelstelling en huidige activiteiten
De huidige doelstelling is bekendheid te geven aan recente ontwikkelingen van de natuurwetenschappen in brede zin, zoals de disciplines natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde,
wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde. De Maatschappij verwezenlijkt dit door in de
periode september tot april minstens 12 lezingen en een excursie te organiseren, waarbij de
bovengenoemde disciplines aan bod komen. Scholieren van middelbare scholen worden gestimuleerd om de lezingen bij te wonen. Het niveau van de lezingen is hoog, maar goed te
volgen voor toehoorders buiten het vakgebied. Leden krijgen het jaarboek ‘Natuurkundige
Voordrachten’, Nieuwe Reeks, waarin de teksten van de lezingen uit het voorafgaande seizoen zijn opgenomen. Het jaarprogramma met de samenvattingen van de lezingen wordt
voor het begin van het seizoen (september tot april) aan de leden gestuurd en staat op de
website http://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt ¤ 30,— per jaar en geeft 2 personen recht op gratis toegang tot
de lezingen; het bijwonen van een lezing door niet-leden kost ¤ 5,— per avond. Scholieren
en studenten kunnen voor ¤ 7,50 per jaar lid worden.

Dr G.H. Muller
1840-1885

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr A. Vrolik
1859-1882

R.A.W. Sluiter
1882-1885

Dr L.J. Egeling
1885-1888

W.C.A. Staring
1888-1893

R.A.W. Sluiter
1893-1898

N.Th. Michaelis
1898-1904

Dr E.H. Groenman
1904-1921

J.H. Beucker Andreae
1921-1926

D. Hannema
1926-1931

E.F. Hardenberg
1919-1949

Dr G.J.M. Coolhaas
1885-1919

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

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

Secretaris

Bestuursleden

Voorzitter

Van 1793-1859 wisselt het
voorzitterschap maandelijks

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

sedert de oprichting op 17 september 1793

NAAMLIJST VAN BESTUURSLEDEN

Penningmeester

E.F. Hardenberg
1919-1949

Dr G.J.M. Coolhaas
1885-1919

Dr G.H. Muller
1840 -1885

Mr B. van der Haar

Mr P.A.R. van Ouwenaller

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

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

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

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

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

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

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

Dr A. Schierbeek
1934-1959

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

Prof. Ir IJ. Boxma
1969-1980

Ir M.J. Bottema
1980-1982

R.R. Drion
1982-1984

Ir M.J. Bottema
1984-1986

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

Prof. Dr P. Sevenster (1990-1994), Dr P.N.J. Wisse (1990-2004), Mr L. van Solkema
(1990- ), Drs R. Arlman (1994-2005)

Prof. Dr E. van der Meijden (1996-2005), Prof. Dr R.R.P. de Vries (1996-2005),
Mw Dr G.H. Okker-Reitsma (1996-2006), Prof. Ir P. Hoogeboom (1998- ),
Dr H. Weijma (1999- ), Drs A.E.R. Kalff (2005- ), Mw Dr M.J. Blankwater
(2005- ), Prof. Dr P.J. Sterk (2005- ), Dr Ir J.G. Vogtländer (2005- )

Dr Ir G.P. de Loor
1990-1995

Prof. Dr R. van Furth
1995-

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

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

Prof. Dr J. Kraus
1931-1934

)

Bestuursleden

Voorzitter

Dr W.P.J. Lignac
1949-1969

Dr W.P.J. Lignac
1949-1984

Dr P.N.J. Wisse (1996-2004) redactie jaarboek, Mw Dr G.H. OkkerReitsma (1996- 2006) ledenbestand,
Mw Dr M.J. Blankwater (2006- )
ledenbestand, Drs A.E.R. Kalff
(2006- ) contact VWO-scholen;
bestuursecretariaat, Prof. Dr R.R.P.
de Vries (1999-2005) organisatie lezingen, Prof. Dr P.J. Sterk (2006-)
organisatie lezingen, Dr H. Weijma
(2005- ) redactie jaarboek

Mw J.W.M. Evers
1984-1999

E.F. Hardenberg
1919-1949

E.F. Hardenberg
1919-1949

Drs R. Arlman
1996-2005
Mr L. van Solkema
2005-2006
Dr Ir J.G. Vogtländer
(2006- )

Dr E. Talman
1982-1996

Drs C. van den Brandhof
1969-1982

Penningmeester

Secretaris

ALFABETISCH REGISTER VAN DE VOORDRACHTEN
IN DE PERIODE 1988 - 2006
Aanduiding vakgebieden:
Biologie
Natuurkunde
Techniek en Industrie
Medicijnen
Scheikunde

-B
-N
-T
-M
-C

Sterrenkunde
Aardwetenschappen
Weer/Atmosfeer
Wiskunde
Overige vakgebieden

-S
-G
-A
-W
-X

Naam:

Jaar:

Titel voordracht:

A
Acket, prof. dr G.A.
Abrahams, prof. dr J.P.
Ale, prof. dr B.J.M.
Andel, dr M.V. van

1994/1995
2004/2005
2004/2005
1999/2000

Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N
Visualisatie van fundamentele levensprocessen
C
Risico’s nemen of risico’s lopen
X/T
Serendipiteit: de ongezochte vondst
X

B
Baal, prof. dr P.J. van
Baal, prof. dr P.J. van
Baar, prof. dr ir H.J.W. de
Baede, dr A.P.M.
Bakels, mw prof. dr C.C.
Ballieux, prof. dr R.
Barthel, dr P.D.
Beckers, dr G.J.L.
Beenakker, prof. dr C.W.J.
Bekkum, prof. dr ir H.
Berends, prof. dr F.A.
Beukers, prof. dr H.
Blij, prof. dr F. van der
Boddeke, dr R.
Bolhuis, prof. dr J.J.
Brabander, mw dr E.E.M. de
Brakefield, prof. dr P.M.
Brakman, prof. dr P.
Brouwer, prof. dr A.
Bruyn, prof. dr A.G. de
Buhrman, prof. dr H.M.
Bijker, prof. dr ir E.W.
Bijvoet, prof. dr O.L.M.
C
Cloetingh, prof. dr S.A.P.L.
Craats, prof. dr J. van de
D
Daan, dr S.
Daan, prof. dr S.
Dalen, prof. dr D. van
Damhuis, ing. M.H.
Dicke, prof. dr M.
Dieks, prof. dr D.G.B.J.
Dijkgraaf, prof. dr R.H.

Vakgebied:

1993/1994 In afwachting van het zesde quark
N
2004/2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling N
2005/2006 De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de
Antarctische Oceaan
B
2000/2001 Heel de atmosfeer
A
1997/1998 Biologie in de archeologie
B
1988/1989 Psyche, hersenen en immuunsysteem
M
1992/1993 De verste verten in het heelal
S
2004/2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke
B
spraak
2003/2004 Chaotische elektronen
N
1995/1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend
aantal toepassingen
C
1999/2000 Honderd jaar elementaire deeltjes
N
M
1996/1997 De introductie van de westerse geneeskunde in Japan
1989/1990 Rekenen en tekenen met getallen
W
1994/1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek
B
2004/2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen
B
2001/2002 Coatings: van kunst naar wetenschap
C
B
2005/2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen
1992/1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping
van vetachtige stoffen en bindweefsel
M
1992/1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
2004/2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal:
LOFAR en de Epoche van Reïonisatie
S
T/W
2004/2005 Quantum computing
1988/1989 Veilig achter los-opgestoven zand
G
1992/1993 Omgaan met botarmoede
M
2005/2006 Plaattektoniek en aardse risico’s
1991/1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke
achtergronden van de muziek
1993/1994 Slapen en waken, regeling en functie
2003/2004 De biologische klok: Timing van gedrag op een draaiende
planeet
1992/1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer
1998/1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving
2004/2005 Planten ‘roepen’ om hulp
1997/1998 Bohr en Bell
2000/2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid

G
W
B
B
W
N
B
N
N
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SPONTANE PATROONVORMING IN NIET-EVENWICHTSSYSTEMEN
door
Prof. dr ir W. van Saarloos
Instituut-Lorentz, Universiteit Leiden

Inleiding – de breedte van het werkterrein van de theoretisch fysicus
Veel mensen denken bij ‘theoretisch natuurkundigen’’ allereerst aan fysici die zich bezighouden met de fundamenten van de quantummechanica, de elementaire krachten tussen deeltjes (snaartheorie!), de unificatie van die krachten, de algemene relativiteitstheorie, de oorsprong van het heelal, of misschien zelfs de vraag hoe de wetten van de quantummechanica
ooit zouden kunnen leiden tot quantumcomputers die de rekenkracht van onze huidige computers verre kunnen overtreffen. Dit beeld is heel goed te begrijpen, immers veel natuurkundigen en Nobelprijswinnaars genieten hun bekendheid vanwege werk op dit gebied.
In mijn voordracht wil ik aan de hand van een aantal voorbeelden illustreren dat dit beeld
niettemin te eenzijdig is: er zijn ook veel vooraanstaande theoretisch fysici die uitdagend
werk doen aan problemen die veel dichter bij huis liggen, zoals de spontane vorming van patronen zoals hier bediscussieerd, het gedrag van granulaire media als zand, het breken van
materialen of het gedrag van ‘complexe materialen’ als vloeibare kristallen en polymeren.
Ook onder dit soort fysici zijn bekende Nobelprijswinnaars te vinden: de Franse theoreticus
De Gennes kreeg in 1991 de Nobelprijs voor zijn theoretische doorbraken op het gebied van
de theorie van het gedrag van vloeibare kristallen en polymeren, en de Amerikaanse theoreticus Anderson ontving in 1977 de Nobelprijs voor de natuurkunde onder meer voor zijn
fundamentele inzichten op het gebied van de invloed van verontreinigingen op het geleidingsgedrag van metalen. Het onderzoek van deze beide fysici klinkt voor de leek op het
eerste gezicht misschien weinig uitdagend, maar het bijzondere van hun werk was juist dat
ze onverwachte en zeer fundamentele inzichten hebben ontwikkeld op plaatsen waar niemand die verwacht had en dat ze daarbij vaak onvermoede verbanden met andere deelgebieden hebben ontdekt.
Er zit overigens een interessant wetenschapsfilosofisch aspect aan deze observaties. Soms
spreken fysici over ‘de theorie van alles’ als een heilige graal die nagejaagd wordt. Hierbij
wordt in feite meestal gedoeld op een theorie die de zogenaamde ‘fundamentele krachten’
tussen de elementaire bouwstenen van de natuur (zoals de elektronen) beschrijft en unificeert. Echter, een ‘theorie van alles’ zal in de praktijk een theorie van precies dát en weinig
meer zijn – vrijwel alle natuurkunde van het moleculaire niveau tot dat van onze dagelijkse omgevingswereld zal er niet door worden beschreven. Dat er ook op het niveau van de
fysica van de wereld om ons heen nieuwe uitdagende fysica en nieuwe fundamentele doorbraken voor het grijpen liggen, hangt samen met het feit dat op vrijwel elke laag van organisatiegraad zich weer nieuwe verschijnselen voordoen die vragen om nieuwe begrippen,
nieuwe technieken, etc. In de praktijk is de uitdaging voor de natuurwetenschappers in deze gebieden niet alleen deze nieuwe concepten te ontwikkelen, maar ook om uit de veelheid
van verschijnselen en observaties die cruciale elementen te filteren, die hen in staat stellen
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een meer algemeen geldende theorie te ontwikkelen. Op elk niveau kunnen daardoor nieuwe fundamentele natuurkundige begrippen en concepten nodig zijn, al zijn veel van de concepten binnen een bepaald niveau vaak wel weer nauw verbonden met die van een niveau
hieronder. Uiteraard gelden deze opmerkingen niet alleen voor de natuurkunde, maar in
veel bredere zin voor de gehele (natuur-)wetenschap. Zo zijn voor een beschrijving van
zelf-organiserende biologische systemen ongetwijfeld nieuwe concepten nodig, maar zullen
deze zeker elementen gemeen hebben met het begrippenapparaat dat voor natuurkundige
(levenloze) zelf-organiserende systemen ontwikkeld is.
In mijn voordracht zal ik een aantal voorbeelden van spontane patroonvormende systemen
in de natuur bespreken, die de laatste jaren onderwerp van actieve studie binnen de natuurkunde zijn of zijn geweest, en die een aantal verrassingen of verrassende verbanden met andere problemen hebben opgeleverd. Hieronder worden deze kort samengevat aan de hand
van een drietal illustratieve figuren.
Kristalgroei en groei van andere grensvlakken
Hoewel de bijzondere vormen van sneeuwvlokken de mensheid al lang geïntrigeerd hebben
(Descartes bestudeerde al de verschijningsvormen van sneeuwvlokken), zijn natuurkundigen zich pas sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw gaan interesseren voor
de opmerkelijke verschijningsvormen die meer algemeen optreden tijdens kristalgroei. Figuur 1 toont een voorbeeld van de tip van een kristal; dergelijke structuren worden ‘dendrieten’ genoemd, naar het Griekse woord ‘dendros’, boom. De instabiliteit die spontaan
aanleiding geeft tot dergelijke groeivormen is inmiddels goed begrepen. In essentie komt
het er op neer dat tijdens het stollen aan het grensvlak warmte vrijkomt. Deze warmte kan
makkelijker wegvloeien bij een kleine uitstulping van het oppervlak; als er dus eenmaal een
kleine uitstulping is, groeit die sneller dan naburige stukken oppervlak, en daardoor worden
de oneffenheden aan het oppervlak versterkt.

Fig 1. Vier opnames van een ‘dendritische tip’ van een groeiend kristal. Door stroming in de
vloeistof die ontstaan ten gevolge van de temperatuurgradiënten en de zwaartekracht hangt
de vorm sterk af van de oriëntatie ten opzichte van de zwaartekracht. Foto’s: M. Glicksman,
USA.
Wiskundig gezien zijn dergelijke groeiproblemen zeer uitdagend. In een theoretisch model
wil men de evolutie van het grensvlak tussen de vaste stof en de vloeistof beschrijven en
deze evolutie hangt af van de het warmtetransport in de vloeistof en in de vaste stof. Maar
tegelijkertijd wordt het warmtetransport sterk bepaald door de vorm van het oppervlak – de
twee zijn dus sterk gekoppeld en de oplossing van het probleem (de vorm van het oppervlak als functie van de tijd) is in feite versleuteld in de formulering van het probleem zelf!
Wiskundigen noemen dergelijke problemen ‘moving boundary problems’.
Een van de verrassingen van het onderzoek van de afgelopen jaren is geweest dat de op-
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pervlaktespanning (de spanning die ervoor zorgt dat zeepbellen rond willen zijn) sterk de
vorm van dergelijke dendrieten bepaalt en dat de anisotropie in de oppervlaktespanning, die
een gevolg is van de atomaire structuur van de materie, heel sterk de groeisnelheid van dergelijke dendritische structuren bepaalt.
Universaliteit in front propagatie
Uit het weerbericht kennen we allemaal het begrip front van de termen ‘koude front’ en
‘warmte front’ – we spreken van een koude front als een gebied met koudere lucht een gebied met warmere lucht binnendringt. Meer algemeen gebruiken we het begrip front voor
de overgangszone die twee gebieden met verschillend gedrag scheidt. Fronten komen niet
alleen in de meteorologie en natuurkunde voor, ze spelen ook een grote rol in de biologie
en vooral de populatie dynamica, bijvoorbeeld bij de beschrijving van hoe een infectie zich
door een populatie verspreidt. Een voorbeeld van een niet-triviaal front op het grensvlak
van de natuurkunde en biologie ziet u in figuur 2.
Een belangrijke klasse van frontproblemen is die waarbij de toestand in het gebied waar het
front naar toe loopt, instabiel is. Met instabiel bedoelen we dat een kleine verstoring van de
toestand vanzelf groter en groter wordt (ongeveer net zo als de instabiliteit die we hierboven beschreven bij kristalgroei). Een van de doorbraken die we de afgelopen jaren in onze
groep bereikt hebben, is dat we een heel algemeen geldende (‘universele’, zegt de fysicus)
formule hebben kunnen afleiden voor de snelheid van dergelijke fronten, bijvoorbeeld van
het front in figuur 2. Onze formule geeft niet alleen de asymptotische snelheid van fronten,

Fig. 2. Voorbeeld van een
verschijnsel dat verrassend
genoeg als ‘front
propagatie’ probleem opgevat kan worden: vijf opnames van een cylindervormig
membraan dat in de bovenste opname aan de rechterkant net door een sterke
bundel laserlicht beschenen
is. Deze lichtbundel verandert de concentratie van
moleculen op het membraan, dat daardoor een
rimpelachtige structuur als
van een parelketting gaat
vertonen. Zoals de pijlen
illustreren breidt het parelketting-achtige gebied zich
vervolgens snel naar links
uit. Dit heel gecompliceerde
probleem kan niettemin
beschreven worden in termen van een naar links propagerend front, dat beschreven wordt door de analyse
zoals genoemd in de tekst.
Foto’s: E. Moses, Israel.
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maar vertelt ook precies hoe de asymptotische snelheid genaderd wordt. Door onze analyse kunnen allerlei empirische observaties en resultaten uit verschillende vakgebieden (uit de
biologie, chemie, vloeistofstroming, natuurkunde, etc.) met elkaar in verband worden gebracht.
Het is in het voorbijgaan aardig om op te merken dat de historie van het probleem van frontpropagatie illustreert hoe er op het gebied van complexe systemen vaak vooruitgang geboekt
kan worden door concepten uit een gebied in een ander gebied toe te passen1. De eerste formulering van het mathematische probleem van een front dat een lineair instabiel gebied in
loopt, werd door Kolmogorov en collega’s gegeven in 1937 en onafhankelijk van hen door
Fisher in hetzelfde jaar. Zij bestudeerden een probleem in de populatiedynamica, bijvoorbeeld hoe een ziekte zich verspreidt in een populatie. Rond 1975 gaven de wiskundigen
Aronson en Weinberger een complete en wiskundig rigoureuze analyse van de vergelijkingen die in 1937 geïntroduceerd waren. Rond 1980 ontdekten fysici in studies van ingewikkelder problemen in de fysica dat veel van de eerdere resultaten een bredere geldigheid leken te hebben, als ze op een andere manier geformuleerd werden. Bij mijn analyse van deze
nieuwe formulering ontdekte ik in 1989 een verband met een algemene analyse van de groei
en propagatie van kleine verstoringen in de plasmafysica en pas tien jaar later werd, in samenwerking met de toenmalige Leidse postdoc Ebert, duidelijk hoe de methodes uit de
plasmafysica aangewend konden worden om nieuwe exacte en meer algemene resultaten af
te leiden, die alle eerdere resultaten overstegen. Onze methode gaf weer aanleiding tot een
nieuwe wiskundige methode voor de bestudering van frontpropagatie.
De spontane kronkeling-instabiliteit bij polymeerstroming
Plastics bestaan uit polymeren, lange ketenmoleculen. Als dergelijke moleculen stromen in
een vloeistof, dan worden deze ketens uitgerekt door de stroming – het is alsof er minuscule kleine uitgerekte elastiekjes in een stromende polymeervloeistof zitten. Het hoeft geen
verbazing te wekken dat een dergelijke vloeistof zich heel anders gedraagt dan simpele
vloeistoffen, als water en alcohol. Figuur 3 illustreert dit: in deze figuur ziet u vijf opnames
van een polymeeroplossing die aan de bovenkant uit een buis stroomt. De stroomsnelheid
neemt toe van links naar rechts en de figuur laat zien dat als de stroomsnelheid te groot
wordt, er spontaan kronkelingen ontstaan in de stroming. Als een dergelijk proces in de industrie gebruikt wordt om bijvoorbeeld een gladde visdraad te maken of een gladde overhead transparant, dan is duidelijk het optreden van deze kronkeling-instabiliteit ongewenst.
Juist vanwege het belang ervan in de industrie is dit gedrag al meer dan vijftig jaar bekend.
Onlangs hebben we in onze groep nieuw licht kunnen werpen op de oorsprong van dit gedrag. Tot voor kort werd namelijk aangenomen dat de stroming in de buis zelf (dus aan de
bovenkant in de figuur) nooit instabiel zou kunnen zijn en dat de kronkelingen dus ergens
anders zouden moeten ontstaan. Met nieuwe wiskundige technieken, die in een ander deelgebied van de fysica ontwikkeld waren, hebben we echter kunnen aantonen dat de stroming
weliswaar stabiel is voor willekeurig kleine verstoringen, maar instabiel voor verstoringen
van voldoende grootte. Dit opent de mogelijkheid om een hele klasse van spontane patroonvorming problemen te analyseren, die bovendien industrieel relevant is.
Verder lezen
De meeste literatuur op het gebied van de problemen die hierboven zijn aangestipt is slecht
toegankelijk voor leken. Op mijn eigen homepage http://www.lorentz.leidenuniv.nl/~saarloos
zijn korte beschrijvingen in lekentaal te vinden van veel van het onderzoek dat hierboven is
aangestipt.
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Fig. 3. Vijf opnamen van de stroming van een polymeer-oplossing uit een buis aan de bovenkant. Van links naar rechts neemt de stroomsterkte toe. Bij de middelste foto is duidelijk te
zien dat er spontaan een kronkeling-instabiliteit begint op te treden.

De volgende boeken en artikelen bevatten ook goede introducties tot de verschillende
deelgebieden:
1. M. C. Cross en P. C. Hohenberg, Pattern formation outside of equilibrium, Rev. Mod. Phys. 65, 851
(1992) [een van de belangrijkste overzichtsartikelen van de ontwikkelingen binnen de fysica tot begin jaren negentig, maar minder toegankelijk voor buitenstaanders].
2. J. Murray, Mathematical Biology, (Springer, Berlin, 1989) [dit boek, bedoeld voor onderzoekers, bevat veel voorbeelden van spontane patroonvorming in de biologie].
3. P. Pelcé, New visions on form and growth, (Oxford University Press) [bevat een algemene introductie tot groeivormen in de fysica, zoals dendrieten].
4. P. Meakin, Fractals, Scaling and Growth far from Equilibrium, (Cambridge University Press, Cambridge, 1998) [bevat een uitputtend overzicht van fractale groeivormen].
5. I. Stewart, Life’s other Secret, (Penguin, London, 1998) [een introductie voor de leek van diverse
voorbeelden van het spontaan ontstaan van patronen in de levenswetenschappen].
6. W. van Saarloos, Front Propagation into Unstable States, Phys. Rep. 386, 29 (2003) [Dit artikel, dat
een uitgebreide introductie met veel voorbeelden van front propagatie bevat, is te downloaden van
bovengenoemde webpagina].

Noot
1. In het voorwoord van zijn boek The Physics of Liquid Crystals (Clarendon Press, Oxford, 1998)
schijft de hierboven genoemde Nobelprijswinnaar De Gennes dan ook ‘What a theorist can and
should systematically introduce is comparisons with other fields’.
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VAN TRANSPLANTATIEPROBLEMEN NAAR THERAPIE
VOOR KANKER
door
Mw prof. dr E.A.J.M. Goulmy
Afdeling Immunohematologie en Bloedtransfusie, Leids Universitair Medisch Centrum

Inleiding
Een paar jaar geleden heb ik het gedachtegoed van een van Nederlands grootste filosofen
nader leren kennen. Ik heb hier de vrijheid genomen mijn kennisoverdracht in te delen zoals die door Benedictus Spinoza werd ontwikkeld.
Volgens de Grote Winkler Prins, ik citeer, onderscheidde Spinoza vier wijzen van kennis
om geestelijke en lichamelijke gebeurtenissen te ordenen en wiskundig te bewijzen. Spinoza onderscheidde:
1. wat wordt door anderen meegedeeld;
2. wat wordt door ervaring bekend;
3. wat wordt geconcludeerd;
4. wat wordt wezenlijk ingezien.
Het zal u duidelijk zijn, zo niet worden, dat ik in het geheel geen filosoof ben, laat staan een
wiskundige. Aangezien wetenschappers veelvuldig naar elkaar verwijzen, geneer ik mij niet en
zal ik de spinozistische wijze van kennisindeling gebruiken als leidraad voor hoe transplantatieproblemen mij, samen met mijn onderzoeksgroep, hebben geleid naar de ontwikkeling van
nieuwe behandelingsmethoden van kanker.
Kanker is naast hart- en vaatziekten een van de belangrijkste doodsoorzaken in de westerse wereld. Het onderzoek naar geneeswijzen en beheersing van de verschillende vormen
van kanker is een belangrijk onderdeel van de moderne wetenschap.
Wat hebben anderen mij meegedeeld?
Eind jaren zestig werden de eerste beenmergtransplantaties toegepast als therapeutische behandeling van verschillende vormen van bloedziekten zoals ernstige aplastische anemie,
leukemie en bij een niet-werkend immuun (afweer-)systeem (1,2).
Het doel van beenmergtransplantatie is het vervangen van het defecte bloedcelcompartiment
door een gezond bloedcelcompartiment. In het geval van leukemie wordt, in combinatie met
beenmergtransplantatie, een hoge dosis chemotherapie gecombineerd met bestraling gegeven om de leukemiecellen zoveel mogelijk uit te roeien. Er worden momenteel in Europa per
jaar ca. 10.000 patiënten getransplanteerd voor de behandeling van diverse bloedziekten.
Het succes van de transplantatie wordt bepaald door een optimale selectie van de beenmergdonor. Deze selectie wordt gemaakt op basis van het HLA (Human Leucocyte Antigen)
systeem, dit wil zeggen de transplantatie-antigenen. Het HLA-systeem kan vergeleken worden met bloedgroepen. Zoals bloedgroepen belangrijk zijn bij een bloedtransfusie, is het
HLA-systeem belangrijk bij het geven van een beenmergtransplantaat aan een leukemie-
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patiënt. Het HLA-systeem vormt de grootste transplantatiebarrière. Er wordt dan ook gestreefd naar een zo groot mogelijke gelijkheid van dit HLA-systeem tussen beenmergdonor
en ontvanger.
Het HLA-systeem is erfelijk. Binnen een familie is er, volgens de wetten van Mendel, 25%
kans dat een broer of zus hetzelfde HLA-systeem heeft. Ook buiten de familie is het mogelijk een beenmergdonor te zoeken. Men onderscheidt twee groepen van beenmergtransplantatie patiënten, namelijk de ontvangers van een beenmergtransplantaat van een familielid en de ontvangers van een niet-verwante beenmergdonor. Als donor en ontvanger
hetzelfde HLA systeem hebben, is de kans van slagen van de transplantatie zeer groot (3).
Wat werd door ervaring bekend
Na de eerste jaren van beenmergtransplantatie bleek echter dat ondanks dat donor en ontvanger hetzelfde HLA-systeem hadden, er toch in een relatief groot percentage zeer ernstige complicaties optraden die veelal tot de dood leidden (fig. 1).

Fig. 1.
Beenmergtransplantatie als
behandeling
van bloedkanker.
Zo werd ernstige ‘Graft-versus-Host-Disease’ geconstateerd. Dit is een ziekte waarbij het
beenmerg van de donor (=Graft) zich tegen (=versus) de patiënt (=Host) keert; hierbij worden de gezonde cellen en gezonde weefsels ernstig beschadigd (fig. 2). De Graft-versusHost-Disease bestaat in verschillende gradaties, de ernstige vorm is vaak letaal. Het kan ook
voorkomen dat de patiënt het transplantaat niet accepteert, de ‘Host-versus-Graft’ reactie
(afstoting). Een andere ernstige complicatie is dat de oorspronkelijke ziekte terugkeert (relapse).
Wat werd geconcludeerd
Hoewel er internationaal diverse succesvolle beenmergtransplantaties werden gerapporteerd, moest uit de resultaten van de eerste jaren van beenmergtransplantatie toch worden
geconcludeerd dat het resultaat teleurstellend was. Ook werd geconcludeerd dat het optreden van Graft-versus-Host-Disease en de Host-versus-Graft reactie te wijten zou moeten
zijn aan verschillen tussen donor en ontvanger voor andere transplantatiegroepen dan het
HLA-systeem.
Wat werd wezenlijk ingezien
Wereldwijd werd ingezien dat naast het HLA-systeem er zogenaamde ‘non-HLA’-systemen
moeten bestaan die medeverantwoordelijk zouden zijn voor de ernstige complicaties. Aangezien men reeds eerder het HLA-systeem als het Major transplantatiesysteem betiteld had,
werden de onbekende non-HLA-systemen maar Minor transplantatiesysteem genoemd.
Deze Minor transplantatiesystemen veroorzaakten dus transplantatieproblemen (zie fig. 1).
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Fig. 2. Effect van Graft
versus Host Disease
(donor tegen patiënt
ziekte).

Van de patiënt naar het laboratorium
In 1972 begon ik mijn carrière bij Jon van Rood, een van de pioniers van het HLA-systeem
(4), in het Academisch Ziekenhuis te Leiden. In onze kliniek stootte in 1975 een vrouwelijke patiënt het beenmergtransplantaat van haar broer af die hetzelfde HLA-systeem had.
Deze niet verklaarbare transplantaat-afstoting zou door de zogenaamde Minor transplantatie systemen kunnen zijn veroorzaakt, echter niemand wist wat dat nou precies inhield. Volgens ‘The Concise Oxford Dictionary’ betekent het woord ‘Minor’: comparatively unimportant, presenting no danger to patient’s life. Het moge dan ook duidelijk zijn dat wat mij
door anderen werd meegedeeld, door ervaring bekend en geconcludeerd werd, in geen enkele verhouding stond tot wat wezenlijk werd ingezien.
Deze transplantaat-afstoting werd de basis van mijn pionierswerk van de Minor transplantatie systemen bij de mens. In het laboratorium, dus in vitro, hebben wij het afstoten van dat
transplantaat nagebootst. Zodoende kon het gedrag van de immuuncellen van de patiënt tegen het transplantaat van haar broer bestudeerd worden. In het bloed van de patiënt werden
killercellen gevonden. Killercellen zijn cellen van het immuunsysteem die de capaciteit
hebben vreemde cellen te doden. In vitro, dus in de reageerbuis, vernietigden de killercellen van die patiënt het transplantaat van haar broer. Ook vonden wij dat deze killercellen
gericht waren tegen een minor transplantatiegroep van haar broer, een minorgroep die de
patiënt zelf niet had. Hiermee hadden wij voor het eerst bij de mens een aanduiding dat een
zogenaamde minor transplantatiegroep, waarvoor patiënt en donor verschilden, killercellen
kon opwekken die een belangrijke rol bij het afstoten van het beenmergtransplantaat zou
kunnen hebben gespeeld (5, 6). Aangezien de killercellen van de vrouwelijke patiënt in het
laboratorium niet alleen de cellen van haar broer vernietigden, maar ook en exclusief die
van diverse andere mannelijke donoren, kwamen wij tot de conclusie dat de killercellen van
de patiënt gericht waren tegen een minor transplantatiegroep die verschilt tussen man en vrouw,
dus een Y- chromosoom specifiek minor transplantatiegroep. Ook werd voor mij eigenlijk toen
al meteen duidelijk dat de term ‘minor’, zoals die in het vakgebied transplantatie heel lang en
misschien heden hier en daar nog steeds gebezigd wordt, een contradictio in terminis is.
Naast transplantaat afstoting, is er een andere en zeer ernstige complicatie na beenmergtransplantatie, namelijk het optreden van ‘Graft-versus-Host-Disease’. Ondanks de vooruitgang
geboekt in de behandelingsmethoden, het toedienen van betere medicijnen en een optimale selectie van het HLA systeem en dus van een verwante of niet-verwante beenmergdonor, zijn
momenteel nog steeds Graft-versus-Host-Disease en de relapse de belangrijkste doodsoorzaken na beenmergtransplantatie.
Wij gebruikten dezelfde kweektechnieken en bestudeerden het gedrag van de immuuncellen van de patiënten, die na beenmergtransplantatie van een HLA-gelijke donor leden aan
ernstige Graft-versus-Host-Disease. In het bloed van deze patiënten na beenmergtransplantatie, werden wederom killercellen gevonden. Deze killercellen waren gericht tegen minor
transplantatiegroepen, waarvoor donor en ontvanger verschilden. In dit geval waren de kil-
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ler-cellen niet gericht tegen een Y-chromosoom specifieke minor transplantatiegroep. Zo
lieten wij voor het eerst zien dat killercellen, die afkomstig zijn van het donorbeenmerg
(Graft), gezonde cellen van de patiënt (Host) kunnen vernietigen (7).
Diverse kenmerken van minors
Wij bestudeerden diverse eigenschappen van de minor transplantatiegroepen. Uit onze bevolkingstudies bleek dat sommige minors veel, andere minors weinig voorkomen. Onze familiestudies leverden het resultaat dat minors erfelijk zijn.
Ook bestudeerden wij de expressie van de minor transplantatiegroepen op gezonde cellen en
weefsels en op leukemiecellen van de patiënten. Uit onze studies bleek dat sommige minors
op alle cellen en weefsels van het lichaam tot expressie komen (brede weefsel-expressie).
Andere minors komen alleen voor op bloedcellen en leukemiecellen, maar niet op de andere gezonde cellen van het lichaam (beperkte weefselexpressie) (8).
Deze bevindingen waren een doorbraak en essentieel voor het begrijpen van de twee ernstige complicaties na beenmergtransplantatie, te weten: de Graft-versus-Host-Disease en de
relapse van de ziekte. Ten eerste, minors met een brede weefselexpressie zijn een doelwit
voor de ernstige Graft-versus-Host-Disease. De uit het donorbeenmerg afkomstige killercellen richten zich namelijk tegen de vreemde minors die overal op het lichaam van de patiënt tot expressie komen. Ten tweede, minors met een beperkte weefselexpressie zijn alleen een doelwit voor de bloedcellen en de leukemiecellen, maar niet voor de andere
gezonde cellen van de patiënt. Namelijk, de uit het donorbeenmerg afkomstige killercellen
richten zich tegen de vreemde minors die alléén op de bloedcellen en de leukemiecellen van
de patiënt tot expressie komen. Dit zijn de belangrijke killercellen die de leukemie kunnen
opruimen en dus een relapse van de oorspronkelijke ziekte kunnen voorkomen.
Een belangrijke mijlpaal behaalden wij in ons onderzoek door als eerste de chemische
structuur van minor transplantatiegroepen bij de mens te ontrafelen. Het bleek dat minors
kleine stukjes eiwit (peptiden) zijn, die aan de oppervlakte van cellen zitten (9). Van mens
tot mens kunnen deze peptiden verschillen, dus ook tussen HLA-identieke beenmergdonor
en ontvanger. Dus cellen van een beenmergdonor kunnen andere minors aan de buitenkant
van patiënten-cellen zien. Dit resulteert in de vorming van killercellen, die de minor expresserende cellen van de patiënt doden. Het is dan ook evident dat onze eerdere waarneming van brede en beperkte expressie van minors cruciaal was om inzicht te verkrijgen welke cellen gedood worden en waarom dat gebeurt.
De ‘proof of the minor principle’
Gebaseerd op onze kennis over de chemische structuur van een aantal minors, gecombineerd
met de informatie over brede en beperkte weefselexpressie, heb ik, als genodigd spreker tijdens het Internationale Congres van de ‘American Society of Blood and Marrow Transplantation’ in Keystone in 1995, de provocatieve uitspraak gedaan dat onze recente gegevens de
basis vormen van nieuwe vormen van immunotherapeutische interventie in beenmergtransplantatie. Ik postuleerde twee vormen van leukemie behandeling:
1) door middel van het geven van killercellen gericht tegen bloedcel/leukemiecel-specifieke minors;
2) door middel van vaccinatie met bloedcel/leukemiecel-specifieke minors.
We zijn met de eerste optie gestart en zijn nagegaan of het mogelijk was om van gezonde
donorbeenmergcellen in het laboratorium killercellen te maken die gericht zijn tegen minors. Dit lukte. Wij konden in vitro twee typen killercellen produceren: het ene type gericht
tegen de brede minors, het andere type killer cellen gericht tegen de beperkte minors. De
killercellen gericht tegen de brede minors worden verwacht alle lichaamscellen te doden en
dus een Graft-versus-Host-Disease-achtig patroon te geven. Daarentegen zullen de killercellen gericht tegen de beperkte minors dat in het geheel niet mogen doen en alleen bloedcellen en leukemie-cellen doden. Vervolgens hebben wij in het laboratorium de killercellen
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Fig. 3.
Stukje huid met
killer cellen
tegen ‘brede’
minors bij
patiënt met
Graft versus
Host Disease

gemengd met een stukje huid van een virtuele leukemiepatiënt. De brede killercellen maakten de gehele huid kapot, een reactie die heel erg veel lijkt op de echte Graft-versus-HostDisease (fig. 3). De beperkte killercellen lieten de huid geheel intact en doodden alleen
bloedcellen en leukemiecellen. De beperkte minors, die alleen op bloedcellen en leukemiecellen voorkomen, veroorzaken dus geen schade aan de huid (fig. 4). Hiermee toonden wij
voor het eerst ‘in situ’ aan dat killercellen Graft-versus-Host kunnen veroorzaken en dat
brede minors het doelwit zijn van de Graft-versus-Host-Disease (10). Ook werd het door
deze studie eens temeer duidelijk dat het de killercellen tegen de beperkte minors zijn, die
de leukemie heel specifiek kunnen elimineren.
Van het laboratorium naar de patiënt
Behandeling van leukemie door middel van beenmergtransplantatie zou idealiter alleen curatief moeten zijn. Met andere woorden: zich moeten beperken tot de ingroei van het gezonde donor beenmerg en tot het vernietigen van de leukemiecellen, ook wel de ‘Graft-versus-Leukemia’-reactie genoemd. Dit is de reactie waarbij het gezonde beenmerg van de

Fig. 4.
Stukje huid met
killer cellen
tegen ‘beperkte’
minors bij
patiënt zonder
Graft versus
Host Disease
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donor (=Graft) zich tegen (=versus) de leukemiecellen (=Leukemia) van de patiënt keert, en
dus idealiter de gezonde lichaamscellen van de patiënt met rust laat.
Met onze bevindingen van de brede (van alle lichaamscellen) en beperkte (van bloedcel en
leukemiecel) minorexpressie werd de basis gelegd voor de ontwikkeling van bloedkanker
specifieke immunotherapie. Gebruikmakend van de beperkte minors (=de bloedcel specifieke minors) kan het curatieve effect van beenmergtransplantatie, het Graft-versus-Leukemia effect, worden bewerkstelligd en dus relapse van de ziekte voorkomen worden. De kennis over de brede minors geeft inzicht in de wijze waarop het ontstaan van ernstige
Graft-versus-Host-Disease geminimaliseerd zou kunnen worden.
Zoals onder de ‘proof of the minor principle’ uiteengezet, is het nu mogelijk om met behulp
van gezonde cellen van de beenmergdonor killercellen te maken tegen beperkte, dus bloedcel specifieke, minors. Deze killercellen kunnen worden toegepast en in vorm van een transfusie aan de patiënt worden toegediend als behandeling van de leukemie. Deze procedure
heet: adoptieve cellulaire immunotherapie (fig. 5). Uiteraard wordt er eerst een beenmergtransplantatie gegeven, tegenwoordig stamceltransplantatie genoemd. Dit stamceltransplantaat wordt merendeels van cellen ontdaan die mogelijk een Graft-versus-Host-Disease kunnen veroorzaken.
De afdeling Haematologie van het LUMC heeft deze vorm van immunotherapie op ‘patiëntniveau’ gebracht. Dit betekent dat alle ingrediënten als medicijn klaargemaakt en door
de apotheek goedgekeurd moeten worden. De hierboven beschreven immuun killercellen
moeten in een daarvoor speciaal ontwikkelde zeer schone ruimte (Good Manufacturing
Practice) worden gemaakt.

Fig. 5. Nieuwe
behandeling 1:
Stamcellen met
transfusie van
‘beperkte’
minor specifieke
killercellen.
Van transplantatie problemen naar vaccinatietherapie voor bloedkanker
De tweede optie voor immunotherapeutische interventie die ik in 1995 poneerde, was vaccinatie met bloedcel specifieke minors. Het idee is de patiënt, na beenmergtransplantatie, te
‘vaccineren’ met zijn/haar eigen bloedcel specifieke minors, om zo in de patiënt, donor killercellen tegen de leukemie een krachtige impuls te geven. Dit is enigszins te vergelijken
met het vaccineren van mensen met gedood virus om zo een anti-virus immuun response op
te wekken, die vervolgens het binnenkomende virus te lijf moet gaan.
De vaccinatie van de patiënt met zijn/haar eigen minors zou als volgt moeten worden uitgewerkt: een ‘uitgekleed’ beenmergtransplantaat (=ontdaan van gevaarlijke cellen die mogelijk Graft-versus-Host-Disease kunnen veroorzaken) wordt aan de patiënt gegeven. Het
donor bloedcelcompartiment groeit uit tot een nieuw en gezond bloedcelcompartiment in de
patiënt. Vervolgens wordt een vaccinatie gegeven met beperkte, dus bloedcelspecifieke, mi-
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nors, die door de donor als vreemd worden gezien, waarvoor dus donor en patiënt verschillen. Deze vaccinatie roept in de patiënt de donor-killercellen op tot groei en activiteit. Deze donor killercellen moeten vervolgens hun curatieve effect, de Graft-versus-Leukemie reactie, in de patiënt uitvoeren (fig. 6). Zo zou Graft-versus-Host-Disease beperkt kunnen
worden en relapse voorkomen worden. Enkele eerste klinische trials worden momenteel in
het medisch centrum van de universiteit van Chicago in de Verenigde Staten en in diverse
medische centra in Duitsland uitgevoerd.
Een andere mogelijkheid die mij voor ogen staat, is beenmergdonoren te vaccineren. Dit zal
echter medisch-ethisch gezien op dit moment niet haalbaar zijn.
Van transplantatie-problemen naar vaccinatietherapie voor tumoren
In 2001 stootten wij op een bijzonder belangrijke bevinding. Een van onze reeds bekende
minor transplantatiegroepen bleek een buitengewoon interessante weefselexpressie te vertonen. Deze minor komt namelijk tot expressie op vele kwaadaardige tumoren, zoals borst,
long, darm, baarmoederhals, hoofd en nek, lever, huid, nier, prostaat-tumoren, maar niet op
de gezonde cellen van hetzelfde weefsel (11).
Beenmergtransplantatie wordt de laatste jaren meer en meer toegepast als behandeling van
patiënten met solide tumoren zoals borst, long, baarmoederhalskanker en niercelkanker (12,
13). Gelijk aan de behandeling van leukemie zou de behandeling van solide tumoren door
middel van beenmergtransplantatie curatief moeten zijn en tot de vernietiging van de

Fig. 6. Nieuwe
behandeling 2:
Stamcellen met
‘beperkte’ minor
specifieke vaccinatie.
kwaadaardige cellen moeten leiden. Ondanks dat donor en ontvanger hetzelfde HLA-systeem hebben, treedt hier ernstige Graft-versus-Host-Disease op. Het is nu wereldwijd geaccepteerd dat deze voornamelijk wordt veroorzaakt door de verschillen tussen donor en ontvanger voor brede minor transplantatiegroepen.
Een gerichte Graft-versus-Tumor reactie na beenmergtransplantatie is dus ook hier vereist.
Net als bij leukemiepatiënten zou bij deze patiënten de vaccinatietherapie met onze hierboven beschreven beperkte minors, dus de minors die alleen op bloedcellen en op de solide
tumor zitten, kunnen worden toegepast. Samen met een kliniek in Duitsland worden op dit
moment de eerste patiënten geselecteerd die voor deze vaccinatietherapie in aanmerking
zouden kunnen komen. De optimale manier om effectief te vaccineren is nog onbekend en
wordt nu in ons laboratorium verder onderzocht. Dit zal nog langdurig en veel wetenschappelijk onderzoek vergen.
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EVOLUTIE VAN ONTWIKKELINGSPATRONEN
Seasonal polyphenism in Bicyclus butterflies:
A multidisciplinary approach to studying evolution
door
Prof. dr P.M. Brakefield
Instituut Biologie, Universiteit Leiden

Abstract: Butterflies of the genus Bicyclus that live in regions of Africa with alternating wet
and dry seasons have evolved an extreme example of developmental phenotypic plasticity
with discrete adult morphs or forms flying in each season. These forms are produced in
response to the temperature experienced during the larval period. This temperature cue
predicts the forthcoming environment to be experienced by the adult butterflies, and triggers
differences in hormone titers and thus in development of the wing pattern. Our research has
probed both these mechanisms that underlie the generation of the two forms and the reasons
why the seasonal forms differ in wing pattern in terms of natural selection and adaptive
evolution.
Introduction
Polyphenisms are an extreme case of phenotypic plasticity in which individuals of a single
species express alternative, discrete phenotypes in different developmental environments.
The developmental plasticity means that each individual and each genotype is able to
produce more than one distinctive form. There are numerous examples of seasonal
polyphenisms in butterflies where forms with differing wing patterns are associated with
alternating seasons (Shapiro 1976; Brakefield and Larsen 1984; Brakefield and Frankino
2006). They are generally interpreted as being adaptive with each adult form considered to
have its highest fitness in the environment in which it is typically found. The alternative
phenotypes are produced by modulations of specific physiological and developmental
pathways in response to environmental cues perceived at an earlier stage of ontogeny. Such
cues effectively act as predictors of a later environment in which the adult must survive and
reproduce. Adaptive expression of a particular phenotype therefore requires exposure to
induction cues during a window of ontogeny sufficiently ahead of the selective environment
that the appropriate phenotype can develop (Fig 1A). Thus, polyphenisms are able to evolve
only when the cue predicting the future selective environment precedes the periods in
ontogeny when genetic or physiological switches can occur to produce the appropriate
phenotype. Because of their striking appearance, apparent adaptive value, and amenability to
experimentation, polyphenisms in butterflies and moths (the Lepidoptera) are among the best
studied of any insect order (Beldade and Brakefield 2002).
We have used an integration of different approaches to study the evolution of a seasonal
polyphenism in African butterflies of the genus Bicyclus. Species of this genus that are found
in the regions of Africa with distinct wet and dry seasons exhibit seasonal polyphenism with
discrete adult phenotypes or morphs flying in each season. We have examined empirically
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Fig. 1. A) Scheme showing the basic components of developmental phenotypic plasticity in which
two alternative seasonal forms (phenotypes 1 and 2) can be produced by modulation of
development among individuals of a single genotype (I). An environmental cue predicting the
environment in which selection will take place acts via physiological mechanisms to modulate the
pathway of development (i or ii). Natural selection yields a higher relative fitness for each
phenotype or morph in the environment (A or B) in which it spends most of its time.
B) A wet-dry seasonal cycle illustrated for Bicyclus butterflies in East Africa (see also Fig. 2). A dry
season is followed by a wet season (dark and light grey bars, respectively). Two generations of the
wet season form (WSF) with conspicuous eyespots occur in each rainy season. Larvae of both of
these cohorts develop at high average temperatures (wavy line). The second WSF generation lays
eggs before the grass food plants die out, and the larvae develop at progressively declining
temperatures. This cohort produces the generation of the dry season form without eyespots that
persists through the period of low rainfall. Periods of flight for each morph cohort are shown as
bars along the X-axis and represented by the cartoons (redrawn from Brakefield and Reitsma 1991).
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the ecological conditions favoring the evolution and maintenance of this polyphenism. The
physiological mechanisms regulating morph expression and increasingly, the genetic
mechanisms underlying the development of alternative forms have also been studied
extensively. The real power of the Bicyclus butterfly system lies in combining different
experimental approaches both in the laboratory and the field to help understand how ecology,
physiology, and development shape the evolution of polyphenic systems (Brakefield and
Frankino 2006). In addition, blending these approaches with comparative methodologies
may offer insight into the general roles of developmental mechanisms in the evolution of
polyphenisms, and perhaps more generally, into the roles of development in shaping the
evolution and diversification of insect morphology and life history (Brakefield et al. 2003).
Natural selection, fitness and seasonal polyphenism
The evolutionary ecology of polyphenisms is frequently only partly understood because
although determining the adaptive significance of a given polyphenism either directly or
through deduction often appears to be quite straightforward, it is extremely laborious in
practice. The seasonal forms of adult butterflies are usually considered to have become
adapted by natural selection to their matching environment, with each form having its
highest fitness or reproductive success during the season in which it flies (Shapiro 1976;
Brakefield and Larsen 1984; Brakefield and Frankino 2006). However, few attempts have
been made to test this hypothesis, and indeed even for some well known cases such as the
‘landkaartje’ butterfly, Araschnia levana, in The Netherlands we really have only tenuous
hypotheses addressing why differences in fitness may occur between the morphs flying in
different seasons. Bicyclus butterflies, however, provide a well-worked example where
appropriate experiments both provide both strong evidence for differences in fitness in the
expected directions, and insights about the reasons why such differences occur.
Eyespots in Bicyclus butterflies
This butterfly occurs in wet-dry seasonal woodlands south of the equator in Africa (Brakefield and Reitsma 1991). They are active close to the ground and feed on fallen fruit in these
habitats. Eggs are laid on the grasses on which the larvae feed. Figure 1B illustrates the life
cycle in Malawi. The butterflies of the wet season form (WSF) have a pale medial band and
conspicuous, submarginal eyespots on their ventral wings (see Fig 1). Their marginal eyespots are exposed when at rest and probably function in deflecting some attacks of vertebrate
predators away from the vulnerable body (Brakefield and Larsen 1984; Lyytinen et al 2003,
2004; Stevens 2005). In contrast, adults of the dry season form (DSF) are uniformly brown
in color with highly reduced ventral eyespots. Butterflies of the DSF are inactive for much
of their adult life and appear well camouflaged when at rest with wings closed amongst dead
brown leaf litter, the green herbage having died away in the early dry season. The butterflies
must survive several months before they can lay eggs at the beginning of the rains when the
grasses produce fresh foliage. Butterflies of the WSF on the other hand are comparatively
short-lived. They reproduce quickly and are active among green herbage that carpets the
ground in the warm, wet season.
Cohort analyses using Mark-Release-Recapture experiments were performed with species of
Bicyclus at Zomba in Malawi in the mid-1990s to test hypotheses regarding relative fitness
of the two morphs in each season (Brakefield and Frankino 2006). In this type of experiment,
marked individuals of groups with different phenotypes are released in the wild and their
subsequent survival compared through the monitoring of their probabilities of recapture.
Specifically, the hypothesis we tested in Bicyclus was that cryptic behaviour and a uniform
brown color is advantageous in the dry season, whilst camouflage is ineffective for active
(brown) butterflies in the wet season when conspicuous marginal eyespots are favored.
Experiments were performed in each season in several cycles using releases of butterflies
reared at a range of temperatures in the laboratory to produce the full range of phenotypes
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from extreme DSF through to extreme WSF with very large ventral eyespots and a
conspicuous band. Butterflies were released in a forest-edge environment using a grid of
about 40 fruit-baited traps (see Brakefield and Reitsma, 1991). Patterns of movement of the
butterflies over the traps were similar for the different phenotypes. Figure 2A shows
representative results for the survival of B. safitza released during the dry season. In the dry
season, butterflies of the WSF have a much lower probability of recapture than those of the
DSF. Comparable experiments performed in the wet season consistently demonstrated a
reversal in survival (recapture) probability between seasonal forms but the difference
between them was small (G. Engelhard, N. Reitsma and P.M. Brakefield unpub. data). Thus,
there seems to be an asymmetry in the pattern of selection with extremely strong selection
against eyespots in the dry season but only weak selection in favor of eyespots in the wet
season. Recent studies of the interactions of birds with the alternative seasonal forms of B.
anynana in aviaries (Lyytinen et al. 2003; 2004) also suggest a high premium for crypsis in the
resting environment of brown leaf litter of the dry season but only a small advantage in favor
of eyespots for deflective purposes amongst the green herbage of the wet season (the same
experiments demonstrated no influence of marginal eyespots on attacks by Anolis lizards;
Vlieger and Brakefield 2006). In Bicyclus, there may also be some selective advantage to males
with larger eyespots in the wet season resulting from mate choice (see Breuker and Brakefield
2002; Robertson and Monteiro 2005); such sexual selection may contribute some additional
advantage to the WSF in the wet season when crypsis is not at a premium.
However, experiments using releases of bred individuals do not demonstrate that it is the
eyespots of the wet season morph that account for the lower survival of this morph in the dry
season (cf. Lyytinen et al 2004). Additional field experiments in Malawi tested directly this
hypothesis that the eyespots increase conspicuousness resulting in higher mortality in the dry
season by using releases of butterflies with manipulated wing patterns. The results of a
representative experiment are illustrated in Fig. 2B. About 1800 B. safitza of the DSF
collected in the wild were marked individually on their dorsal wings (which are not exposed
when at rest) and randomly assigned to one of three cohorts: A) no further treatment
(control); B) painted using marker pens with full series of submarginal black-gold eyespots
on each ventral wing surface (treatment with conspicuous eyespots); and C) painted in the
same way as treatment butterflies but using marker pens of a similar color to the brown
background of the wings (sham control with inconspicuous eyespots). All butterflies were
released and recaptured in the trapping grid as in the previous experiment. Fig. 2B shows that
the butterflies with inconspicuous eyespots (to our eyes) and the unpainted controls had
closely similar survivorship curves. In sharp contrast, treated butterflies with conspicuous
submarginal eyespots had much higher mortality rates. These results show unambiguously
that the eyespots themselves contribute to the lower relative fitness of the WSF in the dry
season. Painting over eyespots of the WSF for releases in the wet season proved more
difficult, but although the difference in survival between morphs was more similar during
this season the predicted switch in relative fitnesses between seasonal morphs occurred.
These experiments on Bicyclus butterflies demonstrate that the seasonal forms have their
highest fitnesses at the times of year when the phenotypes usually fly. Furthermore, the
studies have begun to reveal in some detail why the observed patterns of relative fitness
occur over the seasonal cycles in terms the differences in phenotype. We will now move on
from how natural selection influences the phenotypic variation to understanding how the
alternative phenotypes are generated.
Hormonal physiology and genetic variation
Hormonal regulation of polyphenism expression has been well studied in Lepidoptera,
perhaps because of the powerful yet relatively simple toolbox available to investigate the
endocrine basis of polyphenic development. Hormones play a variety of roles in insect
development, coordinating trait differentiation and the moulting cycle (see recent reviews in
Nijhout 1999a, b). Ecdysone is an insect steroid hormone that initiates the developmental
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Fig. 2. Natural selection on Bicyclus safitza butterflies in the dry season illustrated by the results
of representative experiments. A) Number of butterflies recaptured at least once or not at all over
a grid of forest traps for releases of reared butterflies of ten phenotypic classes ranging from
extreme wet season form (WSF with very large ventral eyespots) to extreme dry season form (DSF
– no eyespots). The WSF shows much higher mortality.
B) Survivorship curves over the same grid of traps for releases of DSF butterflies collected in another forest and divided among three treatments: unpainted controls (squares); painted with conspicuous eyespots (triangles); and painted with inconspicuous eyespots (circles). Butterflies with painted, conspicuous eyespots show a dramatically higher mortality (P<0.001) suggesting that the
eyespots make them easier to find by predators in the dry season. Lines show periods of age-independent survival for each cohort. Previously unpublished data of N. Reitsma and P.M. Brakefield.
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cascade culminating in a molt. Interactions of ecdysone and another hormone, juvenile
hormone, with target cells lead to critical periods or developmental windows during which
cell fates are determined (Nijhout 1994), and during which environmental cues experienced
in an earlier period can modulate subsequent development.
Extensive studies of genetic variation for the ability to express seasonal polyphenism have
been made in Bicyclus anynana. Field surveys of several species of this species-rich genus
in the wet-dry seasonal environments in Malawi revealed an association of temperature during
periods of larval development with determination of adult seasonal form (Fig. 1; Brakefield
and Reitsma 1991; Windig et al. 1994). Rearing experiments in the laboratory confirmed that
temperature provides the reliable, morph-inducing cue of the future adult environment
(Brakefield and Reitsma 1991; Brakefield and Mazotta 1995). Larvae are most sensitive to
the cue during the final and penultimate instars; higher larval temperatures generate the WSF
whereas low or declining temperatures yield adults of the DSF (Kooi and Brakefield 1999).
Although temperature can act on it own during larval development to induce the alternative
seasonal forms, in the field it is more likely to be the combination of all variables, including
temperature, that influence developmental time which more accurately reflects the environmental cue perceived by larvae (see Brakefield and Mazotta 1995; Kooi and Brakefield 1999).
Ecdysone mediates the development of the seasonal forms in B. anynana (Koch et al 1996).
There is an increase in ecdysone titer after pupation and this occurs at a later stage in pupae
of the DSF than in those of the WSF. When insects are reared at low temperatures (or from the
selected Low Line, see below) and then microinjected as young pupae with ecdysteroid
hormone, the adult pattern is shifted towards the larger eyespots and white medial band
characteristic of the WSF (Koch et al 1996; Brakefield et al 1998). Understanding precisely
how larval rearing temperature influences the secretion of the ecdysteroids, and how the
ecdysteroid titer in early pupa then regulates eyespot development via genes such as Distal-less
(Brakefield et al 1996; Beldade and Brakefield 2002), are exciting challenges for the future.
The analytical framework used for much of the genetical analysis of phenotypic plasticity
has been the ‘norm of reaction’, which describes the set of phenotypes a single genotype
could potentially produce across a range of environments. Reaction norms are typically
depicted graphically as the mean phenotypic value of a genotype (or some surrogate, e.g.,
sibship, population, etc.) plotted against the environmental gradient (see Schlichting and
Pigliucci 1998). In butterflies, as in other diploid, sexual organisms, members of single families
(full-sibs) provide individuals of similar genotype, and families split among different rearing
environments are often used to estimate reaction norms for a given genotype. The different
families of a population constitute a bundle of reaction norms around some population
average. Although field populations of Bicyclus show a classical pattern of seasonal polyphenism with discrete forms (Windig et al 1994), laboratory experiments demonstrate that
the underlying reaction norms are continuous in form (Brakefield and Mazzotta 1995). The
rather discrete nature of the polyphenism in the field appears to occur because intermediate
temperature regimes are only rarely of sufficient length to induce development of intermediate phenotypes.
Quantitative variation in ventral eyespot size at a single rearing temperature in B. anynana
has provided the basis for experiments that use artificial selection to survey the genetic
variation available for the evolution of phenotypic plasticity in wing color pattern (Holloway
and Brakefield 1995; Holloway et al. 1993); butterflies with the most extreme phenotypes in
the target direction are used for breeding in each of a series of generations. In selection
experiments that progressively increased (Low Line) or decreased (High Line) rearing
temperatures over the generations, the High Line eventually developed the WSF phenotype
across all temperatures, although plasticity remained (with still higher temperatures yielding
larger eyespots). In sharp contrast, the Low Line produced only butterflies lacking eyespots
(DSF) at all temperatures (Brakefield et al 1996). Both sets of selected lineages have
effectively lost the ability to produce both seasonal forms, becoming canalized to produce a
single seasonal morph at all temperatures. Following selection, the pair of lineages had
diverged dramatically in the mean intercept of their reaction norms with the phenotypic axis.
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Extreme changes in the height or elevation of the reaction norm can, therefore, evolve
rapidly. Analysis of crosses between selected lineages suggested that between about 5 to 10
polymorphic genes contributed to the divergent line-phenotypes (Wijngaarden and
Brakefield 2000). Some of these genes clearly influence the timing of secretion of ecdysone
and the activity of its downstream targets (Brakefield et al 1998).
A response in degree or range of plasticity will, however, necessitate a change in reaction
norm shape or slope, which is only possible when there is genotype x environment
interaction (i.e. when there is crossing of reaction norms of different families). The results
from these early selection experiments with B. anynana indicated strong positive genetic
covariances across environments suggesting that slope of reaction norms is unlikely to
evolve as rapidly as the intercept. A relative lack of genetic variation for the slope of reaction
norms could introduce some limitations or constraints on the evolution of patterns of
increase in the extent of phenotypic plasticity underlying examples of seasonal polyphenism
(Wijngaarden and Brakefield 2001; Wijngaarden et al. 2002). Recent work, however,
suggests that given sufficient power of selection, populations of Bicyclus can evolve a
change in range of plasticity at least in certain directions. They should, in particular, be able
to track environmental change to a more marked seasonality of the ecological environment
(Brakefield and Frankino 2006).
Prospects and perspectives
Further, insights into the evolution of adult seasonal polyphenisms exhibited across different
species of Bicyclus can be gained in the future by placing them in a phylogenetic context.
Species of Bicyclus that occur in regions without distinct wet-dry seasonal cycles do not
express the seasonal polyphenism. Eyespot polyphenism appears to have been gained and
lost several times within the species-rich genus of Bicyclus (Roskam and Brakefield 1996,
1999; Brakefield and Frankino 2006). Indeed we know that it is a common phenomenon
within the whole family of Satyrinae (see Brakefield and Larsen 1984; Brakefield 1987), and
that a relationship between ventral wing eyespots and the environment during pre-adult
development may be inherent to all species in the group (see Brakefield and Shreeve 1992).
It will be fascinating to be able to make a full comparative analysis of the underlying
mechanisms of a particular mode of polyphenism such as the eyespots in satyrid and
nymphalid butterflies to be able to tie down the extent of homology, and to be able to explore
the extent to which differences at the phenotypic level reflect differences in adaptive
evolution to different environments.
One possible interpretation of some of the observations of Fric et al (2004) on species of
Araschnia butterflies is that perhaps in certain species, such as the map butterfly A. levana
in the Netherlands, present-day populations exhibit seasonal polyphenism which whilst
triggered by the same environmental cue as in some historical period no longer represent
adaptive phenomena; rather, they reflect some ghost of past selection. Experiments on
natural selection in Araschnia, of the type performed with Bicyclus will be necessary before
such ideas can be accepted, but polyphenisms cannot be assumed to be adaptive in presentday environments without proper testing.
The research on seasonal polyphenisms in butterflies, including B. anynana, provides some
of the most complete accounts of adaptive evolution that cover all levels of biological
organization. Future application of modern molecular tools and genome-wide screens will
identify genes involved in their evolution, and the mechanisms underlying hormonal
modulation of developmental pathways (Brakefield et al 2003). Work has also only begun to
unravel the interactions of morphological traits with life history and behavioral traits. It is
clear that polyphenism in Bicyclus butterflies involves a wide suite of traits as well as
eyespot size (e.g. Brakefield 1997; Zijlstra et al 2003, 2004). Similarly the case studies that
are beginning to be extended to comparative analyses at a deeper phylogenetic level reveal
exciting prospects. Multi-disciplinary investigations of seasonal polyphenisms will continue
to provide fascinating insights about the evolutionary process.
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VAN DILIGENTIA
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I. SAMENVATTING
Deze extra lezing is georganiseerd in samenwerking met de Stichting Kunstkring Diligentia, de Vereniging voor Kamermuziek en de Vrienden van Diligentia en PePijn. In deze
voordracht zal worden ingegaan op de kwalitatieve en kwantitatieve akoestische eigenschappen van de theaterzaal voor en na de renovatie. Hierbij wordt aandacht besteed aan de
deels tegenstrijdige eisen voor spraak en muziek en hoe deze in één en dezelfde zaal toch
verenigbaar zijn. Besproken zullen worden de verschillende bouwkundige en theatertechnische voorzieningen, die bij de renovatie werden aangebracht om voor beide gebruiksdoelen
een optimale akoestiek te verkrijgen. De akoestiek van de zaal is voor en na de renovatie
gemeten en de resultaten hiervan zullen worden besproken. Het eindresultaat kan tevens
worden beluisterd.
II. INLEIDING
II.1. Algemeen
Dat de akoestiek van theaters en concerzalen van groot belang is om een goed functioneren
mogelijk te maken, ondervindt geen tegenspraak. De veelomvattende wetenschap van de
akoestiek wordt door niet-vakmensen vaak vereenzelvigd met de deeldiscipline zaalakoestiek. Voor het bereiken van een goede zaalakoestiek is dan ook een multidisciplinair inzicht
van de ontwerper vereist. Naast zaalakoestische factoren zoals geometrie en materialisatie
van de ruimte speelt ook inzicht in de klimaatbeheersing (achtergrondgeluid, comfort),
bouwfysica (geluidisolatie, thermisch comfort) en de theatertechniek (beweegbare plafonds
en wanden, zichtcondities) een belangrijke rol.
In de loop der jaren zijn er vele ontwikkelingen geweest binnen de zaalakoestiek. Sommige denkbeelden of uitgangspunten zijn historisch gegroeid. Het was bijvoorbeeld de Romeinse architect en schrijver Vitruvius die al in 27 voor Christus het belang van goede
zichtcondities onderkende met zijn veel geciteerde, en nog steeds geldende, uitspraak:
‘Goed zien is goed horen’. Beter nog is het om te zeggen: ‘niet goed zien is niet goed horen’. Huidige stromingen binnen de akoestiek zijn echter gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek middels schaalmodellen, computermodellen of metingen in bestaande zalen.
Binnen de akoestiek zijn er daarom twee perioden aan te geven. De eerste periode kunnen
we aanduiden met de klassieke akoestiek. Hierin werden zalen gebouwd zonder al te veel
wetenschappelijke achtergrond. Het volume van een zaal werd bepaald door de tijdgeest en
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het financiëel vermogen van de opdrachtgever. De afwerking werd voornamelijk bepaald
door de architectuur. Bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam (1887) dat in eerste
instantie een kopie is geweest van een bestaande zaal in Leipzig, het Neues Gewandhaus
(1884, verwoest in de Tweede Wereldoorlog). De voorbeeldzaal is opgeschaald naar het
vereiste aantal bezoekers dat men wilde in Amsterdam, wat heeft geleid tot het volume van
ruim 18.000 m3 zoals de zaal nu heeft. Voor wat betreft de afwerking van de zaal zijn de
materialen gebruikt die destijds voorhanden waren. Daarnaast zijn de Barokke elementen
(ornamenten e.d.) die voorkomen op het plafond en wanden het gevolg van de tijdgeest
waarin gebouwd is. Ondanks deze niet-wetenschappelijke insteek staat deze zaal tegenwoordig, naast de Boston Symphony Hall en de Musikvereinssaal in Wenen, bekend als een
van de beste drie concertzalen ter wereld!
De tweede periode kunnen we aanduiden met de Moderne Akoestiek. Deze periode begint
rond 1900 waarbij de Amerikaan W.C. Sabine voor het eerst op wetenschappelijke wijze
een relatie probeert te leggen tussen de kwaliteit van de akoestiek en natuurkundige fenomenen. In zijn publicatie (Lit. 1) legt hij een empirische relatie tussen het volume, de hoeveelheid absorptie en de nagalmtijd van de zaal. Ondanks dat er in de loop der jaren kleine
varianten voor bijvoorbeeld luchtabsorptie en verdeling van de materialen door de ruimten
op zijn gemaakt, vormt tot op heden deze formule nog steeds een van de meest gebruikte
vuistregels in het vroege ontwerp van een theater- of concertzaal.
Halverwege de vorige eeuw neemt de interesse voor de akoestiek toe en zien we ook steeds
meer wetenschappelijke artikelen verschijnen. Ook zien we met name in West-Europa en in
de Verenigde Staten dat de zaalakoestiek als wezenlijk onderdeel van de universitaire curricula wordt opgenomen. Vanaf deze periode wordt de akoestiek, daarbij geholpen door
nieuwe meet- en rekentechnieken, een meer kwantitatieve wetenschap. Dan worden ook de
hedendaags belangrijke getalsmatige parameters geformuleerd zoals Clarity, Deutlichkeit,
Schwerpunktszeit voor de verhouding tussen vroege energie (vroege reflecties) en late energie (nagalm). Ook voor de spraakverstaanbaarheid zijn diverse relaties gelegd zoals de in
Nederland door Victor Peutz ontwikkelde %ALcons en de Speech Transmission Index (STI)
door TNO.
De laatste decenia is ook veel onderzoek gerelateerd aan de onderkenning van het belang
van de richting waaruit reflecties komen. Parameters die hiermee samen hangen zijn onder
andere de laterale energie fractie (LEF) en de inter-aurale kruiscorrelatie (IACC).
Naast bovengenoemde zaalakoestische criteria zijn er in de jaren tachtig ook enkele criteria
opgesteld voor de samenspelcondities op het podium, de zogenaamde support factor (ST).
Al deze diverse parameters in combinatie met een gedegen kennis van de historische ontwikkelingen die zich hebben afgespeeld binnen de bouwkunde hebben er toe geleid dat de
hedendaagse zaalakoesticus een uitgebreide koffer met gereedschappen heeft om een nieuw
te bouwen of te renoveren zaal een van tevoren goed voorspelbare akoestiek te geven.
II.2. De taal van de akoestiek
Eén van de typische kenmerken van een zaalakoesticus in de praktijk is dat hij moet fungeren als een bruggenbouwer. De zaalakoesticus heeft de taak om de artistieke taal van de
musicus en van de architect te vertalen naar natuurkundige en bouwkundige terminologie
en vice versa. Ter illustratie, een musicus kan een zaal als warm en ruimtelijk omschrijven.
In natuurkundige termen wordt dit uitgelegd als een zaal waarin de nagalmtijd van de laagfrequente energie wat langer is dan de midden- en hoogfrequente energie.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven waarin de relatie tussen de taal van de
musicus en de technicus wordt gelegd.
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HOORBARE FACTOREN

AKOESTISCHE FACTOREN

Kwaliteit van het vroege geluid

- Ontbreken laterale reflecties
- Weinig correlatie tussen het vroege geluid op beide oren in
middenfrequenties

Kwaliteit van de galm

- Nagalmtijd optimaal voor het type voorstelling
- Juiste luidheid
- Onregelmatige oppervlakken in de zaal

Warmte

- Juiste luidheid tussen 80 en 355 Hz (lage tonen)

Luidheid van het geluid

- Niet te grote zaal
- Minimaliseren geluidabsorberende materialen

Helderheid en Doorzichtigheid

- Juiste verhouding vroeg en galmgeluid voor het type voorstelling
- Korte nagalmtijd
- Beïnvloed door de snelheid van de muziek

Toonhoogte en toonkleur

- Beinvloed door de afwerking, balans en menging van de muziek
in het geluidveld
- Onregelmatigheden op de oppervlakken van de zaal
- Balans van tonaal spectrum

Samenspel

- Mate waarin musici elkaar kunnen horen

Dynamisch bereik

- Niet te grote zaal
- Laag achtergrondniveau

II.3. Akoestiek in een notedop
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Binnen de zaalakoestiek wordt vaak gerefereerd aan reflectiepatronen van een of meerdere
posities in een zaal, die eventueel gemiddeld kunnen worden over posities in de zaal.
In figuur 1 is een voorbeeld gegeven van belangrijke geluidpaden in een zaal. In figuur 2 is
dit weergegeven in een kenmerkend reflectiepatroon of reflectogram.
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Fig. 1. Diverse geluidpaden (Uit: Beranek, 2003).
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Fig. 2. Voorbeeld reflectogram.
In de bovenstaande figuur is een aantal belangrijke punten aangegeven, namelijk het directe geluid, de vroege reflecties en het diffuse geluid.
Direct geluid
Het directe geluid geluid is het geluid dat als eerste, dus nog vóór de eerste reflecties, aankomt bij de luisteraar in de zaal. Om dit geluid zo goed mogelijk aan te laten komen, blijkt
de eerder genoemde stelling van Vitruvius nog steeds te gelden, namelijk dat een goed direct geluid een gevolg is van goede zichtlijnen in een zaal.
Behalve in de hoge frequenties, het publiek gedraagt zich dan als een poreus materiaal,
vindt ook sterke absorptie (10 dB!) plaats in een breed frequentiegebied rond de 160 Hz als
gevolg van interferentie tussen het gereflecteerde geluid in de stoelenrijen en het directe geluid. Dit wordt ook wel het seat-dip effect genoemd.
Voor een goede verstaanbaarheid is het voor de sterkte van het directe geluid voldoende als
elke toeschouwer vrij zicht heeft op het podium, zodat met een goed oplopende zaalvloer
kan worden volstaan Na een aantal rijen treedt echter de verzwakking van het frequentiegebied rond 160 Hz weer op. Een extra verhoging van de zaalvloer kan dan uitkomst bieden: de eerstvolgende rij krijgt zo weer onverkleurd direct geluid. Dit is bijvoorbeeld toegepast in het Muziekcentrum Vredenburg in Utrecht.
Gereflecteerd geluid
Behalve voor een sterk direct geluid moet zowel in een theater als in een concertzaal worden gezorgd voor de aanwezigheid van vroege reflecties waarbij de richtingsinformatie een
rol speelt. De in de eerste ca. 50 ms na het directe geluid arriverende reflecties worden door
het gehoor geïntegreerd met het directe signaal, waardoor het wordt versterkt (figuur 3).
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Direct sound
Early reflections from ceiling are
integrated by the ear with the
direct sound, increasing the
apparent loudness of the sound
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Fig. 3. Vroege reflecties ondersteunen direct geluid [Cavanaugh et al., 1999].
Vooral achterin de zaal zijn vroege reflecties onontbeerlijk voor een goede spraakverstaanbaarheid, die afhangt van het geluidniveau van de spreker en bevorderd wordt door een laag
achtergrondgeluidniveau.
Vergelijkbaar met visuele intimiteit kan een zaal ook akoestische intimiteit hebben. Deze
wordt bepaald door de aanwezigheid van vroege reflecties. Met name de tijd tussen aankomst van het directe geluid en de eerste reflectie moet kort zijn. Dit tijdinterval staat ook
bekend als de initial-time-delay gap. Hoe korter dit interval, hoe intiemer de zaal op die
plaats zal klinken. Voor theaterzalen zijn wat kortere waarden gewenst dan voor concertzalen (figuur 4).
Direct sound
Initial time delay gap
First reflection from room

LOUDNESS
[dB]

TIME [s]

Fig. 4. Initial Time Delay Gap [Cavanaugh et al., 1999].
Voor iedere zaal geldt dat geen echo’s hoorbaar mogen zijn. Zij kunnen feitelijk tot het
stoorgeluid worden gerekend en verslechteren daardoor de verstaanbaarheid. Een echo
treedt op als de tijdvertraging van de eerste sterke reflectie ten opzichte van het directe geluid groter is dan ca. 50 ms (corresponderend met een weglengteverschil van 17 m), of als
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een latere reflectie zo sterk is, dat hij het gelijkmatige patroon van de lineaire geluidniveaudaling met de tijd, de nagalm, verstoort (figuur 5).
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Fig. 5. Te late reflectie wordt gehoord als een echo [Cavanaugh et al., 1999].
Zo kan tussen twee evenwijdige harde vlakken een flutterecho optreden (een handklap
klinkt ratelend): de geluidgolven worden tussen de harde vlakken heen en weer gekaatst tot
zij volledig zijn geabsorbeerd (figuur 6). Het bestrijden van echo’s geschiedt door holgekromde vlakken te vermijden (geluidsconcentrerende werking), echoveroorzakende vlakken een andere stand te geven, dan wel ze diffuus (geluidsverstrooiend) of absorberend uit
te voeren.
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Fig. 6. Flutterecho [Cavanaugh et al., 1999].
Ononderbroken harde oppervlakken zijn minder diffuus dan sterk gebroken vormen, die vele, in alle richtingen gaande, relatief zwakke reflecties opleveren. Zijn er veel van deze re-
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flecties, dan wordt de luisteraar als het ware door het geluid omspoeld; men zegt dat de zaal
‘meezingt’. Dit is vooral in een concertzaal van groot belang. Voor het verkrijgen van goede geluidsverstrooiende eigenschappen zijn onregelmatigheden nodig in de orde van grootte van de golflengte van het te verstrooien geluid, dus niet kleiner dan 1 à 11⁄2 m. Bezit de
zaal een goede diffusiteit van het geluidveld, dan komt dit de verdeling van het nagalmgeluid over de zaal en dus de gelijkwaardigheid van de akoestische kwaliteit van de zitplaatsen ten goede.
Nagalm
Als in een ruimte de geluidbron ophoudt te werken, daalt het geluiddrukniveau ten gevolge
van de bij elke weerkaatsing optredende absorptie en de loopwegen van het gereflecteerd
geluid. De tijd die nodig is voor een daling van het geluiddrukniveau met 60 dB is de nagalmtijd (T60). Hiervoor geldt de formule van W.C. Sabine (1901):
V
.
T = 0.161 A + 4mV (seconde)
waarin: V = het zaalvolume (m3)
A = de totale aanwezige absorptie (m2 o.r.)
4mV = de luchtabsorptie (m2 o.r.)
Doordat de geluidabsorptie, die afhankelijk is van de materialen en de wijze waarop zij
worden aangebracht, frequentie-afhankelijk is, zal ook de nagalmtijd met de toonhoogte variëren. Behalve geluidabsorptie door de in de zaal aanwezige materialen, wordt er ook geluid
geabsorbeerd door de lucht. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid en alleen van belang bij frequenties boven 2000 Hz; bij hogere relatieve vochtigheid neemt m af. Enige toename van de nagalmtijd voor lage tonen is gewenst in verband
met de verminderde gevoeligheid van het gehoor voor lage frequenties (vergelijk isofonen).
Hierbij wordt aangehouden dat:
T125Hz + T250Hz ≤ 1,5(T500Hz + T1000Hz).
De nagalmtijd voor middenfrequenties -het gemiddelde van de waarden voor de octaafbanden van 500 en 1000 Hz - wordt doorgaans als criterium gebruikt. Het belang van de nagalm
is gelegen in:
- het scheppen van een ruimtelijke indruk
- het verbinden van de tonen van muziek tot melodische lijnen
- het verhogen van de luidheid van de geluidbron.
De nagalmtijd, zoals hierboven gedefinieerd, blijkt echter, vooral door het ontstaan van andere dan traditionele zaalvormen, niet altijd goede overeenkomst te vertonen met de subjectief ondervonden nagalmtijd. In zulke gevallen voldoen weliswaar de waarden van T60 aan
de gestelde eisen, maar niet die van de zgn. ‘early-decay-time’ (EDT) of begin-nagalmtijd, die
is gedefinieerd als de nagalmtijd volgens de helling van de eerste 10 of 15 dB van het uitsterftraject geëxtrapoleerd naar 60 dB. Als de EDT kleiner is dan de T60, dan galmt de zaal
subjectief minder dan fysisch wordt gemeten. Mede als gevolg hiervan is de klassieke nagalmtijd, hoewel nog steeds belangrijk, van zijn voetstuk gevallen als alles bepalende zaalakoestische grootheid.
De EDT blijkt belangrijk te zijn voor het ‘lopend galmen’ (running reverberance), de galm
die de continue of lopende muziek verbindt. Het is duidelijk dat dit verschijnsel van meer
belang is dan de ‘eind-galm’ (terminal reverberance), het uitsterven van het geluid na het
uitschakelen van de geluidbron of na een fortissimo slotakkoord. Vanaf een nagalmtijd van
1,2 s is de waarde redelijk betrouwbaar te schatten en omdat het een subjectieve waarneming betreft, komt deze meestal beter overeen met de EDT dan met T60 (figuur 7).
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Is de nagalmtijd korter, dan wordt elke waarde als ‘kort’ ervaren, wat niet wil zeggen dat
deze daarom onbelangrijk is. De gewenste nagalmtijd is niet voor elke zaalfunctie gelijk:
spraak heeft minder galm nodig dan muziek; echter niet: geen galm (i.v.m. respons van de
zaal en melodische lijnen in de tekst).

Direct sound
Early sound
Reflections for clarity and envelopment
Lower level reverberant ‘tail’
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Fig. 7. Lopende galm [Cavanaugh et al., 1999].

III. AKOESTISCHE EISEN VOOR SPRAAK VERSUS MUZIEK
De vereiste akoestische eigenschappen voor spraak en verschillende soorten muziek lopen
sterk uiteen. In figuren 8 en 9 wordt daarbij een toelichting gegeven van de akoestische kenmerken van zaalvormen.

Fig. 8. De spreker heeft last van zichzelf (links). Bij achterwaarste verplaatsing concentratie
ergens midden in de zaal (midden). Een gewijzigd vlak achter de spreker heeft deze bezwaren
niet en helpt direct geluid achterin versterken (rechts) [Kosten, 1972].
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Fig. 9. Laterale reflecties ‘verbreden’voor het gevoel de geluidbron; wenselijk voor muziek,
ongewenst voor spraak (links). Wijde waaiervorm levert het gros van luisteraars geen laterale reflecties; de ‘breedte’ van de geluidbron blijft beperkt (midden). Reflectievlakken nabij
spreker voor localisatie, zijwanden absorptie (rechts) [Kosten, 1972].
III.1. Spraak
In een theaterzaal worden ten dele andere eisen gesteld aan de akoestiek, omdat het daarbij
primair gaat om een optimale spraakverstaanbaarheid, dit in tegenstelling tot een concertzaal waar de klank van muziek voorop staat. De verschillen hebben vooral betrekking op de
nagalmtijd (voor spraak korter dan voor muziek) en de vroege reflecties (aantal, sterkte en
de richting waaruit zij komen). Het directe geluid dient in de gehele zaal zo sterk mogelijk
te zijn. Dit leidt tot de volgende eisen:
- vrij en onbelemmerd zicht op het gehele podium vanuit elke zitplaats, dat wil zeggen dat
een goed oplopende zaalvloer noodzakelijk is
- korte afstand van het publiek tot het podium, bij voorkeur niet meer dan 20 à 25 m; is de
afstand groter dan ca. 20 m dan kan, zeker voor minder geoefende sprekers (amateur-toneel), elektronische versterking gewenst zijn
- zaalbreedte beperken omdat de menselijke stem een bron is met een zekere richtwerking;
een sterk waaiervormige zaal is daarom minder gewenst; bij een toneelopening van 12 à
14 m breed is het aan te bevelen de hoek tussen de toneelopening en de zijwanden niet
groter te maken dan 105 graden.
Vroege reflecties, dat wil zeggen reflecties die tussen 0 en 50 milliseconden na het directe
geluid bij de luisteraar aankomen, versterken een spreker; vooral wanneer zij uit ongeveer
dezelfde richting als het directe geluid komen. Een enigszins waaiervormige zaalplattegrond en een gunstig vormgegeven plafond bevorderen deze vroege reflecties.
De zaalvorm en langsdoorsnede zijn belangrijker naarmate een zaal groter is: er zijn dan relatief veel plaatsen met een vrij grote afstand tot het podium die daardoor een zwakker direct geluid ontvangen.
Nagalm heeft niet alleen voor muziek maar zeker ook voor spraak bepaalde functies. De nagalmtijd is de tijd (in seconden) die nodig is om een luid signaal, bijv. een ruissignaal of
een schot van een alarmpistool, tot onhoorbaar te laten uitsterven. De nagalm heeft bij
spraak als belangrijkste functies te zorgen voor:
- versterking van het geluid ten opzichte van het aanwezige achtergrondgeluid
- verbinding van de woorden en lettergrepen, zodanig dat de ‘melodische lijnen’ die in
spraak aanwezig zijn hoorbaar worden
- het zichzelf en elkaar goed kunnen horen van de acteurs.
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Wordt de nagalmtijd te lang, dan gaan de woorden en lettergrepen elkaar overlappen, waardoor de verstaanbaarheid afneemt (figuur 10). Is de nagalmtijd te kort, dan neemt het geluidniveau van de spraak af.
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Fig. 10. Maskering van geluid [Beranek, 2003].
De optimale nagalmtijd voor spraak is 1,0 à 1,2 seconde bij de middelhoge tonen (frequentiegebied rond 500 en 1000 Hz). Een kortere nagalmtijd dan 1,0 seconde blijkt bovendien
de ruimte een onaangename, droge akoestiek te geven, ook als ‘ambiance’ voor het publiek
(theatersfeer). De akoestische eisen voor akoestisch versterkte spraak en muziek (musical,
cabaret, show e.d.) zijn vergelijkbaar met de hier beschreven eisen voor onversterkte spraak
(toneel), met als aanvulling dat voor elektrisch versterkt geluid de zaal voldoende inhoud
moet hebben om geluidweergave op een hoog geluidniveau goed tot zijn recht te laten komen.
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III.2. Muziek
Voor muziektheater (opera, ballet, operette, musical e.d.) en concerten (symfonie-orkest,
koor, harmonie, kamermuziek e.d.) worden andere akoestische eisen aan een zaal gesteld
dan voor spraak. Bovendien lopen de eisen ook nog uiteen tussen de verschillende soorten
muziek. De verschillen hebben vooral betrekking op de vroege reflecties en de nagalmtijd.
In tegenstelling tot spraak is het voor muziek essentieel dat de vroege reflecties grotendeels
van opzij komen: laterale reflecties. Voorts is het van belang dat zij elk afzonderlijk niet te
sterk zijn; vele uit verschillende richtingen komende reflecties zorgen voor de gewenste
ruimtelijkheid van het geluid dat tot uiting komt in het akoestisch contact van de luisteraars
met de musici en wat wel wordt genoemd het ‘meezingen van de zaalwanden’. Met name
rechthoekige (Concertgebouw, Amsterdam; figuur 11) en zeshoekige (De Doelen, Rotterdam; figuur 11) zaalvormen zijn hiervoor gunstig; waaiervormige zalen daarentegen niet.
De laterale reflecties en de nagalm hebben voor de muziek-akoestiek vooral tot doel te bereiken:
- een volle, ruimtelijke klank
- het zichzelf en elkaar kunnen horen van de musici.

2

1A

3

2
Fig. 11. Plattegronden, boven:
Concertgebouw
Amsterdam,
beneden:
De Doelen
Rotterdam
[Beranek, 2003].
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De sterkte van de galm, dat wil zeggen het geluidniveau van het begin van de nagalm, is
van belang om dit te bereiken. Het is van belang op te merken dat een goede nagalmtijd essentieel is voor een goede akoestiek. Is de nagalmtijd niet juist, dan kàn de akoestiek niet
aan de eisen voldoen, ook al zijn de overige zaaleigenschappen optimaal. Anderzijds betekent een goede nagalmtijd uiteraard niet dat de overige akoestische eigenschappen van ondergeschikt belang zijn. De vereiste nagalmtijd is afhankelijk van het gebruiksdoel van een
(muziek-)theaterzaal:
- spraak, elektronisch versterkte spraak en muziek : 0,8 à 1,2 seconde
- operette
: 1,3 à 1,5 seconde
- opera, ballet
: 1,4 à 1,6 seconde
- kamermuziek
: 1,2 à 1,6 seconde
- symfonische muziek
: 1,7 à 2,2 seconde
- koor, orgel
: 2,5 à 3,5 seconde
Deze waarden gelden voor de middelhoge tonen (octaafbanden van 500 en 1000 Hz); bij de
lage tonen (125 en 250 Hz) mag de nagalmtijd wat langer zijn voor een warme klank en bij
de hoge tonen wat korter, echter niet teveel daar dit ten koste gaat van de helderheid en de
glans van het geluid.
THEATER DILIGENTIA
III.3. Aanpak
Tijdens de ontwerpfase is de akoestiek van de zaal uitgebreid gemeten met als doel de relevante eigenschappen in objectief toetsbare getallen vast te leggen en om aan de hand daarvan te kunnen bepalen welke verbeteringen wenselijk respectievelijk mogelijk zijn. Daarnaast is de toenmalige akoestiek ook nog voor subjectieve beoordeling vastgelegd tijdens
een strijkkwartetconcert van de Stichting voor Kamermuziek. Dit is gedaan door middel
van digitale kunsthoofdopnamen op enkele plaatsen in de zaal, een techniek waarmee de
zaalklank inclusief alle ruimtelijkheid natuurgetrouw wordt weergegeven.
Zowel de objectieve metingen als de geluidopnamen zijn na het gereed komen van de renovatie herhaald voor een juiste beoordeling van de nieuwe akoestiek en voor vergelijking
met de oude.
III.4. Beoordeling van de akoestiek van vóór 2003
Voordat met de renovatie van de zaal werd begonnen, is eerst de akoestiek van de bestaande zaal in kaart gebracht. Dat de zaal van Diligentia een akoestisch goede reputatie heeft
voor kamermuziek, wordt door de metingen bevestigd. Dat deze zaal desalniettemin ook
zijn tekortkomingen heeft blijkt er eveneens uit. Deze bevindingen kunnen als volgt worden samengevat.
De goede eigenschappen:
- het zaalvolume (de inhoud is ca. 1.700 m3 plus ca. 300 m3 voor de concertkoepel op het
podium, in totaal ca. 2.000 m3) zorgt samen met de nagalmtijd voor de juiste luidheid
- de rechthoekige zaalvorm, de balkonvorm en de ornamentiek zorgen ervoor dat het publiek als het ware omspoeld wordt met geluid. Hierdoor is er een goede akoestische betrokkenheid van het publiek bij de muziek en de musici
- de concertkoepel verhoogt het geluidniveau op het podium met ca. 3 dB, wat veroorzaakt
wordt door de geluidreflecterende stuclaag. Deze reflecties bevorderen de samenspelcondities.
De slechte eigenschappen:
- de nagalmtijd is als gevolg van het relatief kleine volume (ca. 4 m3) per zitplaats kort, nl.
0,8 à 0,9 seconde (gemeten voor de middelhoge tonen, zoals gebruikelijk). Dit is aan de
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korte kant voor kamermuziek. Voor een zaal van deze grootte zou 1,2 à 1,4 seconde ideaal zijn. Vanwege de eerder genoemde eigenschap dat het publiek goed omspoeld wordt
door het geluid valt dit minder op, temeer daar de lage-tonen-galm en de hoge-tonen-galm
goed in verhouding zijn met de middelhoge-tonen-galm. De invloed van de in de concertkoepel hangende toneelgordijnen (friezen en achterdoek) op de nagalmtijd is klein. Wel
hebben zij een negatieve invloed op de boventonen in de vroege reflecties, zowel naar de
zaal als terug naar het podium
- de ronde vorm van de concertruimte op het podium heeft als grote nadelen dat door de
brandpuntwerking:
• het geluid vooral frontaal de zaal in gaat, wat ten koste gaat van de ruimtelijkheid
• het geluid van de instrumenten zich niet goed kan mengen en de balans tussen de instrumenten afhankelijk is van hun plaats
• de afwezigheid van effectieve geluidverstrooiing op de zaalwanden teveel harde reflecties geeft. Dit geeft ook enige ongewenste kleuring aan het geluid.
Figuur 12 geeft een indruk van de zaal in de oude situatie.

Fig. 12. Theater Diligentia voor de renovatie.
III.5. De nieuwe akoestiek van Theater Diligentia (na oplevering 2004)
De doelstelling met betrekking tot de akoestiek was het goede te behouden en waar wenselijk en mogelijk de akoestiek te verbeteren.
Vóór de renovatie was de nagalmtijd in de theatersituatie 0,7 seconde. Na de renovatie is
de nagalmtijd in de zaal toegenomen tot 0,9 seconde in de theatersituatie. Een dergelijke
verlenging van de nagalmtijd is met name het gevolg van het extra volume dat de zaal heeft
gekregen door de uitbreiding van de toneeltoren en de vernieuwde materialen in de zaal.
Met de sloop van de concertkoepel zijn dus ook de hierdoor veroorzaakte problemen verdwenen. Deze sloop was toch al noodzakelijk vanwege de voor theatervoorstellingen vereiste toneeltoren.
Voor concerten is een gesloten concertkamer ontworpen, die bestaat uit ophijsbare wanden
en plafondkaatsers. Als materiaal is gekozen voor multiplex panelen van voldoende gewicht
om het gehele frequentiegebied van lage tot hoge tonen te reflecteren.
Wanneer de concertkamer is opgesteld, zijn alle toneelgordijnen bovenin de toneeltoren opgehesen, zodat het gedeelte boven de concertkamer volledig akoestisch wordt ontkoppeld
van het volume in de concertkamer en het zaalvolume.
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Figuur 13 geeft een beeld van Diligentia in de nieuwe situatie.

Fig. 13. Theater Diligentia nieuwe situatie.
In onderstaande tabellen zijn de gemeten nagalmtijden in respectievelijk de theatersituatie
en de concertsituatie vóór en na de renovatie weergegeven. Figuur 14 geeft een en ander
grafisch weer.
Tabel 1: Nagalmtijden in seconde in de theatersituatie
Situatie
Frequentie [Hz]
125
250
500
Voor de renovatie
0,9
0,8
0,7
Na de renovatie, diep toneel
1,0
0,8
0,9
Na de renovatie, ondiep toneel 1,0
0,9
0,9

1000
0,7
0,8
0,9

2000
0,8
0,8
0,9

4000
0,8
0,8
0,8

500/1000
0,7
0,85
0,9

Tabel 2: Nagalmtijden in seconde in de concertsituatie
Situatie
Frequentie [Hz]
125
250
500
1000
Voor de renovatie
0,9
0,8
0,8
0,8
Na de renovatie
1,3
1,2
1,2
1,1

2000
0,9
1,1

4000
0,8
1,0

500/1000
0,8
1,15

De nagalmtijd in de nieuwe theatersituatie maakt het voor een spreker minder vermoeiend
om een zaal toe te spreken. Bovendien krijgt de spreker meer geluid terug op het podium
van het publiek, wat in het algemeen als zeer positief wordt ervaren.
De nagalmtijd in de concertsituatie is verlengd van ca. 0,8 seconde naar 1,2 seconde in de
vernieuwde situatie. Omdat de concertkamer een groter volume heeft dan de oude koepel
en omdat de toneelgordijnen in de toneeltoren worden opgeborgen, is de nagalmtijd iets langer dan in de oude situatie. De nagalmtijd blijft echter kort. Zoals blijkt uit het overzicht
dat gegeven wordt in onderstaande Tabel 3 is, heeft de verbetering van de nagalmtijd er toe
geleid dat de zaal in de concertsituatie zich goed laat meten met gerenommeerde zalen.

De akoestiek in de gerenoveerde theaterzaal van Diligentia

57

Diligentia

Theatersituatie
1,4 1,2 -

Nagalmtijd [s]

1,0 0,8 -

∆
∆

•

•

∆

∆

•

•

500

1000

•∆

∆

2000

4000

•

0,6 0,4 0,2 0,0 -

125

250

•

Voor renovatie
Na renovatie, diep toneel

∆

Na renovatie, ondiep toneel

Frequentie [Hz]

Concertsituatie
1,4 ∆
∆

1,2 -

∆
∆

∆

∆

1,0 -

Nagalmtijd [s]

•
0,8 -

•

•

•

500

1000

•

•

0,6 0,4 0,2 0,0 -

•

∆

125

250

Voor renovatie
Na renovatie

2000

4000

Frequentie [Hz]

Fig. 14. Gemeten nagalmtijden vóór en na de renovatie.
Tabel 3: Overzicht kamermuziekzalen
Zaal
Kleine zaal Concertgebouw, Amsterdam
Kleine zaal Schauspielhaus, Berlijn
Wienersaal Mozarteum, Salzburg
Higashitotsuka Hall, Kanagawa
Diligentia, ’s-Gravenhage

Volume
(m3)

Aantal
stoelen

Nagalmtijd (sec)
(500/1000 Hz)

2190
2150
1070
3576
3000

478
440
209
482
500

1,25
1,08
1,11
1,18
1,15

De akoestiek in de gerenoveerde theaterzaal van Diligentia

58

Diligentia

De concertkamer is akoestisch regelbaar. De zijwanden kunnen verreden worden om de
breedte te variëren en de plafondkaatsers zijn qua hoogte en richting elektrisch computergestuurd instelbaar. Met deze voorziening kan dus de akoestiek worden fijngeregeld.
Zowel de concertkamerwanden als de zaalwanden zijn voorzien van diffuserende panelen,
die het geluid een aangenaam mild karakter geven, op dezelfde wijze als de ornamenten in
uitbundiger gedecoreerde zalen dat doen. Denk daarbij aan zalen in barokke paleizen en de
kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam.
Een parameter om de ruimtelijkheid objectief te beoordelen is laterale energie fractie. Dit
is de verhouding van de laterale energie, dat wil zeggen geluid dat van opzij komt, ten opzichte van de totale energie die een luisteraar bereikt. Algemeen gangbare waarden voor de
gewenste laterale energie fractie bij muziek liggen tussen 0,10 en 0,35. Voor spreekzalen
mogen de waarden wat lager zijn, maar niet al te laag, omdat dit ten koste gaat van de ambiance voor het publiek. In de onderstaande figuur is de laterale energie fractie zowel vóór
als na de renovatie weergeven voor de concertsituatie.
Concertsituatie
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Fig. 15. Gemeten laterale energie vóór en na de renovatie.
Zoals blijkt uit de figuur is er in de concertsituatie een verbetering van de hoeveelheid laterale energie ten opzichte van de situatie vóór de renovatie. Op het gehoor betekent dit een
toegenomen ruimtelijkheid. Dit is enerzijds het gevolg van de nieuw geplaatste diffusoren
in de zaal, anderzijds het gevolg van de nieuwe concertkamer waardoor de projectie van de
muziek in de zaal, alsmede de samenspelcondities op het toneel, verbeterd zijn.
III.6. Akoestische kwaliteit van de stoelen
Tijdens het ontwerpproces is veel aandacht besteed aan de akoestische kwaliteit van de
stoelen. Vanuit akoestisch oogpunt is het belangrijk dat de stoelen in onbezette situatie eenzelfde akoestische werking hebben als wanneer deze bezet zijn. In verschillende zaalsituaties zijn daarom metingen uitgevoerd.
Tijdens de eerste serie metingen was de zaal volledig afgewerkt, alleen de stoelen waren nog
niet geplaatst in de ruimte. Daarnaast was tijdens deze meting de toneelstoffering nog niet
ingehangen in de toneeltoren. De orkestkamer was omhoog getrokken in de toneeltoren.
Nadat de stoelen geplaatst waren in de zaal, zijn er wederom metingen uitgevoerd. Tijdens
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deze metingen was de situatie identiek aan de situatie tijdens de eerste meetsessie, met dien
verstande dat tijdens deze laatste metingen het voordoek wel was opgehangen in de toneeltoren. Hiervoor is een correctiefactor opgenomen bij het berekenen van de resultaten.
In de figuur is een overzicht weergegeven van de meetresultaten alsmede waarden uit de literatuur [LIT 2] voor respectievelijk licht, gemiddeld en zwaar beklede stoelen. In het algemeen kan gesteld worden dat een stoel in akoestisch opzicht bezet en onbezet gelijk is
wanneer deze gemiddeld tot zwaar bekleed is.
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Fig. 16. Absorptie van de stoelen.
Zoals de resultaten aantonen komt de absorberende kwaliteit van de stoelen overeen met gemiddeld tot zwaar beklede stoelen. Als gevolg hiervan zijn de akoestische verschillen in de
zaal tussen onbezette en bezette situatie minimaal, waarmee een goede akoestiek gewaarborgd is, onafhankelijk van de mate van bezetting van de zaal.
III.7. Conclusies
Een van de doelstellingen bij de renovatie is geweest om de geroemde akoestiek van het
theater te handhaven en zo mogelijk te verbeteren op punten waar dit zinvol c.q. mogelijk
was.
Zoals blijkt uit de metingen is na de renovatie de akoestiek van de zaal met betrekking tot
de theatersituatie nauwelijks veranderd ten opzichte van de situatie vóór de renovatie. Wel
zijn de storende kleuring bij bepaalde frequenties en de flutterecho tussen de zijwanden met
succes bestreden.
Met betrekking tot de concertsituatie zijn de veranderingen ten opzichte van de oude situatie wat duidelijker aanwezig. De nagalmtijd in de nieuwe concertsituatie is ca. 1,2 seconde en met betrekking tot de balans tussen vroeg en laat geluid alsmede de ruimtelijkheid van
de zaal is de situatie sterk verbeterd. Dit is het directe gevolg van een juiste hoeveelheid en
juiste plaatsing van diffuserende elementen in de zaal alsmede van een goed vormgegeven
en gematerialiseerde orkestkamer op het podium. Vergelijken we de resultaten met een aantal als goed gekwalificeerde buitenlandse zalen, dan blijkt dat de zaal in de concertsituatie
zich daarmee goed laat meten.
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De geluidabsorptie van de stoelen voldoet aan de verwachtingen en zorgt ervoor dat de
akoestiek niet of nauwelijks waarneembaar afhangt van de publieksbezetting.
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MUZIEK UITVOERING
Na afloop van de lezing van ir W.C.J.M. Prinssen werd door Mr P. Wackie Eysten (piano)
en ir G. de Groot (viool) in de muziekkamer van de gerenoveerde zaal van Diligentia gemusiceerd om de akoestiek van de zaal te laten beleven.
Het programma luidde: het eerste deel (Allegro risoluto) uit de Sonatine (G grote terts, opus
100) van Antonin Dvorak en het tweede deel (Allegretto) uit de Sonate (a kleine terts, opus
105) van Robert Schumann.
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PLAATTEKTONIEK EN AARDSE RISICO’S
door
Prof. dr S.A.P.L. Cloetingh
ISES/Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Inleiding
De theorie van de plaattektoniek leidde in de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw tot
een revolutie in het wetenschappelijk denken over de aarde. Deze theorie heeft als basisprincipe het bestaan van een systeem van starre platen die ten opzichte van elkaar bewegen
door horizontale verschuivingen. Het opbouwen en ontladen van spanningen aan het aardoppervlak vinden juist in deze bewegingszones plaats. Het feit dat aardbevingsactiviteit
vooral optreedt daar waar platen met elkaar botsen (zoals bij de Himalaya’s) of onder elkaar schuiven (zoals bij Sumatra), is een bevestiging van deze theorie.
De motor van de plaatbewegingen is het omhoogkomen van warm mantelmateriaal onder
oceanische ruggen (spreidingscentra) en het vervolgens afkoelen wanneer het gespreid
wordt vanaf de oceanische rug. Deze afgekoelde laag (de zogenaamde lithosfeer) drijft op
de onderliggende warme mantel (de zogenaamde asthenosfeer). De dikte van de lithosfeer
kan in de oceanen aangroeien tot ruim 100 km voor de oudst voorkomende oceanische
lithosfeer, die maximaal 200 miljoen jaar oud is.
De plaattektoniek verklaart de vorming van oceanen door het opbreken van continenten.
Ook het onderschuiven van oceanische platen onder continenten (subductie) en het botsen
van continenten worden adequaat door deze theorie verklaard.
De horizontale bewegingen in onze dynamische aarde zijn spectaculair (1-10 cm/jaar) en
met aardgericht ruimteonderzoek, gebruikmakend van moderne satelliettechnologie, nauwkeurig te meten.
De ontdekking van de plaattektoniek kan niet los worden gezien van de grote inspanning
geleverd in de jaren zestig om nauwkeurig de structuur van de oceaanbodem in kaart te
brengen. Het zijn deze studies die het bestaan van spreidende oceaanruggen en subductiezones hebben aangetoond. Veel van dit werk in de oceanen was gemotiveerd vanuit de militaire behoefte van de grootmachten VS en USSR ten bate van hun onderzee-operaties.
Daarnaast maakten seismologische netwerken, geïnstalleerd voor de verificatie van nucleaire explosies, het mogelijk tot een veel nauwkeuriger beeld te komen van de ruimtelijke
verdeling van aardbevingen. Conform de voorspellingen van de theorie bleken deze in belangrijke mate geconcentreerd te zijn bij de plaatgrenzen.
Een andere doorbraak kwam vanuit boringen in de oceaanbodem, die leidden tot nauwkeurige dateringen van de ouderdom van de oceanen en tot een reconstructie van de horizontale plaatbewegingen in de tijd.
De nadruk in dit onderzoek lag hiermee dus duidelijk op de oceanen en op de horizontale
bewegingen. De continenten, die ouderdommen kunnen bereiken tot meer dan 2 miljard
jaar, en de verticale bewegingen aan het aardoppervlak kregen relatief weinig aandacht. In
deze fase van het onderzoek (1966-1990) vond de theorie brede acceptatie in de westelijke
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wereld. In de voormalige Sovjet-Unie vond plaattektoniek weinig aanhang, gedeeltelijk
vanwege politieke redenen (de theorie werd gezien als een westerse uitvinding), maar ook
vanwege de geringe aandacht van de theorie voor verticale bewegingen en de evolutie van
de continenten, twee aspecten die juist voor het reusachtige uitgestrekte Sovjetimperium zo
belangrijk waren.
Het duurde tot Gorbatchov’s glasnost dat plaattektoniek in de Sovjet Unie in 1989 formeel
werd geaccepteerd.
Topografie en plaattektoniek
De horizontale bewegingen die leiden tot het breder worden van een oceaanbekken kunnen
oplopen tot enkele duizenden kilometers (zoals bijvoorbeeld bij de vorming van de Atlantische Oceaan). Tijdens dit proces koelt de oceanische lithosfeer af waardoor hij krimpt en
daalt. Dit leidt bijvoorbeeld tot een toename in de diepte van de Atlantische Oceaan van 2,5
km onder de Mid-Atlantische Rug tot ruim 5,5 km in de oudste delen van de Atlantische
Oceaan. Deze daling kan in eerste benadering worden beschreven als een functie van de
wortel van de ouderdom van de oceanische lithosfeer.
Hoewel minder spectaculair dan de horizontale bewegingen van de platen, is ook deze verticale beweging heel goed detecteerbaar. Inmiddels is gebleken dat de topografie van de
oceaanbodem een gevoelige ‘recorder’ is voor de processen in het inwendige van de aarde.
Afkoeling van een plaat leidt tot daling; opwarming door bijvoorbeeld een warme bovenmantel leidt tot opheffing. Het feit dat de oceaanbodem bedekt is met water voorkomt erosie en leidt tot een preservatie van de tektonische topografie.
Het is deze relatie tussen thermische verstoring van de lithosfeer en verticale beweging aan
het aardoppervlak die van cruciale invloed is voor de evolutie van de topografie van de continenten. Deze topografie is zeer gevarieerd, met gebergten en plateaus met hoogtes die
kunnen oplopen tot 8 km (Himalaya’s, Tibet) en met dalingsgebieden, de sedimentaire bekkens waar de afbraakproducten van deze gebergten worden opgeslagen.
Deze sedimentaire opeenvolgingen kunnen diktes bereiken tot zo’n 15 km (Kaspische Zee).
De studie van deze sedimentlagen levert essentiële informatie over de ouderdom van de
pakketten. Het sedimentarchief levert daarmee de sleutel tot de reconstructie van de geschiedenis van de topografie van de continenten en daarmee de kwantificering van de snelheden van de onderliggende tektonische processen.
Daarnaast zijn de sedimentaire bekkens van grote economische betekenis als de locaties
waar de voor de mens zo belangrijke energiebronnen (olie, gas, geothermische energie) en
zoet water zijn opgeslagen.
Het is dan ook vanuit zowel hun grote fundamentele belang als vanwege hun vitale rol in
de energievoorziening dat sedimentaire bekkenstudies een sleutelrol spelen in het moderne
plaattektonische onderzoek. Figuur 1 illustreert een aantal plaattektonische mechanismen
die kunnen leiden tot bekkenvorming in de continenten.
Kenmerkend is dat de gebieden waar bodemdaling plaats vindt vaak worden geflankeerd
door gebieden van opheffing. Een sterke lithosfeer onder depressie en topografisch hoog
zorgen voor een mechanische koppeling tussen de bron van de sedimentatie (het hoog) en
de put van de sedimentatie (de depressie). Interessant is ook dat deze gekoppelde systemen
in de continentale topografie zowel voorkomen bij de plaatbegrenzingen (botsingsgebergten zoals de Alpen en de Pyreneeën), maar ook in het inwendige van de platen, ver weg
(soms wel duizenden km verwijderd) van de plaatgrenzen, in het intraplaatdomein.
Intraplaattektoniek: Europa
De studie van de continentale topografie laat ons zien dat het inwendige van de continentale lithosfeer niet star is en dat binnen de continenten platen vervormen. Seismologisch onderzoek toonde aan dat de bovenmantel onder West- en Centraal Europa relatief warm is ten
opzichte van de bovenmantel onder het geologisch veel oudere Oost-Europese platform
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Fig. 1. Mechanismen van de vorming van topografie en sedimentaire bekkens in de continenten. Linksboven: de vorming van een slenk (bijv. de Rijnslenk) en een extensie bekken (bijv.
de Noordzee en het Pannoonse bekken) door rek en lokale verdunning van de korst en lithosfeer. Hierbij komt warme asthenosfeer onder het bekken omhoog. Rechtsboven: onderschuiving van lithosfeer, korstverdikking en opheffing bij botsingen van tektonische platen (bijv. de
Karpaten en de Alpen). Linksonder: opheffing van de lithosfeer door een thermische verstoring in de onderliggende bovenmantel (pluim). Door thermische uitzetting vindt opheffing
plaats (bijv. de Eifel). Rechtsonder: plooiing van de lithosfeer als gevolg van horizontale
compressie. De opgeheven gebieden worden geërodeerd en het afbraakproduct (sediment)
wordt afgezet in het daarnaast gelegen dalingsgebied.

(Goes et al., 2000). Dit leidt tot een aanzienlijke verzwakking van de lithosfeer onder Westen Centraal Europa.
Daarnaast bleek uit studies van de seismische haard en uit analyse van de vervorming van
boorgaten dat de Europese lithosfeer onder horizontale spanning staat. Deze spanning is het
gevolg van plaattektonische krachten die aangrijpen bij de plaatgrenzen. Bijzonder is dat
deze spanningen over duizenden km worden voortgeplant vanaf bijvoorbeeld de botsingszones in de Alpen tot in het Noordzeegebied. Deze spanningen kunnen vooral in relatieve
zwakke lithosfeer leiden tot plooiing. De ruimtelijke verdeling van aardbevingsactiviteit illustreert de vervorming van het inwendige van de platen treffend (Fig. 2).
Hoewel aardbevingsactiviteit (en in het bijzonder de zware aardbevingen) geconcentreerd
is in het Middellandse Zeegebied (de botsingszone van Afrika en Europa), is er sprake van
concentratie van aardbevingsactiviteit in een groot aantal regio’s binnen in de Europese plaat,
ver weg van de plaatgrenzen.
Aardbevingen blijken voornamelijk voor te komen op de begrenzing van zwakke en sterke
lithosfeer en in gebieden waar bestaande breuksystemen gereactiveerd kunnen worden door
de tektonische spanningen. Voorbeelden hiervan zijn de Rijnslenk, met uitlopers in Zuidoost-Nederland (de Roerdalslenk met een aardbeving met magnitude 5,8 in 1992 in de regio Roermond) en de Karpatenboog in Oost-Europa, waarschijnlijk één van de meest risicovolle gebieden op het Europese continent voor aardbevingen.
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Fig. 2a. Topografische
kaart van Europa met
intraplaatgebieden met
recente opheffing (cirkels met plus symbolen) en daling (cirkels
met minus symbolen).
Natuurlijke laboratoria
waar we neotektonische invloeden op
Europa’s intraplaat
continentale topografie
onderzoeken zijn aangegeven met vakken:
(1) het KarpatenboogPannoonse bekken systeem. (2) Het NoordWest Europese platform, met de Rijndalslenk en de
Nederlandse delta.

2b. Seismiciteitkaart
(aardbevingen met
donkere stippen
aangegeven) van
Europa, ter illustratie
van huidige actieve
intraplaattektoniek.

In beide gebieden gaat het opbouwen en ontladen van tektonische spanningen ook gepaard met
belangrijke verticale bewegingen manifest in de landschapsontwikkeling van deze gebieden.
Beide gebieden zijn de afgelopen jaren uitvoering onderzocht (Cloetingh et al.,1993 a, b) in het
kader van Europese onderzoeksprogramma’s gecoördineerd door onderzoekers van de toponderzoekschool ISES (Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Science), waarbinnen wordt samengewerkt door de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Utrecht en
de Technische Universiteit Delft.
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Fig. 3. Topografie en verdeling
van aardbevingen in de Rijnslenk.
De aardbevingactiviteit (donkere
stippen) is geconcentreerd langs
de randbreuken van het slenksysteem. Opvallend is het hoge
niveau van seismiciteit aan de zuidelijke begrenzing van de
Rijnslenk in de regio Basel.
De Rijnslenk en aangrenzende
gebieden
Slenken, zoals de Rijnslenk, zijn
structuren in de continenten
waardoor een depressie is ontstaan die vaak aan weerskanten
wordt begrensd door een hoog,
de zogenaamde horst.
In het geval van de Rijnslenk is
de slenk zelf zo’n 50 km breed,
met aan weerskanten de Vogezen en het Zwarte Woud. De
Rijnslenk maakt deel uit van een
veel groter slenksysteem: het
Europese Cenozoïsche Slenksysteem, dat vanaf de Westelijke
Middellandse Zee parallel aan
de West-Alpen via een zijschuiving bij Basel via de Rijnslenk doorloopt naar Nederland.
De vorming van zo’n slenksysteem kan gevolgd worden door de vorming van een oceaanbekken als het continent door het proces van rek opbreekt (Ziegler en Cloetingh, 2004). Dit
proces heeft geleid tot de vorming van o.a. de Rode Zee en de Atlantische Oceaan. Dit stadium van opbreken van het continent is in het Europese Cenozoïsche Slenksysteem niet bereikt. Toch vormt dit systeem duidelijk een zwakke plek in de Europese lithosfeer, met een
concentratie van deformatie zoals we ook uit de locatie van aardbevingen kunnen afleiden
(zie fig. 3). Met name de stad Basel aan de Zuidelijke punt van de Rijnslenk bevindt zich in
een regio met relatief hoge seismische activiteit. Basel is verwoest door een aardbeving in
de 14e eeuw. Kenmerkend is het regelmatig met korte tijdsintervallen voorkomen van lichte
aardbevingen, terwijl zwaardere aardbevingen, zoals de Basel- en Roermondbevingen met
een veel lagere frequentie voorkomen, in de orde van eens per 1000 jaar. Juist dit fenomeen
maakt het moeilijk deze bevingen in de tijd te voorspellen en daarmee zo gevaarlijk.
Daar waar we bij actieve plaatranden veelal genoeg hebben aan instrumentele registratie
door seismometers die operationeel zijn sinds de komst van de eerste seismologische observatoria, moeten we bij de intraplaatseismiciteit terug tot veel langere tijdreeksen van
breukbewegingen vastgelegd in het sedimentregister. Deze tak van wetenschap, de paleoseismologie maakt gebruik van technieken zoals het graven van sleuven in de ondergrond en
het opnemen van seismische secties om heel nauwkeurig de breukbewegingen en fossiele
aardbevingen van de laatste 10.000 jaren in kaart te brengen (Cloetingh en Cornu, 2005).
Uit dit type onderzoek is gebleken dat de Rijndalslenk gekarakteriseerd is door een veel hoger niveau van seismische activiteit dan tot dusverre gedacht. Ook blijkt dat breuken veel
meer voorkomen en doorlopen tot aan het maaiveld met duidelijk herkenbare expressies in
de geomorfologie. Zo laten seismische profielen zien dat de loop van de Maas duidelijk
beïnvloed is door de positie van de breuken in de Roerdalslenk.
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Fig. 4. Topografie van
Nederland en aangrenzende gebieden. Grijze lijnen
(NW-ZO) markeren gereactiveerde basis Tertiair
breuken in de ondergrond.
Cirkels geven aan de verspreiding van aardbevingen (zowel tektonische als
door menselijk handelen
geïnduceerde).

Fig. 4 laat een kaart zien met daarop de locatie van de belangrijkste breuksystemen in de
Nederlandse ondergrond. De breuken hebben een NW-ZO oriëntatie en zijn gevormd in het
Paleozoïcum (300 miljoen jaar geleden). Deze breuken markeren ook nu nog de zwakkere
plekken in de Nederlandse ondergrond: hier zien we een concentratie van aardbevingsactiviteit. Opmerkelijk genoeg betreft het hier niet alleen de natuurlijke bevingen maar ook
door de mens geïnduceerde bevingen, onder meer als gevolg van gaswinning in de Nederlandse ondergrond.
De Nederlandse delta is een dalingsgebied. Figuur 5 laat zien dat met name het westelijke
gedeelte van Nederland daalt met een snelheid van de orde van grootte van 0,1 mm/jaar. Het
betreft hier de huidige daling, afgeleid uit waterpasmetingen van Rijkswaterstaat. Deze daling is het gevolg van een veelvoud van processen, zoals onder meer een stijging van de
zeespiegel en inklinking van de ondergrond. Interessant genoeg blijkt er ook een tektonische component in het dalingspatroon herkenbaar. De NW-ZO oriëntatie van de breuksystemen (Fig. 4) vinden we terug in het patroon van de daling (Fig. 5). De Nederlandse kust
is kwetsbaar en een correlatie kan worden afgelezen in fig. 5 tussen gebieden met sterke daling en gebieden met terugtrekkende duinen.
Tegelijkertijd met de daling in de Nederlandse delta vindt opheffing plaats in het gebied van de
Ardennen en Eifel. Hier is de opheffingsgeschiedenis nauwkeurig gereconstrueerd uit de studie
van rivierterrassen. Figuur 6 laat de contouren van de opheffing zien. De Ardennen vormen een
oud Paleozoïsch massief, terwijl de Eifel een gebied is met jong vulkanisme en kratermeren.
De oorzaak van de opheffing van deze gebieden, midden in het Europese continent, was tot
voor kort volstrekt onduidelijk. Recent heeft seismologisch onderzoek (Ritter et al., 2001)
aangetoond dat de structuur van de bovenmantel onder dit gebied erg bijzonder is. Zowel in
de snelheden van de Primaire (P) als van de Secondaire (S) golven zien we een afname van
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Fig. 5. Contouren van
bodemdaling afgeleid
uit geodetische waterpasstudies. Een kanteling treedt op naar het
NW met differentiële
bewegingen in het bijzonder in de
Roerdalslenk en de
Peelhorst. In het diagram links wordt aangegeven de landwaartse terugtrekking van
de duinen bij de kust
in de snel dalende
gebieden in het westen
van Nederland.
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Fig. 7. Driedimensionale geometrie van de mantelpluim (warme kolom) onder het
Eifel-Ardennen gebied.
een paar procent. Deze afname wordt geïnterpreteerd als een lokale toename in de temperatuur in de bovenmantel. We zien in fig. 7 dat we kunnen spreken van een omhoog stijgende
warme kolom die zich uitstrekt van een diepte van 400 km tot aan het aardoppervlak. Zo’n
‘babyplume’ kan zowel het vulkanisme onder de Eifel verklaren als het opheffen door thermische uitzetting van de lithosfeer die aan de onderkant wordt opgewarmd door deze mantelpluim.
Het Pannoonse bekken – Karpatenboog Systeem
Het Pannoonse bekken, met als belangrijk onderdeel de Hongaarse laagvlakte, is een van de
grootste en meest in het oog springende sedimentaire bekkens van Europa. Net als het Noordzeebekken is het gevormd door rek. Het verschilt van het Noordzeebekken in drie opzichten:
1. Het is een veel jonger bekken;
2. Het ligt niet onder water
3. Het bevindt zich binnen de boog van een aangrenzend gebergte systeem (de Karpaten).
In het Engels wordt een bekken als het Pannoonse bekken aangeduid als ‘back-arc basin’.
Fig. 8 laat in cartoonvorm de belangrijkste eigenschappen van het Pannoonse bekken-Karpaten Systeem zien. De korst en lithosfeer van het Pannoonse bekken zijn verdund door het
oprekken. Onder de Karpatenboog vindt westwaartse onderschuiving van de aangrenzende
lithosfeer plaats. Bij deze onderschuiving treedt bekkenvorming op in het voorland van het
Karpatengebergte. Deze voorland-bekkens worden gevuld met sedimenten die worden afgeërodeerd van de omhoogkomende Karpaten.
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Fig. 8a. Cartoon van de huidige tektoniek van het Pannoonse bekken-Karpaten systeem.
Onderschuiving van de lithosfeer onder de Karpaten is gestopt en de gesubduceerde plaat is
opgebroken en gedeeltelijk afgebroken. Daardoor eindigt de oorspronkelijke extensie
in het Pannoonse bekken en is het huidige spanningsveld compressief.

Fig. 8b. Topografie van het Pannoonse bekken-Karpaten systeem. De lijnen markeren de
oriëntatie van het huidige horizontale spanningsveld.
De plus- en min-symbolen geven de gebieden aan met Kwartaire opheffing en daling.
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Fig. 9. Ruimtelijke verdeling
van opheffing en erosie
langs de Roemeense
Karpaten afgeleid uit isotopen-geochemische studies
en diktes van sedimentpakketten in het voorlandbekken. Getallen in ellipsen
geven het tijdstip van het
begin van de opheffing aan
(in miljoen jaar). De vierkanten geven aan het tijdstip
van de belangrijkste bekkendaling. Opvallend zijn de
belangrijke verschillen in
opheffingsouderdommen
langs de Karpatenboog, terwijl de belangrijkste sedimentatie periode gelijktijdig
optreedt langs de hele boog.
Breukstructuren controleren
de geometrie van de belangrijkste depressie, het
Focsani bekken.
Fig. 9 geeft een beeld van de erosie en sedimentatiegeschiedenis van de Roemeense Karpatenboog en de aangrenzende voorlandbekkens. Wat opvalt, is dat aan de Noordelijke en
Westelijke uiteinden van de boog de erosie 12 miljoen jaar geleden is begonnen, terwijl de
erosie van de boogzone pas 4 miljoen jaar geleden startte. In die geologisch gezien korte
tijdsspanne is een kleine 5 km gesteente afgeërodeerd. Het sediment is afgezet in met name
het voorlandgebied in de boogzone. Dit bekken dat begrensd wordt door twee grote randbreuken staat bekend als de Focsani depressie. Hier is een pakket van tien km sediment afgezet. Dit gebied dat nog steeds daalt, is ook het gebied waarin de aardbevingsactiviteit in
de Karpaten is geconcentreerd. Deze regio is ook het meest kwetsbaar is voor overstromingen door zijn snelle bodemdaling (Cloetingh et al., 2005).
Het Pannoonse bekken-Karpaten Systeem is in vele opzichten bijzonder:
• Het Pannoonse bekken is het warmste en daardoor zwakste onderdeel van de bekkens in
de continentale lithosfeer van Europa;
• De botsing bij de Karpatenboog is tot een eind gekomen en het lijkt erop dat de lithosfeer
plaat onder de boog aan het afscheuren is (Wortel en Spakman, 2000; Cloetingh et al.,
2004) waardoor de opheffing nog verder wordt versterkt;
• In deze fase is er geen ruimte meer voor verdere expansie van het Pannoonse bekken, terwijl het horizontale spanningsveld in de lithosfeer in het Pannoonse bekken verandert van
rek naar druk.
Door de combinatie van een heel zwakke lithosfeer en een heel hoog niveau van horizontale druk vindt grootschalige plooiing van de lithosfeer in dit gebied plaats. Dit proces zorgt
voor een afwisseling van hoog’s en laag’s in het gebied en voor een hoog niveau van tektonische activiteit.
Maatschappelijke aspecten: Milieutektoniek
Uit het bovenstaande blijkt dat het inwendige van de Europese continentale lithosfeer veel
dynamischer is dan tot voor kort aangenomen. Ook blijkt dat horizontale en verticale be-
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wegingen geconcentreerd zijn in een aantal tektonische structuren. Vooral de slenksystemen
van Europa en de sedimentaire bekkens blijken de zwakke plekken te zijn in de ver van star
zijnde Europese lithosfeer. Topografische veranderingen aan het aardoppervlak blijken in belangrijke mate aangestuurd te worden vanuit processen in de diepe aarde. Het samenspel van
horizontale spanningsvelden die aangrijpen op een door een warme bovenmantel verzwakte lithosfeer onder Centraal en West-Europa, is daarbij belangrijk. Topografische veranderingen
hebben belangrijke gevolgen voor het aardse milieu. Grootschalige veranderingen in topografie veranderen het klimaat op lange geologische tijdschalen. Op korte tijdschalen kunnen
veranderingen in topografie in actieve opheffingsgebieden leiden tot aardverschuivingen terwijl snelle bodemdaling in bekkens en delta’s het overstromingsgevaar kan doen toenemen.
Het Karpatensysteem is hiervan een sprekend voorbeeld. Ook in Nederland, met zijn kwetsbare delta met een hoog niveau van menselijk ingrijpen in het natuurlijke systeem, werkt het
grondpatroon van breuken in de ondergrond door in de totale respons van het aardse systeem.
Fig. 10 laat een kaart zien van de in topografisch opzicht kwetsbare gebieden in Europa.
Naast de gebergteketens (zoals de Karpaten), de kustgebieden (zoals de Nederlandse delta),
vallen ook op de continentale hellingen die de overgang markeren van het continentale plat
naar de diepere delen van de oceaan. Ook hier vinden we steile topografische hoogteverschillen, die kunnen leiden tot onderzeese aardverschuivingen.

Fig. 10. Ruimtelijke verspreiding van gebieden met verhoogde natuurlijke risico’s, die in
relatie staan met tektoniek en topografie in Europa.
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Een ander gebied dat eruit springt, is het eerder besproken Rijnslenk systeem. Hier bevindt
zich de grootste concentratie van bevolking en infrastructuur in Europa. Het samenvallen van
een concentratie van natuurlijke risico’s en intensief landgebruik is een gegeven in Europa.
Dit geldt ook voor de gebieden met een relatief hoog niveau van aardbevingsactiviteit.
Voorbeelden zijn de al eerder genoemde Rijndalslenk, maar ook het Pannoonse-bekken/
Karpatensysteem met zijn hoge niveau van seismische activiteit in het Focsani bekken. Ook
in andere delen van dit uitgestrekte gebied is aardbevingsactiviteit wijdverspreid en dat in
een regio met een groot aantal kerncentrales. Bij de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt
inmiddels in deze regio veel meer aandacht geschonken aan het karteren met behulp van
seismische opnamen van breuksystemen in de ondergrond, opdat bij de bouw van bijvoorbeeld de metrobuizen in de Donau (Budapest), bruggen en centrales deze breuksystemen
kunnen worden vermeden.
Het bovenstaande illustreert dat een multidisciplinaire procesgerichte benadering het beste
perspectief blijkt te bieden om tot goed onderbouwde scenario’s te komen van de natuurlijke risico’s in het inwendige van de continentale lithosfeer. Koppeling van verschillende
ruimte- en tijdschalen is daarbij essentieel. Het valideren van kwantitatieve modellen met
tijdreeksen op geologische schaal is een vereiste.
Het is deze verbinding tussen observeren en monitoren met geologische reconstructies en
proces modellering, die in het hart staat van de moderne vaste aardwetenschappen. Hiermee
is het onderzoek aan de plaattektoniek in een nieuwe fase gekomen. Met deze Systeem Aarde benadering is de plaattektoniek een verbindend element geworden, niet alleen voor de
studie van de oceanen, maar ook voor de continenten en de intraplaatgebieden. Vanuit de
basis van de plaattektoniek staat milieutektoniek voor een belangrijke uitdaging om met
steeds grotere precisie de informatie over het aardse systeem aan te leveren, die het leven
met natuurlijke risico’s en de daarbij te nemen afwegingen vereist.
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HOE MAAK JE EEN QUANTUMCOMPUTER?
door
Prof. dr ir J.E. Mooij
Kavli Institute of Nanoscience, Technische Universiteit Delft

Een quantumcomputer bestaat nog niet. Het is helemaal niet eenvoudig er een te maken,
maar als het lukt zal de quantumcomputer dingen kunnen doen die een gewone computer
nooit zal kunnen. Een aantal groepen in de wereld, waaronder die van ons in Delft, is bezig
om te proberen de eerste onderdelen van een eenvoudige quantumcomputer te maken.
Verschillende routes zijn mogelijk, niemand kan nu nog zeggen welke de beste zal zijn.
Wat is een quantumcomputer? Om dat te bespreken moet eerst over quantumtheorie gesproken worden. Voor het begrijpen van de bouw en de eigenschappen van atomen, moleculen,
metalen of halfgeleiders is de quantumtheorie essentieel. Elke fysicus of chemicus wordt
daarin onderwezen. Minder algemeen bekend zijn bijzondere aspecten als superpositie en
verstrengeling. Quantumsystemen blijken eigenschappen te hebben die niet passen in ons
normale, gezond-verstand wereldbeeld. Superpositie houdt in dat een quantumdeeltje op
twee plaatsen tegelijk kan zijn of dat het zowel naar links als naar rechts kan bewegen. Het
gaat dan niet over een statistische verdeling, dus soms hier en soms daar zijn. De toestanden hier/daar of naar links/naar rechts worden werkelijk gelijktijdig ingenomen. Als men
een meting doet om vast te stellen waar het deeltje is of welke snelheid het heeft, dwingt
het meetproces het quantumdeeltje om een van de twee toestanden te kiezen met de meetuitkomst die daarbij past. Er is een kansverdeling die vastligt als de aard van de superpositie goed bekend is. Er is geen onzekerheid voor de meting gedaan wordt, wel bij het meten
zelf.
Superpositie is een eigenschap die wel vreemd is, maar waar men gemakkelijk aan kan wennen. Veel moeilijker om aan te wennen en volstrekt in strijd met ons gezond verstand is het
begrip verstrengeling. Twee verstrengelde objecten hebben een mysterieuze ingebouwde
gemeenschappelijkheid. Als twee verstrengelde objecten A en B van elkaar verwijderd worden, zo dat geen enkel contact tussen de twee kan bestaan, zal toch een meetbare verandering optreden in B als een handeling wordt toegepast op A. Die verandering in B treedt op
voordat een lichtsignaal uit A kan aankomen bij B. Einstein noemde dit ‘spooky action at a
distance’ en geloofde er niet in. Toch volgt verstrengeling direct uit de quantumtheorie die
zo succesvol is in het beschrijven van de natuur op microscopische schaal. Verstrengeling
is aangetoond in experimenten. Superpositie en verstrengeling kunnen in een quantumcomputer nuttig gebruikt worden.
Een quantumcomputer (figuur 1) is opgebouwd uit quantum bits of qubits. Elk qubit heeft,
net als de gewone bits van een gewone computer, twee toestanden. Een gewoon bit is in toestand 0 of in toestand 1. Een qubit is in een superpositie van die twee, een goed beheerste
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Fig. 1. a. Schematische voorstelling van een quantum computer. Er zijn N quantum bits. Vooraf
moeten die alle in een goed bekende toestand worden gebracht (input). Er worden daarna
quantumbewerkingen toegepast op enkele qubits en op paren van qubits. Dit zijn zogenaamde
unitaire operaties, aangegeven met de U. Na afloop van de berekening wordt de toestand van
de qubits gemeten (output). Uit die output wordt de gevraagde informatie verkregen.
b. Schematische voorstelling van de zoekalgoritme van Grover. In een van N doosjes bevindt
zich een bal. Met een klassieke computer zou je gemiddeld N/2 doosjes moeten openmaken
om te weten waar de bal zit. Een quantumcomputer kijkt een beetje in alle doosjes tegelijk en
hoeft maar √N doosjes open te maken, bijvoorbeeld 100 doosjes als N=10000.

combinatie van de twee toestanden 0 en 1 tegelijk. Verder moeten paren van qubits verstrengeld kunnen worden. De quantumcomputer die je krijgt wordt niet de vervanger van alle
gewone computers. Voor sommige bewerkingen biedt hij een buitengewoon groot voordeel.
Het is beter om te denken aan een totaal nieuw gereedschap waarmee totaal nieuwe dingen
gedaan gaan worden dan aan een vervanger voor bestaande gereedschappen. Enigszins in
lijn met bestaande methoden, maar gebruik makend van de bijzondere kracht van quantumsystemen, is een aantal quantumalgoritmen ontworpen. De belangrijkste daarvan is het
algoritme van Shor voor het factoriseren van een groot getal. Factoriseren is het ontbinden
van een groot getal in een product van priemgetallen. Dit factoriseren speelt een grote rol
bij cryptografie. Voor een gewone computer neemt de rekentijd exponentieel toe met de
grootte van het getal dat ontbonden moet worden. Dat betekent dat een getal met 250 cijfers ook met de allergrootste supercomputer niet ontbonden kan worden, nu en in de toekomst. Voor een quantumcomputer neemt de rekentijd toe met ongeveer het kwadraat van
de getalgrootte en zijn zeer grote getallen dus wel toegankelijk. Een ander bekend quantumalgoritme is het zoekalgoritme van Grover (figuur 1b). Hier is het voordeel minder spectaculair. Om een naald te zoeken in een hooiberg met N zoekplekken moet gemiddeld op N/2
plekken gekeken worden. Bij de quantumcomputer is na √N metingen al voldoende informatie beschikbaar. Bij al deze quantumalgoritmen geldt dat het voordeel pas belangrijk
wordt bij grote getallen. Een andere eigenschap is dat het niet erg is als de quantumcomputer soms de verkeerde uitkomst geeft. Bij de kenmerkende algoritmen is heel snel
vast te stellen of de uitkomst correct is en het een paar keer herhalen van de hele berekening is onbelangrijk vergeleken met de exponentieel langere rekentijd van gewone computers.
Een nuttige quantumcomputer bestaat uit meer dan 1000 qubits, die elk op nauwkeurig
beheerste wijze in een superpositie gebracht moeten kunnen worden. Verder moeten ze
elkaar kunnen beïnvloeden zodat verstrengeling mogelijk is, liefst met een koppeling die
aan- en afgeschakeld kan worden. De qubits mogen niet beïnvloed worden door de omge-
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Fig. 2. Meest uitgebreide
quantumberekening tot nu
toe, het ontbinden in
priemgetallen van het getal
15. Kernspins in het bovenaan weergegeven molecuul
doen dienst als zeven
qubits, die door moleculaire interacties onderling
zijn gekoppeld. Onderin
zijn de microgolfpulsen
weergegeven die nodig
waren om de berekening
uit te voeren. Een zeer
groot aantal moleculen in
een vloeistof werd gebruikt
als parallelle computers
om voldoende signaal te
krijgen. Deze methode kan
niet worden opgeschaald
naar grote aantallen qubits
(Vandersypen et al., Nature
414, 883 (2001)).

ving; dit wordt uitgedrukt in het begrip coherentie. De coherentietijd is de tijd waarin quantuminformatie verandert door wisselwerking met vrijheidsgraden die niet bij het ontworpen
systeem horen. Die coherentietijd moet duidelijk groter zijn dan de totale rekentijd van de
quantumcomputer. Een goed ontwerp voor een quantumcomputer moet schaalbaar zijn,
waarmee bedoeld wordt dat het basisprincipe bruikbaar blijft voor grote aantallen qubits.
Van belang is dat de qubits voor het begin van de berekening in een goed gedefinieerde toestand gebracht kunnen worden, bijvoorbeeld die met de laagste energie. Tenslotte moet de
toestand van de qubits na afloop van de quantumberekening uitgelezen kunnen worden, een
meting moet worden verricht.
In heel grote lijnen kan men zeggen dat er twee groepen van systemen zijn die voor het bouwen van een quantumcomputer gebruikt kunnen worden. In de ene groep is de coherentie
van nature heel groot, omdat de wisselwerking met de omgeving heel klein is. Hier is het
voornaamste praktische probleem om de onderlinge beïnvloeding van qubits sterk genoeg
te maken en om snelle, individuele manipulatie van de qubits tot stand te brengen. In deze
groep horen kernspinresonantie, atomen en ionen die per stuk zijn afgekoeld en ingevangen, en ook fotonen in de vrije lucht of in glasfibers. Zulke systemen zijn al langer bekend
in de quantumtheorie, alle voorbeelden in leerboeken over quantummechanica hebben
betrekking op de genoemde voorbeelden. Het meest uitgebreide quantumalgoritme dat in
een echte (maar heel kleine) quantumcomputer is uitgevoerd is geïllustreerd in figuur 2.
Hier is met behulp van kernspinresonantie aan een verzameling moleculen in een vloeistof
het Shor algoritme uitgevoerd om het getal 15 te factoriseren. Elk molecuul was een quantumcomputertje met 7 qubits, door veel moleculen te gebruiken werd voldoende signaal
verkregen. Als uitkomst werd 5 maal 3 gevonden, zoals natuurlijk de bedoeling was. Deze
methode heeft zeer knappe resultaten opgeleverd maar kan helaas niet worden doorgezet
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naar grotere aantallen qubits en grotere getallen om te factoriseren. Omdat gebruik gemaakt
wordt van een verzameling moleculen in een vloeistof met steeds veranderende oriëntatie
blijkt het signaal snel af te vallen bij meer qubits per molecuul. Andere coherente objecten
zijn fotonen (lichtdeeltjes) en atomen of ionen. Fotonen zijn uitermate interessant voor
Fig. 3. Quantum dot zoals
gebruikt in de groep van Leo
Kouwenhoven, TU Delft. De
figuur toont metalen elektroden die geplaatst zijn boven
een grensvlak tussen twee
halfgeleiders waarlangs elektronen vrij kunnen bewegen.
Door een negatieve spanning
op de elektroden worden de
elektronen afgestoten en worden twee quantum dots gedefinieerd. Met de verschillende
elektroden kan de vorm en de
grootte van de quantum dot
worden veranderd en kan
transport door de twee dots
bewerkstelligd worden. In elke
dot kan een enkel elektron
worden toegelaten of afgestoten. De dots zijn ongeveer 500
nanometer groot.

Fig. 4. a. Supergeleidend quantum bit zoals in gebruik in Delft. De grote lus is het meetinstrument (SQUID) waarmee de toestand van het qubit wordt gemeten. De verticale lijn met
lichte en donkere plekken, rechts van het midden, bepaalt het qubit. De lichte plekken zijn
zogenaamde Josephsonjuncties, die een zwakke koppeling geven tussen twee supergeleiders.
De verticale lijn samen met het rechterdeel van de grote lus geeft het qubit, een kleine supergeleidende lus waarin een eeuwigdurende stroom rechtsom of linksom kan lopen. Dit zijn de
twee toestanden van het qubit. De lus is ongeveer een micrometer groot, de Josephsonjuncties
150 nanometer.
b. Gemeten verandering van de toestand van het qubit wanneer microgolfpulsen worden toegepast. Horizontaal staat de lengte van die pulsen, verticaal de kans dat de toestand met de
hoogste energie wordt gemeten.
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quantumcommunicatie en fundamenteel beveiligde cryptografie. Quantum computing lijkt
vooralsnog niet goed mogelijk omdat fotonen zeer weinig invloed op elkaar kunnen uitoefenen. Ionen en atomen maken spectaculair snelle vooruitgang, maar principiële vernieuwingen zullen nodig zijn om naar een quantumcomputer te gaan die schaalbaar is naar
grote aantallen qubits.
De andere groep van potentiële qubits vindt men bij elektronische circuits waarin een quantumobject door fabricage verkregen is. De technieken die daarbij gebruikt worden zijn in
principe dezelfde als bij ‘gewone’ computerchips, zij het dat andere materialen en deels kleinere structuren gebruikt worden. Twintig jaar geleden zou niemand verwacht hebben dat
zulke gefabriceerde objecten zich zouden kunnen gedragen als een kunstmatig atoom of als
een kunstmatige kernspin. Vanuit de fundamentele natuurkunde is het buitengewoon interessant dat de quantummechanica ook toegepast moet worden op het dynamisch gedrag van
een zorgvuldig gekozen deelsysteem van een groot voorwerp met miljarden grootheden die
kunnen variëren. De belangrijkste lijnen in het onderzoek naar dit soort vaste-stof qubits
zijn de halfgeleider quantum dots en de supergeleidende qubits. In Delft wordt aan beide
onderwerpen gewerkt.
Quantumdots zijn kleine volumes in een halfgeleider waarin een zeer klein aantal elektronen is opgesloten. Soms worden zij gemaakt door een dunne laag van een materiaal te laten
groeien op een ander materiaal, waarbij de kristalroosters van de twee niet precies op elkaar
passen. Aan het grensvlak vormen zich dan piramidevormige insluitsels, waarin elektronen
zich gedragen als elektronen in een atoom, al is elke quantum dot een klein beetje anders.
De elektronen kunnen worden geëxciteerd uit hun laagste energie met lichtpulsen. De eindtoestand van de elektronen kan ook met optische technieken worden bepaald. Enkele qubits
zijn gemaakt, maar het koppelen van meerdere qubits is nog niet opgelost. In Delft wordt
voornamelijk gewerkt aan een ander type quantumdots. Hier wordt gemeten met transport
van elektronen, kleine elektrische stroompjes. Deze quantumdots worden gedefinieerd met
behulp van een dubbellaag van twee verschillende halfgeleidermaterialen met kristalroosters die wel op elkaar passen. Bij een goede keuze van de materialen is de energie van elektronen laag in het grensvlak en hoger daarbuiten. De elektronen in die grenslaag kunnen ook
heel ver bewegen zonder verstrooid te worden. De quantumdot wordt verkregen door
bovenop de dubbellaag elektroden aan te brengen van metaal en daar een negatieve elektrische spanning op aan te brengen. Elektronen hebben een negatieve lading en worden dus
afgestoten door die elektroden. Figuur 3 geeft een voorbeeld van zulke quantum dots. In die
figuur bevinden zich twee quantum dots waarin naar keuze nul of één elektron kan worden
gebracht. De dots bevinden zich in een sterk magneetveld. Een elektron heeft ‘spin’ en
gedraagt zich als een klein magneetje. De twee standen van dat magneetje, met het veld mee
of er tegenin, definiëren de twee toestanden van het qubit. Dit systeem is veelbelovend. Op
dit moment is de coherentietijd nog kort, maar dat probleem kan waarschijnlijk worden
opgelost.
Supergeleidende qubits zijn eveneens veelbelovend en hebben nu al coherentietijden die
lang genoeg zijn om duizenden bewerkingen uit te voeren. Er zijn verschillende typen, in
Delft werken wij aan het zogenaamde flux qubit. Dit qubit bestaat uit een supergeleidend
ringetje met daarin drie zogenaamde Josephsonjuncties, nano-sandwiches van aluminium/aluminiumoxide/aluminium. In een magneetveld met een bepaalde waarde kent het
qubit twee toestanden, de ene met een persisterende stroom die rechtsom loopt en de andere met een linksom lopende persisterende stroom. Door de keus van de grootte van de
Josephsonjuncties kan het qubit quantumovergangen maken tussen de twee toestanden. Zo
wordt een qubit verkregen dat met microgolfstraling kan worden gemanipuleerd. Figuur 4
geeft een voorbeeld van zo’n qubit met een meetresultaat. Inmiddels zijn ook twee qubits
gekoppeld en wordt verder gewerkt om de coherentie te verbeteren. In principe is dit ontwerp schaalbaar tot een grote quantumcomputer. In figuur 5 wordt een keten weergegeven
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Fig. 5. Voorbeeld van een groter systeem met supergeleidende qubits. Horizontaal door de
figuur loopt een keten van 20 qubits die gekoppeld zijn aan hun naaste buur. Hiermee kan
het quantumgedrag van de keten worden onderzocht. De verticale structuren zijn meetschakelingen.
van 20 qubits waarmee naar collectieve toestanden gekeken kan worden.
Het voorafgaande geeft een beeld van de stand van zaken eind 2005 bij het ontwikkelen van
een nuttige quantumcomputer. Verwacht moet worden dat zeker 20 jaar nodig zijn om tot
een voldoend sterke quantumcomputer te komen. Het ligt voor de hand dat de ideeën over
de ideale vorm in zo’n lange tijd zullen evalueren. De quantumcomputer van 2025 zal er
waarschijnlijk anders uitzien dan wij nu denken en zal waarschijnlijk ook op een andere
manier worden gebruikt. Op kortere termijn zal het onderzoek aan quantum-informatie onze
begrip van de quantummechanica, de basis van alle materie maar nog steeds met veel raadsels omgeven, sterk vergroten.
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DE ROL VAN IJZER IN ALGENGROEI EN CO2-OPNAME
IN DE ANTARCTISCHE OCEAAN
door
Prof. dr ir H.J.W. de Baar
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en Rijksuniversiteit Groningen

Inleiding
Het chemisch element ijzer (Fe) is een van de meest voorkomende elementen van onze planeet aarde, maar het ijzer is zeer ongelijk verdeeld. Midden in de aardbol is een vaste ijzeren binnenkern omringd door de enigszins vloeibare ijzeren buitenkern. De aardkorst bevat
minder, ongeveer 4 procent ijzer.
Tabel 1. De gemiddelde gehaltes ijzer (Fe) in en op onze aarde, de waardes zijn gewichtspercentages. Met 4% ijzer is op het land ruim voldoende voor de groei van landplanten
en dieren. Echter in zeewater is heel weinig ijzer beschikbaar voor de groei van algen.
vaste binnenkern
85%
vloeibare buitenkern
85%
aardkorst
4%
zeewater
0,0000000001% = 10 x 10-9 gram/liter = 10 nanogram per liter
Dit ijzer (Fe) speelt de hoofdrol in een klein sprookje samen met koolstof (C) en zuurstof
(O2). Er was eens 4,6 miljard jaar geleden een jonge ster, de zon, met wel 9 planeten waaronder Aarde en Venus. Na de vorming van ons gehele zonnestelsel bestond de dampkring
van Aarde en Venus vrijwel geheel (~98%) uit kooldioxide (CO2) en was er geen zuurstof
(O2) in de lucht. Dit is nog steeds zo op onze buurplaneten Mars en Venus. Echter op aarde ontstond na ongeveer anderhalf miljard jaar het eerste leven in de oceanen, een ‘oersoep’
die rijk was aan opgelost ijzer. De eerste levende, eencellige, organismen gebruikten daarom ruimschoots ijzer-atomen als bouwstenen voor het leven binnen de cel. Sindsdien speelt
ijzer een grote rol in zeer veel biochemische functies binnen elke cel van elk levend organisme. Het ijzer stelde de eerste eencelligen ook in staat om de energie van zonlicht te gebruiken om fotosynthese te bedrijven:
CO2 + Zonne-energie ⇒ Organische koolstof-(C)-moleculen + O2
(1)
Door deze CO2-fixatie werden de organische moleculen en structuren van de cel mogelijk
gemaakt, maar wel ontstond een afvalproduct zuurstof (O2) dat in zee terecht kwam. Voorlopig was dat niet zo erg want de grote hoeveelheden opgelost ijzer in de zee werden door
het zuurstof geoxideerd en vormden neerslagen van ijzeroxides (FeO en Fe2O3). Echter
ruim 2 miljard jaar later was het opgeloste ijzer in zee tenslotte uitgeput, het gehalte Fe in
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zeewater daalde vele ordes van grootte, terwijl de continu gevormde zuurstof nu ook uit zee
ontsnapte naar de lucht. Het lage ijzergehalte in zee (Tabel 1) was dramatisch voor de eencellige algen, hun in de eerste evolutie ontwikkelde biochemische functies hadden overal ijzer
nodig, maar dat was ineens nauwelijks meer beschikbaar. Eigen schuld, dikke bult, hadden ze
maar niet zoveel afval-zuurstof moeten dumpen in het milieu. Bovendien kwamen dikke lagen
dode algen op de zeebodem terecht. Zoveel koolstof (C) raakte opgeslagen in diepe sedimenten dat tenslotte het CO2 gehalte in de lucht was gedaald van ~98 procent tot slechts
0.02 - 0.03 procent. Echter als geluk bij een ongeluk, het stijgende zuurstofgehalte in de
lucht, vandaag ruim 20 procent, bood kans aan vele dieren om zich te ontwikkelen. Dieren
maken met de zuurstof de zonne-energie uit plantenmateriaal weer vrij voor eigen gebruik,
in het proces dat wij ademhaling of respiratie noemen:
(2)
Organische C-moleculen + O2 ⇒ CO2 + zonne-energie
Het ijzerrijke hemoglobine dient daarbij als vervoerder van zuurstof van de longen naar de
cellen en brengt het CO2 weer terug van de cellen naar de longen. Ruim 800 miljoen jaar
later, 3 miljoen jaar geleden, ontstond nog weer een nieuwe diersoort: homo sapiens. Deze
laatste diersoort vond de energie verkregen door eigen ademhaling niet genoeg en ging 200
jaar geleden flink aan de gang met de verbranding van oude, fossiele, plantenresten. Zowel
fossiele planten van het land (steenkool) en fossiele algenresten van de zee (aardolie en
aardgas) werden steeds meer en steeds sneller in de brand gestoken voor gebruik van de
energie. Dit ging zo hard, dat het CO2-gehalte van de lucht alweer is toegenomen tot bijna
0.04 procent en steeds sneller stijgt tot naar verwachting 0.07 procent in het jaar 2100. Omdat CO2 een broeikasgas is, dat als het ware de warmte van de aarde wat langer vasthoudt, zou
de extra CO2 kunnen leiden tot opwarming: het broeikaseffect. De stijgende temperaturen van
de afgelopen 40-50 jaar lijken daarmee in overeenstemming. Als die trend nog enige tijd doorzet wordt het broeikaseffect een feit. Hoe lang en gelukkig zullen we nog leven?
Tabel 2. De gehaltes CO2 in de lucht van de oeraarde vergelijkbaar met die van Venus.
Het leven op aarde heeft dit teruggebracht tot slechts 0.02 - 0.03 procent in afwisselende ijstijden respectievelijk warme periodes, eens per 100 duizend jaar is er een ijstijd
geweest. De gemiddelde temperatuur van Venus is zeer hoog door haar 98% CO2 broeikaseffect. De gemiddelde temperatuur van planeet aarde zou zonder CO2 rond -20oC
liggen, maar is door de ~0.03% CO2 meer comfortabel rond 15oC. De aarde lijkt nu verder op te warmen door het 0.04-0.07% CO2 broeikaseffect van extra CO2 uit verbranding van fossiele brandstoffen.
oeraarde 4,6 miljard jaar geleden
Venus vroeger en nu
levende aarde in ijstijden
levende aarde in warme periodes
levende aarde vandaag
verwachting aarde in jaar 2100

98%
97%
430oC
0.02%
12oC
0.03%
15oC
0.04%
reeds opwarming > 15oC?
0.07% (klimaatmodelering) ~ 19oC

Kringloop en verdeling van essentiële voedingsstoffen in de zee
Reeds in 1926 werden de eerste metingen uitgevoerd van de gehaltes van essentiële voedingsstoffen stikstof (N als nitraat: NO3-), fosfor (P als fosfaat: PO43-) en silicium (Si als
silicaat: SiO44-) in zeewater (Fig. 1). Alle plankton (phytoplankton=algen=eencellige planten; zooplankton=dierlijk plankton) heeft N en P nodig voor opbouwen van eiwitten, celwanden, DNA, ATP, en vele andere moleculen en structuren. Daarbij bestaat 30-40 procent
van de algen uit de groep diatomeeën, die uit Si externe ‘huisjes’ (frustules) bouwt om zich
tegen begrazing door zooplankton zo goed mogelijk te beschermen. Diatomeeën hebben dus
niet alleen N en P maar ook Si nodig.
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Fig. 1. De verticale verdeling van
nitraat toont gebrek aan nitraat in
oppervlaktewater van de Atlantische
Oceaan en Stille Oceaan vergeleken
met een overschot in oppervlaktewater van de Antarctische Oceaan.
Verticale verdelingen van fosfaat en
silicaat zien er vrijwel hetzelfde uit.

Algen hebben zonlicht nodig voor hun groei en kunnen dus alleen leven in de bovenste 4080 meter van de oceanen waar zonlicht doordringt. Daar wordt dus de N en P en Si uit het
water gehaald voor hun groei. Zo raken de nitraat, fosfaat en silicaat opgebruikt in het oppervlaktewater. Door deze uitputting (en/of door begrazing van zooplankton) gaan tenslotte de algen dood. Het dode materiaal valt naar beneden in de diepzee, waar het door bacteriën en diepe zooplankton, vissen en andere dieren weer wordt omgezet tot opgelost nitraat,
fosfaat en silicaat. Aldus is er veel N, P en Si in de zee, maar niet in het oppervlaktewater
waar het juist nodig is voor de groei van algen. Echter op speciale locaties komt door opstroming (upwelling) jaarlijks een bescheiden volume van dit nutriëntrijke diepe water weer
aan het oppervlak en zo is de kringloop rond (Fig. 2). Dit was tot voor kort het standaard
model voor biologie en chemie van de oceanen.
Fig. 2. De kringloop van
nutriënten nitraat, fosfaat en
silicaat in de oceaan. De nog
belangrijker voedingsstof koolstof (C) loopt ook mee in deze
kringloop maar er is zoveel CO2
opgelost in zeewater dat er
nooit een CO2 limitatie kan
optreden in het oppervlaktewater. Sinds kort weten we dat het
essentiële spoorelement Fe ook
meedraait in de kringloop, met
het grootste ijzergebrek in
oppervlaktewater van de
Antarctische Oceaan.
IJzergebrek in de Antarctische Oceaan
In 1929 vond de Noorse laborant Johan Ruud aan boord van een walvisvaarder bij Antarctica dat de gehaltes nitraat en fosfaat (en silicaat) nog ruimschoots beschikbaar waren in oppervlaktewater van de Antarctische Oceaan (Fig. 1). Zijn baas professor Gran noemde dit
overschot aan ongebruikte nutriënten de Antarctische Paradox en speculeerde meteen dat
dit wel door ijzergebrek zou komen. Vervolgens werd dit lange tijd vergeten. Niemand wist
wat de Fe-gehaltes in zeewater zijn. Het duurde tot 1982 voordat collega John Martin met
zijn team met ultraschone methodes (want op een ijzeren schip!) eindelijk zeer lage gehaltes rond 10 x 10-9 gram per liter betrouwbaar kon vaststellen (minder dan 1 miljardste procent). In 1987 deden John Martin en zijn team wat algenproefjes nabij Alaska en na toe-
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voeging van ijzer bleken de algen sneller te groeien (Figuur 3). De 50 jaar oude speculatie
van ijzergebrek bij Antarctica werd weer opgerakeld, het weer ontwaken van een sleeping
beauty de Antarctic Paradox. Tegelijkertijd werd ook gespeculeerd dat de afwisseling van
ijstijden en warme periodes het resultaat zijn van meer of minder ijzer in de Antarctische
Oceaan. Ook zei John Martin dat toevoegen van ijzer aan de Antarctische Oceaan de oplossing is voor een ander vraagstuk: ‘Give me half a supertanker per year and I will solve
the CO2 problem’ (het ijzer van de romp van de tanker!). In een race naar de zuidpool was
ons team binnen een jaar (1988) het eerste dat deze hypothese en paradox heeft getest met
superschone methodes in de Antarctische Oceaan. Het zeewater met algen en al werd in
flessen gedaan, daar werden kleine hoeveelheden ijzer aan toegevoegd. Binnen enkele dagen groeiden de algen in die flessen sneller dan in de controle flessen waarin niets extra was
toegevoegd. Dit was het bewijs. Toch ontstond al snel discussie, want was het zonlicht in
die flessen wel hetzelfde als in de open zee, zou de afwezigheid van krill (een soort garnaaltje) uit de flessen geen artefact geven in vergelijking met de open zee waar wel veel
krill en andere zooplankton is? Dus werd besloten om de oceaan zelf direct te bemesten.

Fig. 3. Links de response van algen (hoeveelheid chlorofyl) op toevoeging van Fe aan flessen
met zeewater uit de Golf van Alaska (Ocean weather station Papa). Rechts de allereerste van
zulke experimenten van de Antarctische Oceaan door ons team (de Baar et al., 1990). Open
symbool voor controle experimenten, gevulde symbolen voor Fe-toevoegingen tot gegeven
zeewaterconcentraties in nanomolen per liter.
Het experiment: bemesting met opgelost ijzer
Op 25 oktober 2000 vertrekt de grote ijsbreker POLARSTERN uit Kaapstad en vaart pal
zuidwaarts richting Antarctica, met aan boord 40 matrozen en officieren, 60 onderzoekers
en een heel drijvend instituut aan instrumenten en apparaten. Onderweg worden continu de
zeer lage gehaltes nitraat, fosfaat en silicaat in het oppervlaktewater gemeten. Maar na ruim
2 dagen varen stijgen de gehaltes van deze voedingsstoffen snel: we komen in de nutriëntrijke Antarctische Oceaan. Het liefst willen we nog veel verder zuidwaarts gaan waar de gehaltes steeds hoger worden. Daar is helaas het traject van zware stormen van windkracht 9
of meer en bij zoveel wind en golven is het te wild en gevaarlijk om nog onze diverse apparatuur aan kabels in zee te laten zakken. Nog verder zuidwaarts is de oceaan nog bedekt
met een 1-2 meter dikke laag winterijs, dus ook daar valt niet te werken. Daarom wordt besloten om niet eens zo ver zuidelijk (48o Zuid, 20o Oost) ons ijzer bemestings experiment
te doen. We hebben al twee tanks gevuld met elk 6000 liter zeewater en daar heel veel ijzerpoeder in opgelost. Ook is er een kleinere tank van 200 liter waarin het spoorgas zwa-
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velhexafluoride (SF6) in zeewater was opgelost. Dit dient als ‘label’ van het te bemesten gebied. De bemanning brengt eerst een radioboei in zee, die ook nog via de satelliet signalen
geeft. Vervolgens gaat het schip in steeds grotere spiralen om die boei rondvaren, terwijl via
slangen de eerste ijzer/zeewatertank langs de spiegel van het schip wordt leeggepompt met
2000 liter per uur naar een diepte van 30 meter diepte. Via dezelfde slang wordt continu een
kleine stroom van het SF6-gelabelde zeewater bijgemengd. De twee grote propellers van het
schip zorgen dat het water uit de slang wordt gemengd met het omringende, van nature
ijzerarme, zeewater. Na 3 uur pompen is de tank leeg en wordt overgeschakeld naar de
tweede tank. Ondertussen kan de eerste tank weer worden gevuld met zeewater en heel veel
opgelost ijzerpoeder. Door dit afwisselen tussen 2 tanks kunnen in totaal 5 tankvolumes, ofwel 30 duizend liters ijzerverrijkt zeewater, worden verspreid in 15 uur tijd over een ‘vlek’
ter grootte van 50 vierkante kilometer. Na 15 uur is het klaar: de starttijd (to) van de proef
wordt gekozen halverwege (7.5 uur) de eerste bemesting en nu gaat de klok lopen in afwachting van een response. Na 7-8 en 16 dagen worden nogmaals twee zulke ijzer bemestingen uitgevoerd. In totaal hebben we 800 kg ijzer aan de zee toegevoegd.
Karteren en meten
Direct na de bemesting gaat het schip heen en weer varen in een groter vierkant om de hele vlek met omgeving in kaart te brengen. Via een kleine torpedo die naast het schip wordt
gesleept wordt continu vanaf 5 meter diepte door een tuinslang zeewater gepompt naar een
ultraschoon laboratorium ingebouwd in een zeecontainer. Hier wordt het gehalte ijzer in
zeewater gemeten, elke 2 minuten een nieuwe meetwaarde. Een deel van het water gaat ook
naar een ander laboratorium waar met zeer gevoelige gaschromatografen het gehalte van de
‘tracer’ SF6 continu wordt gemeten. Gestaag ontstaat op de computerschermen een kleurenkaart van zowel de verdeling van ijzer als van SF6. Na 36 uur is het grid voltooid en
blijkt dat we een prachtige ronde vlek hebben gemaakt. Het ijzer gehalte is gemiddeld 200 x
10-9 gram per liter, honderdmaal de natuurlijke achtergrondwaardes van 1-2 x 10-9 gram/liter. Af en toe wordt het schip ook stilgelegd, met een lier wordt de apparatuur voor verticale bemonstering in zee gelaten, tot een diepte van 200 meter. Met deze ‘speldeprikjes’ in de
oppervlakte van de 5000 meter diepe oceaan, kan een 3-dimensionale verdeling van het ijzer,
de SF6 en zeer vele andere parameters worden gemaakt. Uit al die verticale verdelingen zien
we dat de bovenste laag van 25 meter homogeen is doorgemengd, dit is de MengLaagDiepte (MLD). De algen die hierin leven krijgen elke dag een mooie dosis zonlicht.
Na 48 uur wordt de eerste response van de algen subtiel zichtbaar. Het CO2 gehalte van het
water binnen de vlek is iets lager dan buiten de vlek, een verschil dat in de volgende dagen
steeds groter wordt. De fluorescentie response van de algen is iets lager. Algen vangen zonlicht op met hun groene chlorofyl-moleculen en sturen de energie dan als een stroom elektronen verder de cel in, waar het wordt omgezet in chemische energie (ATP) en tenslotte
wordt die weer gebruikt voor de bouw van allerhande moleculen. De elektronenstroom
wordt verzorgd door enzymen die ijzer als cofactor hebben, dus een soort ijzerdraad voor
elektriciteit in de cel. Maar bij ijzergebrek lukt dit niet en wordt het energie overschot in de
vorm van licht weer uitgezonden: fluorescentie. Binnen 48 uur hebben de aanwezige algen
het extra ijzer gretig ingebouwd. De elektronenstroom gaat nu beter, dit betekent minder
verlies van energie door fluorescentie. Al met al is nu de energietoevoer optimaal voor groei
en enkele dagen later zien we dan ook dat het aantal algen-cellen flink toeneemt. De creatie
van een groene oase van algen in een grote diepblauwe waterwoestijn is begonnen.
Storm in een vlek water
De Antarctische Oceaan laat zich echter niet zomaar bedwingen. Tenslotte zitten we in de
‘roaring forties’ en dat zullen we merken. Op dag 4 na de eerste ijzerbemesting lopen matrozen en officieren overal op dek en in de laboratoria om alles stevig dicht te maken en vast
te sjorren. Voor de ervaren zuidzee reiziger het vege teken dat een storm op komst is. Dag
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5 geeft zeer hoge windsnelheden tot 23 meter per seconde, de oceaan wordt enorm doorgemengd, monstername gaat niet meer behalve via continu pompen van oppervlaktewater naar
de laboratoria.

Fig. 4. Windsnelheid en MengLaagDiepte (MLD) gedurende de 22 dagen van het
CARUSO/Eisenex experiment in November 2000.
De officier op de brug stuurt het schip met de steven in de wind. De boei en de vlek raken
uit het zicht: geen SF6 signaal meer van de gas chromatograaf. Als na 2 dagen de wind is
gezakt tot ‘slechts’ 12 meter/seconde wordt naarstig gezocht naar de vlek. Maar hoe het
schip zich wendt of keert, niets meer te vinden. Vijftig vierkante kilometer blijkt toch een
speld in de hooiberg van de ruige Antarctische Oceaan. De SF6 experts zitten in ploegendienst urenlang naar hun scherm te kijken. Eindelijk, rond 3 uur in de nacht, weer een SF6
signaal. De vlek is weer teruggevonden, al het werk is niet voor niets geweest. Na weer 2
dagen karteren blijkt de vlek door de storm zeer veel groter geworden. Zowel de SF6 ‘label’ als het ijzergehalte zijn sterk verdund door menging met omliggend water. Ook is de
MLD enorm toegenomen tot 80 meter. Veel van de algen die zich eerst in de zonnige bovenste 25 meter bevonden, zijn nu naar dieper, donkerder water verplaatst, en daar groeien
ze minder goed door tekort aan zonlicht. Door de verdunning met omliggend en onderliggend water, is de kleine afname van CO2-gehalte niet meer zichtbaar. De mooie biologische
response van de eerste 4 dagen is vrijwel helemaal weggevaagd door de storm.
Wie ijzer zaait zal storm oogsten?
Besloten word om het ijzergehalte weer op peil te brengen met een tweede bemesting op de
zevende en achtste dag na de startdatum. Daarna zijn de weergoden ons gunstig gezind en
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tot dag 13 bouwt zich een mooie bloei op van algen en neemt het CO2-gehalte weer gestaag
af. De MLD is geleidelijk afgenomen tot slechts 20 meter. Ideaal voor onze kleine plantjes.
Neptunus is echter niet blij met deze door ons aangelegde tuin en weet amice Aeolus om te
praten om ons nogmaals af te straffen met een flinke storm op de dertiende dag. Weer wind
van 23-25 meter/seconde en zeer hoge golven. Als midden in de nacht het schip moet draaien, komt het even dwars op een golf te liggen en kapseist flink: al het servies uit de messroom breekt met veel lawaai in stukken. No problem, uit de grote ruimen wordt een nieuw
servies aangerukt. Bij het ontbijt is alles weer business-as-usual, afgezien van de opgeklapte stormranden rond de tafels. Na deze langere en zwaardere storm is de MLD bijna 90
meter geworden. In de resterende 10 dagen komt het eigenlijk niet meer goed, er blijft een
stevige wind en de MLD wordt nooit minder dan 70 meter. Het merendeel van de algen zit
grotendeels in dieper water waarin weinig zonlicht meer doordringt. Op dag 16 wordt nog
een derde ijzer bemesting uitgevoerd. De algen groeien toch gestaag door, en op dag 22 is
het gehalte chlorofyl in de vlek vijfmaal zo hoog als in het natuurlijke buitenwater (Fig 5).

Fig. 5. Het hogere chlorofyl-gehalte in de ijzer-bemeste vlek met een oppervlakte van inmiddels
ruim 1000 km2 op dag 22 van ons CARUSO/Eisenex experiment, 25-26 november 2000.
De satelliet die eenmaal daags overkomt kan dit zien. Het water in de inmiddels ruim 1000
km2 grote vlek is duidelijk iets groener dan de puur blauwe zee eromheen. Na een laatste
kartering moeten we onze vlek verlaten om 6 dagen later op tijd in Kaapstad terug te keren.
Jammer van die harde wind die alles in de war stuurde, jammer dat we niet nog een paar
weken langer kunnen blijven om de responses te kunnen volgen. Niettemin is er een duidelijk resultaat met een vijfvoudige toename van chlorofyl en significante afname van het
CO2-gehalte in het zeewater.
Synthese
Inmiddels zijn 9 van deze experimenten uitgevoerd (Fig. 6) en in elk experiment werd een
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duidelijke response gevonden. Dus Fe is bewezen het limiterende spoorelement te zijn voor
de groei van algen. De eerste experimenten in flessen (Fig. 3) waren dus zeker geen artefact.

Fig.6. De locaties van 9 in situ ijzer bemestingsexperimenten in de periode 1993-2004. Het
eerste experiment Ironex-1 (1993) verdween na 4 dagen onder een andere waterlaag en is
daarom niet opgenomen in de synthese (Figuren 7, 8 en 9). Gegevens van het laatste experiment Eifex (2004) waren nog niet beschikbaar bij het maken van de synthese van de figuren
7, 8 en 9.
Toch blijft de totale response veel minder dan we gehoopt hadden. Inmiddels zijn de resultaten
van de 9 experimenten samengebracht in een synthese artikel en daaruit wordt pas duidelijk
wat er aan de hand is. De maximale chlorofyl response van elk experiment blijkt tegengesteld
aan de gemiddelde MLD (Fig. 7). Een dergelijke grafiek voor de maximaal geobserveerde
afname van CO2 in zeewater toont een negatieve correlatie met de MLD (Fig. 7).
Door vervolgens de gemeten afname van opgelost CO2 te integreren (diepte x oppervlakte)
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Fig. 7. Links: het maximum gehalte chlorofyl als functie van de MLD van 7 experimenten.
Rechts: de maximum afname van opgelost CO2 is omgekeerd evenredig met de MLD.
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voor elk experiment, verkrijgen we de totale hoeveelheid gefixeerd koolstof per experiment. Als we dit nu delen door de exact bekende hoeveelheid toegevoegd ijzer per experiment, verkrijgen we de efficiencyverhouding C/Fe ofwel atomen koolstof C (als CO2) die
waren verwijderd per toegevoegd atoom ijzer Fe. Deze efficiency blijkt ook omgekeerd
evenredig met de MLD (Fig 8). Aldus blijkt ijzer de limiterende voedingsstof. Maar limitatie door gebrek aan licht, in een door stormen veroorzaakte grote MLD, blijkt tenslotte nog
veel belangrijker te zijn.
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Fig. 8. De berekende efficiency
C/Fe per experiment blijkt
omgekeerd evenredig met de MLD.
IJzer en IJstijden?
De natuurlijke variaties van CO2 in de lucht in de afgelopen 420.000 duizend jaar zijn bekend uit geboorde kernen van ijs op Antarctica (Fig. 9). De in dit ijs ingesloten gasbelletjes
blijken een perfect archief van vroegere CO2-gehalte in de atmosfeer. Bovendien bevat het
ijs een beetje stof dat vanaf de andere continenten (Australië, Zuid-Amerika, Afrika) naar
het Antarctisch gebied is gewaaid.
Dit stof bevat gemiddeld 4% ijzer en als dat ook enigzins in zeewater oplost, stimuleert het
de groei van algen in de Antarctische Oceaan en opname van CO2 uit de lucht. Bij lage
CO2-gehaltes van een ijstijd blijken de stof gehaltes juist hoog te zijn. Dit werd door John
Martin gezien als bewijs voor zijn hypothese dat de verhoogde ijzer inbreng van het stof de
algen stimuleert, het CO2 uit de lucht in zee doet opnemen en via een lager CO2-gehalte in
de lucht de oorzaak is van een ijstijd.
In de eerste enthousiaste artikelen over deze Fe-algen-CO2-klimaat relatie werden element
verhoudingen C/Fe in algen aangenomen zo hoog als 500.000 (Fig. 10). Echter recente accurate metingen in algen tijdens het SOFeX-experiment geven een veel lagere verhouding,
namelijk C/Fe = 25.000. Dit is een factor 20 lager dan eerst gedacht. Bovendien blijkt uit
ons experiment en de andere experimenten, dat de efficiency C/Fe nog weer lager is, dit als
gevolg van de vaak grote MLD. De meest gunstige experimenten SEEDS en SERIES hadden een gunstige (ondiepe) kleine MLD en benaderen vrij dicht de verhouding C/Fe =25000
in de algen zelf. De Antarctische experimenten met grotere (diepe) MLD tonen een veel lagere efficiency. Gebruik makende van deze werkelijk geobserveerde lage efficiencies kan
na enig rekenen worden vastgesteld dat het extra ijzerstof tijdens ijstijden (Fig. 9) slechts
ongeveer 2% van de daling van atmosferisch CO2 tijdens een ijstijd kan verklaren. De overige 98% van de CO2 daling moet aan andere oorzaken worden toegeschreven. Exit voor de
ijzer-hypothese als verklaring van de ijstijden.
IJzer als probaat middel tegen het fossil-fuel-CO2-greenhouse effect?
Met zulke berekeningen blijkt ook dat ongeveer 40 maal meer Fe nodig is om alle industriele CO2-emissies weer door algen in de Antarctische Oceaan te laten vastleggen. In plaats
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Fig. 9. Het gehalte CO2 in de atmosfeer over de afgelopen 420.000 jaar zoals vastgelegd
in luchtbelletjes ingesloten in landijs midden op Antarctica (IPCC, 2001). De variaties
van CO2 zijn zeer nauw gecorreleerd met veranderingen van temperatuur zoals
gereconstrueerd op grond van isotopen-metingen. Het gehalte methaan (CH4) toont ook
een correlatie maar wordt hier niet besproken. Het gehalte stof (dat ~4% ijzer bevat) is
tegenovergesteld, bij laag CO2 in een ijstijd is het stof gehalte hoog. Inmiddels is een nog
langer archief van 650.000 jaar gepubliceerd; metingen die nog verder terug gaan tot
800.000 jaar geleden zullen binnenkort worden gepubliceerd.

van het Fe van een halve supertanker per jaar, dus tenminste 20 hele supertankers per jaar.
Overigens is Fe geen dure grondstof, maar de verspreiding van opgelost Fe op industriële
schaal over grote oppervlaktes van de stormachtige Antarctische Oceaan zou zeer kostbaar
zijn en de daarvoor te gebruiken schepen met hun motoren zouden weer extra CO2 in de
lucht brengen. Samenvattend is dit verre van economisch, zodat verdere discussies over de
zeer vele andere bezwaren tegen deze aanpak niet meer nodig zijn. Dit sluit mooi aan bij
een uitspraak van collega Paul Falkowski die ook al niet echt gecharmeerd was van dit idee:
‘It seems ironic that society would call on modern phytoplankton to help solve a problem
created in part by the burning of their fossilized ancestors.’
Samenvatting en dankwoord
IJzer (Fe) is het belangrijkste essentiele spoorelement voor elke levend organisme. Het gehalte ijzer in zeewater is echter zeer laag. De hypothese dat de groei van algen in de Antarctische Oceaan gelimiteerd is door ijzergebrek werd getest door het bemesten van 50 km2
oppervlaktewater. Na 22 dagen was de hoeveelheid chlorofyl, een maat voor algen biomassa, vijfmaal toegenomen en het CO2-gehalte afgenomen. De efficiency waarmee CO2 werd
omgezet was echter veel lager dan tot dusver aangenomen, mede omdat na diepe menging
door harde wind de algen onvoldoende zonlicht krijgen voor fotosynthese. De extra aanvoer
van ijzer tijdens ijstijden kan geen verklaring zijn voor het lage CO2-gehalte tijdens die ijstijden. Industriële ijzerbemesting van de oceean zou slechts weinig CO2 vastleggen en biedt
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1991: Phytoplankton in
labaratorium

1989: verhouding van CO2
en Fe in diepe oceaan
2004: Phytoplankton cellen in
SOFeX experiment

1994: Efficiency CO2/Fe
IronEx-2

1999: Efficiency CO2/Fe
SOIREE

2000: Efficiency CO2/Fe
CARUSO
2001: Efficiency CO2/Fe
SEEDS

2002: Efficiency CO2/Fe
SOFeX

2002: Efficiency CO2/Fe
SERIES
2005: Gemiddelde Efficiency
7 Experimenten

Fig. 10. Vergelijking van diverse waarden voor de elementverhouding C/Fe. Horizontale
as is een 10Log schaal. Eerste getallen van artikelen rond 1990 waren zeer hoog rond
500.000. Recent werd een veel lagere verhouding C/Fe = 25.000 gemeten in algen tijdens
het SOFeX experiment. De efficieny van de ijzerbemestings-experimenten is lager door
minder optimaal zonlicht bij grote MengLaagDiepte. De gemiddelde efficiency 5620 van
alle experimenten is ongeveer 100 maal lager dan de eerste verwachtingen, die aldus te
optimistisch waren.
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daarom geen soelaas voor het fossiele brandstof CO2 vraagstuk.
Veel dank is verschuldigd aan collega’s, officieren en bemanning tijdens het experiment en
bij uitwerken in artikelen. Tevens veel dank aan de vele collega’s van andere experimenten
voor hun bijdrage aan een synthese van alle experimenten. Tenslotte grote erkentelijkheid
aan de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde onder de zinspreuk Diligentia voor de
uitnodiging tot het geven van een voordracht; het was een eer en genoegen.
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UITDAGINGEN IN DE BIO-ORGANISCHE CHEMIE
DE ONTWIKKELING VAN HYDROFOBE IMINOSUIKERS
ALS MOGELIJKE MEDICIJNEN VOOR GAUCHER EN DIABETES II

door
Prof. dr H.S. Overkleeft
Leiden Instituut voor Chemie, Universiteit Leiden

De organische chemie is één van de kerndisciplines binnen de natuurwetenschappen en vervult een belangrijke rol binnen zowel de materiaalwetenschappen als de levenswetenschappen. Hiermee is de druk die op organisch chemici ligt hoog: mooie beloftes die komen uit
de materiaalwetenschappen aan de ene kant, en de levenswetenschappen aan de andere
kant, kunnen vaak alleen worden ingelost met synthetische moleculen. Zo is binnen de materiaalwetenschappen het vakgebied van de nanotechnologie sterk in opkomst. Dit vakgebied, dat losjes gedefinieerd kan worden als alle wetenschap die zich op nanometerschaal
afspeelt en zich daarmee ook uitstrekt tot de levenswetenschappen, houdt ons een mooie
toekomst voor, met op maat gemaakte, hoogwaardige materialen, van zelf assemblerende
systemen tot moleculaire motoren en moleculaire switches tot aan nanobots toe. De nanotechnologie neemt levende systemen vaak als voorbeeld in het definiëren van doelen. Aangezien hierbij vaak vergeten wordt dat biologische processen verre van efficiënt en fail-safe
zijn, en dat complexe biologische processen vaak gekenmerkt worden door een veelheid
aan controlemechanismen en fall-back opties, wordt er vaak wel erg optimistisch gedacht
over de fysische en chemische eigenschappen van de moleculen die ten grondslag liggen
van nanotechnologie projecten. Met andere woorden, de beloftes die de nanotechnologie
maakt en die door ons organisch chemici in dit kader gemaakt worden, zijn vaak niet of in
ieder geval op dit moment nog niet realistisch. Hetzelfde verschijnsel zien we als de organisch chemicus zich begeeft op het gebied van de levenswetenschappen, en dan met name
in de ontwikkeling van medicijnen. We mogen graag in subsidieaanvragen schrijven dat we
een geneesmiddel voor die of gene aandoening gaan ontwikkelen. Daar is op zich niets mis
mee, echter de kans dat een individuele organisch chemicus uiteindelijk betrokken zal zijn
bij het genereren van een goedgekeurd, in de kliniek toepasbaar medicijn, is bijzonder
klein. Grofweg worden er in de kliniek ongeveer 1500 verbindingen als bestanddeel van
medicijnen ingezet, terwijl er wereldwijd misschien wel enige miljoenen organisch chemici actief zijn. Verder valt op dat het aantal nieuwe verbindingen dat jaarlijks de kliniek bereikt gemiddeld gezien eerder afneemt dan toeneemt: werden er in de jaren negentig van de
vorige eeuw nog gemiddeld 25 à 30 nieuwe medicijnen geregistreerd, in 2003 is dat aantal
afgenomen tot 16. De vraag is dan: hoe komt het dat de kans op succes zo klein is? Er zijn,
denk ik, een aantal fundamentele redenen aan te wijzen. Ten eerste is het gewoon erg moeilijk een efficiënte en selectieve verbinding te maken die precies dat biologische proces aanpakt dat de oorzaak van de ziekte is en alle verwante processen ongemoeid laat. In verband
hiermee is het waarschijnlijk zo dat we de ‘makkelijke’ aandoeningen nu wel gehad hebben. Ten tweede maken we waarschijnlijk niet genoeg verbindingen, van waaruit mogelij-
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ke drug-kandidaten geïdentificeerd kunnen worden. Een probleem is dat de bron van natuurlijke verbindingen uitgeput begint te geraken, ook al omdat de biodiversiteit afneemt. Met
het afnemen van de hoeveelheid natuurstoffen neemt ook het aantal op natuurstoffen gebaseerde medicijnen af. We zijn dus in toenemende mate aangewezen op door organisch chemici gesynthetiseerde verbindingen, al dan niet met een natuurlijke verbinding als voorbeeld.
Hiermee wordt de hoeveelheid en diversiteit aan verbindingen die de organische chemie als
uitgangspunt voor de ontwikkeling van medicijnen kan aanleveren, steeds belangrijker.
Van oudsher is het onderzoek binnen de synthetische organische chemie gericht op enerzijds methodeontwikkeling en anderzijds op de gerichte bereiding van doelverbindingen.
Op deze wijze is een organisch chemicus in staat zo’n 10 tot 50 verschillende verbindingen,
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad, per jaar te synthetiseren. Hoewel deze methode geen
overweldigende hoeveelheden aan nieuwe verbindingen opleverde, garandeerde de methodegedreven onderzoeken wel een redelijke diversiteit binnen de gesynthetiseerde stoffen. In
de jaren zeventig van de vorige eeuw maakte een fundamenteel nieuwe benadering zijn opwachting: de combinatoriële chemie. In plaats van één man–één verbinding werd de aandacht, voornamelijk in farmaceutische researchlaboratoria, verlegd naar technieken die de
synthese van een veelheid van verbindingen in één keer, al dan niet in één reactievat, mogelijk maakte. Hiermee werd het aantal beschikbare verbindingen in één klap verveelvoudigd. Echter, het veelal geautomatiseerde karakter van de combinatoriële chemie, gekoppeld aan het gegeven dat alleen efficiënte transformaties bruikbaar zijn, heeft als resultaat
dat de diversiteit binnen bibliotheken van verbindingen die door middel van combinatoriële chemie bereid zijn, vaak erg beperkt is.
Naast bovengenoemde oorzaken (we weten niet wat we moeten maken en we zorgen niet
voor voldoende aantallen en diversiteit in mogelijke verbindingen) is er wellicht een derde
oorzaak die ten grondslag ligt aan het gebrekkige succes in medicijnontwikkeling: we geven de toevallige waarneming niet voldoende kans. Het behoeft geen betoog dat vele grote
en belangrijke wetenschappelijke waarnemingen en ontdekkingen bij toeval gemaakt zijn,
dat wil zeggen terwijl men een geheel ander probleem aan het onderzoeken was. Dit zal denkelijk in de toekomst niet veranderen, dus is het de vraag of het verstandig is fundamenteel,
nieuwsgierigheidgedreven onderzoek, zeg maar het onderzoek dat binnen de universiteit traditioneel gefinancierd werd vanuit de eerste geldstroom ofwel middels individuele subsidies
vanuit instanties zoals NWO, meer en meer te vervangen door programmatische, van bovenaf gedirigeerde, projecten. Ik ben van mening dat programmatisch onderzoek nooit volledig de plaats in kan nemen van fundamenteel onderzoek en zal dat onderstrepen met een
voorbeeld uit de praktijk.
Begin jaren negentig van de vorige eeuw kwam Hans Aerts, hoogleraar biochemie aan het
Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam, met de vraag of wij (ik
was toen promovendus in de bio-organische chemie bij professor Upendra Pandit aan de
toenmalige Faculteit Scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam) een lipofiele, op glucose lijkende iminosuiker konden ontwerpen en synthetiseren. Hans was in die tijd reeds
expert op het gebied van de lysosomale stapelingsziekten, met de ziekte van Gaucher als
specialiteit. Lysosomale stapelingsziekten worden gekenmerkt door een erfelijke afwijking
in één van de lysosomale hydrolytische enzymen, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn
voor de afbraak van een veelheid van biopolymeren tot de monomere bouwstenen (aminozuren, suikers, nucleïnezuren, vetzuren, fosfaat en sulfaat). Puntmutaties in het gen dat codeert voor een dergelijk lysosomaal enzym, kunnen leiden tot een gedeeltelijk of geheel disfunctioneren van dit enzym. Dit heeft weer tot gevolg dat het substraat van het betreffende
enzym niet meer afgebroken wordt en zich in de lysosomale compartementen zal ophopen.
Gaucher-iekte kenmerkt zich door de ophoping van het glycolipide glucosylceramide als
gevolg van erfelijke afwijkingen in het lysosomale enzym glucocerebrosidase.
Voor de pathologie van Gaucher zijn drie enzymen van belang. Ten eerste is dat het voornoemde glucocerebrosidase, waarvan verschillende erfelijke puntmutaties bekend zijn, met
als gevolg een reeks van meer of minder gemankeerde lysosomale afbraakactiviteit van glu-
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Fig. 1. Biosynthese (links) en afbraak (rechts) van glucosylceramide. Het enzym glucocerebrosidase (lysosomaal glucosyl ceramidase) is deficiënt in Gaucher-patiënten, waardoor glucosylceramide ophoopt in lysosomale compartimenten.
cosylceramide en een daarmee samenhangende meer of minder zware Gaucher-aandoening.
Ten tweede is er het enzym glucosylceramide synthase, verantwoordelijk voor de aanmaak
van glucosylceramide uit UDP-glucose en ceramide. Ten derde is er het zogenaamde nietlysosomale glucosylceramidase. Hans Aerts en zijn onderzoeksgroep waren begin jaren negentig deze activiteit op het spoor gekomen en wilden de functie daarvan en een eventuele
rol in de ontwikkeling van Gaucher in kaart brengen. De gedachte was dat, als door een defect in het lysosomale glucocerebrosidase glucosylceramide zou ophopen in het lysosoom,
het op een gegeven moment zou ‘lekken’ naar het cytosol. Daar aangekomen zou het nietlysosomale glucosylceramidase, dat aan de cytosolaire kant van het celmembraan gesitueerd leek te zijn (de aminozuur volgorde van het enzym is pas zeer recentelijk in het lab van
Hans geïdentificeerd), de glycosidische band kunnen hydrolyseren. Het aldus vrijkomende
ceramide zou in het cytosol wel eens een heel andere rol kunnen spelen dan als afbraakproduct in het lysosoom. Het zou bijvoorbeeld als signaalmolecuul kunnen functioneren,
weefsel tot celdeling kunnen aanzetten. Nu blijken Gaucher-patiënten inderdaad een verhoogde hoeveelheid macrofagen te hebben, die vervolgens voor een belangrijke mate aan
glucosylceramide stapeling bijdragen.
Ons doel was een selectieve en effectieve remmer van het niet-lysosomale glucosylceramidase
te ontwikkelen. Nu zijn glycosidases over het algemeen goed te inhiberen met iminosuikers,
veelal natuurlijke verbindingen die in structuur en stereochemie sterk lijken op suikers, maar
met als belangrijk verschil dat de ring-zuurstof vervangen is door een basisch stikstofatoom. De stikstof is geprotoneerd onder fysiologische condities. Hiermee wordt de overgangstoestand van een glycoside substraat, die ontstaat na binding in het katalytische centrum van een glycosidase, nagebootst en de glycosidase wordt geremd. Deoxynojirimycine
is een breed-spectrum glucosidase-remmer en door een adamantaanmethyloxypentyl groep
aan de stikstof te koppelen dachten we het natuurlijke substraat glucosylceramide na te
bootsen, waardoor we een goede remming van het niet-lysosomale glucosylceramidase zouden verkrijgen. Dit bleek het geval te zijn: onze verbinding, nu onder de naam MZ-21 bekend, legt het doelenzym voor 50% plat bij een concentratie van 10 nanomolair.
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Fig. 2. Drie enzymen die betrokken zijn bij glucosylceramide metabolisme en N-(adamantaanmethyloxypentyl)-deoxynojirimycine (MZ-21), een krachtige remmer van zowel het nietlysosomale glucosylceramidase als glucosylceramide synthase.
Ondertussen verrichtte een Engelse onderzoekgroep onder leiding van Platt en Butters onderzoek aan de ontwikkeling van op iminosuikers gebaseerde geneesmiddelen voor de behandeling van Gaucher. Kijkend naar de ontstaansgeschiedenis van Gaucher zijn er twee therapieën
voorstelbaar, te weten:
1. herstellen van de lysosomale glucosylceramidase activiteit door middel van toediening
van recombinant enzym en
2. de aanmaak van glucosylceramide verminderen door middel van remming van het enzym
glucosylceramide synthase.
Inmiddels zijn beide therapieën praktijk. Het Amerikaanse bedrijf Genzyme heeft de zogenoemde ‘enzyme replacement therapy’ ontwikkeld, waarbij recombinant enzym intraveneus
aan Gaucher-patiënten wordt toegediend. Van meer recente datum is de ‘substrate deprivation therapy’, door Oxford Glycoscience (nu UCB) op de markt gebracht, die gebaseerd is
op het werk van voornoemde Engelse onderzoeksgroep. Uit dit onderzoek bleek N-butyldeoxynojirimycine, een sterk op MZ-21 lijkende iminosuiker (met dien verstande dat het lipofiele karakter een stuk geringer is), een micromolair remmer van glucosylceramide synthase te
zijn. Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo verbazend: net als tijdens de hydrolyse van een interglycosidische band kan je tijdens de synthese daarvan een kationisch intermediair veronderstellen, dat nagebootst kan worden met een iminosuiker. Echter, er zijn in de praktijk
nauwelijks goede op iminosuiker gebaseerde remmers van glycosyl transferases bekend, dit
in tegenstelling tot het feit dat voor zo ongeveer iedere glycosidase verscheidene iminosuiker-remmers beschikbaar zijn. Het lijkt erop dat glucosylceramide synthase wezenlijk verschilt van andere glycosyltransferases in het werkingsmechanisme. Hoe het ook zij, we hebben na kennis genomen te hebben van de Engelse onderzoeksresultaten onze verbinding
MZ-21 op het enzym glucosylceramide synthase getest en vergeleken met N-butyldeoxynojirimycine (nu op de markt als Gaucher-geneesmiddel onder de naam Zavesca) en het
bleek dat onze verbinding ongeveer 100 keer effectiever is. Zonder het te weten bleken we
een zeer krachtige synthase-remmer te hebben ontwikkeld.
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Hans Aerts en zijn medewerkers zijn vervolgens de eigenschappen van MZ-21 verder gaan
onderzoeken, met als achterliggende gedachte dat onze verbinding wel eens superieur zou
kunnen zijn aan Zavesca als Gaucher-medicijn. Als onderdeel van het onderzoek werden
verschillende muizenstammen met MZ-21 behandeld. Tijdens deze proeven viel het Roel
Ottenhoff, medewerker van Hans Aerts, op dat obesitas muizen minder gingen drinken. Verder namen ze af in gewicht zonder dat de voedselopname minder werd. Deze observaties
leidden tot de vraag of we hier niet met een verandering van de glucose-concentratie in het
bloed te maken hadden. Met andere woorden, heeft MZ-21 een positief effect op de glucose opname, houdt dit verband met de insuline gevoeligheid en waren we dus niet abusievelijk tegen een potentieel medicijn voor ouderdomsdiabetes (diabetes type II) aangelopen.
Vanaf dit moment, nu ongeveer vier jaar geleden, nam het onderzoek in zowel Amsterdam
als Leiden een grote vlucht. We richtten ons op twee vraagstellingen. Ten eerste werd er gekeken of in de gangbare diabetes II modellen hetzelfde effect bereikt kon worden, en ten
tweede of we het insulinegevoeligheidsverhogende effect konden relateren aan remming
van glucosylceramide synthase. Wat betreft het eerste punt, het blijkt dat MZ-21 uitstekend
in staat is de glucose homeostasis te herstellen in verschillende proefdiermodellen, waaronder obese Zucker fafa ratten en obese ZDF ratten. Steeds wordt een verhoogde insulinegevoeligheid waargenomen en steeds nemen de proefdieren sterk in gewicht af. Vooral dit laatste gegeven is interessant: behandeling van de proefdieren met rosiglitazon, een gangbaar
diabetes II medicijn, heeft weliswaar verhoogde insulinegevoeligheid tot gevolg, maar de
proefdieren nemen in gewicht toe in plaats van af (een effect dat overeenkomt met waarnemingen uit de kliniek). Een en ander heeft geleid tot een ontwikkelingstraject, gefinancierd
door MacroZyme en Genzyme, waarbij dit jaar eerste fase klinische onderzoeken starten.
Van fundamenteel wetenschappelijk belang is de vraag of, en op welke wijze, glucosylceramide synthase bijdraagt aan insulineresistentie, die aan de basis staat van diabetes II, en
de vraag hoe dit te koppelen is met overgewicht. Het is alom bekend dat overgewicht gepaard gaat met een vetrijk dieet. Een hoofdbestanddeel van vetrijk voedsel is palmitaat. Het
blijkt nu dat palmitaat één van de precursors is van ceramide en daarmee van glucosylceramide en de gangliosides. Verder is uit de literatuur bekend dat verhoogde concentraties van
het ganglioside GM3 tot insulineresistentie leidt. Onze hypothese is nu dat een palmitaatrijk
dieet leidt tot verhoogde ceramide-synthese. Hiermee neemt het substraat van glucosylceramide synthase sterk toe, terwijl dit enzym in normale situaties ver onder zijn maximale vermogen opereert. Met andere woorden, al het ceramide wordt omgezet in glucosylceramide,
dat zijn weg vindt in ganglioside biosynthese. Onder andere zal dat leiden tot verhoogde
GM3 concentraties aan het cel oppervlak. Ter plaatse zal dit dimerisatie van de insuline receptor, noodzakelijk voor insulineherkenning, bemoeilijken, wat resulteert in een verlaagde insuline gevoeligheid. In een dergelijk schema is het meteen duidelijk dat gedeeltelijk
blokkeren van glucosylceramide synthase insulinegevoeligheid kan verhogen.
Met deze tweede toevallige ontdekking komen we tot de huidige stand van zaken. Inmiddels
is er een reeks aan MZ-21 analoga gesynthetiseerd, waarbij een aantal verbindingen zitten
met eenzelfde effect. Belangrijk element hierbij is het verkrijgen van een verhoogde selectiviteit voor het doel-enzym. Zoals eerder gesteld zijn iminosuikers goede glycosidase remmers en idealiter wil je een glucosyl ceramidase remmer die niet ingrijpt op glycosidases.
Specifiek zijn er bijvoorbeeld de glycosidases in de ingewanden (sucrase, maltase, isomaltase), die op zich een therapeutisch doel vormen voor verschillende antidiabetes-medicijnen,
zoals miglitol en acarbose. Het werkingsmechanisme van deze verbindingen is simpelweg
het verlagen van de glucoseopname, een therapie die niet ideaal is vanwege sterke bijwerkingen (darmklachten) en vanwege het feit dat niet de kern van het probleem aangepakt
wordt. Een ander glycosidase dat een mogelijk probleem vormt, is het lysosomale glucocerebrosidase, het enzym dat deficiënt is in Gaucher-patiënten. Uiteraard is het onwenselijk
om door middel van een aspecifiek medicijn op Gaucher lijkende klachten te induceren.
Tenslotte nog dit: zoals eerder opgemerkt zijn iminosuikers een klasse van natuurlijk voorkomende verbindingen. Nu blijkt een belangrijke bron van iminosuikers, het blad van de
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Fig. 3. Glycolipide biosynthese wordt gevoed door palmitaat, met een sleutelrol voor glucosylceramide synthase.
moerbeiboom, al eeuwenlang lang in de folkloristische geneeskunde te worden toegepast.
Zo werden al in de jaren 200 na Chr. in China extracten uit de moerbeiboom gebruikt voor
klachten (dorst, veel urineren) die doen denken aan verschijnselen gerelateerd aan ouderdomsdiabetes. Van een latere datum zijn vergelijkbare voorbeelden uit Japan bekend. Interessant is nu dat dezelfde extracten voor andere therapeutische toepassingen gebruikt werden, bijvoorbeeld reumatische aandoeningen, maar ook voor cosmetische doeleinden, zoals
het blanker maken van de huid. Het is wellicht geen slecht idee nog eens goed te analyseren wat er precies aan iminosuikers in de moerbeiboom zit, na te gaan of deze gelijken op
onze verbindingen en te onderzoeken of deze op hetzelfde enzym glucosylceramide synthase ingrijpen.
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MOLECULAR MEDICINE
A REVOLUTION IN HEALTH CARE ENABLED BY MEDICAL TECHNOLOGY

by
Prof. dr J.W. Hofstraat
Philips Research, Eindhoven

Introduction
Advances in human genome research are opening the door to a new paradigm for practicing
medicine that promises to transform healthcare. Personalized, “Molecular”, medicine, the
use of marker-assisted diagnosis, based on both in-vitro testing and in-vivo targeted imaging, and therapy planning, targeted therapies adapted to an individual’s molecular profile,
will impact the way drugs are developed and medicine is practiced.1,2 In addition, patient
care will be revolutionized through the use of novel approaches like determination of molecular predisposition, screening of individuals with an elevated risk profile, and by the exploitation of diagnostic, prognostic, pharmacogenomic and monitoring biomarkers. Although
numerous challenges need to be met to make personalized medicine a reality, this approach
will replace the traditional trial-and-error practice of medicine in due time by “evidencebased” medicine (see Figure 1). Characteristics of Molecular Medicine are: early and faster
diagnosis, better prognosis, and tailored therapy with higher efficacy and reduced side
effects as compared to the present state-of-the-art. The basis for this revolution is the explosive growth in knowledge of the structure of the human genome, and its translation into the
functional elements, the proteins. Key for the introduction of evidence-based medicine is the
availability of advanced medical instrumentation, in particular for in-vitro and in-vivo diagnostics, and to support therapy, and advanced information technology to integrate the multiple and complex data streams generated, in support of clinical decision taking.
System biology and biomarkers
The next step, to relate the knowledge of the molecular translation cycle to onset, development and ultimately treatment of disease, is still extremely complex. It bases on insight into
the genetic make-up of the individual, primarily given by hereditary factors, and laid down
in the DNA, and subsequently transcribed by RNA into the proteins, the molecules which are
instrumental in all major biological processes taking place in human cells, tissues and
organs. Advances in technology have led to elucidation of the genetic make-up of, by now
many, species, including humans, fueled by the ambitious human genome project. Similarly,
efforts are going on to establish RNA patterns (the “transcriptome”) and – extremely challenging still – get insight into the range of proteins present (the “proteome”). Knowledge of the
genome, transcriptome and proteome by itself is not sufficient. Gaining insight into the functioning of protein signaling, and its impact on cell multiplication, interaction and transformation (stem cells) forms the main challenge of “systems biology”. In systems biology or
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Fig. 1. Molecular Diagnostics and Molecular Imaging, coupled to Therapy, will change the
current practice of health care.
“integrative” biology one tries to integrate all information available from genomics, transcriptomics, proteomics, the metabolic processes in our cells and organs (“metabolomics”)
in an effort to understand the intricate processes, which govern the human body – and provide the basis for understanding the origins of diseases. To establish the link to disease it is
not sufficient to identify the primary genetic structures. In addition, we have to gain knowledge on the impact of “environmental” factors, such as the effect of nutrition, lifestyle, our
ambient, stress, etc. These external factors may have profound effects on the structure of the
genome (e.g., modification of DNA by methylation, “epigenetics”), and will translate into
the proteome. Particularly understanding of these environmental factors is required to really
get a handle on the origin of most diseases, and to be able to devise effective cures.
In an effort to reach this goal one tries to relate the wealth of information, which is available
from patient samples (information from healthy and diseased tissue, generally comprising
DNA, RNA, proteins and metabolites), to clinical information, with the aim to identify biomarkers – observables, which are characteristic for a particular disease, and can be used for
early diagnosis. Such biomarkers can be discovered in bodily fluids, e.g. in blood or serum,
so that they may be determined by in-vitro diagnostic approaches, but also in tissue or
organs, providing handles for targeted contrast agents, which can be visualized in-vivo by
making use of advanced imaging instrumentation. Specific biomarkers can be applied for
early diagnosis and for monitoring of diseases, but they can also be used to accelerate the
process of drug discovery and development: by using biomarkers as “surrogate endpoints” in
clinical trials drug effectiveness (and toxicology, or other side effects) can be detected much
earlier than in the conventional practice, based on survival rate. The key to this data interpretation and analysis challenge is in linking the rich “molecular” information to the relatively
scarce patient data, which is furthermore complicated by the inherent biological variability.
Bio-informatics here plays a central role. A diagrammatic representation of this complex
process is presented in Figure 2. The main aims of the process are to identify characteristic
and clinically validated biomarkers for disease, and to gain insight into the effects of external factors, like food or pharmaceuticals, on the individual human health status, defining the
fields of nutrigenomics and pharmacogenomics, and the effective implementation of personalized medicine.
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Fig. 2. Validated biomarkers are key in the successful introduction of Molecular Medicine.
Their identification requires the interpretation of large and complicated data sets, with the
help of bio-informatics tools.
Opportunities of molecular medicine
The insight is growing in the molecular origin of disease. It becomes increasingly clear that
the majority of life-threatening diseases has its origin, or at least is significantly influenced
by, genetic effects. The sensitivity to all diseases that are the main causes of death, cardiovascular disease, cancer, diabetes, and infectious diseases (TBC, malaria, AIDS, …) is genetically determined to some extent. The same is true for the major debilitating diseases, which
strongly influence the quality of life: neuro-degenerative diseases (e.g., Alzheimer’s, Parkinson’s) and autoimmune diseases (like rheumatoid arthritis). Early detection of these diseases
greatly improves the therapeutic success rate, leading to a prolongation of the healthy and productive lifespan of the individual, and treatment with fewer side effects. In addition it has a potential
cost-containment effect as well: particularly a shift in the onset of debilitating diseases results in
a significant reduction of the very high personnel costs involved with nursing the patients.
Molecular Medicine may completely change the healthcare “industry”. Traditional medicine
practice, based on trial-and-error, results both in under-treatment and over-treatment, multiple office visits, the need for drug monitoring, and frequent regimen changes. More than
100,000 deaths per year (USA alone) are attributed to adverse drug reactions.1 A personalized approach of tailored care for every individual will become the standard. Introduction of
targeted drugs, which block receptors in the membrane of tumor cells, for instance, may
result in slowing down their proliferation or even in their elimination. Apart from more
effective treatment, some cancer types may well be contained – effectively turning cancer in
a manageable, “chronic”, disease. First successful targeted drugs have already been introduced. An example is the drug imatinib (Gleevec, by Novartis), developed after the discovery of a chromosome translocation creating a new gene structure, the abl-bcr gene, in chronic myeloid leukemia patients. Gleevec binds specifically to the abl-bcr protein, and can alleviate the leukemia in patients for whom other treatments have failed.3 Other examples of targeted drugs are Herceptin (Genentech/Roche, indication: metastatic breast cancer), and the
non-Hodgkin’s lymphoma drugs Bexxar (GlaxoSmithKline), and Zevalin (BiogenIdec). All
these drugs are based on monoclonal antibodies, which bind selectively to the tumor cells,
and may be equipped with toxic substances to enhance their efficiency (e.g., in Bexxar
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radioactive131I is present to invoke radio immunotherapy). The targeted or “smart” drugs are
extremely expensive, for instance for treatment with Zevalin and Bexxar the cost of medication amounts to 25-30 k$ per patient. It is therefore also for financial reasons very important to identify those patients, which respond well to the medication prior to the treatment.
Technology is key
Molecular Medicine is enabled by medical technologies, particularly by Molecular Diagnostics,
applied for screening and monitoring to effect early detection, and by Molecular Imaging,
relying on joint application of advanced imaging equipment and targeted and/or functional
contrast agents. Molecular Imaging offers unique opportunities for combination with (targeted) therapy, which can be much better planned and monitored with the help of advanced
hardware and especially developed software tools, which enable pharmacodynamic modelling. Typically, Molecular Diagnostics and Molecular Imaging will be applied in tandem,
with the goal to provide tailored solutions for a wide range of diseases. A secondary opportunity may be the application of imaging techniques to advance and simplify the drug discovery and development process, driven by collaboration of pharmaceutical and biotech
companies on the one hand, and medical technology companies on the other. The increasingly important role of medical technologies in Molecular Medicine offers opportunities to
new entrants into this space, particularly to technology-rich companies.
Briefly, the two main technology areas will be briefly discussed.
Molecular diagnostics and biosensors
In-vitro diagnostic approaches will become indispensable for early diagnosis, for the selection of personalized therapy, and for effective follow-up, after completion of the treatment
or to support maintenance of a chronic condition. A distinction should be made between techniques applied for the identification of genomic fingerprints and methods suitable for identification of particular biomarkers.
Genomic fingerprints thus far have been mostly applied to identify pathogens, particularly
tests are commercially available for human papilloma virus, for various forms of the human
immunodeficiency virus, and for hepatitis B and hepatitis C. Diagnostic products for infectious diseases therefore at present dominate the market. Detection is predominantly based on
amplification of characteristic nucleotide sequences using the polymerase chain reaction
(PCR), followed by a hybridization assay.
Increasingly, genomic fingerprints are utilized to assay the molecular make up of the host,
rather than the pathogen, and are applied to phenotype individuals and hence to identify their
predisposition to particular diseases or to tailor individual therapeutic interventions (e.g.,
selection of the appropriate dose of medication on the basis of metabolic characteristics).
The thus obtained “pharmacogenomic” fingerprints rely on the application of high-density
arrays (e.g., the GeneChips provided by the American company Affymetrix, or the DNA
Microarrays sold by, also US-based, Agilent). Typically, these high-density arrays contain
many thousands of different oligonucleotide strings, which are located at different, wellknown locations. The presence of complementary oligonucleotides in the sample can be
measured optically, through sensitive detection of fluorescent labels; even single mismatches, so-called single nucleotide polymorphisms, can be identified. By careful execution of the
measurement protocol also genetic expression profiles, highlighting upregulation or downregulation of certain parts of DNA or RNA can be made visible. The observed features can be
applied for diagnostic classification, treatment selection and prognostic assessment.4 In
Figure 1 an image of (part of) a DNA “chip” is shown. Other technologies gaining ground particularly for cancer diagnostics are in-situ hybridization and fluorescent in-situ hybridization.
Alternatively, the measurement can be focused on the identification of a (generally more limited) set of biomarkers. Biomarkers in general are proteins, which are triggered by the presence of a disease, such as membrane proteins, synthesized in response to disease (e.g., pro-
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Fig. 3. Molecular Diagnostics and Molecular Imaging are the key technologies enabling
Molecular Medicine. In both technologies characteristic and validated biomarkers are needed.
teins, which signal apoptosis, or programmed cell death, or enzymes, which are released following a stroke or a myocardial infarction). Generally, well-established immunological techniques, such as the widely applied enzyme-linked immunosorbent assay (“ELISA”), are used
for protein diagnostics, all based on the application of highly specific antibodies. For many
diseases it is necessary to determine a multitude of proteins and, sometimes, additional biomarkers, which requires development of new methodologies. High throughput analysis of
proteins can be applied for the detection of novel drug targets, diagnostic markers, and for
the investigation of biological events.5 Proteomics has the potential of becoming a very powerful tool in modern medicine, but still is strongly under development.
Another kind of biomarker is the presence of a particular kind of pathogen, which can be
identified following the approach described above, so that immediately the cause of the
infection and the optimal cure can be established.
Essential for the massive introduction of Molecular Diagnostics is the availability of cheaper and more accessible technologies. For applications, in which rapid turnaround times are
important, in particular at the point-of-care (e.g., for diagnosis of a cardiovascular problem
in the ambulance) rapid, simple and “stand-alone” approaches are needed. Miniaturized,
integrated, “lab-on-a-chip” tools, based on microfluidic solutions and enabled by advances
in micro- and nanotechnology, may serve this need. In Figure 1 a detail of Philips’ very sensitive and integrated magnetic biosensor chip is shown, a true product of advanced microsystems technology.6
Molecular imaging and therapy
The possibilities offered by Molecular Imaging are impressive as well. Developments in
medical imaging systems, increasingly integrating advanced, high-resolution, instruments
with sophisticated data and image processing to provide ever increasing quality of information to the medical professional, go hand in hand with developments of sophisticated functional and targeted contrast agents.7,8 Particularly, the advances in nuclear imaging technologies, such as Single Photon Emission Computed Tomography (SPECT) and Positron
Emission Tomography (PET), extremely low concentrations of targets can be localized and
quantified. These techniques can be utilized to visualize nanomolar or even picomolar con-
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centrations of (radioactive) molecules, and can not only be applied for measurement of targeted contrast agents, but also for functional monitoring (e.g., measuring increased metabolic rates, related to tumor growth). Combination of the sensitive, but not very highly
resolved nuclear imaging techniques with other imaging modalities, which do provide highresolution morphological data, such as Computed Tomography (CT), leads to very powerful
Molecular Imaging tools. Also in Magnetic Resonance Imaging (MRI) impressive improvements in sensitivity have been realized. By application of targeted nanoparticles sub-micromolar concentrations of suitable contrast agents can be measured. Nanoparticles in general
offer interesting opportunities as multifunctional platforms that can be used to accommodate,
in addition to targeting units, both contrast agents and drugs, for targeted therapy.9
An interesting opportunity of MRI is to use the imaging instrument directly, without the
application of contrast agents, e.g. to measure brain activity. This so-called “functional MRI”
technique obviously has the advantage that truly non-invasive characterization can be done.
The introduction of Molecular Imaging approaches into the medical practice requires both
instrumental and (bio)chemical advances. Hence, progress in this new area of application
requires close collaboration between medical technology, and pharmaceutical or contrast
agent companies. A good example is the recently announced alliance between Philips and the
German contrast agent company Schering. The two partners will collaborate to develop contrast agents and medical equipment for the emerging optical imaging market. In this alliance
Philips contributes its expertise in optical instrumentation, whereas Schering leverages its
know-how on fluorescent contrast agents.10 The alliance’s first development project will
combine an optical dye called omocianine (SF-64) from Schering for the diagnosis of breast
cancer, currently in Phase I trials, with an enhanced mammography device developed by
Philips. The companies will also explore the emerging field of molecular imaging, looking
at how to develop dyes that can potentially target breast tumors at the molecular level.
Implementation: the “Care cycle”
The full-fledged introduction of Molecular Medicine is the basis for an integrated approach
of tomorrow’s healthcare, with the following characteristics:
• Earlier detection of disease, by careful screening of people with elevated genetically inherited and/or lifestyle-related risks using highly specific biomarkers.
• Better diagnosis for better treatment, based on the individual patient’s own biochemistry.
• Targeted and minimally invasive treatment with better efficacy and less side effects.
• This picture of the future is driven by technological advancements, but relies on important
and challenging advancements in the biomedical sciences and in information technology
as well.
It is Philips’ ambition to address healthcare in an integrated fashion, addressing all aspects
of the “Care Cycle”, as schematically depicted in Figure 4. The Care Cycle approach starts
with determination of the individual’s predisposition to identify genetically inherited or
lifestyle related risks using Molecular Diagnostics. It then moves to focused screening of
people at risk, initially employing Molecular Diagnostic technologies, but in combination
with Molecular Imaging for confirmation, localization and quantification, aiming at early
detection of the onset of disease. Subsequently, when needed, individualized therapy is started, guided by treatment planning and monitoring of the therapeutic results with the aid of
(Molecular) Imaging. In addition, imaging techniques can be invoked for minimally invasive
treatment, providing more directed surgery and treatment. Finally, post-treatment Molecular
Diagnostics and Molecular Imaging can be utilized to monitor for recurrence or for active
containment of the disease. The proposed approaches, which of course need to be combined
with established clinical procedures, lead to an explosive increase of data, both qualitative
and quantitative (enabling more objective, “evidence-based” medicine), which makes taking
the right decisions more and more complex. Hence, attention needs to be paid to derive transparent information from the rich data sets, and help the physician to come to the right diag-
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Fig. 4. The future Care Cycle of Molecular Medicine, based on the joint application of
Molecular Diagnostics and Molecular Imaging to enable timely and targeted treatment.
nosis and therapy. Philips has taken up this challenge and is developing “Clinical Decision
Support Systems” to serve this need.
First elements of Molecular Medicine have already been introduced into the clinical practice.
Examples are screening for predisposition for breast cancer, which is offered by the company Myriad Genetics. Focused screening of women at risk may result in detection of breast
cancer at an early stage, when it is still localized, with close to 100% treatment success. The
Dutch start-up Agendia, based on the pioneering work of Laura van ‘t Veer and coworkers,
has developed a tool for stratification of patients, based on 70 marker genes, allowing for the
administration of the best treatment to the individual patient.11 Philips Radiation Oncology
Systems (PROS) provides innovative solutions to manage patient treatment, which include
imaging, localization, simulation and planning of minimally invasive, image-guided procedures, and planning of conformal external beams for more effective radiation treatment.
Genentech, finally, has developed a targeted, antibody-based, drug, which can be applied to
cure women with metastasized breast cancer, provided they show overexpression of the
Her2/Neu membrane receptor. The company Vysis has developed a molecular diagnostic test
to screen for this receptor, to identify those patients, which will benefit from the treatment.
Even though individual tests are available, it will take time to introduce Molecular Medicine
throughout the Care Cycle. For many diseases no comprehensive insight is available into
their origin, and no unambiguous biomarkers have yet been identified. To counter this challenge a tremendous effort is required, involving advanced academic research, together with
contributions from pharmaceutical and biotech companies, and from medical technology
companies, which should join forces to realize breakthroughs. At the same time it is crucial
to link the increasing insights in the fundamental biochemistry of disease to clinical observations. In particular Molecular Imaging can play a crucial role in this translational challenge. Finally, the medical profession is (rightfully) conservative; therefore, convincing evidence for the efficacy of the Molecular Medicine approaches needs to be provided, before
they will be accepted. The challenges have been recognized by NIH director Zerhouni, who
identifies in his description of the NIH Roadmap the most compelling opportunities in three
arenas: new pathways to discoveries, (highly multidisciplinary) research teams of the future,
and re-engineering the clinical research enterprise.12
My expectation is, however, that within the next decades an increasing number of Molecular
Diagnostic and Molecular Imaging approaches will be introduced, providing Molecular Medicine
Care Cycles for many important diseases.
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GENEXPRESSIE PROFIELEN BIJ VOORSPELLING
ZIEKTEBELOOP VAN BORSTKANKER
door
Mw. dr L.J. van ’t Veer
Het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

Samenvatting
Microarray analyse maakt het mogelijk om in één experiment het expressiepatroon van vele
duidenden genen (en zelfs alle genen uit het genoom) te onderzoeken. Bij onderzoek aan
borstkanker wordt microarray analyse gebruikt om genexpressie profielen te vinden die geassocieerd zijn met klinische en pathologische parameters. Bij dit onderzoek richt men zich
vooral op het vinden van genexpressie profielen die geassocieerd zijn met het zich ontwikkelen van uitzaaiingen, en op profielen die kunnen helpen voorspellen voor welke systemische therapie de tumor gevoelig is. Op deze wijze kunnen nieuwe diagnostische tests ontwikkeld worden, die toegepast kunnen worden om bij individuele patiënten keuzes over
optimale adjuvante behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) te helpen maken. Ook kan het
microarray onderzoek bijdragen aan de ontwikkeling van tests die een rol kunnen spelen bij
andere beslissingen met betrekking tot de ontwikkeling van borstkanker, zoals tests die voorspellen voor welke systemische therapie een tumor gevoelig is en verder of een tumor gevoelig is voor radiotherapie.
In de laatste jaren zijn er op al deze onderzoeksterreinen belangrijke ontwikkelingen geweest
gebaseerd op retrospectief onderzoek. Nu zijn de eerste prospectieve studies gestart.
Dit alles zal er toe leiden dat in de komende jaren op genexpressie profielen gebaseerde diagnostische tests een bijdrage kunnen gaan leveren aan de behandeling van patiënten met
borstkanker.
Inleiding
Bij de behandeling van borstkanker moeten voor elk van de behandelingsmodaliteiten (chirurgie, radiotherapie, systemische therapie) keuzes gemaakt worden, die gebaseerd zijn op
het te verwachten beloop van de ziekte. Het te verwachten beloop wordt op dit moment bepaald op basis van klinische en pathologische parameters en het te verwachten effect van
systemische behandeling wordt beschreven in verschillende richtlijnen. Op dit moment zijn
er vooral gegevens over genexpressie patronen, die voorspellend zijn voor de kans op uitzaaien van de tumor; hierop gebaseerde tests kunnen een belangrijke rol spelen bij de beslissing om al dan niet adjuvante systemische behandeling te geven.
Methodes om genexpressie patronen te bepalen
Op theoretische gronden en ook op basis van experimentele data kan worden aangenomen
dat het “gedrag” van een tumor (zoals kans op uitzaaien, gevoeligheid voor behandelingen
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Fig. 1. DNA microarray met microscoop glaasje als solide oppervlak. Zoals in de figuur te
zien is, bevat het solide oppervlak (in dit geval een microscoopglaasje) duizenden spots. Elke
spot bevat een groot aantal identieke DNA fragmenten. Fluorescent gelabeld RNA van het
tumorsample worden vervolgens gehybridiseerd op de array. Op deze manier is de hoeveelheid gebonden fluorescent RNA per spot een indicatie voor het expressie niveau van een gen.
Het expressie niveau van duizenden genen samen op het microscoopglaasje kan in beeld
gebracht worden met een fluorescentiescanner of microarrayscanner. De intensiteit van het
fluorescente signaal kan gemeten worden en gebruikt in de statistische analyse.
zoals chemotherapie) voor een belangrijk deel wordt bepaald door het expressieniveau van
specifieke regulatoire genen. Deze overwegingen vormen de achtergrond voor het ontwikkelen van methodes om het expressieniveau van zeer veel (en liefst alle bekende) genen te
analyseren. Deze methodes zijn alle gebaseerd op zogenaamde microarrays, waarop duizenden genen tegelijk zijn aangebracht.
Microarrays zijn er in veel soorten en maten, maar het basisprincipe is dat duizenden verschillende DNA-sequenties, ieder specifiek voor een bepaald gen, geïmmobiliseerd zijn op
een vast drageroppervlak en blootgesteld (gehybridiseerd) worden aan te onderzoeken gelabeld DNA of RNA in oplossing (figuur 1). Het op de microarray aangebrachte DNA kan verschillend van aard zijn, zoals een complementair DNA-streng (cDNA) of een oligonucleotide van variërende lengte. Het DNA kan op verschillende manieren op het drageroppervlak
worden aangebracht, zoals bijvoorbeeld met ‘pins’, inktjet technologie of met behulp van in
situ photolithografische synthese van oligonucleotiden. Het te onderzoeken RNA, bijvoorbeeld dat van een tumor, wordt gelabeld (meestal met een fluorescent kleurstof) en hecht aan
zijn corresponderende of complementaire DNA dat gespot is op de array. De hoeveelheid te
onderzoeken gelabeld RNA dat aan het DNA van een specifieke spot en dus gen bindt, kan
daarna gemeten worden.
Op dit moment maken de complexiteit en de hoge kosten van microarray experimenten dat
deze techniek alleen beschikbaar is in gespecialiseerde instituten. Echter, microarrays verbeteren snel en de prijzen dalen continu. Dat leidt snel tot bredere toegankelijkheid.
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Statistische analyse van genexpressie data
De voornaamste methoden die gebruikt worden voor de identificatie van tumor subtypen met
behulp van genexpressie profielen zijn de gesuperviseerde en niet-gesuperviseerde classificatie methoden. Het belangrijkste verschil is dat gesuperviseerde methoden gebruik maken
van klinische en pathologische informatie om associaties met genexpressie patronen te vinden, terwijl bij niet-gesuperviseerde methoden de tumoren gegroepeerd worden op basis van
hun genexpressie patroon onafhankelijk van klinische en pathologische data.
Een veel gebruikte niet-gesuperviseerde methode om genexpressie data te onderzoeken is
tweedimensionale hiërarchische clusteringsanalyse, waarbij zowel de tumoren als de genen
geordend worden op basis van de overeenkomst in regulatie; tumoren die overeenkomen in
genexpressie patroon zullen met deze benadering bij elkaar clusteren. Vaak clusteren groepen van genen die betrokken zijn bij dezelfde cellulaire processen ook bij elkaar en kunnen
bijvoorbeeld ‘proliferatie’ of ‘ontsteking’ clusters van genen worden herkend. Op deze manier kunnen verschillende genexpressie profielen geanalyseerd worden, die specifieke eigenschappen van de tumorcel en de contributie van niet-tumor cellen aan de tumorontwikkeling en groei helpen begrijpen.
Voor de identificatie van genexpressie profielen voorspellend voor klinische gedrag van een
tumor, zijn gesuperviseerde analyse methoden beter geschikt. Een belangrijke toepassing bij
deze gesuperviseerde technieken is de identificatie van expressie patronen die tumorgedrag
voorspellen, zoals bijvoorbeeld risico op het ontwikkelen van afstandsmetastasen, of de respons op specifieke soorten behandeling als chemotherapie en radiotherapie.
Omdat bij deze studies voor elke tumor het expressie patroon van duizenden genen wordt onderzocht, is de kans dat er door toeval associaties worden gevonden groot. Het is om die reden essentieel dat gevonden voorspellende genexpressie profielen worden gevalideerd in
voldoende grote onafhankelijke series patiënten.

Diagnose kankerpatiënt 2010

Patiënt

Fig. 2. Diagnose kankerpatiënt in 2010. Schematische weergave van procedure om genen
activiteit zoals vastgelegd in mRNA van elk gen te meten op een DNA microarray.
Patroonherkenning van genexpressie profielen wordt afgelezen door computer programma’s
(gesuperviseerde analyse) en geeft een uitslag over genexpressieprofiel (bijvoorbeeld gunstige prognose of ongunstig voor kans op uitzaaiingen), waarop mede een verdere behandeling
kan worden afgestemd.
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Microarray studies bij borstkanker
Prognostische genexpressie profielen
Er zijn twee genexpressie profielen gepubliceerd, die voortkomen uit studies die er op gericht waren een prognostisch profiel te vinden dat gebruikt zou kunnen worden om beslissingen over adjuvante behandeling te helpen nemen: een 70-genen profiel, en een 76-genen
profiel [1, 2].
In 2002 werd door onderzoekers van het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek
Ziekenhuis (NKI-AVL, Amsterdam) in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Rosetta
Inpharmatics een prognostisch “70-genen profiel” gevonden [1, 2]. Initieel werd het vriesmateriaal van 78 tumoren onderzocht op een Agilent platform (bevat 25.000 probes). De onderzoekers vonden met gesuperviseerde clustering dat het expressie patroon van 70 genen het
meest optimaal correleerde met metastasering op afstand bij lymfeklier negatieve borstkanker
patiënten jonger dan 53 jaar [1]. Dit 70 genen profiel is daarna gevalideerd bij een gedeeltelijk onafhankelijk cohort van 295 patiënten uit hetzelfde instituut [2]. Het profiel voorspelde
beter dan de traditionele klinische en pathologische parameters de kans op metastasering met
een hazard ratio (HR) van 4,6 (95% B.I. 2,3-9,3; p<0.001) in de multivariate analyse. Een
‘gunstig’ prognose profiel was geassocieerd met een afstandsmetastase vrije overleving bij 10
jaar van 94,7% en algehele overleving van 97,4% onafhankelijk van de lymfeklierstatus. Een
‘ongunstig’ prognose profiel (61%) was gerelateerd met een 10-jaars metastase vrije overleving van 60,5% en een algehele overleving van 74,1%. Het 70-genen profiel wordt nu aangeboden als commerciële test (Mammaprint®) door het bedrijf Agendia.
In 2005 identificeerden onderzoekers van het Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam) in samenwerking met het Amerikaanse bedrijf Veridex een prognostisch genexpressie profiel van
76 genen dat lymfeklier negatieve patiënten identificeert met een hoog risico op afstandsmetastasen [3]. Opmerkelijk is dat de voorspellende waarde van dit profiel zeer vergelijkbaar is en daarmee de waarde van deze technologie verder ondersteunt.
Toekomstverwachting
Genprofielen zijn veelbelovend bij het vaststellen van de prognose. Nieuwe profielen die
therapiegevoeligheid van patiënten met primaire en gemetastaseerde borstkanker aangeven
zijn in vergevorderd stadium. Op dit moment worden er enkele grote studies uitgevoerd in
Nederland en een in Europa om de kennis over het gebruik van de prognostische profielen
verder te verstevigen. Op dit moment wordt het 70-genen profiel [1; 2] gebruikt in de Nederlandse RASTER-studie (NKI-AVL in samenwerking met het College voor Zorgverzekeringen) en de Europese MINDACT-studie (TRANSBIG Consortium in samenwerking met
de EORTC).
Samenvattend: het is zeer waarschijnlijk dat in de komende 10 jaar een groeiend aantal op
genexpressie profielen gebaseerde tests ontwikkeld zullen worden. Het zal een uitdaging zijn
om deze tests goed te valideren en in te passen in de behandeling van individuele patiënten
met borstkanker.
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GAMMAFLITSEN: KIJKEN NAAR DE VERSTE STERREN
door
Prof. dr E.P.J. van den Heuvel
Sterrenkundig Instituut ‘Anton Pannekoek’, Universiteit van Amsterdam

Inleiding
In dit uur wil ik u iets vertellen over onderzoek dat de belofte inhoudt dat het binnen enkele jaren mogelijk zal worden directe aanwijzingen te verkrijgen over de verst van ons verwijderde sterren in het heelal. De basis voor dit onderzoek werd gelegd door ontdekkingen
in 1997 en 1998 gedaan door mijn in 1999 overleden collega, professor Jan Van Paradijs en
drie van zijn promovendi, met gebruikmaking van een Italiaans-Nederlandse rontgen-satelliet. Hierdoor werd een geheel nieuw onderzoeksterrein opengelegd waarin thans wereldwijd vele honderden onderzoekers werkzaam zijn. Wij kunnen dankzij deze ontdekkingen
thans al licht waarnemen van individuele sterren dat reeds 8 miljard jaar naar ons toe onderweg was op het moment dat de aarde en ons zonnestelsel ontstonden, 4,6 miljard jaar geleden.
Dit licht, zo’n 12,6 miljard jaar oud, dateert van ongeveer 1,1 miljard jaar na de oerknal, die
naar huidige metingen ongeveer 13,7 miljard jaar geleden plaatsvond. We verwachten thans
dat we, voortbouwend op de ontdekkingen van Van Paradijs en zijn promovendi, binnen enkele jaren sporen van de allereerste generaties sterren in het heelal, daterend van niet meer
dan enkele honderden miljoenen jaren na de oerknal, zullen kunnen waarnemen. Het gaat
hier om de gigantische explosies waarmee kortlevende zeer zware sterren hun leven beëindigden, slechts enkele miljoenen jaren na hun geboorte. Deze explosies kunnen ons voor het
eerst informatie geven over wat zich heeft afgespeeld in de eerste miljard jaar van de geschiedenis van het heelal: de op dit moment nog volkomen onbekende ‘dark ages’, toen de
allereerste sterren en sterrenstelsels zich begonnen te vormen.
De astronoom als geschiedkundige
Het licht beweegt zich door de ruimte met een snelheid van ongeveer 300.000 km/sec. Hierdoor zien we voorwerpen in het heelal niet zoals ze er nu uitzien, maar zoals ze er in het
verleden uitzagen. De maan op 385.000 km afstand zien we zoals hij er 1,3 seconden geleden
uitzag en de zon, op 150 miljoen kilometer afstand, zoals zij er ruim 8 minuten (500 seconden) geleden uitzag. Als de zon nu zou ophouden te bestaan, merken we dat pas over ongeveer 8 minuten. De planeten Jupiter en Saturnus zien we zoals ze er ongeveer 40, respectievelijk 80 minuten geleden uitzagen en de verste planeet van het zonnestelsel, Pluto, zoals
hij er ongeveer 5 uur geleden uitzag. De meest nabije andere ster, Proxima Centauri aan de
zuidelijke hemel, zien we zoals hij er 4,2 jaar geleden uitzag en de sterren van de Grote
Beer zoals ze er ongeveer honderd jaar geleden uitzagen (zie figuur 1).
De afstanden van de sterren (in feite zijn dit ‘zonnen’: net zulke grote gloeiende gasbollen
als onze zon; zie figuur 2) meten we in lichtjaren: een lichtjaar is de afstand die het licht in
een jaar aflegt, ongeveer 10 biljoen kilometer (een 1 met 13 nullen). Proxima Centauri staat
dus op 4,2 lichtjaren afstand en de sterren van de Grote Beer op ongeveer honderd lichtja-
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Fig. 1. Het sterrenbeeld Grote Beer. De sterren zijn aangeduid met hun Griekse letters en de
getallen geven hun afstanden in lichtjaren. De ster Eta (einde van de steel van de ‘steelpan’)
staat op 100 lichtjaren afstand, zodat we hem zien zoals hij er 100 jaar geleden uitzag.

Fig. 2. De zon en de vijf
grootste planeten afgebeeld
op dezelfde schaal. Alle planeten van ons zonnestelsel samen hebben een massa zevenhonderd maal kleiner dan die
van de zon. De massa van de
aarde is 330 000 maal kleiner
dan die van de zon. De zon is
een gewone ‘doorsnee’ ster
zoals er honderd miljard zijn
in ons Melkwegstelsel. De
laatste tien jaar is ontdekt dat
zeer veel sterren net als de
zon omringd zijn door een
planetenstelsel. Met telescopen neemt men waar dat er in
het heelal miljarden sterrenstelsels zijn als ons Melkwegstelsel.
ren. Dat laatste wil zeggen dat een waarnemer bij een van de sterren van de Grote Beer die
naar de aarde kijkt daar thans het licht ziet aankomen dat ongeveer honderd jaar geleden
van de aarde is vertrokken: hij ziet dan onze koningin Wilhelmina in het jaar 1905 rondwandelen, vier jaar na haar huwelijk met prins Hendrik.
Hoe verder we het heelal inkijken, hoe verder we terugkijken in de tijd. In het heelal geldt
dus: VER WEG = LANG GELEDEN. In feite staat dus de gehele geschiedenis van het heelal voor ons aan de hemel: de sterren en sterrenstelsels zijn als het ware ‘fossielen’ uit het
verleden van het heelal.
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Als een bioloog wil weten hoe een bepaald dier er 320 miljoen jaar geleden uitzag, dan
moet hij diep in de aarde gaan zoeken naar fossielen uit die periode. Een astronoom heeft
het veel gemakkelijker: hij zoekt gewoon een sterrenstelsel (= ander melkwegstelsel) dat op
320 miljoen lichtjaren afstand staat, zoals de Comacluster van sterrenstelsels: die stelsels
zien we tegenwoordig zoals ze er 320 miljoen jaar geleden uitzagen. Hoe verder we wegkijken in de ruimte, hoe verder we terugkijken in de tijd, zodat we door heel erg ver te kijken mogen hopen de allervroegste geschiedenis van het heelal en zelfs wellicht het ontstaan
van het heelal te kunnen waarnemen.
Hoe verder een ster weg staat hoe zwakker het licht is dat we op aarde van deze ster ontvangen. Willen we zeer verre sterren of sterrenstelsels onderzoeken, dan moeten we dus
over zeer grote telescopen beschikken. Dit is de reden dat sterrenkundigen alsmaar grotere
telescopen willen bouwen, zodat ze steeds verder kunnen terugkijken in het verleden.
Dat het heelal een begin heeft gehad in de oerknal was een verbazingwekkende constatering, definief bevestigd in 1964 door de ontdekking van zeer sterke microgolf radiostraling
welke gelijkmatig van alle kanten van de hemel komt en dateert van ongeveer 300.000 jaar
na de oerknal. Het heelal was toen nog slechts gevuld met gloeiend waterstof- en heliumgas met een temperatuur van ongeveer 3000 graden K en werd juist op dat moment doorzichtig. De gloed van warmtestraling (‘rood licht’) uit die tijd werd sindsdien niet meer geabsorbeerd door de materie in het heelal en is daarom nu nog steeds aanwezig. Door de
uitdijing van het heelal sinds die tijd met een factor 1100 zijn deze oorspronkelijk rode
lichtgolven uitgerekt met een factor 1100 en worden deze thans waargenomen als radiogolven. Berekeningen tonen dat het gas pas een paar honderd miljoen jaar na de oerknal zover
was afgekoeld dat het kon gaan condenseren tot sterren. Van deze eerste fase van stervorming, en van de groepering van sterren in de vroegste sterrenstelsels gedurende de eerste
miljard jaar van de geschiedenis van het heelal, weten we niets. Dit tijdperk wordt in ons
vak wel aangeduid als de ‘dark ages’ van het heelal.
Met de grootste huidige telescopen, zoals de Hubble Ruimte Telescoop of de Very Large Telescope van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili (vier telescopen met een
spiegeldiameter van 8,2 meter) of de Amerikaanse Keck Telescope op Hawaï (twee telescopen met een spiegeldiameter van 10 meter) zijn de verste sterrenstelsels die men waarneemt
niet ouder dan 13 miljard jaar. Wij zien hier het heelal in zijn vroege jeugd, toen het een
leeftijd had van zo’n 6 procent van zijn huidige leeftijd. De sterrenstelsels zijn hier al in
jeugdige vorm aanwezig, maar zien er geheel anders uit dan in het huidige heelal (dat wil
zeggen: bij ons in de buurt): een duidelijk teken dat de sterrenstelsels in de laatste 13 miljard jaar een sterke evolutie hebben ondergaan. De sterrenstelsels uit die tijd zien we met
deze grootste telescopen zelfs alleen maar als kleine vlekjes, welke moeten bestaan uit miljarden sterren zoals onze zon.
De individuele sterren zelf in deze stelsels zijn zo zwak dat het tot voor kort volkomen onmogelijk leek dat we ooit een glimp van hen zouden kunnen opvangen.
De ontdekkingen van Van Paradijs die het perspectief hebben geopend om toch sporen van
individuele sterren op die afstanden te kunnen zien, werden gedaan met behulp van de Italiaans-Nederlandse BeppoSAX-satelliet die op Koninginnedag 1996 werd gelanceerd vanaf Cape Kennedy en zes jaar lang in de ruimte heeft gefunctioneerd. Zeven jaar later, eveneens op Koninginnedag, is deze satelliet in de Stille Oceaan verdwenen, waar hij nu, in een
aantal brokstukken rust op de bodem ten Noord-Westen van de Galapagos Eilanden.
De ontdekkingen betreffen de oorsprong en aard van geheimzinnige flitsen van gammastraling uit het heelal, welke al sinds 1967 bekend waren maar waarvan gedurende 30 jaar
niemand de oorsprong had kunnen opsporen. Dit is Van Paradijs gelukt in 1997 en ik wil u
hier de geschiedenis van deze ontdekking en de implicaties ervan vertellen, mede omdat dit
heel mooi toont hoe grote wetenschappelijke ontdekkingen totstandkomen en hoe belangrijk de rol hierbij is van innovatieve instrumenten en van het toeval (omdat deze satelliet
oorspronkelijk helemaal niet gepland was voor de studie van gammaflitsen) en hoe dit laatste illustreert dat het echt plannen van grote wetenschappelijke doorbraken in feite niet mogelijk is.
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De ontdekking van de gammaflitsen
In de jaren zestig kwamen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie overeen geen kernproeven meer in de dampkring of in de ruimte te nemen. Om te controleren of de tegenstander
zich hieraan hield, lanceerden de Verenigde Staten de militaire Vela-satellieten, welke de intense flits van gammastraling van een kernexplosie kunnen detecteren. Gammastraling is,
evenals gewoon licht, ultraviolette straling, infrarode straling, radiostraling en röntgenstraling, een vorm van elektromagnetische straling, alleen van veel kortere golflengte. Al deze
soorten straling planten zich voort met de lichtsnelheid. De golflengte van gammastraling
is honderdduizend maal of meer korter dan die van licht (licht heeft een golflengte van ongeveer een tweeduizendste van een millimeter), en die van röntgenstraling is tussen honderd- en honderdduizend maal korter dan die van licht.
De golven van al deze soorten straling komen aan in golfpakketjes, ‘fotonen’, waarvan de
energie omgekeerd evenredig is met de golflengte. De energie van gammafotonen is daarom meer dan honderdduizend maal zo groot als die van lichtfotonen en ook de energie van
röntgenfotonen is veel groter dan die van licht. Röntgen- en gammastraling heeft daarom
een zeer groot doordringend vermogen en is voor levende wezens zeer gevaarlijk. Gelukkig
schermt de aardatmosfeer ons af voor de röntgenstraling en het grootste deel van de gammastraling uit het heelal.
Op elk moment cirkelen er - ook nu nog - een aantal Vela-satellieten rond de aarde om mogelijke kernexplosies te detecteren. Met uitzondering van een kernproef in de jaren zeventig boven de Indische Oceaan, die werd uitgevoerd door Israël en Zuid-Afrika, hebben ze
nooit een kernproef in de atmosfeer of de ruimte gedetecteerd. Maar tot grote verrassing van
de militairen detecteerde men op 2 juli 1967 wel een sterke flits gammastraling die ongeveer 20 seconden duurde (veel langer dan die van een kernexplosie) en die niet van de aarde afkomstig was. In de hierop volgende jaren ontdekten de militairen van het Los Alamos
Laboratorium in New Mexico met de Vela-satellieten steeds meer van dergelijke flitsen,
maar omdat ze eerst niet wisten waar ze vandaan kwamen, wachtten ze ermee deze ontdekking openbaar te maken, tot ze absolute zekerheid hadden dat het hier gaat om een astronomisch verschijnsel. Toen ze dit ten slotte in 1973 op een sterrenkundig congres bekendmaakten, was dit een sensatie van de eerste orde. Astronomen bedachten meteen vele
mogelijke theorieen om dit verschijnsel te verklaren, variërend van kometen die ingeslagen
zouden zijn op een neutronenster tot zelfs kernoorlogen van buitenaardse beschavingen.
Een grote handicap voor het ontdekken van de precieze oorsprong van deze flitsen was dat
men de plaatsen aan de hemel waar ze vandaan kwamen binnen enkele dagen niet beter kon
bepalen dan tot op een paar booggraden nauwkeurig. Een booggraad is twee maal de middellijn van de volle maan, en bij een zo grote onnauwkeurigheid van de positie is het haast
onbegonnen werk te gaan onderzoeken van welke van de vele miljoenen sterren in dit onzekerheidsgebied de flits afkomstig zou kunnen zijn. Sinds de jaren zeventig van de vorige
eeuw gaf men aan de meeste interplanetaire ruimtevoertuigen apparatuur mee om gammaflitsen te detecteren, en inderdaad werden er in die jaren honderden flitsen gedetecteerd.
Het is echter nooit gelukt de bron ervan te vinden.
Het bleef een raadsel of ze van vlak uit onze buurt, in ons Melkwegstelsel, afkomstig zouden kunnen zijn of van heel ver in het heelal. Tegen dit laatste pleitte de enorme kracht van
de flitsen die op aarde werd waargenomen en soms zelfs zo sterk was dat de flitsen tijdelijk
de bovenste lagen van de aardse dampkring ioniseerden. Zouden ze van ver buiten ons
Melkwegstelsel afkomstig zijn, dan zou dat betekenen dat er tijdens een flits tientallen malen meer energie wordt uitgezonden dan de zon in zijn gehele levensduur van 10 miljard
jaar zal uitzenden.
NASA’s Gamma Ray Observatory (GRO, 1991-2000)
Het systematische onderzoek naar de gammaflitsen kwam pas goed op gang met de lancering in maart 1991 van NASA’s Gamma Ray Observatory (GRO), een satelliet zo groot als
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een flinke huiskamer met aan boord onder andere het instrument BATSE waarmee men
gammaflitsen op elke plek van de niet door de aarde afgeschermde helft van de hemel kon
waarnemen.
Met BATSE werden er tussen 1991 en 2000 meer dan 3000 gammaflitsen waargenomen.
Het bleek dat er elke dag tussen de twee en drie flitsen optreden, op volstrekt willekeurige
plaatsen aan de hemel. Ontdekt werd dat een flits zich nooit op hetzelfde punt aan de hemel
herhaalt en dat de plaatsen waar de flitsen optreden zeer gelijkmatig over de hemel verdeeld
zijn. Dit laatste in tegenstelling tot velerlei soorten bekende objecten, zoals neutronensterren en sterke röntgenbronnen, die aan de hemel in en rond de Melkweg verspreid zijn, wat
er duidelijk op wijst dat ze tot ons Melkwegstelsel behoren.
De zeer gelijkmatige verdeling van de posities van de flitsen over de hemel liet in feite nog
maar twee mogelijkheden open voor hun oorsprong, namelijk dat ze of afkomstig zijn van
(1) een bolvormige halo van objecten (bijvoorbeeld neutronensterren) rondom onze eigen
melkwegstelsel, of (2) van zeer ver verwijderde sterrenstelsels, diep in het heelal. De verre
sterrenstelsels zijn namelijk ook gelijkmatig over de hemel verdeeld.
Maar GRO bleek dit probleem niet verder te kunnen oplossen, omdat het niet gelukte ook
maar een van de meer dan 3000 waargenomen flitsen te identificeren met een bekend object. De reden hiervoor was dat ook met BATSE de nauwkeurigheid waarmee men de positie van de flits aan de hemel kon bepalen niet beter was dan ongeveer een graad, wat zes
maal groter is dan de middellijn van het gezichtsveld van 10 boogminuten van een grote telescoop op aarde. In de ‘onzekerheidscirkel’ van de gammaflits staan miljoenen zwakke
sterren, en daarom vergt het onderzoeken van deze gehele onzekerheidscirkel met een grote telescoop veel tijd.
Als een van die sterren tijdens de flits kortdurend van helderheid veranderde, is de kans zeer
groot dat deze verandering allang weer voorbij is eer men de telescoop juist op het gebied
van deze ster heeft gericht. De kans om de ster die ‘flitste’ met BATSE te betrappen, was
dus heel erg klein en daarom is het, in de negen jaar dat BATSE in de ruimte gefunctioneerd
heeft, geen enkele keer gelukt.
De BeppoSAX-satelliet
Twintig jaar geleden werd tussen de regeringen van Italië en Nederland een overeenkomst
gesloten voor de bouw van een röntgensatelliet. Deze werd gelanceerd op Koninginnedag
1996.1 Aan boord bevonden zich naast Italiaanse reflectietelescopen voor het nauwkeurig
afbeelden van kleine velden aan de hemel in ‘zachte’ (laag-energetische) röntgenstraling,
twee groothoekcamera’s (Wide Field Cameras, WFC’s) voor het afbeelden van een veld van
40 bij 40 graden aan de hemel in ‘harde’ (hoog-energetische) röntgenstraling. Deze WFC’s
werden ontworpen en gebouwd door het Utrechtse laboratorium van de Stichting Ruimte
Onderzoek Nederland (SRON/NWO), dat deze camera’s in de jaren tachtig met succes uitprobeerde op het Russische ruimtestation MIR.
De camera’s hebben de bijzondere eigenschap dat ze tegelijkertijd alle harde röntgenbronnen in het gezichtsveld van de camera afbeelden met een positienauwkeurigheid van enkele boogminuten. Voor harde röntgenstraling is deze nauwkeurigheid uniek, omdat er voor
dit soort straling, in tegenstelling tot voor zachte röntgenstraling, geen spiegeltelescopen
gebouwd kunnen worden. Harde röntgenstraling gaat namelijk overal dwars doorheen.Voor
de technische beschrijving van de werking van deze camera’s zij verwezen naar het artikel van
J. in ’t Zandt2. Het precies bepalen van de positie van een bron in het gezichtsveld kostte veel
rekentijd op de computers in het SRON-laboratorium in Utrecht. In het begin kostte dit wel
tien uur gerekend vanaf het tijdstip van waarnemen van de bron, later toch nog altijd enkele uren.
Gedurende achttien jaar (van 1985 tot 2003) ben ik zeer nauw betrokken geweest bij de realisatie van de satelliet en, na de lancering, bij de operaties ervan.3
Toen de satelliet werd ontworpen hadden we er geen idee van dat de Nederlandse groothoek-röntgencamera’s gebruikt zouden kunnen worden om het probleem van de oorsprong
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Fig. 3. Profielen van enkele gammaflitsen. De ontvangen gammastralingsenergie, gemeten
met NASA’s Gamma Ray Observatory, is hier uitgezet tegen de tijd in seconden. Sommige
flitsen duren korter dan een seconde, andere kunnen tot enkele minuten duren. Tijdens de flits
treden soms pieken op die slechts eenduizendste seconde duren, hetgeen suggereert dat de
bron kleiner is dan 300 kilometer.
van de gammaflitsen op te lossen. Deze camera’s (WFC’s) waren op initiatief van prof. dr J.
Heise van SRON in de satelliet geplaatst met als doel de langdurige bestudering van de tijdsvariaties van de röntgenemissie van de vele tientallen harde röntgenbronnen rond het centrum
van het melkwegstelsel. Dit zijn neutronensterren en zwarte gaten in röntgendubbelsterren.
Dankzij het grote gezichtsveld van de camera’s kan men al deze bronnen, die zeer variabel
zijn, tegelijkertijd waarnemen en hun helderheden gedurende vele maanden continu volgen.
In 1993 werd met een Japanse röntgensatelliet ontdekt dat gammaflitsen ook enkele procenten van hun energie uitzenden in de vorm van harde röntgenstraling, zodat ze tevens met
de Utrechtse groothoek-röntgencamera’s van de BeppoSAX-satelliet waarneembaar zijn en
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hun posities aan de hemel met een nauwkeurigheid van enkele boogminuten bepaald kunnen worden, dat wil zeggen: zeker twintig keer nauwkeuriger dan met het BATSE-instrument van de Gamma Ray Observatory!
Onze Italiaanse collegae realiseerden zich dat ze met de BeppoSAX-satelliet ook de gammaflits zelf zou kunnen waarnemen door gebruik te maken van het zogenaamde ‘anti-coïncidentieschild’ van de satelliet. Zoals elke röntgensatelliet was BeppoSAX uitgerust met
een dergelijk schild dat als doel heeft signalen in de röntgendetectoren die veroorzaakt worden door deeltjes uit de kosmische straling te onderscheiden van signalen die veroorzaakt
worden door röntgenfotonen. De kosmische stralingsdeeltjes geven, in tegenstelling tot
röntgenfotonen, ook een signaal als ze door het anti-coïncidentieschild vliegen. Ziet men
twee signalen dan weet men dus dat het om een kosmische stralingsdeeltje gaat en niet om
een röntgenfoton; in dat geval gooit men het signaal weg.
Ook gammafotonen geven een signaal in het anti-coïncidentieschild. Daarom kan dit schild
dus eveneens gebruikt worden om gammaflitsen te detecteren. Men heeft dan weliswaar
slechts een heel ruw idee van de richting waaruit de gammaflits komt, maar als men de flits
ook waarneemt in een van de twee groothoek-röntgencamera’s, dan heeft men zijn positie
aan de hemel heel nauwkeurig. Aldus bleek de BeppoSAX, hoewel hij hier oorspronkelijk
niet voor ontworpen was, de ideale satelliet te zijn om zeer nauwkeurig de posities van gammaflitsen aan de hemel te kunnen bepalen. Deze combinatie van eigenschappen van de BeppoSAX maakte dat in 1997 de revolutie van onze kennis van gammaflitsen kon plaatsvinden.
De ontdekking van het nagloeien van gammaflitsen
Op 28 februari 1997 werd door BeppoSAX een gammaflits waargenomen. De positie van
de bron was ongeveer acht uur later bekend en werd doorgegeven aan Jan van Paradijs die
toen in Huntsville, Alabama, verbleef. Jan gaf de positie door aan zijn promovendus Titus
Galama in Amsterdam met het doel de Westerbork Radio Telescoop in Drente op deze positie te laten richten. Voor het zoeken van radiostraling van gammaflitsen had Van Paradijs
veel waarneemtijd op deze telescoop verkregen, evenals voor het zoeken van zichtbare straling van de flitsen op de grote William Herschel Telescope op het eiland La Palma (Canarische Eilanden). Van Paradijs had vergeten dat hij juist ook in de nacht van 28 februari de
Herschel Telescope tot zijn beschikking had, maar gelukkig zat zijn tweede promovendus,
Paul Groot (die helemaal niet aan gammaflitsen werkte) bij Galama op de kamer en deze
herinnerde zich dit wel. Groot had de tegenwoordigheid van geest om de positie van de
gammaflits door te bellen aan dr John Telting (een voormalige promovendus van Van Paradijs) op La Palma, met het verzoek om van dit gebiedje aan de hemel een opname te maken. Hij was hiermee juist op tijd, want een uur later verdween dit stuk van de hemel op La
Palma onder de horizon. Van Paradijs gaf op 8 maart La Palma opnieuw opdracht een opname van dit stukje van de hemel te maken om te zien of er sinds die tijd iets in dit sterveld
veranderd was. Beide beelden werden elektronisch naar Amsterdam gestuurd, en vergelijking toonde direct dat op de opname van 28 februari een ‘ster’ staat die op 8 maart was verdwenen (figuur 4). Daar de opname van 28 februari twintig uur na de gammaflits gemaakt
was, betekende dit dat de gammaflits, die zelf maar een minuut duurde, na twintig uur in
zichtbaar licht nog steeds nagloeide.
Onze Italiaanse collegae hadden, zodra ze op 28 februari 1997 uit Utrecht de positie van de
gammaflits hadden doorgekregen, de satelliet gedraaid en al tien uur na de flits hun telescopen voor zachte röntgenstraling op deze plaats gericht. Hier bleek een sterke bron van
zachte röntgenstraling te staan die, toen men drie dagen later weer naar deze positie keek,
een stuk zwakker was geworden (figuur 5). Van Paradijs had meteen na de ontdekking van
de ‘nagloeier’ ook verzocht de Hubble Ruimte Telescoop op deze positie te richten. Dit gelukte pas op 26 maart 1997 en toonde dat de bron nog steeds in zichtbaar en infrarood licht
zwak nagloeide. Om dit nagloeien heen zag men voorts een zwak schijnsel, sterk gelijkend
op het beeld van een zeer ver verwijderd klein sterrenstelsel. Hiermee was voor het eerst
ontdekt dat gammaflitsen nog wekenlang kunnen nagloeien in zichtbaar en infrarood licht en
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Fig. 4. Twee opnamen in gewoon licht gemaakt van het gebiedje aan de hemel, van een
vierkante boogminuut, waarin de gammaflits van 28 februari 1997 optrad. De plaats van
dit gebiedje aan de hemel werd bepaald met de Utrechtse wide-field camera’s voor ‘harde’
röntgenstraling in de BeppoSAX satelliet. De opnamen zijn negatieven, zodat een ster hier
zwart is. De linkeropname is gemaakt op 28 februari 1997, 20 uur na de gammaflits, de
rechteropname is gemaakt op 8 maart 1997. De linkeropname toont een ‘ster’ aangeduid
als OT (Optical Transient) die 8 dagen later is verdwenen. Naast de positie van de OT
staat een ‘gewone’ ster (K-dwerg) gelijkend op onze zon. Dit is, net als de andere sterren
in deze opnamen, een voorgrondster in ons eigen Melkwegstelsel. Deze historische opnamen toonden voor het eerst in dertig jaar dat een gammaflits in gewoon licht nog minstens
20 uur nagloeit. De opnamen zijn gemaakt door de groep van Jan van Paradijs met twee
verschillende grote telescopen op het Canarische eiland La Palma: de linker met de
William Herschel Telescope, de rechter met de Isaac Newton Telescope.

Fig. 5. Opnamen in zachte röntgenstraling van de positie van de gammaflits van 28 februari
1997, gemaakt door onze Italiaanse collegae met de Italiaanse ‘zachte’ röntgentelescopen in
de BeppoSAX satelliet, 8 uur (links) en 3 dagen (rechts) na het optreden van de flits. Deze
opnamen tonen dat ook in zachte röntgenstraling de flits na 8 uur nog fel nagloeit, maar dat
na 3 dagen het nagloeien al veel zwakker is geworden.

Gammaflitsen: kijken naar de verste sterren

117

Diligentia

nog dagenlang in zachte röntgenstraling. Het artikel over de ontdekking van het nagloeien
werd in recordtijd geaccepteerd door het tijdschrift Nature en begin april 1997 gepubliceerd.4
Roodverschuiving: definitief bewijs van de enorme afstanden van gammaflitsen
Als gevolg van het uitdijen van het heelal - dus van de ruimte zelf - zal een lichtgolf, die
we nu ontvangen vanuit een zeer ver verwijderd sterrenstelsel, zijn vertrokken toen het
heelal kleiner was dan nu. Door de uitzetting van de ruimte sinds die tijd, is die lichtgolf in
de tussentijd opgerekt en op het moment dat wij hem opvingen langer geworden dan toen
hij werd uitgezonden. Kortgolvig licht is violet en blauw en langgolvig licht is rood. Het
licht dat we ontvangen van verre sterrenstelsels is daarom veel roder dan toen het werd uitgezonden. Nu is het zo dat atomen licht uitzenden bij bepaalde vaste golflengten. Dit maakt
dat er in de kleurenband van het spectrum van sterren en sterrenstelsels lijnen voorkomen
bij vaste golflengten, veroorzaakt door de verschillende soorten atomen (zoals ijzer, koolstof, waterstof, etc.) die in de sterrenstelsels voorkomen. Het spectrum lijkt daarom op de
streepjescode van de supermarkt. In het licht van verre sterrenstelsels is die gehele streepjescode nog intact gebleven, maar is het gehele lijnenpatroon, ten opzichte van het lijnenpatroon van dezelfde atomen hier op aarde, naar het rood opgeschoven als gevolg van de
uitdijing van het heelal. Men duidt dit roder worden van het licht aan als de ‘roodverschuiving’ van het licht van het sterrenstelsel.
De ontdekking dat het licht van verre sterrenstelsels roder wordt naarmate de afstand van
de stelsels groter wordt werd in 1929 gedaan door Edwin Hubble, die hiermee de uitdijing
van het heelal ontdekte. Omgekeerd: als we vinden dat een object in het heelal een grote
roodverschuiving heeft, dan betekent dit dat het op zeer grote afstand staat en zijn licht zeer
lang onderweg is geweest. Bij de gammaflits van 28 februari 1997 kon deze test niet meer
worden uitgevoerd omdat het nagloeien, dat ontdekt werd op 8 maart 1997, toen al veel te
zwak was geworden om er nog een spectrum van te kunnen opnemen5. Maar nu men wist
dat de flits nog enige dagen vrij helder nagloeit, zat iedereen klaar voor de volgende flits
om onmiddelijk het spectrum van het nagloeien ervan te kunnen opnemen.
Dit gelukte voor de volgende gammaflits die op 8 mei 1997 werd waargenomen door BeppoSAX. Het nagloeien hiervan werd vrijwel direct ontdekt, en onze Amerikaanse collegae namen
met de 10-meter Keck Telescope op Hawaï het spectrum op. Dit toonde een roodverschuiving
van 0,835, zodat we hiermee het definitieve bewijs hebben verkregen dat de gammaflitsen van
zeer grote afstanden diep in het heelal afkomstig zijn. Toen deze flits afging, was het heelal in
lineaire maat 1,835 maal kleiner dan tegenwoordig (het volume van het heelal was toen 1,835
tot de derde macht kleiner dan nu: ongeveer zes maal). Daar we het verband tussen de roodverschuiving en de tijd (in het verleden) kennen, bleek hieruit dat de gammaflits van 8 mei
1997 ongeveer 8 miljard jaar geleden is opgetreden. Zijn licht was dus al 3,4 miljard jaar naar
ons onderweg toen de aarde en het zonnestelsel ontstonden, 4,6 miljard jaar geleden.
Van Paradijs zette in 1999 een samenwerkingsverband op tussen vijf Europese onderzoeksgroepen en één Amerikaanse groep ter bestudering van het nagloeien van gammaflitsen met
behulp van de telescopen van de ESO in Chili. Dit samenwerkingsverband, GRACE (Gamma Ray Afterglow Collaboration at ESO), werd sinds Van Paradijs’ overlijden in 1999 geleid door mijzelf met grote steun van dr L. Kaper, en sinds eind 2002 door Van Paradijs’ opvolger R. Wijers. GRACE heeft op dit moment ongeveer tweederde van alle bekende
roodverschuivingen van gammaflitsen bepaald. Door BeppoSAX werden in totaal 38 posities
van gammaflitsen vastgesteld, waarvan er ongeveer 20 een duidelijk zichtbaar nagloeien vertoonden en een roodverschuiving opleverden. Ook de tot voor kort grootst bekende roodverschuiving werd gemeten door onze collaboratie: 4,5, overeenkomend met een leeftijd van
12,6 miljard jaar. Toen deze flits werd uitgezonden, was het het heelal 1,1 miljard jaar oud
en het volume van het heelal ca. 160 maal kleiner dan thans! Sinds het einde van de BeppoSAX-satelliet leverde de Amerikaanse HETE-2-satelliet enkele tientallen nauwkeurige
posities van gammaflitsen, waarvan het nagloeien eveneens kon worden bestudeerd, en
thans levert de in november 2004 gelanceerde Amerikaanse SWIFT satelliet (die naast
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Amerikaanse instrumenten ook instrumenten heeft gebouwd in Engeland en Italië) zeer
snelle en nauwkeurige posities van gammaflitsen. Er is ook een kleine optische telescoop
aan boord die van de helderste nagloeiers ook onmiddelijk de positie kan geven. De in röntgenstraling gemeten posities van de flitsen zijn al binnen een minuut bekend. Op dat moment is het nagloeien van de flits dikwijls in zichtbaar en infrarood nog zeer helder (de afname van de helderheid gaat ruwweg omgekeerd evenredig met de tijd) zodat men met
optische telescopen op de grond dit nagloeien nog toch zeer grote afstanden kan waarnemen. Hierdoor kon met SWIFT in september 2005 een flits geïdentificeerd worden met een
roodverschuiving van 6,2, waarmee het record van roodverschuiving 4,5 dat onze GRACE
collaboratie 5 jaar had gehouden sneuvelde. De roodverschuiving van deze SWIFT gammaflits is de op een na grootste roodverschuiving ooit van een object gemeten. Het enige
object met een nog iets grotere roodverschuiving is een zogenaamde quasar – een buitengewoon heldere kern van een gigantisch sterrenstelsel.
Energie van gammaflitsen
Toen men ontdekte dat de gammaflitsen op enorme afstanden van ons staan, werd het duidelijk dat de hoeveelheid energie die tijdens een flits wordt uitgezonden gigantisch moet zijn,
om vanaf die afstanden hier op aarde nog zulke krachtige signalen te kunnen veroorzaken.
Het blijkt dat als tijdens de gammaflits de energie gelijkelijk in alle richtingen wordt uitgezonden (net als het licht van een ster), de totale energie die gedurende ongeveer een minuut
wordt uitgezonden gelijk is aan tweehonderd maal hetgeen onze zon gedurende haar gehele leven van tienmiljard jaar zal uitzenden. Dit komt overeen met de volledige omzetting in
energie van eentiende van de massa van de zon (30.000 maal de massa van de aarde), volgens Einsteins formule E = mc2 (energie is massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat).
Deze energie noemt men de ‘rustenergie’ behorende bij deze massa. Daar de lichtsnelheid
heel groot is, levert de omzetting van een klein beetje massa al een enorme hoeveelheid
energie op, zoals we weten uit de waterstofbom, waarin de omzetting van enkele kilogrammen aan massa al een gehele stad kan wegvagen.
Hoewel de totale energie die wordt uitgezonden tijdens een gammaflits zeer groot is, kwam
dit bedrag astronomen niet onbekend voor: het is ongeveer evenveel als de energie die vrijkomt bij het instorten van de uitgebrande kern van een zware ster tot een zogenaamde ‘neutronenster’: een ster met een diameter van slechts 20 kilometer en een van massa ongeveer
1,4 maal die van de zon (ongeveer 400.000 maal de massa van de aarde). Die instorting,
waarbij een hoeveelheid massa gelijk aan eentiende van de massa van de zon in energie
wordt omgezet, gaat gepaard met een zogenaamde ‘supernova explosie’ waarbij de rest van
de materie van de ster met een snelheid van enige duizenden kilometers per seconde de
ruimte in wordt geslingerd. De energie van deze supernova explosie is maar eenduizendste
van de totale energie die wordt vrijgemaakt bij de instorting tot neutronenster. De overige
99,9 procent van de energie komt vrij in de vorm van neutrino’s, deeltjes die overal dwars
doorheen vliegen en zonder verder iets te doen in het heelal verdwijnen.
Supernova explosies komen ongeveer eens per 50 jaar voor in sterrenstels zoals ons Melkwegstelsel; hierin zijn thans al met radio- en röntgentelescopen zo’n 1500 neutronensterren
ontdekt, waarvan de jongste nog omringd zijn door de bij hun supernova explosies uitgestoten gas-schillen. Die overeenkomst tussen gammaflitsenergie en de energie die vrijkomt
bij het instorten van de uitgebrande kern van een zware ster wekt het vermoeden dat gammaflitsen op de een of andere manier te maken hebben met de ‘dood’ van zware sterren.
Het ‘relativistische-vuurbalmodel’ voor gammaflitsen
Onderzoek heeft aangetoond dat de enige manier om te verklaren dat er tijdens de flitsen
pulsen gammastraling optreden met een duur korter dan eenduizendste van een seconde, is
dat de materie die de gammastraling uitzendt zich met zeer hoog-relativistische snelheden
naar ons toe beweegt. Dit wil zeggen: met snelheden die zeer weinig verschillen van de
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lichtsnelheid. Bij een snelheid die ongeveer een miljoenste verschilt van de lichtsnelheid
(men spreekt dan van een ‘Lorentzfactor 1000’) is de bewegingsenergie van een voorwerp
duizend maal zijn rustenergie. Bij zulke snelheden treden vreemde, door Einstein voorspelde, verschijnselen op, zoals ‘tijdscompressie’: wat wij op aarde waarnemen als een flits van
eenduizendste seconde blijkt bij het naar ons toe bewegende oppervlak te zijn uitgezonden
over een twee miljoen keer langere tijdsinterval, dus: 2000 seconden. In die tijd heeft het
oppervlak een afstand van 600 miljoen kilometer afgelegd (bijna de afstand tussen de zon
en de planeet Jupiter).
De gammastraling wordt in dit model opgewekt doordat een centrale ‘machine’ kort na elkaar een aantal massaschillen uitstoot met grote, doch enigszins van elkaar verschillende
Lorentzfactoren (snelheden). De snelste hiervan halen de iets minder snelle in, en de heftige botsingen die hierbij optreden, veroorzaken de emissie van de gammastraling. Dit gebeurt vlakbij de centrale machine. Als ten slotte, veel later, de uitgestoten schillen botsen
met het omringende interstellaire gas veroorzaakt dit een schokgolf in dit gas, die dit sterk
verhit en het nagloeien van de gammaflits in zichtbaar licht en radiostraling veroorzaakt.
Hoewel dit, gezien vanaf de naar ons toe bewegende schillen, veel later gebeurt, zorgt de
relativistische tijdscompressie er weer voor dat wij dit nagloeien op aarde waarnemen kort
na de gammaflits. Berekeningen tonen dat dit model, dat aangeduid wordt als het ‘relativistische-vuurbalmodel’, de waargenomen eigenschappen van de gammaflitsern en het nagloeien goed verklaart.
Maar wat is de centrale ‘machine’ die dit hoog-energetische uitstoten van de materie veroorzaakt? We zagen al dat de energie van de flits sterk gelijkt op die welke bij het instorten
van de uitgebrande kern van een zware ster tot een neutronenster vrijkomt. Maar er is geen
duidelijke reden waarom er bij het instorten tot een neutronenster materie met hoge relativistische snelheden zou worden uitgestoten. Dit ligt anders bij het instorten tot een zwart
gat. Dit laatste verwacht men aan het einde van het leven van zeer zware sterren - sterren
die hun leven begonnen zijn met een massa die groter is dan ongeveer 25 maal die van de
zon. In zo’n ster is de uitgebrande kern zwaarder dan drie maal de massa van de zon, te
groot om als een neutronenster te kunnen eindigen. Zo’n kern stort in onder zijn eigen gewicht tot een zwart gat: een ster met een zwaartekrachtsveld dat zo sterk is dat er zelfs geen
licht meer uit kan ontsnappen.
In 1993 berekende de Amerikaanse astrofysicus Stan Woosley dat in dat geval, als de ster
roteert, de kern van de ster bij de instorting zo snel gaat draaien dat hij niet in een keer in
het zwarte gat kan verdwijnen: er vormt zich dan een snel roterend zwart gat met daaromheen nog een schijf van kernmaterie welke banen rond het gat beschrijft: de binnenste materie in de schijf beweegt sneller dan die verder naar buiten, wat leidt tot een enorme sterke wrijving en verhitting van de schijf. De berekeningen van Woosley lieten zien dat dit
twee effecten heeft: 1) door de enorme verhitting wordt de schijf een extreem sterke bron
van neutrino’s. Deze blazen materie van het oppervlak van de schijf met grote kracht weg
in een richting die loodrecht op de schijf staat. Hierdoor vormen zich twee relativistische
‘stralen’ (jets) loodrecht op de schijf en 2) door de wrijving spiraalt de materie in hooguit
enkele minuten naar binnen en verdwijnt in het gat.
Volgens deze berekeningen behalen de jets die zich vormen bij het ontstaan van een zwart
gat inderdaad een Lorentzfactor van 100 à 1000 en kunnen ze, mits de ster geen waterstofmantel heeft, dwars door de ster heen vliegen en bij de polen van de ster naar buiten komen.
De hierbij uitgestoten hoeveelheid massa is maar relatief klein: niet meer dan enkele tientallen malen de massa van de aarde.
Woosley noemde zijn model een ‘collapsar’ en berekende dat de energie die hierbij wordt
uitgestoten zelfs nog groter is dan die van een supernova explosie. Hij voorspelde dus dat
het instorten van de uitgebrande kern van een zeer zware ster tot een zwart gat, net als de
instorting tot een neutronenster in iets lichtere sterren (met massa’s tussen 8 en 25 zonmassa’s) aanleiding zou geven tot een sterexplosie en mogelijk, als de jets in onze richting
staan, zelfs een gammaflits. Dit nu was precies wat twee promovendi van Van Paradijs in
1998 ontdekten bij een gammaflits die zich in april van dat jaar voordeed.
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De relatie tussen gammaflitsen en sterexplosies
Deze flits vond plaats op 25 april 1998. Op die dag ontdekten de promovendi Titus Galama
en Paul Vreeswijk dat op de plaats aan de hemel waar BeppoSAX die dag een gammaflits
had gelokaliseerd, een spiraalvormig sterrenstelsel staat met daarin een heldere sterexplosie die precies op hetzelfde tijdstip als de gammaflits ontstaan is (figuur 6). Zoals reeds gezegd, ziet men in sterrenstelsels wel vaker sterexplosies, ‘supernovae’, optreden; in melkwegstelsels zoals het onze komen ze ongeveer eens per vijftig jaar voor. Ze markeren het
einde van het leven van een ster die begonnen is met een massa van tussen 10 en 25 maal
die van de zon. Dergelijke sterren verstoken hun brandstof (de waterstof waaruit ze zijn opgebouwd) meer dan vijfhonderd maal sneller dan onze zon en zijn daarom al binnen 20 miljoen jaar na hun ontstaan opgebrand, terwijl de zon een leven van 10 miljard jaar is beschoren. Van sterren met dit soort massa’s weten we dat als ze zijn opgebrand, hun
uitgebrande kern instort tot een neutronenster.
Zoals ik al eerder vermeldde, zal - als de ster begonnen is met een massa groter dan 25 maal
die van de zon - de uitgebrande kern groter zijn dan drie maal de massa van de zon, wat te
groot is om een stabiele neutronenster achter te laten en zal deze dus instorten tot een zwart
gat. We kennen thans in ons melkwegstelsel al een twintigtal zwarte gaten in röntgendubbelsterren en deze hebben alle massa’s groter dan drie maal de zon. Maar tot de ontdekking
van de supernova van 25 april 1998 wisten we niet of de instorting van de uitgebrande kern
van een ster tot een zwart gat aanleiding zou kunnen geven tot eenzelfde soort sterexplosie
als die optreedt bij het ontstaan van een neutronenster.
De eigenschappen van de sterexplosie van 25 april 1998 die samenviel met de gammaflits
van die dag waren echter zo anders en zoveel extremer dan die van ‘gewone’ supernovae,
dat het duidelijk was dat we hier met een ander verschijnsel te maken hebben dan een supernova.

Fig. 6. Supernova explosie in het spiraalvormige sterrenstelsel ESO 0184-G82 (op 140 miljoen lichtjaren afstand) ontdekt door de UvA promovendi Titus Galama en Paul Vreeswijk.
Zij ontdekten dat deze supernova aan de hemel verscheen op dezelfde plaats en (binnen
ongeveer een dag) hetzelfde tijdstip als de gammaflits van 25 april 1998. Nader onderzoek
toonde aan dat in deze sterexplosie zo’n tienmaal meer energie is vrijgemaakt dan in ‘normale’ supernovae en dat ook in andere opzichten deze explosie een sterk afwijkend gedrag
vertoonde. Men duidt daarom deze nieuwe klasse van sterexplosies welke met gammaflitsen
samenvallen, aan als ‘hypernovae’. In 2003 zijn nog twee van dergelijke hypernovae/gammaflitsen waargenomen en op 18 februari 2006 nog een. (Opname ESO, Chili).
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In de eerste plaats bleek hier de snelheid waarmee de mantel van de ster werd uitgestoten
35.000 km/sec te zijn, veel groter dan ooit bij een supernova was gezien. Dit duidde erop
dat de energie van de explosie hier ca. tien maal groter was dan bij ‘normale’ supernovae.
Om deze reden kreeg deze explosie de naam ‘hypernova’. Voorts toonde het spectrum dat
de geexplodeerde ster alleen bestond uit koolstof en zuurstof en een massa had van tussen
zes- en dertien maal die van de zon.
Sterren bestaan normaal voor het overgrote deel uit de twee lichtste gassen, waterstof en helium, en men treft in de supernovae waarbij neutronensterren ontstaan altijd minstens een
van deze twee gassen aan. Een koolstof-zuurstofster van minstens zes zonsmassa’s is duidelijk de uitgebrande kern van een oorspronkelijk waterstofrijke ster die zijn leven begon
met een massa groter dan 25 à 30 maal die van de zon. Kennelijk is deze ster voordat hij
explodeerde al zijn waterstof- en heliumrijke buitenlagen kwijtgeraakt. Berekeningen van
Japanse en Amerikaanse collegae tonen dat de uitgebrande kern van een koolstof-zuurstofster van groter dan zes zonmassa’s een massa heeft die groter is dan drie zonmassa’s en dus
moet instorten tot een zwart gat. Het ziet er dus naar uit dat we bij de sterexplosie van 25
april 1998, die samenviel met de gammaflits van die dag, voor het eerst getuige zijn geweest van het ontstaan van een zwart gat!
In 1999 werden nog twee gammaflitsen ontdekt die samenvielen met sterexplosies, doch
deze stonden zo ver weg dat hun licht te zwak was om hiervan een spectrum op te nemen.
Hun helderheid kwam echter goed overeen met die van de hypernova/gammaflits van 25
april 1998.
Het toonaangevende Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Science rangschikte de ontdekking van het samenvallen van gammaflitsen met sterexplosies onder de toptien wetenschappelijke doorbraken van het jaar 1999. In 1997 had het de ontdekking van het nagloeien van gammaflitsen gerekend tot de topvijf van wetenschappelijke doorbraken van dat
jaar, samen met het gekloonde schaap Dolly.
De definitieve bevestiging van het ‘hypernova’-karakter van de sterexplosies die met gammaflitsen gepaard gaan, kwam met de gammaflitsen van 29 maart en 12 december 2003.
Deze traden beiden relatief dichtbij op (op afstanden van ongeveer 3 miljard lichtjaar) en
waren om die reden zo helder dat er goede spectra van opgenomen konden worden. Hun
spectra lijken sprekend op die van de hypernova/gammaflits van 25 april 1998. Ook hier
zijn de uitstroomsnelheden enorm (zelfs tot ca. 45.000 km/sec.), vertoont het spectrum alleen de elementen koolstof en zuurstof en is de energie van de explosie minstens tien maal
groter dan die van een supernova. Het gaat hier dus kennelijk steeds om het allerlaatste evolutiestadium van een oorspronkelijk zeer zware ster, die zijn leven begonnen is met een
massa van minstens zo’n 25 zonsmassa’s. Inmiddels is bij nog twee gammaflitsen die zich
op relatief ‘nabije’ afstanden (minder dan 3 miljard lichtjaren) voordeden, een supernova
explosie gevonden, in beide gevallen identieke copieen van de ‘hypernovae’ van 25 april
1998 en 29 maart 2003. De meest recente hiervan trad op op 18 februari van dit jaar.
Gerichte bundels (‘jets’) en de ware energie van gammaflitsen
Zoals reeds vermeld, voorspelden de berekeningen van Woosley dat bij het instorten van de
uitgebrande kern van een roterende zware ster tot een zwart gat, materie uitgestoten zal
worden in de vorm van relativistische jets. Waarnemingen van de polarisatie en het verloop
van de helderheid van het zichtbare nagloeien van gammaflitsen toont aan dat hier inderdaad de massa wordt uitgestoten in de vorm van gerichte bundels (kegels) met een halve
openingshoek van niet meer dan 10 graden. Dit betekent dat we de flits alleen zien als de
bundel naar de aarde is gericht. Tevens betekent dit dat de energie die wordt uitgezonden in
de flits veel kleiner is dan het bedrag dat we eerder berekenden onder de veronderstelling
dat de energie gelijkelijk naar alle richtingen wordt uitgestraald.
Bij de genoemde openingshoek van de bundel is de totale energie honderd maal kleiner dan
het eerdergenoemde bedrag en wordt deze hiermee van dezelfde orde als de energie van een
‘gewone’ supernova. (De totale energie van de hypernova die gepaard gaat met de flits is
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dan nog wel ongeveer een orde van grootte hoger). Het feit dat het hier om gerichte bundels gaat, betekent tevens dat in het heelal gammaflitsen zeker honderd maal vaker voorkomen dan wij op aarde waarnemen.
Relatie tussen gammaflitsen en stervorming
Sterren van 25 zonsmassa’s en zwaarder leven niet langer dan ongeveer 5 miljoen jaar, wat
astronomisch gezien zeer kort is (2600 maal korter dan de huidige leeftijd van het heelal).
Deze sterren blazen dus alweer kort na hun geboorte hun laatste adem uit!
De vorming van zo’n ster uit een gas- en stofwolk neemt minder dan honderdduizend jaar in
beslag. Daarentegen neemt de vorming van een kleine ster, zoals onze zon - die een leven
van 10 miljard jaar zal bereiken - tientallen miljoenen jaren in beslag. We weten uit ons eigen melkwegstelsel dat sterren zich altijd vormen in grote groepen, en wel door condensatie
uit een gas- en stofwolk met een massa van tienduizenden zonsmassa’s. Hierbij ontstaan sterren van allerlei massa’s, van kleiner dan de zon tot vele tientallen zonsmassa’s. Lang voordat een kleine ster zoals de zon zijn vormingsproces heeft voltooid, heeft een zware ster van
tientallen zonsmassa’s die tegelijkertijd ontstond, alweer zijn laatste adem uitgeblazen.
Men verwacht daarom in gebieden waar veel stervorming plaatsvindt, dat zich hier kort na
het begin van de stervorming al de terminale explosies van de zwaarste sterren zullen optreden. Dit is wat men inderdaad waarneemt in stervormingsgebieden in de spiraalarmen
van ons melkwegstelsel en ook in nabije sterrenstelsels, bijvoorbeeld het 30-Doradusgebied
in de Grote Magelhaense Wolk. Ook de hypernova van 25 april 1998 bevindt zich in een
dergelijk stervormingsgebied in zijn spiraalvormige sterrenstelsel.
De sterrenstelsels waarin gammaflitsen optreden:
een verdere aanwijzing voor een relatie met zware sterren
De afstanden tot de meeste gammaflitsen zijn zo groot dat men, om de sterrenstelsels te vinden waarin zij optreden, de Hubble Ruimte Telescoop nodig heeft, omdat die tien maal
scherpere beelden geeft dan de beste aardse telescopen. Bij deze laatsten worden de beeldjes altijd verwazigd door de turbulentie in de aardatmosfeer en dus onscherp. Het is met behulp van de Hubble gebleken dat op de plaats van elke gammaflits waarvoor men het nagloeien kon vinden een sterrenstelsel staat. De meeste van deze sterrenstelsels zijn klein en
‘rafelig’. Dit laatste duidt erop dat het vaak gaat om met elkaar versmeltende kleine stelsels. Dit ziet men veel gebeuren in het vroege (verre) heelal. Bij zo’n versmelting botsen de
gaswolken van de stelsels op elkaar en treedt er, door de plotse verdichting van het gas, een
uitbarsting van stervorming op, een zogenaamde ‘starburst’, waarbij in korte tijd vele duizenden zware sterren ontstaan. Zware sterren zijn heet en daarom blauw, zodat een dergelijke starburst blauwer is dan een normaal sterrenstelsel, dat veel meer kleine, oudere (koelere) sterren bevat. Inderdaad blijken de sterrenstelsels waarin de gammaflitsen optreden
systematisch blauwer te zijn dan andere kleine sterrenstelsels die zich op dezelfde afstanden in het heelal bevinden.
Men ontdekte dat de positie van de gammaflits in zijn sterrenstelsel over het algemeen niet
samenvalt met het centrum van dit stelsel, maar wel met een van de heldere ‘blauwe’ plekken in het stelsel waar zich een starburst bevindt. De flits heeft dus niets te maken met de
superzware zwarte gaten die men in kernen van sterrenstelsels aantreft, maar hangt dus duidelijk samen met de aanwezigheid van veel kortlevende zware sterren.
Gammaflitsen als bakens voor de studie van
de stervormingsgeschiedenis van het heelal
Gedurende de eerste minuten van het zichtbare nagloeien, kan een gammaflits kan soms wel
één miljoen maal helderder zijn dan een supernova-explosie - welke een helderheid heeft
van honderdmiljoen maal de lichtsterkte van de zon. We spreken hier dus over tien tot de
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macht veertien maal de lichtsterkte van de zon! Dit was bijvoorbeeld het geval met de gammaflits van 23 januari 1999, waarvan men met behulp van een robottelescoop er in slaagde
het zichtbare licht te meten vanaf 20 seconden na het begin van de detectie van de gammastraling.
Deze flits, op een afstand van ongeveer 10 miljard lichtjaren (roodverschuiving 1,60), bleek
toen zo helder te zijn dat men hem op aarde met een kleine prismakijker gemakkelijk had
kunnen zien. Geen enkel ander object in het heelal, zelfs niet de reuzenmelkwegstelsels die
men aanduidt als ‘quasars’, haalt ooit een dergelijke lichtsterkte. Dit betekent dat het nagloeien van gammaflitsen tot op grotere afstanden zichtbaar is dan enig ander baken in het
heelal.
Zoals hierboven uiteengezet, ontstaan bij de vorming van sterren uit gaswolken altijd ook
kortlevende, zeer zware sterren die binnen enkele miljoenen jaren na hun ontstaan al hun
laatste adem uitblazen in de vorm van een hypernova, wat gepaard kan gaan met een gammaflits. De allereerste vorming van sterren in het heelal, waarvan men aanneemt dat deze
enkele honderden miljoenen jaren na de oerknal begonnen zijn, zal daarom ook gepaard zijn
gegaan met het optreden van gammaflitsen. Van objecten uit die eerste fase van stervorming
verwacht men dat deze thans een roodverschuiving hebben van tussen de 20 en 30 (het heelal was toen in lineaire maat 20 tot 30 keer kleiner en in volumemaat tussen circa 8000 en
27.000 maal kleiner dan tegenwoordig).
Gammaflitsen die nagloeien met een helderderheid gelijk aan die van de flits van 23 januari 1999 kunnen tot op die afstanden met aardse telescopen worden waargenomen. Men
moet ze dan wel meteen gedurende de eerste paar minuten na het begin van de gammastraling waarnemen met optische en infraroodtelescopen. Op een aantal plaatsen ter wereld zijn
met dit doel (relatief kleine) robottelescopen geplaatst: in de Verenigde Staten, op La Palma, in Chili, in Tjechië, Rusland, Australië en India. Ook een van de vier in doorsnee 8.2
meter grote spiegeltelescopen van de Very Large Telescope van de ESO in Chili is robotisch
gemaakt en kan onmiddelijk (binnen enkele minuten) naar de positie van de flits aan de hemel gedraaid worden en een spectrum opnemen. De op 20 november 2004 gelanceerde
SWIFT-satelliet van de NASA, levert voor een 120-tal gammaflitsen per jaar prompt zeer
nauwkeurige posities aan de hemel, welke meteen automatisch aan deze robot-telescopen
worden doorgegeven. Deze richten zich dan onmiddellijk op de flits en maken er een opname van.6
De verwachting is dat als er een flits van dezelfde optische helderheid als die van 23 januari 1999 zou optreden, SWIFT deze zeker zou kunnen detecteren tot afstanden overeenkomend met roodverschuiving 20. De gammaflits van 23 januari 1999 was een nogal uniek
exemplaar: ook zijn gammastralingsemissie was namelijk abnormaal sterk. Neemt men dit
in acht, dan verwacht men dat niet meer dan enkele procenten van de gammaflitsen een dergelijke superheldere nagloeier vertonen. Toch kan men zelfs dan nog verwachten dat enkele van de vele honderden flitsen die de SWIFT-satelliet zal waarnemen ons een eerste blik
op de allereerste generatie van sterren in het heelal zullen geven.
Wij zijn van sterrenstof gemaakt
Men kan zich afvragen welk belang dit soort onderzoek heeft voor ons en de mensheid. Behalve dat het leuk is en onze nieuwsgierigheid bevredigt is er ook het aspect dat wij zelf
deel uitmaken van het heelal. De sterren en het interstellaire gas bestaan voor het overgrote deel – 98 procent van de massa – uit de twee lichtste gassen die we in de natuur kennen:
waterstof en helium (respectievelijk ongeveer 70 en 28 procent). We weten tegenwoordig
dat de oerknal slechts deze twee elementen kan hebben gemaakt en dat alle andere elementen die we in de natuur vinden en waaruit ook onze lichamen zijn opgebouwd, zoals koolstof, zuurstof, stikstof, fosfor, calcium en ijzer, alsmede de broodnodige sporenelementen,
gemaakt zijn door kernreacties in het binnenste van sterren. Door de ster-explosies die we
nu als supernovae en hypernovae/gammaflitsen waarnemen werden deze elementen verspreid in de wolken waterstofgas in de sterrenstelsels, die hierdoor geleidelijk enkele pro-
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centen van deze elementen zijn gaan bevatten. Een deel van de elementen, zoals ijzer, koper en nog zwaardere elementen zoals goud en uraan, ontstond ook in de explosies zelf. Uit
de met deze zwaardere elementen verrijkte interstellaire wolken vormen zich weer nieuwe
generaties sterren. Op deze wijze is 4,6 miljard jaar geleden ook ons Zonnestelsel met onze Aarde ontstaan uit dergelijk verrijkt waterstofgas. Een groot deel van de atomen in uw
lichaam is dus afkomstig uit het binnenste van vroegere generaties zware sterren en uit de
super- en hypernova explosies waarmee deze sterren hun leven beeindigden. Wij zijn dus
letterlijk uit sterrenstof gemaakt en een zekere fractie van de atomen in uw lichaam is van
gammaflitsen afkomstig.
Besluit
Dankzij een nieuw soort instrumenten in een Italiaans-Nederlandse röntgensatelliet, ontworpen om neutronensterren en zwarte gaten in ons eigen Melkwegstelsel mee te bestuderen, en tevens dankzij een viertal zeer alerte Amsterdamse onderzoekers (die overigens allemaal alweer uit Amsterdam zijn verdwenen), zijn de verste sterren in het heelal ontdekt
waarmee we nu al meer dan 11 miljard jaar kunnen terugkijken in de geschiedenis van het
heelal - een resultaat dat niet gepland was en zelfs volkomen onverwacht kwam. Door deze ontdekking hebben we thans, zonder dit ooit bedoeld te hebben, een van de allerbeste
middelen gevonden om de vroegste geschiedenis van het heelal mee te bestuderen - een
mooi voorbeeld van wetenschappelijk onderzoek als onvoorspelbaar avontuur!
Dankwoord
Velen hebben aan het hier beschreven onderzoek bijgedragen. De namen van een aantal onderzoekers die bijdroegen aan de beschreven ontdekkingen zijn reeds hierboven genoemd.
Ik wil hen alle hartelijk danken voor hun bijdragen en de goede samenwerking. In het bijzonder wil ik danken Johan Bleeker voor zijn initatief voor de Nederlandse deelname in de
BeppoSAX satelliet en voor de plezierige samenwerking gedurende zo vele jaren, Chryssa
Kouveliotou (NASA Marshall Spaceflight Center, Huntsville Alabama) voor haar grote bijdrage, tezamen met Jan van Paradijs, aan de ontdekking van het nagloeien van gammaflitsen, alsmede voor haar steun bij het voortzetten van dit onderzoek in Amsterdam, Lex Kaper, voor zijn onmisbare steun bij het leiden van het GRACE consortium in de jaren
1999-2003 en Ralph Wijers – de opvolger van Jan van Paradijs – voor de voortreffelijke
wijze waarop hij thans, tezamen met zijn collega Jens Hjorth (Kopenhagen) het GRACE
consortium leidt.
Noten
1. ‘Beppo’ is de roepnaam van Giuseppe Occhialini, hoogleraar fysica te Milaan en de vader van het
Italiaanse ruimteonderzoek; SAX staat voor Satellite per Astronomia X.
2. J. in ’t Zandt, Ned. Tijdschrift voor Natuurkunde, 64 (4), 91-95 (1998)
3. Samen met de directeur van SRON, professor J.A.M. Bleeker, was ik gedurende deze jaren de vertegenwoordiger van Nederland in de SAX Science Steering Committee te Rome, waarvoor we beiden in totaal zo’n veertig maal in Rome met onze Italiaanse collegae bijeen zijn gekomen voor de
supervisie over ontwerp, bouw en operaties.
4. Van Paradijs et al., Nature 386, 686-689, 1997.
5. Drie jaar later is dit alsnog gelukt door het spectrum van het zeer zwakke sterrenstelsel waarin de
flits afging, op te nemen: de roodverschuiving bleek 0,69 te zijn.
6. De harde röntgencamera’s in SWIFT en de eerder gelanceerde HETE-2-satelliet zijn in feite vergrote versies van de twee groothoek-röntgencamera’s van onze BeppoSAX-satelliet: de Nederlandse technologie vindt hier een mooie navolging!

Gammaflitsen: kijken naar de verste sterren

VOEDSEL VAN TOPKWALITEIT
door
Dr ir B. van Ommen
TNO Kwaliteit van Leven, Zeist

De relatie tussen voeding en gezondheid is duidelijk. Enerzijds levert onze voeding alle
bouwstoffen en energie die ons lichaam nodig heeft om te groeien en te functioneren. Anderzijds zijn tal van biologische processen betrokken bij de productie van voedingsmiddelen. Uiteraard geldt dit voor planten en landbouwhuisdieren, maar ook bacteriën (bijv. kaasbereiding), gisten (bakkerij) en schimmels (soja saus) spelen een belangrijke rol. In de loop
der jaren is een schat aan kennis over de relevante biochemische en moleculair-biologische
processen opgebouwd. We weten bijvoorbeeld vrij nauwkeurig hoe bepaalde vitamines een
essentiële rol spelen in lichaamsfuncties. Het laatste decennia is het hele onderzoeksveld
van de levenswetenschappen echter in een stroomversnelling van technologische en wetenschappelijke vooruitgang terechtgekomen. De meest zichtbare ‘spin-off’ is de publicatie
van het volledige humane genoom. Deze gebeurtenis is slechts de meest zichtbare top van
de wetenschappelijke ijsberg, die in zijn geheel omschreven wordt als ‘genomics’.
Genomics omvat meer dan het in kaart brengen van het erfelijk materiaal van de mens. Nu
deze klus zo goed als geklaard is, en de ongeveer 23.000 menselijke genen in grote lijnen bekend zijn, verschuift het onderzoeksfront naar de werking van genen. Van de meeste genen
is de werking namelijk nog onbekend. Vaak moet nog worden uitgezocht wat de functie is
van de eiwitten waarvoor zij de code dragen. Daar komt nog eens bij dat genen in verschillende weefsels niet even actief zijn. Het onderzoek naar de werking van genen (‘functional
genomics’) is in een stroomversnelling geraakt door de opkomst van zogeheten DNA-arrays,
waarmee de activiteit van duizenden genen tegelijkertijd geanalyseerd kan worden.
Genomics wetenschap en technologieën
Waar gaat het om? Het wordt steeds duidelijker dat een groot deel van de biologische processen gestuurd worden op de keten van DNA-RNA-eiwit (enzym)-metaboliet. Hierbij is
DNA de drager van erfelijke (en dus functionele) eigenschappen, het RNA is het product
van een geactiveerd DNA (=gen), dat op zijn beurt weer aanzet tot de synthese van een specifiek eiwit. Het eiwit heeft een biologische functie, hetzij structureel, hetzij als katalysator
van biochemische reacties. We kunnen natuurlijk al lang dergelijke processen meten op al
deze niveaus en zo inzicht krijgen hoe een bepaald gen actiever of inactiever wordt, waardoor specifieke een functie of reactie verandert. Wanneer, als gevolg van de consumptie van
een gebakje, de bloedsuikerspiegel stijgt, wordt hierdoor de activiteit van allerlei genen
aangepast zodat het glucose op de juiste manier verspreid, opgeborgen of afgebroken wordt.
De genomics revolutie kenmerkt zich door schaalvergroting. In plaats van het bestuderen
van één gen, bestuderen we het hele genoom (alle genen), de verschillen tussen het genoom
van verschillende mensen en de effecten hiervan op de gezondheid. In plaats van het meten van
de expressie één RNA, meten we duizenden RNA expressies. En hetzelfde voor de eiwitten en
metabolieten. Hieronder worden de diverse technologieën beschreven.
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Transcriptomics
Bij transcriptomics wordt het transcriptoom gemeten, ofwel de pool van transcripten, de
RNA-moleculen die ‘overgeschreven’ zijn van het DNA. Dit gebeurt met zogenaamde
DNA-arrays, glazen plaatjes waarbij met een hoge dichtheid een grote hoeveelheid genen
het DNA als spots in een raster is opgebracht. Het RNA van het betreffende gen bindt aan
de bijbehorende spot. Omdat het RNA gekoppeld is aan een fluorescerende groep, kan de
hoeveelheid RNA voor ieder gen worden gekwantificeerd. Op deze wijze is voor alle gespotte genen (vaak duizenden) de activiteit te bepalen.
Proteomics
Proteomics omvat de kwantificering en identificatie van het proteoom, het complement van
alle cellulaire eiwitten. In tegenstelling tot het transcriptoom is dit een volledig ‘open’
meetsysteem, waarbij het nog zeer onduidelijk is hoeveel eiwitten gemeten kunnen worden.
Van de 23.000 humane genen wordt geschat dat er meer dan 100.000 verschillende RNA,
en dus ‘primaire’ eiwitvormen kunnen worden gemaakt. Daarnaast worden veel eiwitten
biochemisch gemodificeerd bijv. door glycosylering, acetylering, enz. Verder wordt de katalytische activiteit van enzymen vaak geregeld door dergelijke modificaties, met name fosforyleringen. Het is mogelijk dat er meer dan een miljoen verschillende humane eiwitten
bestaan. De huidige scheidingstechnieken voor eiwitten zijn in staat om tot ongeveer 10.000
eiwitten te scheiden. Software stelt ons in staat de eiwitten op de gels te kwantificeren.
Identificatie van eiwitten gebeurt m.b.v. moderne massaspectrometrie. Nieuwe technieken,
vaak gebaseerd op andere scheidingsmethoden of immunologie, zullen een verdere doorbraak in de ‘proteomics’ moeten geven.
Metabolomics
Bij metabolomics worden alle metabolieten die op een bepaald moment in een cellulair systeem aanwezig zijn, het metaboloom, gemeten en worden verschillende metabolomen met
elkaar vergeleken. Metabolieten zijn veelal de uiteindelijke functionele eenheden binnen
een levend systeem. Het zijn niet alleen de energiedragers of bouwstenen, maar ook boodschappers en regulatoren. Gebruik makend van technieken als GC-MS, LC-MS, en LCNMR is het technisch mogelijk is om (bijna) alle metabolieten te meten. Nieuwe technologieën, met name de ontwikkeling van het ‘laboratorium op een chip’, zijn veelbelovend
voor metabolomics. De relatie tussen het metaboloom en het genoom is indirect vergeleken
met die tussen het transcriptoom of proteoom en het genoom. Een groot aantal genen kunnen betrokken zijn bij de vorming en afbraak van een enkele metaboliet. Het grote probleem
met metabolomics is dus op dit moment conceptueel; hoe kan de verandering van de metabolieten samenstelling vertaald worden naar de verandering van de expressie van specifieke genen?
Bioinformatica
De overvloed aan gegenereerde data die wordt geproduceerd met de bovengenoemde technologieën zal moeten worden geïnterpreteerd met nieuwe bioinformatica. Elk van de genomics technieken heeft zijn eigen toepassingsgebied, maar biologische processen beperken
zich slechts zelden tot één van deze gebieden. Uiteindelijk zal dus niet een technologie expertise maar de bundeling van interpretatie, kennis en toepassing van technologieën de
doorslag geven. Daarbij zal de life science wetenschap de komende jaren veranderen tot een
wereldwijd reservoir van toegankelijke functional genomics kennis en data. De vertaling
van de vraagstelling in een of meerdere technieken, alsmede de integratie en interpretatie
van de data gegenereerd door deze technieken tot een marktklaar antwoord, zullen de kracht
van nutrigenomics zijn. De bioinformatica zal zowel de bottleneck als de uitdaging van
functional genomics zijn. We nemen deze uitdaging aan om op een optimale manier de
functional genomics technologieën te kunnen toepassen.

Voedsel van topkwaliteit

127

Diligentia

Fig. 1. Een hoge concentratie cholesterol in het dieet heeft effecten op de activiteit (expressie) van allerlei genen in de lever. Dit figuur laat deze effecten zien (rode cirkels betekenen
een verhoogde expressie) en de vertaling in biologische activiteit: de verschillende effecten
leiden tot activatie van de macrofagen.
Relatie voeding en gezondheid
De rol van voeding in het ontstaan en dus ook het voorkómen van de belangrijke ouderdomsziekten worden aannemelijk als we zowel de epidemiologische data als de data uit studies naar het stofwisselingsmechanisme evalueren van ‘westerse’ eetgewoonten en ziekten
als diabetes, andere obesitas gerelateerde ziekten, hart- en vaatziekten en bepaalde vormen
van kanker (bijvoorbeeld darmkanker). Een deel van het ontstaan van deze ziekten is te beschrijven als ontregeling van metabole processen. We spreken dan ook over ’metabolic disorders’. Het nauwkeurig begrijpen van de moleculaire processen die ten grondslag liggen
aan deze ontregeling, zal het ingrijpen op het niveau van voeding mogelijk maken. Dit onderzoek bevindt zich op het grensvlak van biochemie, moleculaire biologie, fysiologie en
voeding, en wordt al jaren met succes uitgevoerd. De recente wetenschappelijke doorbraken en de bijbehorende ‘technology push’ op het gebied van functionele genomics zullen
dit onderzoek in een stroomversnelling brengen. De voedingsmiddelenindustrie begint dit
te begrijpen en zoekt mogelijkheden nieuwe producten te ontwikkelen. In zekere zin groeit
voeding naar farma toe. In deze voordracht wordt de integratie van nutrigenomics in verschillende onderdelen van het ontwikkelingsproces van nieuwe bioactieve voedselbestanddelen beschreven.
Screening
De ontwikkeling van nieuwe bioactieve stoffen als functionele voedingscomponenten zal
profiteren van nieuwe, snelle screeningsmethoden voor bioactieve verbindingen. Analoog
aan de ’farma’-benadering zijn er veel genen waarvan de activiteit kan worden gereguleerd
door bioactieve componenten uit de voeding. Daar waar ‘farma’ zich met name richt op the-
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Fig. 2. Schematische weergave van de processen betrokken bij de homeostase van cholesterol: opname via de voeding door de darmwand, transport via chylomicronen, opname in de
lever, verdeling over het lichaam door lipoproteïnen (VLDL, LDL en HDL). Veel van deze
processen worden geregeld door genen die polymorfismen bezitten, zodat de cholesterol
balans door allerlei oorzaken per persoon kan verschillen. Het is belangrijk de gevolgen van
deze verschillen te begrijpen en door middel van gezonde (persoonlijke) voeding de juiste
balans te onderhouden.

rapie, zal voeding een belangrijke rol gaan spelen in de preventie van chronische ziekten en
het stimuleren van lichaamsfuncties. Screeningsprogramma’s zullen daarom steeds meer
gebruik gaan maken van bestaande of nieuw ontwikkelde kennis gerelateerd aan ’vroege’
processen in het ontstaan van dergelijke ziekten.
Screeningstechnologieën in het kader van het ontwikkelen van nieuwe functionele voedingscomponenten kunnen zich richten op een specifieke gen-interactie. In dat geval is bekend welke receptor functioneel betrokken is bij het te moduleren fysiologische proces.
Denk bijvoorbeeld aan receptoren betrokken bij het verzadigingsgevoel, de suikerhuishouding, de inductie van transport van micronutriënten, specifieke immunologische processen,
enz. Logische stappen zijn het kloneren van de bijbehorende receptoren en het construeren
van specifieke functionele cellijnen waarin een dergelijke receptor kan worden bestudeerd
en die als bioassay gebruikt kunnen worden.
Daarnaast kan ook de holistische aanpak van functional genomics gebruikt worden bij
screening. In het geval van de relatie tussen voeding en het ontstaan van darmkanker is het
niet eenvoudig om een enkel proces (= een enkele receptor of ander eiwit) aan te wijzen. Er
zijn tientallen processen betrokken bij het ontstaan van en - belangrijker voor voeding! - de
bescherming tegen darmkanker. Denk hierbij aan oxidatieve stress, metabolisme van medicijnen, regulering van de celcyclus, differentiatie en apoptose, transportmechanismen, intercellulaire communicatie, signaaltransductie, DNA-repair enz. DNA-arraytechnologie
maakt het in principe mogelijk al deze processen binnen hetzelfde biologische systeem te
meten, zodat de functionaliteit van een bepaalde voedingscomponent op al deze functies tegelijkertijd kan worden gescreend (zie Afman, Müller, 2006).
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Evaluatie van veiligheid
Nieuwe voedingscomponenten moeten worden geëvalueerd op het gebied van veiligheid.
Deze evaluatie onderscheidt zich van de aanpak zoals die bij geneesmiddelen wordt gebruikt, omdat bij voeding op geen enkele wijze een negatief effect kan worden getolereerd.
Na een analyse van de absorptie, de verdeling in het lichaam en het metabolisme, kan een
nauwkeurige schatting gemaakt worden van concentraties van voedingscomponenten in bepaalde organen. Hierna kunnen op orgaanniveau de biologische effecten (zowel positief als negatief) met behulp van o.a. functional genomics-technieken worden bepaald. Op deze manier
worden resultaten verkregen via een ‘bottom-up’- in plaats van een ‘top-down’-aanpak, zodat
niet-realistische veiligheidsmarges kunnen worden voorkomen.
Ontwikkeling van nieuwe biomarkers
Bij het testen van de effectiviteit van nieuwe functionele voedingscomponenten bestaat een
sterke behoefte aan nieuwe biomarkers. Dit zijn parameters waarmee een bepaalde biologische activiteit in het lichaam kan worden bepaald. Transcriptomics (het meten van alle
RNA’s) en proteomics (het meten van alle eiwitten) kunnen worden gebruikt voor het bepalen van verschillen in genexpressie en eiwitconcentratie als gevolg van bepaalde behandelingen of ziekten. Door zeer veel genen en eiwitten tegelijkertijd te bestuderen, zullen
specifieke veranderingen beter opgemerkt worden. Als voorbeeld is het proteoom van de
darmepitheelcel bestudeerd, waarbij van ongeveer 1500 eiwitten de cellulaire concentratie
tijdens de verschillende fasen (celproliferatie, differentiatie en apoptose) bepaald is. Achttien eiwitten blijken als biomarker voor één van deze stadia geschikt te zijn. Zij zijn met behulp van specifieke massaspectrometrie geïdentificeerd. Van slechts drie van deze eiwitten
was dit al bekend. Dit illustreert de kracht van proteomics en een functional genomics aanpak in het algemeen. Daarnaast wordt duidelijk dat zelfs zonder precies het mechanisme
van een biologisch proces te begrijpen, specifieke veranderingen in genexpressie of eiwitconcentratie gebruikt kunnen worden als biomarker.
Naast specifieke veranderingen op het niveau van één of enkele genen of eiwitten, kunnen
ook patronen van genexpressie verandering gebruikt worden als biomarker. Het in kaart
brengen van de expressie van duizenden genen tijdens een bepaalde fysiologische status
geeft dan in feite een afdruk van de bijna volledige activiteit van het genoom, behorend bij
die situatie. Deze toepassingen illustreren zowel de kracht als de moeilijkheid van het werken met dergelijke grote datasets en dus het belang van goede bioinformatica als ondersteuning van de genomics technologieën.
Genotypering
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op voeding en dit is deels terug te brengen op de
genetische constitutie. Bekende voorbeelden zijn de genetische uitschieters op het gebied
van cholesterolmetabolisme en vetzuurmetabolisme. Ook het folaat metabolisme kent zijn
polymorfismen. Het is waarschijnlijk dat, nu het humane genoom ‘grosso modo’ bekend is
en steeds meer aandacht besteed wordt aan interindividuele verschillen, veel meer polymorfismen met relevantie voor het grensvlak voeding en gezondheid zullen worden ontdekt. Op DNA-array gebaseerde technieken zijn beschikbaar om duizenden van dergelijke
genetische verschillen tegelijkertijd te meten. Samen met de kennis over de rol van deze genen in het biologisch mechanisme die de consequenties van deze polymorfismen duidelijk
maakt, opent dit de weg tot ontwikkeling van echte ‘persoonlijke’ voeding.
Vooruitzicht
Langzaam maar zeker beginnen we te begrijpen hoe complex de relatie tussen voeding en
gezondheid is en komen de technologische mogelijkheden beschikbaar deze complexiteit te
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meten. De weg naar een verdere optimalisering van ons dieet wordt duidelijk. We staan aan
het begin van deze weg en er zijn genoeg uitdagingen, er is nog veel onderzoek nodig.
Maar, mede gezien de sterke groei van de biologische kennis, gedreven door de genomics,
ziet de toekomst er goed uit voor nutrigenomics en ‘persoonlijke voeding’. De eerste voorbeelden komen beschikbaar op de markt en zijn bedoeld voor speciale doelgroepen, zoals
in klinische voeding. Genetische testen met daaraan gekoppelde voedingsadviezen zijn ondertussen gewoon te koop via het internet. Niet al deze testen en adviezen zijn van deugdelijke kwaliteit, maar het zijn ‘smaakmakers’ van wat ons te wachten staat. Er komt steeds
meer wetenschappelijk bewijs voor zowel de mogelijkheid van preventie van chronische
ziekten door een goed dieet, als voor de mogelijkheid om met voeding in te spelen op verschillen tussen personen in ‘vatbaarheid’ voor deze aandoeningen. De rol van voeding is
dan uiteraard niet therapeutisch (genezend), maar preventief (voorkomend). Therapie is
vooralsnog het terrein van de medische en farmaceutische wetenschap. De introductie van
nutrigenomics in de maatschappij zal waarschijnlijk met name een vlucht nemen via de diëtisten en huisartsen. De eindgebuiker (de consument / koper) krijgt steeds meer de toegang
tot goede informatie en zal zich meer en meer bewust worden van het in eigen hand nemen
van de keuzes en beschikbare mogelijkheden voor een gezonde toekomst. Ook de socioeconomische noodzaak tot ziektepreventie in plaats van therapie werkt stimulering van bovenstaande mogelijkheden in de hand. Kortom: groen licht voor nutrigenomics!
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VONKEN EN OPWAARTSE BLIKSEM:
HOE GELEIDENDE STRUCTUREN GROEIEN EN VERTAKKEN
door
Mw Prof. dr U.M. Ebert
Centrum voor Wiskunde en Informatica, Amsterdam, en TU Eindhoven

We zijn vertrouwd met vonken en bliksem. Vonkjes gebruiken we voor de ontsteking van het
benzineluchtmengsel in de bougies van automotoren en in vele andere technische toepassingen. Bliksemachtige verschijnselen zijn nu ook waargenomen boven onweerswolken tot op
hoogtes van 90 km in de atmosfeer. Maar bekendheid met een verschijnsel moet niet verward
worden met begrip! Wat zit er natuurkundig achter? Botsingen tussen vrije elektronen en
neutrale moleculen in lucht liggen eraan ten grondslag. Maar hoe zijn verschijnselen zoals
bliksem hiermee te verklaren? Hoe komen structuren van kilometers lengte tot stand? En
waarom hebben de kanalen een definitieve breedte van soms 100 micrometers en soms decimeters, die niets te maken lijkt te hebben met de microscopische processen? Wat bepaalt
de snelheid waarmee een vonkenkanaal groeit?
Meer inzicht en beantwoording van deze vragen komen door verschillende methoden tot
stand. Ten eerste laat nauwkeurig laboratoriumonderzoek met een tijdoplossing van nanoseconden nu de verschijnselen in hun echte ontwikkeling zien, we weten dus veel beter wat we
moeten gaan verklaren. Een volgende uitdaging is om dit proces theoretisch te begrijpen.
Hier moet een ladder van modellen op verschillende lengteschalen doorlopen worden. Op iedere trede van de modellenladder wordt bekeken wat de kleinste structuren van het probleem
betekenen voor het gedrag op de grotere schaal. De kleinste structuren worden dan ”verwijderd” of “uitgeïntegreerd” en daarna in het volgende model op de volgende trede van lengteschalen bekeken. Zulk onderzoek valt onder de noemer van patroonvorming en niet-lineaire dynamica.
Voor deze bijdrage maak ik gebruik van twee eerder verschenen artikelen voor algemeen natuurwetenschappelijk opgevoed publiek in het Nederlands, namelijk eerst het prijswinnende
stuk [1] van Carolynne Montijn over de numerieke berekeningen aan streamers in haar
proefschrift [2] en van een stuk over sprite ontladingen in Zenit [3]. Andere Nederlandstalige stukken zijn nog te vinden op de webpage van Ute Ebert [4].
Inleiding
Ook boven de wolken kan het behoorlijk slecht weer zijn. Tijdens zware onweersbuien kunnen hier enorme lichtflitsen met een lengte van tientallen kilometers ontstaan. Omdat ze boven de wolken en altijd samen met gewone bliksemschichten optreden, zijn ze vanaf de
grond lastig te bestuderen. Maar dankzij low-light camera’s, videocamera’s en telescopen
komen onderzoekers steeds meer over ze te weten. Daardoor kunnen nu ook de achterliggende natuurkundige mechanismen ontrafeld worden.
We kennen de spectaculaire verschijning van ‘gewone’ bliksemschichten tussen wolk en aarde. Soms zie je bliksemflitsen ook van wolk naar wolk lopen. Maar negen van de tien schich-
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Fig. 1. De atmosfeer op hoogten van 20 tot 90 km is het domein van allerlei spectaculaire
lichtverschijnselen zoals sprites, blue jets en elves. In deze figuur zijn de vaakst waargenomen verschijnselen weergegeven, er ontbreken recenter ontdekte verschijnselen als trolls,
pixies en gnomes.
ten zie je helemaal niet, want die blijven binnen hun wolk. En boven de wolken dan? In 1990
publiceerde het blad Science de eerste beelden van zuilen van licht, die kilometers boven een
donderwolk uitgroeiden. Tijdens een test met een low-light camera hadden John Winckler en
twee collega’s van de University of Minnesota bij toeval een verschijnsel vastgelegd dat later bekend zou worden als een sprite.
Ignorosfeer
Winckler was niet de eerste die een sprite had gezien. Met name piloten durfden echter niet
over de rare/vreemde flitsen te praten uit angst hun vliegbrevet te verliezen. Meldingen van
gekleurde flitsen boven de wolken waren wel bekend in de literatuur, maar daar werd weinig aandacht aan besteed. En dat terwijl de Schotse natuurkundige en Nobelprijswinnaar
Charles Wilson (de uitvinder van de nevelkamer) al in de jaren twintig had voorspeld dat er
boven onweerswolken opwaartse ontladingen konden ontstaan. Het was pas na de eerste
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beelden in Science dat het sprite-onderzoek op gang kwam.
Helemaal vreemd is het niet dat het zo lang duurde voordat sprites bekend werden. Deze
enorme, meestal rode lichtflitsen komen voor tussen de veertig en negentig kilometer hoogte, een slecht toegankelijk gedeelte van de atmosfeer. Geofysici hebben het dan ook vaak
over de ‘ignorosfeer’. Vliegtuigen en weerballonnen halen deze hoogten niet en voor satellieten zijn ze weer te laag. Waarnemingen op afstand zijn daardoor de belangrijkste bron van
informatie over sprites.
Midzomernachtsdroom
Maar makkelijk is dat niet. Sprites zijn even ongrijpbaar als de bosgeesten uit Shakespeare’s
Midzomernachtsdroom, waarnaar ze vernoemd zijn. Ze duren maar enkele tot tientallen microseconden en geven net genoeg licht om ze met het blote oog te kunnen zien. Op zijn website [5] raadt de Amerikaanse meteoroloog en onweerdeskundige Walter Lyons waarnemers
aan om een heldere, maanloze nacht te kiezen.
Ook strooilicht en het flitsen van ‘gewone’ bliksem kunnen het zicht op sprites ontnemen.
Omdat sprites bovendien hoog boven de wolken uitschieten, moet een waarnemer op minstens honderd kilometer afstand van het onweer staan. Een vrij uitzicht op de horizon is daarom onmisbaar.
Door de korte duur en lage lichtintensiteit zijn foto’s alleen met low-light camera’s te maken,
bij voorkeur vanuit vliegtuigen of hooggelegen observatieposten, zoals de Pic du Midi in de
Pyreneeën. Ook vanuit de ruimte zijn sprites te filmen. Sprite-onderzoek was onlangs nog onderdeel van de ruimtevlucht van André Kuipers. Hij gebruikte hierbij twee digitale camera’s
met speciale filters om de sprites te kunnen onderscheiden van gewone bliksemflitsen.
Jets, elves en trolls
Onderzoekers van de Universiteit van Alaska ontdekten in 1993 een ander verschijnsel boven
onweersbuien. Tijdens een vlucht met een tot laboratorium omgebouwde DC8 van de NASA
legden zij smalle, blauwe kegelvormige flitsen vast boven Kansas. In tegenstelling tot de meeste sprites ontspringen deze blue jets bovenin de onweerswolken op twintig kilometer hoogte en
groeien vervolgens door tot een hoogte van veertig kilometer. Met een duur van enkele honderden milliseconden zijn blue jets langer zichtbaar dan sprites, maar ze zijn wel zwakker.
Vijftien jaar zoeken naar sprites heeft de ignorosfeer veranderd van een oninteressant stuk
atmosfeer in een kleurrijk sprookjesbos. Behalve sprites en blue jets zijn er allerlei nieuwe
kortstondige lichtverschijnselen (transient luminous events of TLE’s) gevonden. Vanuit Walter Lyons’ observatorium aan de voet van de Rocky Mountains ontdekten onderzoekers in
1995 enorme uitdijende ringen van licht op een hoogte van negentig kilometer. Deze verschijnselen werden elves genoemd, een acroniem van emissions of light and very low frequency perturbations due to electromagnetic pulse sources (zie Figuur 1). Later ontdekte
TLE’s kregen namen als trolls (transient red optical luminous lineaments), pixies en gnomes.
Sprites blijven het meest voorkomen. De meeste zien eruit als vage, omhoog of omlaag
groeiende flitsen die allerlei vormen kunnen aannemen. Wortelvormige sprites komen relatief vaak voor, maar ze kunnen er ook uitzien als zuilen of kwallen. Van een afstand lijken
sprites compacte lichtflitsen met een diameter tot vijfhonderd vierkante kilometer. Opnamen
met een telescoop lieten echter zien dat ze zijn opgebouwd uit tienduizenden kanalen die op
een hoogte van zestig kilometer nog geen honderd meter breed zijn. In 2002 werd voor het
eerst de groei van een sprite vastgelegd. Uit deze metingen blijkt dat ze groeisnelheden bereiken van meer dan duizend kilometer per seconde.
Elektrische aarde
Sprites worden vaak gezien na sterke schichten die positieve lading van een wolk naar de
grond verplaatsen. Deze soort bliksem is zonder meetapparatuur tot nu toe niet te onder-
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scheiden van gewone, negatieve, bliksem, die tien keer vaker optreedt. Enkele milliseconden
na de positieve bliksem kan kilometers boven de wolken een sprite-ontlading omhoog schieten. Waarom sprites voorkeur hebben voor positieve bliksem is niet duidelijk. Misschien
kunnen negatieve bliksems geen sprites veroorzaken. Het kan ook liggen aan het feit dat positieve bliksemschichten gemiddeld veel meer lading verplaatsen. Een ander raadsel is dat de
horizontale afstand tussen een sprite en zijn bliksem tientallen kilometers kan zijn. Het zou
kunnen zijn dat een bliksem binnen de wolk de horizontale locaties van primaire bliksemschicht en sprite verbindt.
Onderzoekers zijn daarnaast bezig met de rol van sprites in het elektrische circuit van de aarde. Dit circuit bestaat uit twee geleidende lagen: de aardbodem en de ionosfeer op ongeveer
negentig kilometer hoogte. Tussen deze lagen ligt een gemiddeld elektrisch potentiaalverschil van ongeveer 250 kilovolt dat in stand wordt gehouden door bliksemschichten (wereldwijd ongeveer 45 per seconde).
Onweerswolken zijn namelijk enorme ladingsscheidingsmachines, waarin negatieve ladingen zich in het algemeen onderin de wolk verzamelen en de positieve bovenin. Binnen een
wolk kunnen spanningen van tientallen tot honderd megavolt optreden. Die zijn dus veel groter dan de spanning tussen aarde en ionosfeer. Bij de meeste bliksemschichten wordt de negatieve lading van de onderkant van de wolk naar de grond getransporteerd. De hoge negatieve spanning aan de onderkant van de wolk wordt daarbij ontladen, waardoor de
aardbodem negatief wordt opgeladen. Jets en sprites zijn ontladingen van de wolk naar de
ionosfeer. Hierbij wordt waarschijnlijk negatieve lading naar boven getransporteerd, dus
daarmee wordt de ionosfeer waarschijnlijk ontladen.
Streamers
Zijn sprites dan een soort bliksemschichten (Figuur 2)? Ja en nee. Ja, wat betreft de oorzaak
van de hoge potentiaalverschillen. Nee, wat betreft ladingstransport en lichtemissie.
Lucht is van nature een slechte geleider. Vrije elektronen en ionen kunnen elektrische stromen transporteren; in lucht kunnen ze worden aangemaakt door verhitting of met een sterk
elektrisch veld. In een sterk veld winnen de elektronen tussen de botsingen met neutrale moleculen zo veel kinetische energie dat ze de moleculen ioniseren. Hierdoor komen nieuwe
elektronen vrij en ontstaat een lawine van ionisatiereacties. Als een gebied plaatselijk voldoende is geïoniseerd, treedt een tweede effect in werking: een elektrisch geleidend gebied
schermt zijn binnenkant af van het elektrische veld. Hierdoor wordt het veld vóór een uiteinde van het geïoniseerde gebied extra sterk. Deze lokale veldversterking voor de punt van
een groeiend kanaal leidt tot een sterke ionisatiereactie op die plek, waardoor het kanaal nog
sneller groeit.
Door dit zelfaangemaakte elektrische veld kan het kanaal zich ook verplaatsen door gebieden
waar het onverstoorde achtergrondveld te laag is voor botsingsionisatie. Vonkenkanalen
groeien zo binnen tientallen nano- tot enkele microseconden in gewone lucht. Deze initiële
kanalen heten streamers. In deze fase zendt niet het hele kanaal licht uit, maar alleen de actief groeiende uiteinden, zoals te zien in fig. 3. Het licht is het gevolg van de botsingen van
elektrisch versnelde elektronen met moleculen, die de moleculen in een hogere energietoestand kunnen brengen. Deze energie wordt vervolgens als licht uitgezonden. In een streamer
is maar één op de honderdduizend moleculen geïoniseerd en het kanaal wordt dus niet warm.
De meeste onderzoekers denken tegenwoordig dat sprites streamerachtige verschijnselen zijn.
Het vonkenkanaal
Nadat de streamer de overkant heeft gehaald, kan er elektrische kortsluiting optreden. Dan
vloeien sterke elektrische stromen door het kanaal en verhitten het. Daardoor zendt het kanaal over zijn hele lengte warmtestraling uit. Dit is te zien als een vonk. Een bliksemkanaal
is een soort reusachtig vonkenkanaal waar tientallen stroompulsen doorheen lopen. De opbouw van een kilometers lange bliksemkanaal is echter ingewikkelder dan die van de von-
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Fig. 2. Sprites zijn geen compacte lichtflitsen. Met deze
beelden toonden Elizabeth
Gerken en haar collega’s [6]
aan dat ze zijn opgebouwd uit
tienduizenden kanalen van
enkele tientallen meters breed.
De onderste figuur laat deze
structuur zien voor het omkaderde gedeelte van de sprite in
de bovenste figuur.

kenkanaal. Nadat een streamer enkele meters is gegroeid, keert de achterkant in zijn niet geleidende evenwichtstoestand terug, omdat hij dezelfde temperatuur heeft als de omgeving.
Met alleen een streamer kan er dus geen kortsluiting tussen wolk en grond ontstaan. Voor een
bliksemschicht zijn daarom ook verhitte kanalen gedurende de groeifase nodig, die elektrisch geleidend blijven, zogeheten leaders.
Waarom heeft een bliksem van enkele kilometers lengte een verhit kanaal nodig om geleidend te blijven en een sprite van tientallen kilometers lengte niet? Dit heeft te maken met de
afnemende deeltjesdichtheid van de atmosfeer. Op zeventig kilometer is de deeltjesdichtheid
vijf orden van grootte lager dan op aarde. De weg die een vrij elektron kan afleggen voor het
tegen een molecuul botst is dan vijf orden van grootte langer. De streamer blijft dan in wezen hetzelfde: als het elektrisch veld vijf orden van grootte lager is dan op de grond, is hij
alleen vijf orden van grootte langer en dikker. Dit is ook de reden waarom sprites vaak pas
boven een zekere hoogte ontstaan. Pas daar is de verhouding van de veldsterkte en de deeltjesdichtheid groot genoeg om een streamer of sprite te laten ontstaan.
Speculaties
Zonder toetsing blijven deze theorieën echter wetenschappelijke speculaties. En toetsing is
juist het grote probleem bij verschijnselen in de ‘ignorosfeer’. Beelden leren onderzoekers
alleen iets over het uiterlijk van sprites. Om daaruit elektrische veldsterkten of elektronen-
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Fig. 3. Foto van de ontwikkeling van streamerontladingen bij normale druk, links een belichtingstijd van 300 ns, rechts van 1 ns. Op een puntelektrode boven in het midden van de foto
is een spanning van 30 kV opgelegd. De streamers leggen een afstand van enkele centimeters
af, en hun diameter is tientallen micrometers (T. Briels, promotieonderzoek aan de TU
Eindhoven onder leiding van E. v. Veldhuizen en U. Ebert).
dichtheden te kunnen voorspellen, is theoretisch begrip nodig. Als het mogelijk is om met
deze modellen de vorm van sprites te voorspellen, kunnen ze ook niet direct meetbare grootheden voorspellen, zoals het transport van energie en elektrische lading en het aanmaken van
ozon en stikstofoxiden.
Ook Nederland speelt een rol in dit onderdeel van sprite-onderzoek. Onderzoekers van het
Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam werken sinds 1998 aan modellen en simulaties van streamers. Daar staan experimenten aan de Technische Universiteit
Eindhoven tegenover. Het onderzoek is gericht op streamers bij normale tot tien keer lagere
druk, maar met kleine aanpassingen is het ook toe te passen op sprites. In 2002 waren CWIonderzoekers de eersten die niet alleen de groei, maar ook het vertakken van streamers konden verklaren en voorspellen. Deze vertakkingen treden ook op wanneer een sprite splitst in
tienduizenden kanalen. Verder staat onderzoek naar de onderlinge invloed van meerdere kanalen op het programma, net als onderzoek naar de invloed van de veranderende deeltjesdichtheid langs de lengteas van een sprite.
Plasmareactors
Streamers hebben allerlei technische toepassingen. Zo worden ze gebruikt voor het maken
van ozon en de afbraak van organische moleculen of stikstofoxiden. Door het zelf aangemaakte hoge elektrische veld krijgen de elektronen in de kop van het kanaal een hoge kinetische energie en ontstaat een plasma dat scheikundige reacties veel effectiever stimuleert
dan een plasma in thermisch evenwicht. De kop van de streamer is dus als het ware een zelfgeorganiseerde plasmareactor.
Als sprites inderdaad verwant zijn aan streamers, zouden ze wel eens meer kunnen zijn dan
een mooie lichtshow. Sommige ontladingen kunnen een volume beslaan van 30.000 kubieke
kilometer. Een enkele sprite kan dus al een enorme hoeveelheid gas ‘behandelen’. Met een
geschatte hoeveelheid ontladingen van dertig per minuut kunnen sprites een belangrijke invloed hebben op de chemische samenstelling van de hogere lagen van de atmosfeer. De wereld boven de wolken zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan gedacht.
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Streamers en sprites
Door een elektrisch veld aan te leggen op een aanvankelijk isolerend medium zullen geladen
deeltjes zich hierin verplaatsen en vermenigvuldigen, waarbij een elektrische stroom wordt
opgewekt, een ontlading. We richten ons hier op doorslag bij zeer hoge velden, waarbij geïoniseerde en geleidende kanalen ontstaan, de al eerder genoemde streamers.
Door het beheersen van fotografische opnames en het opwekken van spanningen binnen
nanoseconden kunnen we nu in het laboratorium nauwkeurige metingen aan streamers doen
op de tijdschaal van hun ontwikkeling [1]. Figuur 3 toont de uitkomst van dergelijke experimenten. De linker foto laat de complexe en vertakkende ontwikkeling van streamers over een
tijd van enkele honderden nanosecondes zien, terwijl de rechter foto de actieve kop van de
streamer toont. Het zijn de hoog-energetische elektronen in de streamerkop die streamers
zeer geschikt maken voor een breed scala aan industriële toepassingen, van het reinigen van
verbrandingsgassen tot het aansturen van de stroming rond vliegtuigvleugels.
Zeer vergelijkbare verschijnselen zijn ook waar te nemen in de hogere gedeeltes van de atmosfeer, in de vorm van zogeheten sprites en blue jets [7]. Doordat de karakteristieke lengteschalen omgekeerd evenredig zijn met de druk, zijn deze structuren vele ordes van grootte groter
dan de streamers die bij normale druk worden waargenomen. Dit is duidelijk te zien in figuur
4, die een sprite toont. Als men nu inzoomt in deze immense structuur, ziet men dat ze uit een
grote hoeveelheid streamers bestaat. Op deze verschijnselen zal verderop worden ingegaan.
Naast experimenteel is ook theoretisch en numeriek onderzoek noodzakelijk. Zo stellen numerieke simulaties ons in staat grootheden te bekijken waar experimenteel moeilijk of geen
grip op te krijgen is. Door afzonderlijke processen artificieel in of uit te schakelen, kunnen
we hun specifieke effecten nauwkeurig bestuderen.
Het fysische model
De ingrediënten van een model voor de ontwikkeling van streamers zijn de wetten van Ohm
en Coulomb, samen met botsingsionisatie.
De wet van Ohm geeft de bewegingssnelheid en –richting van geladen deeltjes in een elektrisch veld. De snelheid is evenredig aan het de veldsterkte, de richting hangt af van de lading van het deeltje. Een elektron in een elektrisch veld zal op zijn pad tegen neutrale deeltjes aan botsen die het, mits het voldoende energie bezit, kan ioniseren. Hierdoor ontstaan
dan een positief ion en een nieuw elektron. Dit proces herhaalt zich en er ontstaat een geïoniseerd kanaal waarin de elektronen en de ionen in tegengestelde richting lopen onder invloed van het opgelegd elektrisch veld. Daarnaast wekken de geladen deeltjes zelf ook, volgens de wet van Coulomb, een elektrisch veld op, waardoor ze onderling kracht uitoefenen
(denk aan de afstoting tussen twee gelijk geladen deeltjes).
Door de grote hoeveelheid elektronen en ionen die zich in streamers bevinden kunnen we
beide deeltjessoorten in een continuüm-benadering beschouwen. Omdat de dichtheid van de
neutrale deeltjes wel vijf ordes groter is dan die van de geladen deeltjes kunnen we deze
dichtheid als constant beschouwen. De dynamica van streamers kan dan beschreven worden
door de wet van Ohm, het botsingsionisatiemechanisme (in de benadering van Townsend) en
door de wet van Coulomb toe te passen op de dichtheden van elektronen en ionen in plaats
van op de deeltjes zelf. Dit geeft dan een hanteerbare continuïteitsvergelijking voor de geladen deeltjes, die wordt toegepast met de Poisson-vergelijking voor de elektrische potentiaal.
Het zo verkregen model bevat de generieke processen die een rol spelen in de ontwikkeling
van streamers. Door de onderlinge wisselwerking tussen de deeltjesdichtheden en het elektrisch veld is het gehele verschijnsel niet-lineair.
Dit model kan getransponeerd worden naar de karakteristieke schalen van lengte, tijd, veld
en ionisatie. Deze zijn, zoals eerder al is opgemerkt voor de lengteschaal, een functie van de
druk. We verkrijgen dan een model in dimensieloze eenheden, waardoor de resultaten uiteindelijk naar elke gewenste druk of gas vertaald kunnen worden.
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Fig. 4. Bijzondere opnamen van een blue jet die boven de 40 km uitgroeit tot een sprite.
Tussen de verschillende opnames zit 33 milliseconden. De sprite groeit met een snelheid van
meer dan 1000 km/sec. (Bron: Pasko e.a. [7])
Groeiende en vertakkende ionisatiekanalen
Met behulp van dit model kan men nu de ontwikkeling van streamers op een computer berekenen. Dergelijke simulaties tonen een groeiend geïoniseerd kanaaltje met een generieke
structuur zoals getoond in de bovenste rij van figuur 5. De dichtheid van vrije elektronen in
de streamer is hoog, waardoor het kanaal geleidend en elektrisch afgeschermd is. Om deze
afscherming van het veld te bewerkstelligen is er ruimtelading nodig aan het uiteinde van het
kanaal. Deze ruimtelading zit in een dunne schil en heeft naast de elektrische afscherming in
het kanaal ook een veldversterking vóór het kanaal tot gevolg. Dit gefocusseerde veld versterkt op zijn beurt de processen van drift en ionisatie, waardoor de streamer groeit.
Er hoopt zich dan ruimtelading op in een alsmaar dunner wordend schilletje, dat uiteindelijk
instabiel wordt en vertakt, zoals gezien kan worden in de onderste rij van figuur 5. Als we
nu de staat van de streamer beschouwen vlak voor het moment van vertakken, dan kunnen
we drie kenmerken waarnemen:
1) De snelheid van het streamer-front is een groeiende functie van het elektrisch veld.
2) De binnenkant van de streamer is elektrisch afgeschermd.
3) De kromtestraal van de ruimteladingsschil is veel groter dan zijn dikte, waardoor het front
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bijna vlak is. Bernard Meulenbroek heeft tijdens zijn promotieonderzoek aan het CWI
analytisch bewezen dat een streamer met deze drie kenmerken inderdaad een instabiliteit
vertoont [8].
Rekenkundige uitdagingen
Het optreden van deze vertakkende ionisatiekanalen in de laboratorium- en computerexperimenten is dus theoretisch te verklaren. Ze waren echter tot dusver alleen gesignaleerd in simulaties op relatief grove, uniforme rekenroosters. Door gebrek aan rekengeheugen was het
nog niet mogelijk om fijnere roosters te gebruiken en door het (nog) niet-convergerende gedrag van de resultaten kon men dan ook geen nauwkeurige voorspelling doen over het optreden van de instabiliteit. Hierdoor was het noodzakelijk een code te ontwikkelen, die wél
in staat was convergerende resultaten op te leveren.
Er zijn verschillende redenen waarom het moeilijk, zo niet onmogelijk, is om streamers op
eenvoudige uniforme rekenroosters te simuleren. Allereerst is er de verscheidenheid aan
lengteschalen: het uitwendige gebied waarin het potentiaal berekend moet worden is veel
groter dan het geïoniseerde kanaal zelf, dat op zijn beurt veel groter is dan het kleine actieve gebied in de streamerkop. Bovendien worden de ruimtelijke dichtheidsgradiënten in de
kop steiler naarmate de streamer zich verder voortplant, en vereisen daarmee een steeds hogere nauwkeurigheid van de numerieke methode. Tenslotte komt er een moeilijkheid bij door
de instabiele natuur van streamers: elke geïoniseerde verstoring in de leading edge, het nietgeïoniseerde gebied met hoge veldsterktes vlak voor de streamerkop, zal groeien [9]. Figuur
6 geeft een schematisch overzicht van elk van de gebieden in het model.
Simpele rekenmethoden zijn dus niet adequaat voor het simuleren van streamers, in de eerste plaats omdat ze heel veel rekengeheugen vergen. Een veld van enkele tientallen kV/cm
vereist bijvoorbeeld een ruimtelijke resolutie van 5µm in het ionisatiefront. Voor een realistische streamer in een volume van (2,5 cm)3 zijn er al meer dan 2·107 roosterpunten nodig
als we een cilindrisch symmetrisch coördinatenstelsel gebruiken. Volledig driedimensionale
simulaties zijn met zo’n aanpak dan ook uitgesloten.
Slimme rekenroosters
Om de simulaties van streamers, die we hier als cilindrisch symmetrisch beschouwen, op efficiënte wijze aan te pakken kan men gebruik maken van zogeheten adaptieve roosterverfijningen. Hierin worden de dichtheden van geladen deeltjes en het elektrisch veld eerst berekend
op relatief grove (en dus computationeel goedkope) rekenroosters, die vervolgens stapsgewijs
verfijnd worden aan de hand van een criterium dat de gebieden aanwijst waarin de oplossingen een grote ruimtelijke nauwkeurigheid vereisen. Als standaard baseert men een dergelijk
verfijningscriterium op een schatting van de fout in de oplossing. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de kromming van de oplossing of van het verschil in de oplossing op twee
opeenvolgende roosters.
Het gebruik van een dergelijk standaardcriterium bleek echter, na vergelijking met theoretische voorspellingen, foutieve oplossingen te geven, doordat er geen rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de eerder genoemde leading edge. Kleine numerieke fouten in
de deeltjesdichtheden ten gevolge van een te grof rekenrooster aldaar zullen dan snel groeien en grote gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van de streamer. Het is daarom
noodzakelijk het verfijningscriterium niet alleen rekening te laten houden met de fout in de
oplossing, maar ook met de elektrische veldsterkte, die de groei van de fouten aangeeft. Dit
is een nieuw inzicht in het simuleren van niet alleen streamers, maar alle dynamische systemen die zich in een instabiele toestand ontwikkelen.
Om de efficiëntie van de verfijningen te verbeteren, hebben we de adaptieve roosterverfijningen zo geïmplementeerd, dat de continuïteitsvergelijkingen en de Poissonvergelijking op
verschillende roosters kunnen worden berekend. Hierdoor passen de roosters zich specifiek
aan elk van de vergelijkingen aan (zie figuur 7).
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Fig. 5. De dichtheidsverdelingen van de geladen deeltjes en de ruimtelading (in cm-3) en de
elektrische veldsterkte (in kV/cm) voor een streamer in een achtergrondveld van 30 kV/cm na
22 ns (bovenste rij) en 34 ns (onderste rij). Het veld is, in tegenstelling tot de potentiaal,
alleen berekend daar waar de deeltjesdichtheid niet nul is.
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Fig. 6. De verschillende gebieden die in de simulaties van streamers in acht moeten worden
genomen. Hierin zijn en de dichtheidsverdelingen van elektronen, resp. ionen, E het
elektrisch veld en ø de (dimensieloze) elektrische potentiaal.
Omdat we hier een dynamisch systeem beschouwen waarin de actieve gebieden, die een grote ruimtelijke nauwkeurigheid behoeven, zich verplaatsen in de tijd, zullen de roosters zich
eveneens in de loop van de tijd met de streamer moeten verplaatsen. Om de niet-lineaire ontwikkeling van de streamer goed te simuleren moet de geschikte roosterverdeling dus op elke tijdstap opnieuw bepaald worden. Er moet dan ook rekening gehouden worden met de samenhang van de roosterverdelingen op elke oud en nieuw tijdstip. Dit geeft dan een soort
van meebewegende, virtuele microscoop waarmee in het actieve streamergebied ingezoomd
kan worden. Hiermee kan voor het eerst zeer nauwkeurig de dynamica van de actieve gebieden in de streamer worden gevolgd.
Deze numerieke methode geeft een enorme winst zowel in rekentijd als, wat belangrijker is,
in rekengeheugen, waardoor het nu mogelijk is om de ontwikkeling van streamers in zowel
grote systemen als in zeer hoge velden nauwkeurig te berekenen op een PC, hetgeen tot dusver niet kon. Eindelijk is het nu mogelijk om naast een kwalitatieve uitleg ook een kwantitatieve voorspelling voor de ontwikkeling en vertakking van streamers te maken, zoals getoond in figuur 8. Uit deze figuur blijkt dat we nu wél een convergerend gedrag hebben voor
het optreden van de instabiliteit.
En nu?
Het hier beschreven algoritme maakt het mogelijk streamers in nieuwe gebieden van het parameterregime op nauwkeurige wijze te simuleren. Het stelt ons in staat de vertakkingen
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Fig. 7. Het ontkoppelen van de rekenroosters voor de continuïteitsvergelijkingen enerzijds en
voor de Poisson-vergelijking anderzijds.

kwantitatief te voorspellen en analytisch onderzoek toont aan dat deze instabiliteiten inherent zijn aan het simpele deterministische model. De vraag is nu hoe andere -deterministische dan wel stochastische- ionisatieprocessen de ontwikkeling van streamers zullen beïnvloeden. Dit is het onderwerp van huidig onderzoek aan het Centrum voor Wiskunde en
Informatica.
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Fig. 8. De vertakkende streamer berekend op steeds fijnere roosters, het fijnste rekenrooster
is, van links naar rechts, 20, 10 en 5 µm in elke richting. In de drie gevallen is het tijdstip
van de opname 34 ns.
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