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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 2006-2007

De Maatschappij heeft een succesvol jaar achter de rug. In het seizoen 2006-2007 zijn
14 lezingen gehouden. Naast het reguliere programma met 12 lezingen op het gebied
van de natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, geologie, biologie en geneeskunde, waren er twee extra lezingen. De eerste werd samen met de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) georganiseerd, ter gelegenheid van de viering van 400
jaar samenwerking Nederland-Australië. Prof. M. Bailes (Swinburne University of Technology, Victoria, Australë) hield een voordracht met als titel “The most evil stars in the
universe: a popular astronomy talk using virtual reality technology”. De tweede extra
lezing vond, op uitnodiging van de rector magnificus prof. dr. D.D. Breimer (Universiteit
Leiden), plaats in de collegezaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw, het vroegere,
beroemde, natuurkundelaboratorium in Leiden. Prof.dr. F.A. Berends gaf een lezing over
“Lorentz: zijn rol in de natuurkunde in Nederland en de wereld”.
De lezingen werden bijgewoond door een groot aantal (125-200) leden. Verheugend is,
dat een steeds groter aantal leerlingen uit de hoogste klassen van de middelbare scholen aanwezig is. Zij hebben een schoollidmaatschap van Diligentia en worden veelal vergezeld door enkele leraren. Alle lezingen zijn opgenomen in dit Jaarboek.
Het aantal leden van Diligentia is constant gebleven, namelijk rond de 400. Voor de
leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd, heeft zich een zelfde aantal (jonge) personen aangemeld als nieuw lid. De verjonging van het ledenbestand geeft het bestuur
vertrouwen in de toekomst van de Maatschappij.
Daar de extra lezingen goed bevielen, zijn voorbereidingen getroffen om in het volgende seizoen weer twee extra lezingen te organiseren. De eerste extra lezing is genoemd
“Jong Diligentia Lezing” en is bedoeld voor leerlingen van de hoogste HAVO- en VWOklassen van alle Haagse scholen. Doel van deze lezing is bij leerlingen de belangstelling
voor de exacte vakken te stimuleren. De tweede extra lezing is een “Kennismakingslezing” om niet-leden, wonend in Den Haag en omstreken, kennis te laten maken met
ons lezingenprogramma. Uiteraard kunnen leden van Diligentia deze lezingen ook bijwonen.
De website van de Maatschappij (www.natuurwetenschappen-diligentia.nl) werd dit seizoen voltooid en is momenteel de belangrijkste informatiebron van alle activiteiten
gedurende het seizoen. In het afgelopen seizoen werd de website 200 tot 250 maal per
maand bezocht. Tevens zijn dit seizoen de voorbereidingen getroffen voor een nieuwe
vormgeving van de programmabrochure met de samenvattingen voor het seizoen 20072008.
Dit jaar werd voor de derde keer de “Diligentiaprijs voor Scholieren” uitgereikt. De prijs
bestaat uit een oorkonde, twee boeken op het gebied van de natuurwetenschappen en
bovendien het recht de Diligentialezingen gedurende vijf jaar gratis bij te wonen. De
prijs is drie keer toegekend tijdens de uitreiking van de eindexamendiploma’s. De prijs-
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winnaars waren Joen Hermans van het Gymnasium Sorghvliet, Bram Doedijns van het
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum en Lisette van Niekerk van het Maerlant Lyceum.
De financiële positie van de Maatschappij is goed, d.w.z. de opbrengst van de contributies is juist voldoende voor de kosten van de lezingen, de programmabrochure en het
Jaarboek. Daar de middelen van de Maatschappij onvoldoende zijn om andere, nieuwe,
activiteiten te ondernemen, werd in 2006 de Stichting tot Steun van de Koninklijke
Maatschappij Diligentia opgericht, met als doel middelen voor nieuwe activiteiten van
de Maatschappij te verwerven. Deze stichting is, evenals de Maatschappij Diligentia, aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen betekent dat de
stichting en de Maatschappij fiscale vrijstelling hebben van schenkingsrechten en successierechten.
In de twee vitrines op de eerste etage van Diligentia hebben medewerkers van het Museon
begin 2007 wederom een tentoonstelling ingericht met een aantal natuurkundige instrumenten. Deze oude instrumenten, die door de Maatschappij in langdurige bruikleen
werden gegeven aan het Museon, zijn hierdoor weer te bezichtigen.
Bestuursvergaderingen zijn gehouden op 2 november 2006, 4 januari (opstellen van het
lezingenprogramma 2007-2008) 16 januari en 14 maart 2007. De jaarlijkse ledenvergadering werd gehouden op 23 april 2007. Tijdens deze vergadering werd, onder dankzegging voor zijn vele juridische activiteiten voor Diligentia, afscheid genomen van mr. L.
van Solkema, die sinds 1990 bestuurslid is geweest. Als zijn opvolger werd benoemd mr.
J.W. Andringa. De bestuursleden mevr. dr. M.J. Blankwater en prof.ir. P. Hoogeboom werden opnieuw benoemd als bestuurslid. Om de communicatie tussen de Maatschappij
Diligentia en het Theater Diligentia en Pepijn optimaal te laten verlopen, vond op 5 juni
2007 de jaarlijkse vergadering plaats van twee bestuursleden (voorzitter en een ander lid)
van de Maatschappij met de voorzitter en de directeur van het Theater.
Het Bestuur, zomer 2007

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.
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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
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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

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-
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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- )
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Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984), Ir M.J. Bottema (1975-1988)

Prof. Ir IJ. Boxma
1969-1980

)

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)

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

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 (19992005) organisatie lezingen, Prof.
Dr P.J. Sterk (2006-) organisatie lezingen, Dr H. Weijma (2005- )
redactie jaarboek

Mw J.W.M. Evers
1984-1999

Dr W.P.J. Lignac
1949-1969

Dr W.P.J. Lignac
1949-1984
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Rambonnet, Prof. Ir J.A. Grutterink, Y. van Wijngaarden, S.J. van den Bergh, Dr
J.N. Elgersma, Ir H.J.M.W. de Quartel, Dr Ir J.A. Ringers, F. Hijmans, Dr J.N. van
den Ende, Mr. W.J. Cardinaal, Ir J.M. Op den Orth, Prof. Dr Ir J.L. van Soest, Ir
A.H. Kerstjens, Dr K.T.A. Halbertsma

Dr A. Schierbeek
1934-1959

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

E.F. Hardenberg
1919-1949

Dr A.H. Borgesius, G. Doorman, Dr H.J. Coert, E.F. Hardenberg, Dr A. Schierbeek, E.F. Hardenberg
1919-1949
Mr W.C. Beucker Andreae, Mr C.W. Schlingemann, Dr G.L. Voerman

Penningmeester

Prof. Dr J. Kraus
1931-1934

Secretaris

Bestuursleden

Voorzitter

ALFABETISCH REGISTER VAN DE VOORDRACHTEN
IN DE PERIODE 1988 - 2007
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:

Vakgebied:

A
Acket, prof. dr G.A.

1994/1995

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

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

1993/1994
2004/2005

Baar, prof. dr ir H.J.W. de

2005/2006

Baede, dr A.P.M.
Bailes, prof. dr M.
Bakels, mw prof. dr C.C.
Ballieux, prof. dr R.
Barthel, dr P.D.
Beckers, dr G.J.L.

2000/2001
2006/2007
1997/1998
1988/1989
1992/1993
2004/2005

Beenakker, prof. dr C.W.J.
Bekkum, prof. dr ir H.

2003/2004
1995/1996

Benthem, prof. dr J.F.A.K. van

2006/2007

Berends, prof. dr F.A.
Berends, prof. dr F.A.

1999/2000
2006/2007

Beukers, prof. dr H.

1996/1997

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.

1989/1990
1994/1995
2004/2005
2001/2002
2005/2006
1992/1993

Brouwer, prof. dr A.

1992/1993

Bruyn, prof. dr A.G. de

2004/2005

Buhrman, prof. dr H.M.
Bijker, prof. dr ir E.W.
Bijvoet, prof. dr O.L.M.

2004/2005
1988/1989
1992/1993

C
Cloetingh, prof. dr S.A.P.L.
Craats, prof. dr J. van de

2005/2006
1991/1992

In afwachting van het zesde quark
N
HiSPARC, detectie van hoogenergetische
kosmische straling
N
De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname
in de Antarctische Oceaan
B
Heel de atmosfeer
A
The most evil stars in the universe
S
Biologie in de archeologie
B
Psyche, hersenen en immuunsysteem
M
De verste verten in het heelal
S
Articulatie in vogelzang, een vergelijking
met menselijke spraak
B
Chaotische elektronen
N
Moleculaire zeven, microporeuze materialen
met klimmend aantal toepassingen
C
Een stroom van informatie: logica op het
grensvlak van alpha, beta en gamma
X
Honderd jaar elementaire deeltjes
N
Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in
Nederland en de wereld
X
De introductie van de westerse geneeskunde
in Japan
M
Rekenen en tekenen met getallen
W
Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B
Op zoek naar het brein achter ons geheugen
B
Coatings: van kunst naar wetenschap
C
Evolutie van ontwikkelingspatronen
B
Atherosclerose: verharding van de slagaders met
ophoping van vetachtige stoffen en bindweefsel M
Thera en het einde van de Minoïsche
beschaving op Kreta
G
De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in
het heelal: LOFAR en de Epoche van Reïonisatie S
Quantum computing
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FOTONISCHE KRISTALLEN

EEN NET OM LICHT MEE TE VANGEN 1

door
Prof. dr W.L. Vos
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, Amsterdam, en Universiteit Twente

Licht en kleur
Wat hebben licht en kleur met elkaar te maken? Alles!
Licht kan beschreven worden als een golf, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een watergolf.
Alleen is de afstand tussen de golfmaxima niet enkele meters zoals bij watergolven in
zee, maar vele honderden nanometers dus bijna een miljoenste meter. De periode noemen we de golflengte en wordt meestal aangegeven met de Griekse letter λ. Een golf is
een verplaatsing van energie. In een watergolf is de energieverplaatsing duidelijk te voelen als men zich in de branding bevindt. Licht echter is een elektromagnetische golf
waarin zowel elektrische als magnetische energie worden verplaatst. Blauw licht heeft
een golflengte van 450 nanometer, groen licht ongeveer 550 nanometer en rood licht
een golflengte van ~ 650 nanometer. Ultraviolet licht heeft een nog veel kortere golf~
lengte λ < 400 nanometer,
terwijl infrarood licht ofwel warmtestraling, golflengten veel
langer dan 1000 nanometer heeft.
Wit licht bestaat uit een mengsel van alle kleuren bij elkaar: in feite bevat wit licht alle
kleuren van de regenboog. Omdat deze kleuren met elkaar mengen zien we een witte
kleur. Wit licht bevat alle golflengtes van 400-750 nanometer, we noemen dit het spectrum van wit licht. We kunnen aan wit licht dan ook niet één enkele golflengte toekennen.
Een kleurverschijning kan ontstaan door verschillende processen. De belangrijkste daarvan zijn absorptie, weerkaatsing, uitzending en verstrooiing. Deze processen beïnvloeden
de manier waarop licht voortbeweegt, ze bepalen welke kleur licht wij waarnemen en ze
vinden allen plaats door wisselwerking tussen licht en materie.
Absorptie: een veel voorkomende manier van kleurverschijning is absorptie van licht.
Wanneer een voorwerp met wit licht wordt beschenen, kunnen kleuren met bepaalde
golflengten geabsorbeerd (=opgenomen) worden door een materiaal. Juist de golflengtes
die niet geabsorbeerd worden bepalen de kleur. Wanneer een voorwerp alle kleuren van
het witte licht behalve rood absorbeert, zal het voorwerp rood kleuren. Een materiaal dat
alle kleuren absorbeert zal een glanzend zwarte kleurverschijning hebben.
Uitzending: niet alleen een materiaal zelf, maar ook kleurstoffen aanwezig in een materiaal kunnen de kleur bepalen. Bijvoorbeeld ranja en fluorescerende merkstiften die een
felle kleurverschijning hebben omdat de aanwezige kleurstof licht uitzendt. Andere voorbeelden van uitzending zijn pigmenten die in verf worden gebruikt. Overigens gaat het
uitzenden van licht met een bepaalde golflengte vaak samen met het absorberen van
licht van andere, meestal blauwere kleuren.
Verstrooiing: een andere manier waarop de kleurverschijning kan worden beïnvloed is
verstrooiing. Wanneer een stuk materiaal zoals glas enkele centimeters groot is, dan zal
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dit materiaal licht reflecteren. Als zo’n stukje glas steeds kleiner wordt, kleiner dan de
golflengte van licht, dan verstrooit het minuscule glasdeeltje licht. Dat wil zeggen dat het
licht in alle willekeurige richtingen verspreid wordt. Dit leidt tot bekende kleurverschijnselen. Op een heldere dag is de lucht bijvoorbeeld blauw omdat de kleine deeltjes
in de hemel het licht met kortere golflengtes (=blauw) meer verstrooien dan licht met
langere golflengtes (=rood). En melk is niet transparant maar wit omdat kleine vetdeeltjes in melk alle kleuren van het witte spectrum evenveel verstrooien.
Weerkaatsing: een verschijnsel dat wij in ons onderzoek het meest interessant vinden is
de weerkaatsing van licht door de structuur van een object. De structuur kan bijvoorbeeld bestaan uit laagjes bolletjes of gaten, die zijn gerangschikt in een bepaald regelmatig patroon, als atomen in een kristal. Het verschijnsel waarbij het licht weerkaatst
wordt aan de regelmatige structuur van het object wordt veroorzaakt door interferentie
in combinatie met verstrooiing. De kleurverschijning die daarmee gepaard gaat wordt
ook wel regenboogkleuring of iridescentie genoemd. Bij beschijning van zulke structuren met wit licht worden alle kleuren weerkaatst. Maar elke kleur van het witte licht
wordt onder een andere hoek weerkaatst en dus als het ware ‘opgesplitst’. Hierdoor nemen we een regenboogkleuring waar. Dit vindt bijvoorbeeld plaats als je de onderkant
van een compact disc beschijnt met licht. Alle kleuren van de regenboog zijn zichtbaar
en bij het bewegen van de schijf zie je de kleuren verspringen. Wanneer er naast dit soort
weerkaatsing ook verstrooiing van wit licht plaatsvindt, zoals in melk, noemt men de verschijning ‘opalescentie’. Voorbeelden van opalescentie zijn de paarlemoeren verschijnselen in schelpen. De schelp bestaat uit een gelaagde structuur van organisch en anorganisch materiaal, die het witte licht opsplitst in zijn kleuren: een regenboogkleuring.
Maar doordat er ook verstrooiing van wit licht plaatsvindt door kleine oneffenheden, nemen we een paarlemoeren kleur waar.
Interferentie

Fig. 1. Inkomend licht met golflengte λ wordt (gedeeltelijk) weerkaatst aan zowel de luchtolie als aan de olie-water overgang van een dun laagje olie op water. Dit resulteert in resp.
golf a en b. Als de dikte van het olielaagje gelijk is aan een halve golflengte, is golf b t.o.v.
golf a precies een golflengte verschoven. De golven zijn nu in fase; hun toppen en dalen
vallen samen (aangegeven met een stippellijn), en versterken elkaar. De golf a+b heeft een
grotere amplitude A2 dan de weerkaatste golven a en b afzonderlijk (A1 ), en golf a+b verschijnt als een felle weerkaatsing.
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Om te kunnen begrijpen hoe regenboogkleuring en opalescentie plaats kunnen vinden
is in figuur 1 het begrip interferentie geïllustreerd. Wanneer een dun laagje olie drijft op
water, weten we uit ervaring dat er van bovenaf allerlei kleuren worden waargenomen.
Wanneer een lichtgolf van het ene materiaal naar het andere reist, treedt er breking en
terugkaatsing van het licht op: een gedeelte van de golf wordt weerkaatst, afhankelijk van
het materiaal en de golflengte van het licht en een gedeelte reist na breking verder. In figuur 1 wordt het inkomende licht met golflengte λ teruggekaatst aan zowel het olie-oppervlak, resulterend in golf a, als aan de overgang olie-water, resulterend in golf b. Deze
weerkaatste lichtgolven zullen met elkaar wisselwerken ofwel interfereren. Afhankelijk
van de onderlinge positie van de toppen en dalen, zal er versterking of uitdoving plaatsvinden. Wanneer de toppen en dalen in de pas lopen zoals in figuur 1 is weergegeven,
dan zijn de golven in fase en zullen de golven a en b elkaar versterken: als ze worden
opgeteld leveren ze een golf met een grotere uitwijking. In de figuur zijn er stippellijnen
aangebracht die de top en het dal van beide golven markeren. De golven zijn in fase omdat de golflengte λ van het inkomende licht exact één keer in het laagje olie past: op de
heenweg door de olie reist licht een halve golflengte (de gestreepte curve) en op de terugweg nog een halve golflengte dus in totaal precies één golflengte. Daardoor loopt het
licht dat reflecteert aan het olie-water oppervlak precies in de pas met het licht dat reflecteert aan het lucht-olie oppervlak. De resulterende golf a+b heeft dezelfde golflengte
λ als het inkomende en het weerkaatste licht. De intensiteit is echter wel verschillend.
De amplitude A van een golf (de hoogte en diepte van resp. de toppen en dalen) is een
maat voor de intensiteit van de golf. De amplitude van het inkomende licht A 0 is groter
dan de amplitude van de weerkaatste golven A1 omdat slechts een deel van het licht
weerkaatst wordt, het andere deel reist verder door het materiaal. De twee weerkaatste
golven a+b samen hebben een hogere intensiteit dan de golven a en b afzonderlijk omdat hun amplitudes bij elkaar opgeteld een grotere uitwijking geven.
Wanneer het inkomende licht niet uit een enkele golflengte bestaat, maar uit bijvoorbeeld wit licht, dan wordt alleen licht met de golflengte die past in de dikte van het olielaagje weerkaatst. Deze golflengte wordt beter weerkaatst dan de andere golflengtes.
Tot nu toe hebben we alleen interferentie besproken voor licht dat loodrecht op het oppervlak valt. Wanneer licht onder een hoek het oppervlak beschijnt zal een andere weglengte en dus een andere golflengte versterkt worden. Dit resulteert in een regenboogkleuring: onder verschillende hoeken verschijnen er verschillende kleuren.
Een olielaagje op water is een voorbeeld waar slechts één laagje het licht doet weerkaatsen. Maar stel je eens voor dat een materiaal uit veel meer laagjes bestaat die elk precies de dikte hebben van een halve golflengte van licht; dan versterken niet twee, maar
veel meer golven elkaar. Dit verschijnsel wordt ook wel Bragg-weerkaatsing of Bragg-reflectie genoemd en is essentieel in ons onderzoek aan fotonische kristallen. Het verschijnsel is ontdekt door vader en zoon Bragg in verband met de weerkaatsing van Röntgenstraling aan atomaire kristallen. In figuur 2 is deze situatie geschetst. Niet twee, maar
heel veel golven versterken elkaar. Het resultaat is een weerkaatsing met een amplitude
A2 die vele malen groter is dan de amplitude van het weerkaatste licht A 1. Doordat de
laagjes, aangegeven met stippellijnen, steeds met een half golflengte verschil alterneren,
wordt het inkomende licht aan elk laagje weerkaatst. De weerkaatste golven zijn in fase
en versterken elkaar; een Bragg-reflectie. Bij Bragg-reflectie is de intensiteit of de amplitude van de weerkaatste lichtgolf zo groot dat hij (bijna) net zo groot kan zijn als de intensiteit van het inkomende licht (A0).
Een belangrijke grootheid voor fotonische kristallen is de brekingsindex van de materialen die aanwezig zijn in het fotonisch kristal. Een brekingsindex van een materiaal zegt
iets over hoe snel licht zich door dat materiaal verplaatst. In materialen met een brekingsindex n = 1, bijvoorbeeld lucht, beweegt licht zich voort met de lichtsnelheid c =
300.000 km/s (ofwel van de aarde naar de maan in ruim één seconde!). In materialen
met een hogere brekingsindex, bijvoorbeeld diamant met n = 2,4, beweegt licht zich langFotonische kristallen
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Fig. 2. Het principe van Bragg-reflectie. Door een periodieke stapeling van twee materialen
wordt het inkomende licht aan meerdere vlakken weerkaatst. Ter vereenvoudiging is in de
figuur voor elk paar lagen één horizontaal vlak gestippeld. Deze vlakken hebben een
onderlinge afstand van een halve golflengte. Nu interfereren niet twee, maar heel veel golven met elkaar. Omdat de golven in fase lopen, versterken ze elkaar en dit resulteert in een
Bragg-reflectie, een felle weerkaatsing. De Bragg-reflectie heeft een grotere amplitude A2
dan de weerkaatste golven afzonderlijk (A1) en kan bijna net zo groot zijn als de amplitude
van het inkomende licht (A0). Merk op dat de golflengte van het inkomende en het weerkaatste licht dezelfde zijn (λ).
zamer voort. De naam brekingsindex komt van het feit dat het licht ‘gebroken’ wordt als
het van het ene naar het andere medium gaat. De lichtgolf zal niet rechtlijnig maar met
een knik het materiaal met de andere brekingsindex betreden. Een grote verhouding (een
hoog contrast) in brekingsindex voor de materialen in onze fotonische kristallen is erg
belangrijk. Hoe hoger het contrast hoe meer licht weerkaatst wordt en dus hoe sterker
de Bragg reflectie is. Het contrast tussen diamant en lucht is ongeveer 2,4. Voor fotonische kristallen worden het liefst materialen gebruikt die een nog hogere brekingsindex
hebben. De maximaal haalbare brekingsindex voor zichtbaar licht is ongeveer 3.
Fotonische kristallen en fotonische bandgap
Wat zijn fotonische kristallen nu eigenlijk? Fotonische kristallen zijn structuren die regelmatig geordend zijn en een periodiciteit in brekingsindex hebben die van de zelfde
orde van grootte is als de golflengte van licht. Doordat de kristallen deze structurele regelmaat hebben, zullen lichtgolven weerkaatst worden aan de kristalvlakken: het licht
wordt Bragg-gereflecteerd. Wanneer Bragg-reflectie plaatsvindt onder verschillende hoeken nemen we regenboogkleurige verschijningen waar, net zoals bij een compact disc.
Door de periodiciteit te kiezen, kunnen we licht met bepaalde golflengtes buiten het
kristal sluiten. Een kleinere periodiciteit ( 400 nanometer) zal blauwe golflengtes weer~ nanometer) zal rode golflengtes weerkaatsen.
kaatsen en een grotere periodiciteit ( 600
Op deze manier kunnen wij bepalen~welke golflengtes wel of niet het kristal in mogen;
we manipuleren zogezegd het licht. Licht dat van binnenuit het kristal komt kan er dan
ook niet uit. Sterker nog, het licht kan dan zelfs niet bestaan!
Wanneer licht met een bepaalde golflengte een kristal niet in of uit kan in alle drie de
dimensies tegelijk (in de hoogte, in de breedte en in de diepte), dan noemen we dit een
fotonische bandkloof. In het Engels wordt deze bandkloof ‘photonic band gap’ genoemd
(vanwaar de alias van onze website: www.photonicbandgaps.com). Als een kristal een fotonische bandkloof bezit, dan zijn de eigenschappen grondig veranderd: een lichtbron
in het kristal kan geen licht meer uitzenden en het blijft stikdonker voor de betreffende
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golflengten in het kristal. Een bron kan niet worden aangezet ook al zou dezelfde bron
buiten het kristal prima werken. Merk op dat het niet ‘aan’ kunnen van de bron niets
heeft te maken met praktische zaken als het onklaar zijn van een mogelijke batterij van
de bron, kortsluiting, etc. De uitdaging van ons onderzoek bestaat er zowel uit om fotonische kristallen met een mogelijke bandkloof te ontwikkelen, als ook om de verhoopte
bandkloof waar te nemen.
Een van de eerste voorspellingen van fotonische kristallen met een bandkloof is gedaan
door de Amerikaanse onderzoeker Eli Yablonovitch [3]. Aangemoedigd door zijn toenmalige werkgever Bell was hij op zoek naar een methode om miniatuur halfgeleider lasers efficiënter te maken. De motivatie hierachter is dat de opwekking van geordende
lichtgolven in een laser wordt gehinderd door spontaan uitzenden van licht dat willekeurig en chaotisch is. Het oorspronkelijke idee van Yablonovitch was nu om een kristal
met een fotonische bandgap voor te stellen, zodat lichtbronnen binnen het kristal niet
meer spontaan licht uitzenden. De allereerste waarneming van het beheersen van spontane lichtuitzending in fotonische kristallen is pas in 2004 gedaan, zie referentie [4].
Luchtbolkristallen
Uit theoretische berekeningen is gebleken dat in fotonische kristallen die voor meer dan
80% uit lucht bestaan en een brekingsindex-contrast hebben dat voldoende hoog is
(meer dan 2,8), een fotonische bandkloof daadwerkelijk gevormd kan worden. Daarom
zijn nu wereldwijd chemici en fysici bezig kristallen te maken die aan deze eisen voldoen. De bekendste fotonische kristallen tot nu toe zijn de zogenoemde luchtbolkristallen: een kristal dat bestaat uit een rangschikking van luchtbolletjes in een materiaal met
een hoge brekingsindex. Doordat het kristal bestaat uit luchtbolletjes, is het duidelijk dat
het kristal inderdaad voor een groot gedeelte uit lucht bestaat. In ons onderzoek hebben
we zulke luchtbolkristallen gemaakt van verschillende materialen. Deze materialen moeten een hoge brekingsindex hebben en mogen geen licht absorberen. Wanneer de materialen (zichtbaar) licht absorberen, is het namelijk onmogelijk om het licht op te sluiten.
Je raakt het licht dan juist kwijt doordat het wordt omgezet in warmte.
Hoe maak je zulke luchtbolkristallen? In zekere zin bootsen we in de eerste stap van de
synthese van de luchtbolkristallen de natuur na: we maken een kunstmatig opaal. Een
opaal in de natuur bestaat uit een regelmatig gerangschikte structuur van glasbolletjes.
Wij maken net zo’n structuur, maar gebruiken plastic latex bolletjes in plaats van glasbolletjes. De bolletjes hebben een afmeting van ongeveer 500 nanometer in doorsnede.
Een belangrijk verschil met natuurlijke bolletjes is dat synthetische bolletjes binnen veel
nauwere marges dezelfde doorsnedes hebben, waardoor de structuren veel regelmatiger
zijn dan in natuurlijk opaal. Een suspensie van zulke plastic bolletjes in water doen we
in een plat glazen buisje en we laten dit een paar weken staan. Een dergelijke suspensie
heet ook wel colloïdale suspensie. De bolletjes bewegen door Brownse beweging, net als
deeltjes in colloïdale suspensies die bekend zijn uit het dagelijkse leven zoals melk, verf,
scheerschuim. Uiteindelijk zinken de bolletjes langzaam en stapelen zich spontaan in
een geordende kristalstructuur. Vervolgens laten we het water verdampen en ontstaat er
een kunstmatig opaal. Dit opaal bevat net zulke mooie kleurschakeringen als opalen in
de natuur; door de geordende structuur in de bolletjes treedt er Bragg-reflectie op. Maar
een fotonische bandkloof zullen deze kunstmatige opalen niet vertonen, want fotonische
kristallen zouden voor meer dan 80% uit lucht moeten bestaan, terwijl een structuur met
gestapelde bolletjes grotendeels uit vast materiaal bestaat. Om toch een fotonische
bandkloof te kunnen creëren, hebben we de structuur omgekeerd, we gebruiken de
kunstmatige opaal als een mal, zie figuur 3. We vullen de luchtruimte tussen de bolletjes op met een materiaal dat een hoge brekingsindex heeft en verwijderen vervolgens de
bolletjes. Het verwijderen van de bolletjes gebeurt door vernietiging, de plastic bolletjes
worden verbrand bij temperaturen boven de 400 graden Celsius. Na verbranding blijft er
op de plek waar de bolletjes gezeten hebben lucht achter; het luchtbolkristal is gevormd.
Fotonische kristallen

26

Diligentia

Fig. 3. Schematische weergave van de synthese van een luchtbolkristal. (a) Een drie-dimensionale mal bestaat uit een kunstmatig opaal dat is gemaakt van plastic latex bolletjes die
regelmatig gerangschikt zijn in een hexagonaal patroon. De opaal is gevormd door zelforganisatie van de bolletjes vanuit een suspensie in water. (b) De luchtruimte tussen de
plastic bolletjes wordt opgevuld met titaandioxide, een materiaal met een hoge brekingsindex (2,7). (c) In de laatste stap van de synthese worden de plastic bolletjes verbrand. Na
verbranding blijft er een luchtbolkristal van titaandioxide over. Wat in figuur (a) plastic was
is nu lucht, wat in figuur (a) lucht was is nu titaandioxide; de structuur is geïnverteerd.
Voorbeelden van de mal (het kunstmatig opaal) en het uiteindelijke luchtbolkristal zijn
afgebeeld in figuur 4. Deze foto’s zijn gemaakt met een elektronenmicroscoop. Met deze microscoop kunnen objecten zichtbaar worden gemaakt die zo klein zijn als 10 nanometer. Afbeelding 4(a) toont een opaal dat bestaat uit bolletjes met een doorsnede van
500 nanometer. De bolletjes zijn mooi gerangschikt in hexagonale kristalvlakken. In het
midden zie je zelfs de bolletjes die een rij lager liggen, omdat één bovenliggend bolletje
eruit is gevallen. Met het blote oog ziet dit kunstmatige opaal er net zo uit als een echt
opaal; mooie regenboogkleuren, zoals ook te zien in referentie [1].
Afbeelding 4(b) toont een luchtbolkristal, ofwel een inverse opaal, gemaakt van titaandioxide. Op de plek waar de bolletjes zaten zit nu lucht: luchtbolletjes. De zwarte plekjes in elke luchtbol noemen we raampjes omdat dit de plaatsen zijn waar de polystyreen
bolletjes elkaar raakten zodat hier geen materiaal is afgezet. De diameter van de luchtbolletjes is hier ongeveer 600 nanometer. Het luchtbolkristal in figuur 4(b) is gemaakt
van een andere mal dan in figuur 4(a) is afgebeeld. Hoewel het luchtbolkristal mooi regelmatig geordend is, zien we ook een aantal scheurtjes en losse brokjes materiaal liggen. Deze kleine oneffenheden ontstaan tijdens het fabricageproces en zijn erg lastig te
vermijden. Mooie kleurenfoto’s van soortgelijke luchtbolkristallen zijn te vinden in referentie [1], waar ook nog veel meer mooie elektronenmicroscoop foto’s zijn afgebeeld.
Aangezien de microscopische structuur van de holle luchtbolkristallen enige gelijkenis
heeft van een net, is de beeldspraak ontstaan dat zulke kristallen als het ware een net
vormen waarmee licht kan worden gevangen.
Het luchtbolkristal dat in figuur 4 getoond wordt, is gemaakt van titaandioxide, een materiaal dat transparant is voor zichtbaar licht. Wij kennen titaandioxide veelal van de toepassing als ‘witmaker’ in tandpasta of witte verf, waar het gebruikt wordt voor zijn sterk
verstrooiende eigenschappen van alle kleuren (dus wit) licht. Het titaandioxide heeft een
hoge brekingsindex, n = 2,7, hoger dan diamant en is dus erg interessant om te gebruiken voor fotonische kristallen. We hebben ook luchtbolkristallen gemaakt van andere
materialen zoals siliciumdiodixe (glas), aluminiumoxide (dezelfde stof waaruit saffier bestaat) en zirconiumdioxide (een mineraal). Maar ook van gemengde materialen zoals titaandioxide/aluminiumoxide en titaandioxide/zirconiumdioxide. Hoewel deze materialen een iets lagere brekingsindex bezitten dan titaandioxide zijn ze zeer nuttig geweest
voor ons onderzoek. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat het opvullen van de mal niet
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Fig. 4. Elektronenmicroscoop afbeelding van een polystyreen opaal (de mal) en een luchtbolkristal. (a) Een kunstmatig opaal opgebouwd uit bolletjes met een doorsnede van 500
nanometer (schaalbalk is 500 nanometer). De bolletjes zijn mooi gerangschikt in een hexagonaal patroon. De structuur is drie-dimensionaal, zoals te zien aan het gat in het midden;
hier mist een bolletje en is de onderliggende laag bolletjes te zien. (b) Een luchtbolkristal
van titaandioxide, de replica van een kunstmatig opaal. De diameter van de luchtbollen is
600 nanometer (de schaalbalk is 1500 nanometer) en zijn ook gerangschikt in hexagonaal
patroon. De zwarte plekjes heten ‘raampjes’; het zijn de plaatsen waar de bolletjes in de
mal elkaar aanraakten en geen titaandioxide is afgezet.
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homogeen verloopt, wat erg belangrijk is voor mogelijke toepassingen waarin luchtbolkristallen worden gemaakt van meer dan één materiaal.
Lichtbronnen
De wisselwerking tussen de fotonische kristallen en licht noemen we fotonische interactie. We meten deze fotonische interactie door de samples met licht te beschijnen, bijvoorbeeld met een felle witte lamp, en te kijken hoeveel licht er daadwerkelijk buiten het
kristal blijft, dus weerkaatst wordt. Dit soort experimenten is in het verleden al gedaan,
ook elders ter wereld, maar een nieuwe benadering is om het licht niet van buiten te laten komen maar van binnen van een interne lichtbron. Het voordeel van dit soort experimenten is dat je zeker weet dat het waargenomen licht daadwerkelijk in het kristal
rondjes heeft gereisd.
Omdat een lichtbron zoals wij die kennen, bijvoorbeeld een gloeilamp, niet in een fotonisch kristal past, gebruiken we andere lichtbronnen. Een goede kandidaat hiervoor is
een kleurstofmolecuul. Een kleurstofmolecuul is een chemische verbinding die licht met
een bepaalde golflengte opneemt en vervolgens licht met een andere golflengte uitzendt.
Wanneer dit kleurstofmolecuul licht (=energie) absorbeert en het in een hoger gelegen
energieniveau raakt, noemen we hem aangeslagen. Het molecuul blijft hier maar een
heel korte tijd, ongeveer een paar nanoseconden, voordat hij weer terugvalt naar de
grondtoestand, het laagste energieniveau in een molecuul. Deze ‘terugvaltijd’ noemen we
de levensduur en is karakteristiek voor elke kleurstof. De wet van behoud van energie beschrijft dat energie niet zomaar verloren kan gaan en dus komt bij deze overgang van een
hoog energetisch naar een laag energetisch niveau, energie vrij in de vorm van licht. Elk
kleurstofmolecuul heeft zijn eigen energieniveaus en zendt dus ook licht uit van verschillende golflengtes. Zo kennen we blauwe kleurstoffen, zoals indigo waar onze spijkerbroeken mee gekleurd worden, of (fluorescente) gele kleurstoffen gebruikt in neonreclames. De kleurstof die wij gebruikt hebben heet Rhodamine en zendt rood licht uit.
Het rode licht dat uitgezonden wordt is niet een enkele golflengte, maar een gebiedje
aan golflengtes, ongeveer van 560-650 nanometer: dit is het spectrum van Rhodamine.
We plaatsen deze Rhodamine-moleculen in onze fotonische kristallen door de kristallen
in een alcoholische oplossing van de kleurstof te dopen.
Experimenten
Wij hebben experimenten gedaan om het uitzenden van licht door Rhodamine kleurstofmoleculen te bestuderen die in een fotonisch kristal zitten. In deze experimenten
zien we dat er inderdaad licht van een bepaalde golflengte wordt uitgesloten. Dit komt
tot uiting in de vorm van een ‘deuk’ in het spectrum van de kleurstof. Door het gemeten spectrum te vergelijken met het spectrum van de kleurstof onder niet-fotonische omstandigheden, bijvoorbeeld opgelost in een vloeistof, kunnen we precies zien wat de effecten zijn van het fotonisch kristal. We hebben metingen gedaan van kleurstofmoleculen
in luchtbolkristallen, maar ook metingen van kleurstofmoleculen in de mal (opaal). Uit
berekeningen is gebleken dat deze mallen namelijk ook al een fotonisch effect vertonen.
We hebben in de luchtbolkristallen gemeten dat het licht uitgezonden door de kleurstof
voor meer dan 50% weerkaatst werd en niet uit het kristal kwam. Dit is een eerste signalering van de eigenschap dat het licht daadwerkelijk kan worden opgesloten.
Maar kan iemand dan vragen: ‘Is dat nu zo bijzonder? Als ik een doos bouw met aan de
binnenkant spiegels kan ik dat ook.’ Maar dat is niet waar, want spiegels blijken een niet
onaanzienlijk deel van licht te absorberen, namelijk minstens 5% bij elke weerkaatsing!
Het interessante aan een fotonische bandkloof is echter dat er naast weerkaatsing ook
een ander verschijnsel kan plaatsvinden: lichtbronnen die in een kristal geplaatst zijn,
kunnen helemaal niet aangaan. Een voorbeeld: een aangeslagen kleurstofmolecuul wil
licht uitzenden met een bepaalde energie maar de energie ‘past’ niet in het kristal. Het
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kleurstofmolecuul blijft in de aangeslagen toestand, veel langer dan de verwachte nanoseconde. Zijn levensduur wordt dus verlengd. Als je op deze manier het licht kunt manipuleren, dus ‘uit’ en ‘aan’ kunt zetten, liggen toepassingen als optische chips en miniatuurlasers in het verschiet.
Wij hebben experimenten uitgevoerd om te zien of we de levensduur van de kleurstofmoleculen inderdaad konden zien veranderen. Door de levensduren in de fotonische
kristallen te vergelijken met de levensduur in een referentiesysteem, hoopten we een verschil te zien. Inderdaad hebben we in onze metingen voor het eerst verschillen gevonden in levensduren tussen kleurstofmoleculen in een fotonisch kristal en in een referentiesysteem. Bovendien hebben we geleerd dat veel andere factoren een belangrijke rol
spelen, bijvoorbeeld de concentratie van de kleurstofmoleculen in het kristal. Bij hogere concentraties zien we dat er langere levensduren zijn dan bij lagere concentraties. Dit
komt omdat bij hogere concentraties het uitgezonden licht door één kleurstofmolecuul
weer opgenomen kan worden door een ander kleurstofmolecuul, waardoor het lijkt alsof de kleurstof langer in de aangeslagen toestand blijft. Ook is de breedte van het spectrum van de kleurstof erg belangrijk. Wanneer het spectrum van een kleurstof te breed
is, zal het moeilijk zijn om een levensduureffect waar te nemen. De fotonische bandkloof
moet dan namelijk breder zijn dan het spectrum en dat is in de praktijk moeilijk te realiseren. Eén uitweg voor dit probleem is recent gevonden door de kleurstofmoleculen
als lichtbron te vervangen door zogenaamde quantumpunten (in het Engels ‘quantum
dots’) [4]. Dit zijn minuscule ( 5 nanometer) kleine halfgeleiderkristalletjes die licht uit~
zenden in nauwe spectra.
Tot nu toe is het niemand nog gelukt, ook ons niet, om een fotonische bandkloof te
creëren. Er is een discussie gaande in de literatuur over mogelijke claims van het waarnemen van een fotonische bandkloof en de oorzaken waarom dit nog niet gelukt is. Zo
zijn sommige soorten kristallen te dun. In andere gevallen is de perfectie van de kristallen nog niet voldoende, ze bevatten kleine scheurtjes of misvormde luchtbollen die ontstaan zijn tijdens het fabricageproces. Recent is het inzicht ontstaan dat een beperkte
mate van wanorde kan worden gecompenseerd door een hoger brekingsindexcontrast.
Dit is een reden waarom onze titaandioxide luchtbolkristallen geen bandkloof vertonen,
hoewel ze wel alzijdige reflectie vertonen.
Toekomst
Hoewel de fotonische bandkloof er in de praktijk nog niet is, leren we van onze experimenten heel veel. De oplossingen van de problemen die we nu tegenkomen zijn zeer
nuttig voor toekomstig werk. Bovendien lijken onze resultaten nu al interessant voor industriële toepassingen, bijvoorbeeld in lichtbronnen met gerichte emissie of voor het invangen van licht door zonnecellen. En zelfs in afwezigheid van een bandkloof hebben
fotonische kristallen al zeer nuttige eigenschappen. Zo bestaan er fotonische-kristal fibers, fibers met een regelmatige interne structuur die geheel nieuwe eigenschappen hebben welke hebben geleid tot ultraprecieze klokken (waarvoor Hall en Hänsch in 2005 de
Nobelprijs is toegekend). Verder leiden de speciale reflectie-eigenschappen van fotonische kristallen niet alleen tot miniaturisering van optische geïntegreerde circuits maar
ook tot verbeterde zonnebrandcrème.
Een volgende stap in het fotonische onderzoek is om expres puntvormige verstoringen
in fotonische kristallen aan te brengen. Een voorbeeld hoe dit eruit ziet is de ontbrekende bol aan het oppervlak van het opaal in figuur 4a (in dit geval per ongeluk ontstaan). Zo’n puntdefect binnenin een fotonisch kristal zal zich gedragen als een ultieme
kooi voor licht: licht met geschikte golflengten kan namelijk nergens binnen het kristal
bestaan, behalve bij zo’n defect, waar de symmetrie is verbroken. Aangezien het licht als
het ware zit samengeperst in een heel klein volume, is zelfs de energie van één opgesloten lichtdeeltje (foton) al voldoende om de eigenschappen van materie fundamenteel
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te veranderen. Dit kan leiden tot een quantumbit voor een mogelijke quantumcomputer. Een goede vraag is hoe licht in een dergelijke kooi kan worden gebracht omdat het
immers wordt omringd door een sterk reflecterend kristal. De oplossing hiervoor is om
ook een lichtbron (meestal een quantumpunt) bij het puntdefect te plaatsen. Het laatste
verheugende nieuws is dat het ons kortgeleden voor het eerst is gelukt om gecontroleerd
een puntdefect te maken als in figuur 4a [5].
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MODELLEN, ANALYSE EN SIMULATIE
VAN COMPLEXE BIOLOGISCHE SYSTEMEN
door
Prof. dr S.M. Verduyn Lunel
Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden

Om na te gaan of een model de essentiële kenmerken van een fysisch systeem omvat,
worden de voorspellingen vaak gecheckt op de korte termijn, bijvoorbeeld door kwantitatieve schattingen van de foutenmarge te maken. Echter, bij veel toepassingen, zoals
bijvoorbeeld bij de bestudering van het klimaat of bij de bestudering de effecten van
geneesmiddelen op de progressie van een ziekte, is een beschrijving van het kwalitatieve gedrag op de lange termijn veel relevanter. Het is dan belangrijk om de traag reagerende variabelen te identificeren, die de ontwikkeling en asymptomatische dynamiek
van het systeem over langere periodes vastleggen.
In dit artikel staat recent onderzoek van mijn promovendi Hupkes en Muskulus en mijzelf centraal. Ik zal - geïllustreerd met voorbeelden - laten zien hoe concepten uit de
theorie van dynamische systemen gebruikt kunnen worden om bovengenoemde problemen effectief te lijf te gaan. Het belangwekkende hierbij is dat deze methoden en
technieken niet alleen op modellen maar ook direct kunnen worden toegepast bij de
analyse van grote hoeveelheden gegevens, waarbij ontwikkelingen in de tijd op de voorgrond staan. Zoals bijvoorbeeld bij het voorspellen van veranderingen in het klimaat, of
bij het voorspellen van het ontstaan van ziekte uit veranderingen van een biomarker in
de tijd, voordat de kenmerkende symptomen van die ziekte manifest worden. We kunnen bijvoorbeeld denken aan biomarkers als regelmatige metingen van het glucosegehalte in het bloed in verband met het ontwikkelen van diabetes. Wij hopen dat deze
nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan een analyse van biologische systemen
waarbij gestreefd wordt naar de voorspelling van de effecten van geneesmiddelen op
ziekteprocessen en progressie van ziekten op de lange termijn.
De opbouw van het artikel is als volgt:
1. Een voorproefje: regelsystemen en attractoren
2. Grote gekoppelde systemen (wiskunde geïnspireerd door biologie)
3. Model versus systeem, tijdreeksen (wat willen we nu precies weten)
4. Proof of principle: de Hénon-afbeelding, de transportafstand
5. Toepassingen in de biologie: dynamische (progressieve) ziektes
6. Conclusies
1. Regelsystemen en attractoren
Veel regelsystemen en biologische processen hebben niet-lineaire terugkoppellingen
(feedback loops). Denk bijvooorbeeld aan de stabilisatie van golven of de regulatie van
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het suikerniveau in het bloed, waarbij een inname van suiker een toename van de glucoseconcentratie tot gevolg heeft. Deze concentratieverhoging veroorzaakt op haar
beurt dat de alvleesklier de productie van insuline start om de glucose weer af te breken (dit is een voorbeeld van een negatieve terugkoppelling). Een negatieve terugkoppeling gaat haar ontstaan tegen, terwijl een positieve terugkoppeling haar ontstaan juist
versterkt. Dit is het ‘als jij het doet doe ik het ook’ effect, dat vaak optreedt bij de handel in aandelen en goederen en een destabiliserende werking heeft.
Instantane terugkoppelingen zijn redelijk goed begrepen en geven aanleiding tot eindig
dimensionale dynamische systemen, maar wat gebeurt er nu als er een tijdsvertraging
in de terugkoppelingen zijn? Zoals bijvoorbeeld de alvleesklier die niet instantaan
reageert op de verhoging van de glucoseconcentratie in het bloed. Of transcriptietijd
om RNA in DNA om te zetten, etc. Er ontstaan dan oneindig dimensionale dynamische
systemen met een rijk en complex gedrag, waarbij zelfs eenvoudige modellen chaotisch
gedrag vertonen. Over het korte termijn gedrag van zulke systemen is weinig te zeggen,
maar ondanks de complexiteit van de oplossingen is er voor zulke systemen meestal wel
mogelijk om kwalitatieve uitspraken te doen over het lange tijd gedrag (benadert de
oplossing een constante, periodieke, of begrensde oplossing?). Bij deze uitspraken spelen niet-lineaire analyse en de attractor een belangrijke rol. Hieronder zullen we wiskundig een aantal typische voorbeelden geven van eindig en oneindig dimensionale
dynamische systemen, te weten differentiaalvergelijkingen met tijdsvertragingen (oneindig dimensionaal), de Lorenzvergelijking (eindig dimensionaal maar toch chaotisch) en
Lattice differentiaal-vergelijkingen (oneindig dimensionaal). Oneindig dan wel eindig
slaat hier op de dimensie van de toestands- of faseruimte van het dynamisch systeem,
dat wil zeggen op het aantal variabelen dat nodig is om de oplossing uniek vast te leggen. We zullen uitleggen hoe we de theorie van dynamische systemen kunnen gebruiken om kwalitatieve uitspraken te doen over het lange tijd gedrag van oplossingen.
Differentiaalvergelijkingen met tijdsvertragingen
Om te illustreren hoe complex het gedrag van een differentiaalvergelijking met vertragingen kan zijn, berekenen we de oplossing x van de vergelijking
dx
x ( t -1 )
( t ) = - 5 x ( t ) + 10
dt
1 + x ( t -1 ) 8

( 1.1)

waarbij x(t)=2 voor - 1≤ t ≤ 0 . De tijdsvertraging is hier 1: de afgeleide van x op moment
t hangt niet alleen van x af op hetzelfde moment t, maar ook van wat x was op moment
t - 1. In de onderstaande figuur hebben we de oplossing als functie van de tijd getekend.
Merk op dat de oplossing van deze differentiaalvergelijking met tijdsvertraging een zeer
grillig en complex gedrag vertoont! Dit in tegenstelling tot de oplossing van dezelfde
differentiaalvergelijking zonder tijdsvertraging (een eindig dimensionaal systeem). De
oplossing van deze vergelijking
dx
x(t)
( t ) = - 5 x ( t ) + 10
dt
1+x(t)8
met beginconditie x(0)=2 benadert de evenwichtsoplossing x=1monotoon dalend en
vertoont dus geen enkel complex gedrag.
Dus een tijdvertraging in de terugkoppeling (die in de praktijk altijd aanwezig zijn!) veroorzaakt complex en zelfs chaotisch gedrag.
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De oplossing van vergelijking (1.1) met beginconditie voor x(t)=2 voor - 1≤ t ≤ 0

De vergelijking (1.1) heet de Mackey-Glass vergelijking en wordt gebruikt om verschillende periodiek terugkerende ziektes te modelleren. Merk op dat x=1 ook een evenwichtsoplossing van deze vergelijking is, en dat de oplossing getekend in de figuur deze
oplossing regelmatig snijdt (iets dat niet kan optreden voor eindig dimensionale systemen). De waarde van de oplossing in één punt bepaalt de oplossing dus niet uniek en
de toestandsruimte kan dus niet één dimensionaal zijn en is zelfs oneindig dimensionaal! Om de toestand van het systeem te beschrijven is de oplossing op een interval met
lengte 1 nodig. Als we de oplossing in de figuur beschouwen dan knippen we deze
oplossing op in stukken van lengte 1, dat wil zeggen we beschouwen de oplossingssegmenten x(n+t) voor n=0,1,2,… en 0≤t≤1. We kijken vervolgens of er structuur in deze
oplossingssegmenten ontstaat als we n groter en groter nemen. De verzameling die deze
oplossingssegmenten uiteindelijk opvullen heet de attractor van het systeem.
Voorbeelden van attractoren zijn, bijvoorbeeld, een puntattractor, een limietcyclus, een
torus, etc. Een puntattractor ontstaat als de oplossing x ( t ) naar een evenwicht convergeert. Een limietcyclus ontstaat als de oplossing naar een periodieke oplossing x ( t )
convergeert. Een torus ontstaat als de oplossing x ( t ) naar een quasi-periodieke oplossing convergeert, etc. Uit de getekende oplossing zien we dat de attractor van vergelijking (1.1) complexer is. Het is bekend dat er een eindig dimensionale attractor bestaat,
maar we weten nog niet precies hoe deze attractor eruit ziet. De attractoren spelen een
belangrijke rol om het lange termijn gedrag van een dynamisch systeem te beschrijven.
Om het belang van attractoren verder toe te lichten zullen we in de Lorenz-vergelijking
bespreken. De Lorenz-vergelijking is een eindig dimensionaal chaotisch systeem met
een unieke globale attractor, maar eerst zullen het wiskundige raamwerk precieser
opzetten en de toestands- of faseruimte invoeren die het mogelijk maakt attractoren te
definiëren en te analyseren.
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Om vergelijking (1.1) voor t ≥0 uniek op te lossen moeten we specificeren hoe de oplossing op het interval [-1,0] gedefinieerd is; de zogenaamde beginconditie van het systeem. Als we voor deze beginconditie een continue functie φ nemen en eisen dat
x ( t ) = φ ( t ) voor -1 ≤ t ≤ 0 , dan heeft de differentiaalvergelijking een unieke oplossing
x ( t ; φ ) . Op elk vast tijdstip t0 kunnen we bepalen welke informatie uit het verleden we
nog nodig hebben om de oplossing van de differentiaalvergelijking voor t ≥ t 0 uniek op
te lossen. Deze informatie heet de toestand (state) van de oplossing op tijdstip t0 en een
inspectie van de differentiaalvergelijking laat, net als eerder, zien dat we de oplossing
op het interval [t 0 - 1, t 0 ] nodig hebben om de oplossing voor t ≥ t 0 uniek voort te kunnen zetten. Om de attractor behorende bij deze differentiaalvergelijking te kunnen definiëren en analyseren, construeren we eerst een semiflow T(t, φ ) op de toestands- of faseruimte. Dit wil zeggen dat voor vaste en een gegeven toestand de functie de nieuwe toestand is, behorende bij de oplossing van de differentiaalvergelijking die start op tijdstip t.
Zie de onderstaande figuur.

De toestand van de oplossing x op tijdstip 0 en op tijdstip t

De semiflow T ( t , φ ) wordt dus gedefinieerd door de tijdsevolutie van segmenten van de
oplossing. Ofwel
( T ( t , φ ) ) ( θ) = x ( t + θ ; φ ) voor -1≤ θ ≤ 0 .
De omega-limiet verzameling van een verzameling begincondities U wordt gegeven door
ω ( U )= ∩ T ( t , U )
( 1. 2 )

∩

s ≥0 t ≥s

∩

Deze formule moeten we als volgt lezen: Laat eerst s vast en neem t ≥ s voor de vereniging van alle toestanden op tijdstip t behorende bij begincondities uit U . Neem nu de
kleinste gesloten verzameling die deze verzameling omvat (de afsluiting) en neem tenslotte de doorsnede over alle s ≥ 0 . Op deze manier ontstaat een gesloten verzameling
die het lange tijd gedrag van de oplossingen die starten in U bevat.
Een verzameling A heet een (globale) attractor, als A compact, invariant en ω ( U ) A is
voor iedere begrensde verzameling begincondities U.
De toestandsruimte en de attractor zijn belangrijke begrippen in de theorie van dynamische systemen. Het lange tijd gedrag van een dynamisch systeem speelt zich af op de
attractor en alle oplossingen benaderen de attractor snel. Veel (dissipatieve) dynamische
systemen hebben een globale attractor die vaak ook nog eindig dimensionaal is. Dit
geldt met name voor klassen van differentiaalvergelijkingen met vertragingen en klassen
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van partiële differentiaal-vergelijkingen (zoals Ginzburg-Landau, Kuramoto-Sivashinsky,
2D Navier-Stokes en Reactie-diffusievergelijkingen) zijn voorbeelden. Zie [5] en [15].
De Lorenz-vergelijking
De Lorenz-vergelijking is een driedimensionaal stelsel gewone differentiaal-vergelijkingen dat in 1963 door Lorenz werd afgeleid als een benadering van de Navier-Stokes vergelijking om convectie in atmosferische lagen te beschrijven. De vergelijkingen kunnen
als volgt worden geformuleerd
dx1
= s ( - x 1+ x 2) ,
dt
dx2
= r x 1- x 2- x 1x 3,
dt

(1.3)

dx1
= - b x 3+ x 1x 2.
dt
De parameters voor de Lorenz-vergelijking worden gegeven door s = 10 . 0 , r = 2 8 . 0 , en
b=8/3. De individuele oplossingen van de Lorenzvergelijking vertonen zeer complex
gedrag en zijn gevoelig voor de kleinste veranderingen in de beginconditie (sensitive
dependence on initial data). Dit is een van de karakteristieke eigenschappen van een
chaotisch systeem [1]. In de onderstaande figuur is de coördinaat van twee verschillende oplossingen met bijna dezelfde begincondities getekend. Tot t = 6 zijn de verschillen
zo klein dat de oplossingen in het plaatje niet van elkaar te onderscheiden zijn. Maar
vanaf ongeveer t = 6 beginnen de oplossingen ineens dramatisch te verschillen.

De x1 coördinaat van twee verschillende oplossingen van vergelijking (1.3)
Uit de theorie van dynamische systemen [1] volgt dat de Lorenz-vergelijking een globale attractor bezit. In de onderstaande figuur zijn de banen van oplossingen op de attractor weergegeven. Een oplossing landt op de attractor, bij een van de twee ogen en blijft
dan cirkelen nu eens om het linker, nu eens om het rechter oog. Hoelang de oplossing
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op een blad om een oog blijft cirkelen en wanneer een oplossing besluit van blad te
wisselen, is echter onvoorspelbaar. Zodra de oplossingen ‘geland’ zijn op de attractor
gedragen de oplossingen zich bijna willekeurig. Dit wordt chaotisch gedrag genoemd.
Aan de ene kant is er een attractor, zoals hieronder getekend, die het lange termijn
gedrag bepaalt, aan de andere kant is het gedrag van een individuele oplossing willekeurig.

De attractor van de Lorenzvergelijking

2. Grote gekoppelde systemen: Lattice Diffentiaalvergelijkingen
Een nieuwe klasse van modellen van oneindig dimensionale systemen zijn lattice differentiaalvergelijkingen (LDE). Deze modellen zijn ontwikkeld om fundamentele vragen en problemen uit de toepassingen te kunnen behandelen in situaties waar geen
continue limiet in de ruimtevariabelen genomen kan worden, bijvoorbeeld bij discrete
media zoals kristallen of collecties cellen (veel-deeltjes systemen) of bij de signaalpropagatie in zenuwen. In een lattice differentiaalvergelijking is de tijd wel een continue
variabele. Dit in tegenstelling tot een cellulaire automaat waar ook de tijd discreet is.
Een wiskundige beschrijving van LDE waarbij we zullen ingaan op de verschillen met
partiële differentiaalvergelijkingen (PDE) (zoals reactie-diffusievergelijkingen) wordt
hieronder gegeven. Na deze wiskundige beschrijving zullen we een voorbeeld van een
LDE geven om signaal propagatie in zenuwen te modelleren.
Lattice differentiaalvergelijkingen zijn stelsels gewone differentiaalvergelijkingen, geindexeerd door een rooster . Dat wil zeggen: voor iedere η ∈ is er een variabele xη die
voldoet aan een differentiaalvergelijking van de vorm
V

V

dxη
= Fη ( { x y } λ∈ ) .
dt

(2.1)

V

Als het rooster oneindig is, dan definieert dit stelsel differentiaalvergelijkingen een
oneindig dimensionaal dynamisch systeem. In toepassingen treden vaak ‘short range
V
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interactions’ op. Dat wil zeggen dat niet alle xλ aan de rechterkant van vergelijking (2.1)
optreden. Een kenmerkend voorbeeld is het volgende stelsel
d u i.j
= α L D ui , j - f cub(u i . j ) .
dt

(2.2)

Hier is =Z2 en LD een gediscretiseerde Laplace operator is, bijvoorbeeld gegeven door
de plusoperator (nearest neighbour interaction)
V

Of de kruisoperator

L D ui , j = ui + 1, j + ui - 1, j + ui , j + 1 + ui , j - 1 - 4 u i . j .

(2.3)

L D ui , j = ui + 1, j + 1 + ui + 1, j -1 + ui -1, j + 1 + ui -1, j - 1 - 4 u i . j .

(2.4)

Zie de onderstaande figuren voor een symbolische beschrijving van deze operatoren.

De kruisoperator (2.4)

De plusoperator (2.3)

De niet-lineariteit is typisch bistabiel en wordt gegeven door
f cub( u; a ) = ß u ( u - a ) ( u - 1 ) .

(2.5)

Hierbij is a een tuning parameter.
Een LDE (2.2) met α = h-2 ontstaat door de reactie-diffusievergelijking
ut = uxx+ u y y - f cub ( u; a)

(2.6)

te discretiseren op een rooster R2 in met stapgrootte h. Merk op dat grote waarden van
α in (2.2) corresponderen met de continue limiet h⇒ 0, maar dat vergelijking (2.2) ook
goed gedefinieerd is voor kleine en zelfs voor negatieve α. Weg van de continue limiet –
dus voor α positief en klein – heeft de LDE (2.2) een veel rijkere structuur dan de
onderliggende PDE (2.6) [7].
Lattice differentiaalvergelijkingen versus partiële differentiaalvergelijkingen
We beschouwen lopende golfoplossingen van (2.2) die propageren onder een hoek θ
ui,j ( t ) = φ ( i cos θ + j sin θ - ct )
Modellen, analyse en simulatie van complexe biologische systemen

(2.7)

38

Diligentia

met randvoorwaarden φ (–∞) = 0 en φ (∞) = 1. Substitutie in de lattice differentiaal-vergelijking (2.2) geeft
–cφ′ (ζ ) = α (φ (ζ + cos θ) + φ (ζ – cos θ) + φ (ζ – sin θ) + φ (ζ + sin θ) – 4φ (ζ ))
–ƒcub (φ (ζ ); a).

(2.8)

Deze vergelijking heet een functionaaldifferentiaalvergelijking van gemengd type. Er
zijn vertragingen maar ook voortgezette termen in vergelijking (2.8). Substitutie van een
lopende golf aanname u(x,y,t)= φ (x cos θ + y sin θ – ct) in de partiële differentiaalvergelijking (2.6) geeft
–cφ′ (ζ ) = φ′′ (ζ ) – ƒcub(φ (ζ ), a).

(2.9)

Het vinden van een waarde voor de golfsnelheid c is onderdeel van het probleem in
(2.8) en (2.9). Een dergelijk probleem heet een niet-lineair eigenwaardeprobleem.
Samen met de randvoorwaarden φ (–∞) = 0 en φ (∞) = 1 zijn deze problemen goed
gedefinieerd.
Merk op dat voor een partiële differentiaalvergelijking, een lopende golfoplossing een
oplossing van een gewone differentiaalvergelijking is, en dat er geen afhankelijkheid van
θ is. Continue media zien er in iedere richting hetzelfde uit. Voor discrete media (kristallen) is dit niet langer het geval. Voor de lattice differentiaalvergelijking (2.2) ontstaat
er wel een afhankelijkheid van θ in de lopende golfoplossingen.
Er is veel literatuur over het oplossen van niet-lineaire eigenwaardeproblemen voor
gewone differentiaalvergelijkingen zonder tijdverschuivingen. De bestudering en analyse van niet-lineaire eigenwaardeproblemen van het type (2.8) is nieuw en in volle gang.
Dit is een nieuw en stimulerend onderwerp. Zie [7].
De ruimtelijke anisotropie kan geïllustreerd worden door de golfsnelheid als functie
van de hoek θ te bestuderen voor een concrete vergelijking.
Beschouw vergelijking (2.2) met α = 1/4 en de operator LD gegeven door de som van
de plus- en de kruisoperator. De niet-lineariteit wordt gegeven door (2.5) met ß = 10.
Voor deze vergelijking kunnen we c(θ) expliciet berekenen.

De golfsnelheid c(θ) als functie van θ voor verschillende waarden van a
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Voor continue media is de kromme c(θ) een cirkel. Voor vergelijking (2.8) met niet-lineariteit (2.5) zien we echter het volgende: als de tuning parameter a in (2.5) nadert naar
0.5, dan begint de golfsnelheid c(θ) zeer sterk van de hoek θ af te hangen. Er ontstaan
zelfs waarden van θ met de eigenschap dat de golfsnelheid c(θ) nul is. Dit geeft staande golven en dit fenomeen wordt propagation failure genoemd en is zowel numeriek als
theoretisch aangetoond. Zie [7] en de referenties in [7].
Een lattice differentiaalvergelijkingen in de biologie
Lattice differentiaalvergelijkingen treden op een natuurlijke manier op in de biologie.
Een voorbeeld is een model voor de signaalpropagatie in zenuwen. Zenuwen dragen
signalen over grote afstanden (meters).

Enkele basiseigenschappen zijn:
- Zenuwen hebben een myeline coating met periodieke onderbrekingen, de zogenaamde nodes.
- Snelle propagatie in de gebieden met coating, maar in deze gebieden neemt de sterkte van het signaal snel af (mm-range).
- Langzame propagatie in de nodes (gaten), maar in deze gebieden wordt het signaal
(chemisch) versterkt.
Om het functioneren van zenuwen beter te begrijpen en om afwijkingen in het functioneren van daarvan (zoals bijvoorbeeld bij de ziekte van Altzheimer) te bestuderen,
zijn artsen en biologen geïntereseerd in een model voor de potentiaal over deze nodes.

De nodes (gaten) zijn op te vatten als de roosterpunten van een lattice differentiaal-vergelijking en in elk roosterpunt definiëren we een variabele Vj = Vj (t) die het potentiaalverschil over een node aangeeft. Werk in de elektro-chemische analyse door artsen en
biologen heeft geleid tot de volgende 1-dimensionale LDE
dVj C
= (V + Vj-1-2Vj) - Iion (Vj), j ∈ Z.
dt µj j+1
De verandering van de potentiaal in de tijd wordt gekoppeld aan de potentiaal van de
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node en zijn buur-nodes. De constante µj geeft de lengte aan van een gat en de constante C beschrijft eigenschappen van de zenuw. De ionenstroom Iion kan gemodelleerd
worden door de niet-lineaire ƒcub.
3. Model versus systeem, tijdreeksen
Nu we een aantal dynamische eigenschappen van modellen aan de hand van voorbeelden hebben geïllustreerd, wil ik een aantal recente ontwikkelingen behandelen
waarbij de wisselwerking tussen wiskunde en biologie aan de orde komt. Enerzijds zijn
er nieuwe klassen van modellen nodig om de fundamentele vragen en problemen uit
de biologie te kunnen behandelen (denk aan het voorbeeld van de lattice differentiaalvergelijkingen nodig om discrete media zoals kristallen en de signaalpropagatie in zenuwen te doorgronden). Anderzijds is men vaak nog in een fase van experimenteel onderzoek en zijn bewijzen of volledige resultaten niet altijd gewenst, maar juist hints en suggesties over het gedrag van oplossingen, bijvoorbeeld als een functie van veranderende
parameters (bijvoorbeeld de tuning parameter in (2.5)). Men kan denken aan het opsporen van (chronische) ziektes voordat de reguliere symptomen manifest worden. In deze
situatie wil men niet op basis van first principles een compleet model opstellen en analyseren, maar in wisselwerking met experimenten met behulp van fenomenologische
modellen data analyseren.
Een essentieel ingrediënt bij het modelleren van een dynamisch systeem zijn de data.
Data die gestructureerd zijn in tijd en ruimte. Om het klimaat te modelleren worden
met regelmatige tijdsintervallen op verschillende vaste plaatsen op aarde, temperatuur,
luchtdruk etc., gemeten. Deze meetgegevens kunnen we opslaan in een vector die
geïndexeerd wordt door middel van het tijdstip waarop de meting is verricht. Zo krijgen
we een grote dynamisch veranderende vector die we een tijdreeks noemen. Analoog
kunnen we tijdreeksen vormen door regelmatig hartslag en bloeddruk te meten, bijvoorbeeld elke morgen, en deze gegevens op te slaan in een vector hj geïndexeerd door
het dagnummer j van het experiment (dus h0 is de eerste meting, h1 de meting na één
dag, h2 na twee dagen etc). Ingewikkelder data kunnen bestaan uit massaspectrometrie
metingen van urine of bloed. Ook deze data kunnen in de tijd geordend worden om de
dynamische veranderingen te bestuderen. Doordat het doen en verzamelen van metingen steeds eenvoudiger wordt (massaspectrometrie metingen van bijvoorbeeld urine
kunnen patiënten zelf uitvoeren en dan via internet invoeren in een centrale database)
komen enorme hoeveelheden data beschikbaar. Deze grote hoeveelheden data maken
het mogelijk dat met behulp van fenomenologische modellen er toch belangrijke uitspraken over het gedrag van een systeem gedaan kunnen worden. Natuurlijk zijn dit
meestal geen kwantitatief nauwkeurige uitspraken over het preciese lange tijd gedrag
(grootte, vorm etc.) van de oplossingen, maar uitspraken zoals ‘er treedt een verandering
op in het systeem’. Dat zou bijvoorbeeld het ontwikkelen van een ziekte kunnen zijn.
Ook in onderzoek naar de invloed van medicijnen kan deze informatie belangrijk zijn.
De analyse van de data voorspelt dus niet of het medicijn al dan niet werkt, maar het
voorspelt of het medicijn in staat is om het systeem daadwerkelijk te veranderen. In de
komende paragrafen zullen we ons richten op de relatie tussen het model en het onderliggende systeem dat het model tracht te modelleren en met behulp van prototype systemen een aantal van deze ideeën precies maken.
We richten ons op twee fundamentele vragen:
- Geeft een model de essentiële features van een systeem goed weer, inclusief het lange
tijdsgedrag?
- Wat is een goede afstandsmaat om aan te geven hoe goed een model een systeem
benadert?
De motivatie van deze vragen kan goed geïllustreerd worden aan de hand van een prijsvraag opgezet door het Santa Fe instituut (USA): modelleer een systeem op basis van
een 1000-punten tijdreeks en voorspel de volgende 100-punten zo nauwkeurig mogeModellen, analyse en simulatie van complexe biologische systemen
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lijk. Natuurlijk had het Santa Fe instituut de beschikking over een veel langere tijdreeks
van het onderliggende systeem en er bleek dat de ‘beste’ modellen (diegenen die de volgende 100-punten het nauwkeurigst beschreven) op langere termijn juist heel slechte
benaderingen gaven van het gedrag van het systeem.
De oorzaak van deze dichotomie tussen enerzijds een nauwkeurige benadering op de
korte termijn en anderzijds een goede benadering van de lange termijn dynamica van
het systeem wordt veroorzaakt door het feit dat er voor een nauwkeurige benadering op
de korte termijn veel parameters nodig zijn om een goede benadering te kunnen geven.
Deze parameters moeten gekozen worden via een ‘best fit’ die meestal op basis van de
kleinste kwadratenmethode wordt uitgevoerd. Het blijkt dat deze strategie echter in het
algemeen niet een model geeft dat de dynamica van het systeem reproduceert! Als men
de dynamica van een systeem wil reproduceren is een andere benadering nodig. Uit
onderzoek van ons en anderen blijkt dat een ‘best fit’ van een model met de beschikbare data met behulp van de zogenaamde later in te voeren transportmaat niet het korte
(en het dus niet goed doet in de Santa Fe competitie) maar juist het lange termijn
gedrag van het systeem (de attractor) adequaat modelleert. Zie [10] en [11].
Het moge duidelijk zijn wat het belang is van dit voorbeeld in de biologie of medicijnen. In het extreme geval van een meting van 1000 punten van de hartslag van een
patiënt is men niet geïnteresseerd in een zo nauwkeuring mogelijk voorspelling van de
volgende 100 punten (wanneer de patiënt net ontslagen is) maar in het lange termijn
gedrag van zijn hartslag: blijft het slaan?
Samenvattend: Door geautomatiseerde meetmethoden komen grote hoeveelheden data in
de vorm van bijvoorbeeld tijdreeksen ter beschikking. Het doel van deze data is niet om
op korte termijn (dan is het eenvoudiger om te wachten op de metingen zelf) een precieze uitspraak te doen, maar op de lange termijn serieuze veranderingen in het gedrag
van het systeem te kunnen identificeren. Het bijzondere is nu, dat er inderdaad wiskundige methoden, zijn zoals de in te voeren transportmaat, die daarbij kunnen helpen.
4. Proof of principle: de Hénon-vergelijking, transportafstand
We zullen nu een proof of principle geven aan de hand van een aantal concrete data verzamelingen. In plaats van echte meetgegevens van een onbekend systeem dat we willen
analyseren, starten we met een bekend dynamisch systeem (de Hénon afbeelding). Dit
dynamisch systeem gebruiken we vervolgens om verschillende soorten tijdreeksen te
genereren (met en zonder gaten en met en zonder ruis voor verschillende waarden van
de parameters). Deze tijdreeksen vormen nu de basis voor onze analyse en we vergeten
dus het onderliggende systeem dat de tijdreeksen gegenereerd heeft. Omdat we in dit
voorbeeld echter weten van welk onderliggend systeem de tijdreeksen afkomstig zijn,
kunnen in dit concrete voorbeeld nagaan hoe goed onze analyse is.
Eerst zullen we in woorden uitleggen hoe we de zo verkregen tijdreeksen gaan analyseren om lange termijn gedrag van het onderliggende systeem beter te begrijpen en veranderingen in het lange tijd gedrag te detecteren. Het allereerste probleem is om uit de
tijdreeksen de toestandsruimte te reconstrueren. We weten niet hoeveel (dimensie) en
welke variabelen de toestand van het onderliggende systeem beschrijven. We kunnen
het Takens embedding theorema [14] gebruiken om uit een enkele tijdreeks, de toestandsruimte en een baan in de toestandsruimte te reconstrueren. Als de baan lang
genoeg is kunnen we op deze manier de attractor in de toestandsruimte reconstrueren.
Andere tijdreeksen geven aanleiding tot andere banen in de toestandsruimte en andere
gereconstrueerde attractoren. Deze attractoren kunnen we nu met elkaar vergelijken om
veranderingen in het lange tijd gedrag te detecteren. We willen een afstandsmaat die
klein is als de tijdreeksen x en y vergelijkbare attractoren hebben. Dit is een van de
kernpunten van ons onderzoek.
We zullen deze ideeën nu precies maken. Eerst voeren we een aantal concepten uit de de
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dynamische systemen in. Daarna zullen we de Hénon afbeelding gebruiken om concrete
dataverzamelingen te genereren, die we vervolgens met onze methoden zullen analyseren.
Attractor reconstructie en de transportmaat
Laat h = (x0, x1, x2, ...) een gegeven tijdreeks reële getallen zijn. Kies gehele getallen τ en
e en beschouw de tijdreeks
H = (X0, X1, X2, ...) met Xi = (xi , xi+τ , xi+2τ ..., xi+(e-1)τ )
Door langs de tijdreeks h te schuiven en steeds e waarden uit te lezen met onderlinge
afstand τ ontstaat er een reeks vectoren in e-dimensionale toestandsruimte Re. Deze
reeks benadert een baan van het systeem in de toestandsruimte. Als de tijdreeks en de
daaruit gereconstrueerde baan lang genoeg zijn, dan volgt uit het Takens embedding
theorema dat de attractor van het systeem in de toestandruimte ook echt benaderd
wordt. Deze methode om de attractor te reconstrueren heet embedding with timelag τ
and dimension e (zie [14] en [16]). In de praktijk is het niet altijd eenvoudig om de juiste waarden van τ en e te vinden, maar informatie over het onderliggende systeem en
een lange tijdreeks helpt om geschikte waarden te kiezen.
Om een geschikte afstand tussen tijdreeksen in te voeren die rekening houdt met het
(gereconstrueerde) lange tijd gedrag van de tijdreeks is het handig om de tijdreeks H te
beschouwen als een verzameling in de toestandsruimte en te interpreteren als een kansmaat P. Dit gaat als volgt. Laat voor een gegeven deelverzameling V van de toestandsruimte Re het getal N( H, V) bepaald worden door het aantal elementen van de tijdreeks
H in de verzameling V. Als N( H) het totaal aantal elementen in de tijdreeks H aangeeft
(de lengte van de tijdreeks) dan definiëren we
P( V) =

N( H, V)
.
N(H)

(4.1)

Het is duidelijk dat deze definitie voor P een kansmaat op de ruimte Re definieert.
De transportmaat (Kantorovich)
Laat de kansmaat P een initiële massaverdeling in Re aangeven die naar de massaverdeling, corresponderend met een andere kansmaat Q, verplaatst moet worden, waarbij er
kosten verbonden zijn aan het verplaatsen van massa. Als δ (ζ , η ) gegeven door

δ (ζ , η )=

1 e
∑ | ζ –η |,
e j=1 j j

(4.2)

waarbij ζ = (ζ 1,...,ζ e) en η = (η 1,...,η e), de eenheid van kosten van verplaatsing aangeeft,
dan wordt de transportafstand tussen de kansmaten P en Q gegeven door de goedkoopste verplaatsing. Om de transportmaat tussen twee kansmaten te berekenen is het
dus noodzakelijk een minimalisatieprobleem op te lossen. Zie [10].
Discrete dynamische systemen
Laat ƒ : Rd Rd een gegeven functie zijn en beschouw het discrete dynamische systeem
gedefinieerd door
zn+1 = ƒ(zn).
(4.3)

|∩

∩

|∩

|∩

Voor een gegeven startwaarde z0 ∈ Rd, definieert het systeem (4.3) een unieke baan (tijdreeks) gegeven door (z0, z1, z2, ...). Een verzameling A Rd heet aantrekkend met betrekking tot een verzameling U Rd als er voor iedere verzameling V met V A er een getal
K = K(V) bestaat zodat voor alle k groter of gelijk aan K geldt ƒk(U) V. De notatie ƒk
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geeft het k-maal herhaald uitvoeren van de functie f aan. Dus bijvoorbeeld, ƒ2(z) = ƒ(ƒ(z)),
etc.
Het basin of attraction van A wordt gedefinieerd door

∩

B(A) =

k≥0

f –k(U).

(4.4)

De notatie f –k geeft het k-maal teruggehaalde beeld van f aan. Dus, bijvoorbeeld,
f –1(U)={ w ∈ Rd | f (w) ∈ U}
Als B(A) = Rd dan noemen we A een globale attractor van het dynamische systeem.
Zie [1].
De Hénon afbeelding
Een discreet planair dynamisch systeem wordt gegeven door
u
un+1
H n ,
vn
vn+1 =

( ) ()

(4.5)

waarbij n ≥ 0. Voor gegeven begincondities u0 en v0 definieert dit systeem een unieke
baan in het platte vlak R2. Laat de functie H nu gegeven zijn door de kwadratische
afbeelding
u
1 + v -au2
H
=
,
(4.6)
v
bu

() (

)

waarbij a en b nader te bepalen parameters zijn. Deze afbeelding werd in 1976 geïntroduceerd door Hénon in [6] om attractoren te bestuderen. Het blijkt dat voor de parameterwaarden a = 1.0 en b = 0.54 de banen van dit discrete dynamische systeem zeer
complex gedrag vertonen. Zoals eerder gezien voor de Lorenzvergelijking bestaat er ook
voor dit discrete dynamische systeem een globale attractor (een zogenaamde ‘strange
attractor’).
We zullen de Hénon afbeelding nu gebruiken om een aantal tijdreeksen te genereren,
die we onafhankelijk van het onderliggende systeem met onze methoden zullen analyseren. De tijdreeks h1 correspondeert met de eerste coördinaat (dat wil zeggen (u0, u1, ...))
van de baan met beginconditie u0 = 0.1 en v0 = 0.0 en wordt gegeven door:

Links de eerste 3000 termen van de tijdreeks h1 en rechts een detail
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De tijdreeks h1 bestaat uit 3000 iteraties en is met opzet kort omdat dit de situatie is die
men meestal in de praktijk tegenkomt. Met een iets andere beginconditie gegeven door
u0 = 0.09999 en v0= 0.0 wordt de tijdreeks h2 voor de eerste coördinaat gegeven door:

Links de eerste 3000 termen van de tijdreeks h2 en rechts een detail
Laten we eens kijken naar het verschil tussen deze twee tijdreeksen h1 en h2. Eerst tijdens de eerste 42 iteraties.

De tijdreeks h1 - h2
tijdens de eerste 42
iteraties

Het lijkt erop dat er maar kleine fluctuaties zijn, maar schijn bedriegt! Als we het verschil
tussen de twee tijdreeksen h1 en h2 beschouwen voor de eerste 100 iteraties dan zien we
dat de tijdreeksen volkomen ongerelateerd zijn vanaf ongeveer de 40ste iteratie:

De tijdreeks h1 - h2
tijdens de eerste 100
iteraties
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De bovenstaande procedure kunnen we herhalen voor andere waarden voor de parameters a en b in de Hénon afbeelding (4.6) om meer tijdreeksen te genereren. De tijdreeks h3 correspondeert met de eerste coördinaat (dat wil zeggen (u0, u1, ...)) van de baan
met beginconditie u0 = 0.1 en v0 = 0.0 en parameterwaarden a = 1.0 en b = 0.52. De tijdreeks h4 correspondeert met de eerste coördinaat (dat wil zeggen (u0, u1, ...)) van de baan
met beginconditie u0 = 0.1 en v0 = 0.0 en parameterwaarden en a = 1.0 en b = 0.565.
Om te illustreren hoeveel informatie over het onderliggende systeem is gecodeerd in de
tijdreeks h1 reconstrueren we de attractor met delay embedding. De attractoren zijn
getekend in het v-u-vlak.

De reconstructie van de
Hénon attractor met de h1
tijdreeks

De reconstructie is gebaseerd op de punten [1000-3000] van de h1 tijdreeks. De eerste
1000 punten van de tijdreeks zijn buiten beschouwing gelaten om de invloed van het
transient gedrag te verkleinen. Zie [8].
We kunnen ook de attractor reconstrueren gebaseerd op de h3 tijdreeks:

De reconstructie van
de Hénon attractor
met de h3 tijdreeks

Merk op dat deze attractor (op het oog) vergelijkbaar is met de eerder gereconstrueerde attractor voor a = 1.0 en b = 0.54 en het is een uitdaging om door middel van berekeningen automatisch te zien dat deze attractoren daadwerkelijk verschillen en ‘hoeveel’
ze verschillen, zodat we uit de gereconstrueerde attractoren kunnen afleiden dat de tijdreeksen h3 en h4 afkomstig zijn van systemen met verschillende waarden van de parameters. Soms is dat op het oog eenvoudig, bijvoorbeeld uit de attractor gereconstrueerd
op basis van de h4 tijdreeks, volgt dat het chaotische gedrag in het onderliggende sysModellen, analyse en simulatie van complexe biologische systemen
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teem is verdwenen en dat er periodiek gedrag is ontstaan. Het is dus op het oog uit de
gereconstrueerde attractoren duidelijk dat h3 en h4 afkomstig zijn van verschillende systemen.

De reconstructie van de
Hénon attractor met de h4
tijdreeks

We kunnen de attractoren van de onderliggende systeem dus reconstrueren met behulp
van een tijdreeks en uit het Takens embedding theorema volgt dat deze in het geval van
voldoende data ook echt de attractor benaderen. Omdat we in dit voorbeeld het onderliggende systeem (de Hénon afbeelding (4.6)) dat door de tijdreeksen beschreven wordt
ook echt kennen, kunnen we nu laten zien hoe goed deze reconstructies op basis van
één (korte) tijdreeks daadwerkelijk zijn. Er is een mooi algoritme dat voor een gegeven
dynamisch systeem de attractor efficiënt en nauwkeurig berekent.
Het subdivisie algoritme (Dellnitz/Junge)
Laat Q Rd een compacte verzameling en laat Cj , j = 0 ,1, 2 , . . . , eindige collecties compacte deelverzamelingen van Q zijn. De collecties Cj worden als volgt inductief opgebouwd. Laat C0 = {Q} en voor k ≥ 1 wordt, gegeven de collectie Ck-1, de collectie Ck als
volgt opgebouwd:
- Laat C′k een gekozen verfijning van de collectie Ck-1 zijn met dezelfde overdekking, dit
wil zeggen we vervangen verzamelingen in de collectie Ck-1 door meerdere kleinere
verzamelingen en maken zo een nieuwe collectie C′k met de eigenschap dat
⊃

∩ ∩
C=

C.

C∈ C′ k-1

C∈ C′ k

Vervolgens definiëren we Ck door
Ck = { C

∈

C′k | f (C′ ) ∩ C ≠ ∅ voor zekere C′ ∈ C′k }

En tot slot definiëren we

∩

Qk =

C.

C∈ C′ k

De rij verzamelingen (Qk)k≥0 benadert nu de attractor van het discrete dynamische systeem xn+1 = f (xn). Zie [4].
Hieronder is een illustratie gegeven van een aantal stappen van het subdivisie algoritme bij het benaderen van de attractor:
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De stappen 4 en 8 van het subdivisie algoritme

De stappen 10 en 12 van het subdivisie algoritme

De stappen 14 en 18 van het subdivisie algoritme
Het subdivisie algoritme geeft een nauwkeurige benadering van de attractor van de
Hénon afbeelding (4.6) en in de bovenstaande iteraties zien we de benadering van de
attractor duidelijk ontstaan. In de onderstaande figuur vergelijken we de stappen 12 en
22 met elkaar om de convergentie van de benadering te illustreren:
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De stappen 12 en 22 van de subdivisie algoritme
Variaties van deze methoden kunnen gebruikt worden om invariante verzamelingen en
invariante maten op te sporen en te berekenen. Zie [4] en de referenties in [4].
Merk op hoe goed de gereconstrueerde attractor op basis van de h1 daadwerkelijk is.
Gaten in de data
Stel dat we de beschikking hebben over een aantal relatief korte tijdreeksen afkomstig
van een lange tijdreeks. Stel je bijvoorbeeld voor dat je iedere ochtend een kwartiertje
meet aan een vast systeem.
Laten we opnieuw de tijdreeks h1 nemen, maar nu met 100000 punten en stel dat we
na iedere 1000 iteraties de beschikking hebben over 20 punten. Deze nieuwe tijdreeks
noemen we c1 en analoog definiëren we de tijdreeksen c2, c3 en c4. De reconstructie van
de attractor met behulp van de tijdreeks c1 is gegeven in onderstaande figuur.

De reconstructie van de Hénon attractor met de c1 tijdreeks
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De losse delen in de reconstructie van de attractor ontstaan door de discontinuïteiten
in de tijdreeks tussen opeenvolgende blokken van 20 termen. Merk op dat ondanks dit
feit de reconstructie van de attractor in de toestandsruimte behoorlijk lijkt op die op
basis van de h1 tijdreeks.
Om het gedrag van de oplossingen van een model voor verschillende waarden van de
parameters met elkaar te kunnen vergelijken moeten we:
- het lange tijd (invariant) gedrag begrijpen (dit kan bijvoorbeeld door de gereconstrueerde attractoren te bestuderen), en
- een maat vinden die het verschil tussen twee attractoren kan meten.
We volgen hier een idee voorgesteld door Murray and Moeckel [10] om de eerder ingevoerde transportmaat te gebruiken als maat tussen tijdreeksen. Om de transportafstand
berekenen tussen de tijdreeksen h1 en h2 gebruiken we de attractor reconstructie, discretiseren de toestandsruimte en formuleren een L1-minimalisatie probleem – zie (4.2)
– waarbij massa tussen de kansverdelingen wordt getransporteerd zodat men startende
bij de eerste kansverdeling uitkomt bij de tweede kansverdeling.
In de tabel hieronder geven we de transportafstanden tussen de tijdreeks h1 en, respectievelijk, h2, h3 en h4.
tijdreeks
h1 - h2 (verschillende begincondities)
h1 - h3 (verschillende parameters)
h1 - h4 (verschillende parameters)

1d
0.011
0.029
0.152

2d
0.023
0.059
0.306

3d
0.034
0.087
0.459

Voor 1d zijn de berekeningen exact en gebaseerd op het sorteren van punten (puntnaar-punt transport). Voor 2d en 3d zijn de berekeningen gebaseerd op een discretisatie (op een fijn grid) en het oplossen van een lineair programmerings-probleem. De
berekeningen zijn niet eenvoudig, maar we hebben algoritmen en software ontwikkeld
waarmee deze afstanden te berekenen zijn. Zie [11].
De eerste rij in de tabel toont de afstand tussen twee tijdreeksen behorende bij modellen met dezelfde parameters. Uit de theorie volgt dat deze afstand naar nul gaat als de
tijdreeksen voldoende lang zijn; deze afstand is een maat voor de relevantie van de andere afstanden in de tabel. Uit de theorie volgt ook dat het feit dat de afstand lineair groeit
in de dimensie een indicatie is voor ‘bijna stochastische dynamica’ op de attractor. De
afstanden tussen h1 en h3 en tussen h1 en h4 zijn aanzienlijk groter dan die tussen h1 en
h2. Dit is precies wat we nodig hebben. Via het berekenen van de transportafstand tussen tijdreeksen vertellen de data in de tijdreeksen ons dus dat de tijdreeksen h1 en,
respectievelijk, h3 en h4 niet van hetzelfde model afkomstig zijn.
Laten we deze transportafstand ook berekenen voor de tijdreeksen c1, c2, c3 en c4 met
gaten.
tijdreeks
c1 - c2 (verschillende begincondities)
c1 - c3 (verschillende parameters)
c1 - c4 (verschillende parameters)

1d

2d

0.025
0.038
0.155

0.050
0.077
0.310
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Alhoewel de verschillen tussen de afstanden kleiner worden, zijn er opnieuw consistente en significante verschillen tussen de verschillende afstanden tussen de tijdreeks
c1 en, respectievelijk, c2, c3 en c4 zodat ook uit de tijdreeksen met gaten afgeleid kan worden dat c1 en c4 respectievelijk en niet van hetzelfde model afkomstig zijn (andere parameterwaarden). De transportafstand werkt dus ook goed voor korte geclusterde tijdreeksen. Zie ook [13].
Men zou kunnen inbrengen dat we onze analyse doen met tijdreeksen die exact door
het onderliggende systeem gegenereerd zijn. In de praktijk doet deze situatie zich zelden
voor en zal er altijd ruis in de (gemeten) tijdreeksen aanwezig zijn. Het is dus belangrijk
om te weten of ruis onze analyse en conclusies die we uit bovenstaande tabellen hebben afgeleid, kan verstoren. Om dit na te gaan voegen we 10 en 30 procent van de variatie in de tijdreeks als ‘witte’ ruis toe aan de tijdreeksen en berekenen de transportafstand
tussen de verschillende tijdreeksen zonder en met ruis.
In de tabel hieronder geven we de transportafstanden tussen de tijdreeksen h1 en c1
zonder ruis en, respectievelijk de tijdreeksen h′1, h′′1 en c′1, c′′1 met ruis.
tijdreeks
h1 h1 c1 c1 -

h′1 (10% ruis)
h′′1 (30% ruis)
c′1 (10% ruis)
c′′1 (30% ruis)

1d

2d

3d

0.020
0.062
0.019
0.071

0.039
0.123
0.038
0.142

0.059
0.185
0.057
0.213

Merk op dat, in vergelijking met de eerdere tabellen (we kunnen de afstanden optellen),
zeer kleine veranderingen in de parameters door ruis gemaskeerd kunnen worden, maar
dat grotere veranderingen in de parameters nog steeds gedetecteerd worden! Dus zelfs
met 30 procent ruis in de tijdreeks geeft onze analyse nog steeds dat de tijdreeksen h′′1
en h4 niet van dezelfde systemen afkomstig zijn. Laten we tot slot naar het effect van
ruis kijken op de reconstructie van de attractoren en 10 en 30 procent van de variatie
in de tijdreeks als ‘witte’ ruis toevoegen (vet de attractor zonder ruis).

De reconstructie van de Hénon attractor met de h′1 tijdreeks
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De reconstructie van de Hénon attractor met de h′′1 tijdreeks
Wat hebben we geleerd van deze analyse van de Hénon afbeelding?
Met dit uitgewerkte voorbeeld hebben we de kracht van theoretische methoden en
technieken uit de theorie van dynamische systemen proberen aan te tonen. Het feit dat
theoretische concepten zoals de transportafstand nu daadwerkelijk voor tijdreeksen
numeriek berekend kunnen worden heeft – zoals we gezien hebben – een enorme
potentie om systeemveranderingen (andere parameters/modellen) op grond van dynamische tijdreeksanalyse te detecteren. Er zijn ook allerlei andere interessante maten die
gebruikt kunnen worden om een effectieve kwantitatieve afstand tussen tijdreeksen
(kansverdelingen) te definiëren. Totale variatie samen met kernel density estimation
(smoothing) kunnen efficiënt gebruikt worden. Zie [3] en [11].
5. Toepassingen in de biologie
In Mackey and Milton [9] lezen we:
A dynamical disease is defined as a disease that occurs in an intact physiological
control system operating in a range of control parameters that leads to abnormal
dynamics. The signature of a dynamical disease is a change in the qualitative
dynamics of some observable nature as one or more parameters are changed.
Dit is precies de situatie die we behandeld hebben tijdens de proof of principle met de
tijdreeksen gegenereerd door de Hénon afbeelding en opgelost hebben door de transportafstanden tussen de tijdreeksen te berekenen. Onze benadering kan in verschillende situaties worden toegepast en vooral als we data met data vergelijken en niet
noodzakelijk data met model (dit is mogelijk als we voldoende data hebben, maar dat
is in biologische toepassingen minder en minder een probleem), zijn er interessante
toepassingen. Volg cohorten patiënten gezond en ziek en bestudeer de afstand tussen
de respectieve tijdreeksen. Wanneer de transportafstand tussen tijdreeksen relatief groot
is, kan men een verandering in het lange tijd gedrag van de tijdreeksen detecteren en
zo een ‘dynamical disease’ detecteren. Volg cohorten patiënten die wel of geen medicijn gebruiken (bijvoorbeeld migraine). Door de transportafstanden te berekenen kunnen we voorspellen of het medicijn invloed heeft op het lange tijdgedrag van het systeem dat het medicijn zou moeten beïnvloeden. Merk op dat deze methode niet geeft
welke veranderingen er optreden, maar alleen dat er systematische veranderingen optreModellen, analyse en simulatie van complexe biologische systemen
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den (andere parameters) in het onderliggende model. Een andere toepassing is het
dynamisch volgen van de tijdreeks van biomarkers van een patiënt over lange tijd, terwijl men stukken van deze tijdreeks met elkaar vergelijkt door de respectieve transportafstand te berekenen. De tijdreeks kan bestaan uit biomarker data maar bijvoorbeeld
ook features van MRI scans. Een verandering van de afstand tussen deze stukken tijdreeks impliceert een verandering in het lange tijdgedrag van het systeem dat zich nog
niet hoeft te manifesteren op het moment dat de data worden verzameld. Een dergelijke significante verandering kan de ‘onset’ betekenen van een progressieve ziekte zoals
bijvoorbeeld Alzheimer. Hopelijk worden deze veranderingen manifest voordat de
gebruikelijke symptomen zichtbaar worden. Op dit moment onderzoeken we klinische
data van een aantal verschillende experimenten. Zie [12].
6. Conclusies
- Een afstandbegrip op basis van meetkundige en kanstheoretische aspecten kan effectief gebruikt worden om op een efficiënte stabiele wijze de verschillen in het lange
tijd gedrag (attractoren) van meerdere tijdreeksen te detecteren.
- Het is mogelijk om de transportmaat uit te rekenen, zodat het lange tijd gedrag gerepresenteerd kan worden en parameters geselecteerd kunnen worden die de dynamica van het systeem modelleren.
- Traditioneel worden model en systeem vergeleken. Nieuw is om systeem met systeem
te vergelijkingen (gemeten tijdreeks met gemeten tijdreeks) om zo het ontstaan van
veranderingen in een systeem te detecteren. Als de tijdreeksen afkomstig zijn van
modellen met andere waarden voor de parameters dan kan dit de ‘onset’ betekenen
van een van een ‘dynamical disease’.
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THE ‘MOST EVIL’ STARS IN THE UNIVERSE
door
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Abstract
In 2006 Dutch navigators used the stars to explore the Southern oceans for new lands
and became the first Europeans to set foot in what is now known as Australia, a continent that had been settled by the aborigines some 40,000 years earlier. 400 years later
Dutch theorists have been instrumental in explaining the origin and evolution of stars
being discovered at giant radio telescopes in Australia, some of which prey on their companions and can therefore be thought of as ‘evil’.
Introduction
The Sun is a typical star in the Universe, and will live for billions of years before it
exhausts its primary source of fuel: the most simple element, hydrogen. Like the Sun,
stars also burn fuel, but their tremendous distance makes them very faint and visible only
at night. Seventeenth century navigators well understood the importance of the stars in
assessing their north-south position, and so an understanding of astronomy was essential for maritime navigation.
In 1606 the crew of the Dutch ship the Duyfken set out on a trip of exploration, and
attempted to map what they thought was an extension of what is now called New
Guinea. Unbeknown to them, they discovered Cape York in modern-day Queensland.
Unfortunately, many of the crew died on the trip, mainly due to interaction with the
natives who attacked them. For many years after this discovery, Dutch mariners either
deliberately or accidentally made contact with Australia en route to the spice islands.
Today, Australia is home to several large radio telescopes like the Parkes 64 metre that
have a monopoly on the rich Southern sky and have been instrumental in some profound discoveries that Dutch theorists had earlier predicted.
Stellar Evolution
When stars some 6-8 times larger than the mass of the Sun exhaust their supplies of
Hydrogen, they burn heavier elements in nuclear reactions that occur on shorter and
shorter timescales. Our Sun provides a very nice place to live, and can be thought of as
a ‘good star’. Massive stars on the other hand, are comparative rebels, and live fast and
die young. Indeed a star 10x the mass of the Sun will live and die in just 1/1000 th of the
time that our Sun will take to perish. We can think of them as wasting their lives and
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massive fuel reserves (somewhat akin to a chain smoker who dies young of cancer), and
perhaps slightly immoral as we shall see later.
Although astronomers have well-understood the relative lifetimes of large and small stars
for decades, the great Dutch astrophysicist Ed van den Heuvel has studied the lives of
multiple stars in great detail, and he and his students have led the world in understanding the evolution of binary systems (two stars gravitationally bound and orbiting each
other).
Van den Heuvel showed that when two stars of unequal mass are born orbiting each
other, the two stars burn their fuel at very different rates.

Whereas the 1 solar mass star lives
for 10 billion years, the 10 solar
mass star dies in 20 million years or
so (that’s million not billion!).

The heavier star swells up, cools down
(becomes redder) and transfers mass
to its companion in what we can think
of as an ‘exchange of bodily fluids’.

However, the poor companion is too little to accept the incoming matter, the heat
involved causes it to swell up and much mass is lost from the system. The largest star then
explodes creating a pulsar, a rapidly-rotating neutron star only 20 km in diameter, but
composed almost entirely of neutrons. The superconducting protons in the interior carry
enormous currents, and the neutron star has a large magnetic field which gives rise to a
lighthouse beam of radio emission. This newly-created pulsar now orbits the companion.
When PSR B1259-63 was discovered at the
Parkes radio telescope in Australia in 1989,
it was the first experimental confirmation
that neutron stars orbit normal stars.
A second stellar death
The pulsar dies after some 10 million years,
and becomes invisible. But billions of years
later, the pulsar becomes reactivated when
the less-massive star runs out of fuel and
becomes a red giant.
The ‘most evil’ stars in the universe

55

Diligentia

This causes the neutron star to receive matter, causing astonishing amounts of radiation
to be unleashed. The radiation density on the surface of the neutron star is equivalent
to 100,000 nuclear wars per square metre per second! The source becomes very bright
in the X-rays.
The mass transfer causes the
dead neutron star to spin
more rapidly, indeed at up to
almost 1000 times per second! The resulting ‘resurrection’ causes the bad star to
get a second lease of life at
the expense of the good star,
which gets pounded by the
radiation emitted from the
bad star, and in some cases
is completely destroyed!
The result is a millisecond
pulsar, a neutron star with a beam that rotates every millisecond or so, giving rise to the
detection of radio ‘pulses’ at our telescopes – hence the name ‘pulsar’. Although the millisecond pulsar is spinning so quickly, it is very regular in its rotation. Indeed Australian
astronomers have been looking at millisecond pulsars discovered from the Parkes observatory in New
South Wales and can determine changes in the relative distance between the pulsar and the Earth to
accuracies approaching 30 metres.
Now Einstein predicted that any two stars orbiting
each other should give off mysterious gravitational
waves, and a recent double pulsar discovered at the
Parkes Observatory has provided the best experimental proof that Einstein was right. Furthermore,
astronomers are using the complete collection of
The Parkes 64m radio telescope in
millisecond pulsars to search for the impact of gravAustralia, where more than half of
itational waves on their observations in an attempt
all pulsars have been discovered.
to become the first scientists to directly detect graPhoto courtesy Aidan Hotan.
vitational waves.
For further information on pulsars see the cosmos online encyclopaedia of astronomy:
http://astronomy.swin.edu.au/cosmos.
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Inleiding
Katalysatoren zijn onmisbaar in de chemische industrie en men kan stellen dat vrijwel
geen enkele chemische reactie in de industrie plaatsvindt zonder tussenkomst van een
katalysator. Toch is er nog niet zoveel bekend hoe precies een katalysatormateriaal werkt.
Eén van de mogelijkheden om dit te doen is door de katalysator te bestuderen na zijn
bereiding en activering of na verwijdering uit de chemische reactor. Alhoewel op zich interessant is een studie van de prenatale of post-mortem toestand van een katalysator weinig relevant. Het zegt immers niets over hoe een katalysator zich gedraagt in actie. Met
andere woorden, we willen zien hoe de katalysator interageert met de moleculen, die hij
kan omzetten, en hoe het katalysatormateriaal verandert tijdens katalyse. In wat volgt wil
ik ingaan op het wetenschapsgebied wat mij dagelijks boeit en waarbij met behulp van
moderne analysetechnieken katalysatormaterialen in actie bestudeerd kunnen worden.
Deze ‘moderne gereedschapskist’ bestaat uit een arsenaal van geavanceerde spectroscopische en microscopische technieken. Vooraleer hierop in te gaan wil ik echter eerst een
inleiding geven op het begrip katalyse zodat de lezer voldoende achtergrond heeft om
de belangrijkste onderzoeksvragen binnen dit spannende wetenschapsgebied te begrijpen. Dit zal gebeuren door waar mogelijk een parallel te leggen met de wielrennerij.
Katalyse en wielrennerij
Wat is precies katalyse? Ongetwijfeld hebben velen de begrippen katalysator en katalyseren
al gebruikt in gesprekken en discussies. Het begrip katalyse komt van het Griekse kata, dat
omlaag betekent en lusizo, dat losmaken betekent [1]. Samengevoegd betekent katalyse de
barrière verlagen en daarmee iets losmaken. Katalyse in de chemische zin van het woord
is niets anders dan de versnelling van een reactie door een stof, die zelf niet in de reactie verbruikt wordt [2]. Dit begrip werd voor het eerst in 1835 gebruikt door de Zweedse
chemicus Jöns Jacob Berzelius. Deze wetenschapper beschreef de omzetting van ethanol
in wijn naar azijnzuur, ook wel wijnazijn genoemd [1]. De omzetting naar wijnazijn wordt
versneld in aanwezigheid van fijnverdeelde platinadeeltjes. Berzelius concludeerde dat
de platinadeeltjes een katalytisch vermogen bezitten, die zorgen voor het opwekken van
een reactie die normaal gezien moeilijk opgaat.
Men begrijpt nu wel dat de chemische reactie, met name de omzetting van ethanol naar
azijnzuur, sneller verloopt in aanwezigheid van een katalysator maar wat heeft dit te maken met een energiebarrière en met de verlaging van deze energiebarrière door een katalytisch materiaal? Om dit beter te begrijpen grijpen we terug naar de Tour de France. In
figuur 1 zijn twee ritten schematisch weergegeven in lijn. De eerste is een vlakke rit van
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Fig. 1. Analogie tussen katalyse en wielrennerij: Een niet-gekatalyseerde reactie is
vergelijkbaar met een Alpenrit. De gekatalyseerde reactie is energetisch aantrekkelijker en te
vergelijken met een wat vlakkere rit in de Tour de France. Het gevolg is dat een wielrenner
dezelfde afstand sneller zal afleggen. In de taal van moleculen: de reactie gebeurt sneller in
aanwezigheid van een katalysator.
218 km, die gewonnen werd door bijvoorbeeld de Belg Tom Boonen. Boonen deed er 4
u 35’ 47’ over en dat is goed voor een gemiddelde snelheid van ongeveer 47 km per uur.
De belangrijkste ritten in de Tour de France zijn echter de etappes in de Alpen of Pyreneeën. Veronderstel een moeilijke rit van 208 km lang met drie cols buiten categorie. Deze rit werd gewonnen door bijvoorbeeld Lance Armstrong. Armstrong fietste deze Alpenrit met een gemiddelde snelheid van ongeveer 32 km per uur. Men vraagt zich nu
waarschijnlijk af wat wielrennerij met chemie en katalyse te maken heeft? Een chemische
reactie verloopt ook zoals een Alpenrit en de moleculen moeten, zoals de renners, over
bergen en dalen vooraleer ze de finish bereiken, d.w.z. vooraleer ze zijn omgezet in een
ander molecule. Meer specifiek betekent dit dat er een reeks van barrières overwonnen
moet worden voordat ethanol moleculen omgezet zijn in azijnzuur moleculen. Deze omzetting vereist ook heel wat energie en deze energie wordt de activeringsenergie van de
reactie genoemd. Een katalysator gaat nu de omzetting van ethanol in azijnzuur doen
verlopen via een ander reactiepad. Naar analogie met de Tour de France betekent dit dat
een goede katalysator van een Alpenrit vrijwel een vlakke etappe zal maken. Het resultaat hiervan blijkt direct uit het grote verschil in gemiddelde snelheid tussen Lance ArmKatalyse op moderne wijze onderzocht
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strong en Tom Boonen, namelijk 32 versus 47 km per uur. Een wat vlakkere rit gaat immers veel sneller dan een Alpenrit. Zo is het ook met de snelheid van een chemische reactie: de reactiesnelheid in aanwezigheid van een katalysator is veel hoger dan deze in
afwezigheid van een katalytisch materiaal.

Fig. 2. Dehydrogenatie van propaan tot propeen (reactie 1) en de verschillende nevenreacties
die leiden tot een verminderde opbrengst van propeen. De foto illustreert een industriële
installatie voor de productie van propeen uit propaan. Het propeen wordt dan verder gebruikt
voor de productie van de kunststof polypropyleen.
We kunnen dus samenvattend zeggen dat een katalysator een stof is die aan een reactiemengsel kan toegevoegd worden om een reactie sneller te doen verlopen. De katalysator doet dit door het verlagen van de activeringsbarrière [2]. Dit is mogelijk door het
kiezen van een andere reactieweg die minder energie vereist. Een katalysator leidt dus
tot een hogere chemische activiteit, vandaar ook het begrip katalytische activiteit. Een
ander gunstig effect van een katalysator is zijn invloed op de selectiviteit van een reactie.
Om het begrip selectiviteit uit te leggen bekijken we een wat belangrijkere industriële chemische reactie, namelijk de omzetting van alkanen naar alkenen (figuur 2) [3]. Alkanen,
zoals propaan, zijn moleculen met enkelvoudige koolstof-waterstof en koolstof-koolstof
bindingen, terwijl een alkeen een dubbele koolstof-koolstof binding bezit. Alkenen zijn
erg gewenst in de chemische industrie (bv. voor de productie van heel wat kunststoffen
zoals polypropyleen) maar deze reactie (reactie (1)) is niet eenvoudig en gaat vaak gepaard met tal van nevenreacties. De omzetting kan immers aanleiding geven tot o.a. de
vorming van koolstofdioxide en water, van kool en waterstofgas of van benzeen en waterstof. Dit zijn de reacties (2) tot en met (4). Een katalysator kan er nu voor zorgen dat
deze nevenreacties weinig of niet plaatsvinden. Dit leidt dus tot een verhoogde productie van de alkenen en de alkanen zullen dus efficiënter gebruikt worden. Katalysatoren
spelen dus ook een belangrijke rol bij het economisch gebruik van onze eindige fossiele grondstoffen op aarde.
Belang van katalyse voor de samenleving
Dit brengt ons bij het belang van katalyse voor de samenleving. Figuur 2 toont een foto
van een reeks van chemische reactoren voor de industriële productie van propeen [5].
Zoals reeds vermeld, dit propeen kan achteraf gebruikt worden om kunststoffen zoals polypropyleen te maken. Een andere mogelijkheid is het om te zetten tot propylene oxide,
een belangrijk intermediair in de chemische industrie. Chemische reactoren zijn meestal grote vaten waarin moleculen in contact gebracht worden met een bed van katalysaKatalyse op moderne wijze onderzocht
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tormateriaal. Katalysatoren zijn onmisbaar in de chemische industrie en men kan algemeen stellen dat vrijwel geen enkele chemische reactie in de industrie gebeurt zonder
tussenkomst van een katalysator [4]. Verder mag men niet vergeten dat de chemische industrie ook een belangrijke werkgever is in de geïndustrialiseerde wereld. Tabel 1 geeft
een overzicht van het belang van de Belgische en Nederlandse chemische industrie in
2000 [5].
Tabel 1. Ecomisch belang van de chemische industrie in Nederland en België.
Situatie in 2000
Totale verkoop

Nederlandse chemische industrie Belgische chemische industrie
37 miljard Euro

41 miljard Euro

Aantal werknemers 79100

100200

Industriële sector

2de

2de

Hieruit blijkt dat zowel in Nederland als in België de chemische industrie de tweede industriële sector is. In Nederland is de voedingsmiddelenindustrie nummer één, terwijl de
metaalverwerkende nijverheid het belangrijkst is in België. Katalysatoren worden gebruikt
voor de aanmaak van producten die 20-30% van het BNP van een geïndustrialiseerd land
uitmaken. Dit is niet weinig en de chemische industrie is in Nederland en België dan
ook goed voor samen meer dan 180000 arbeidsplaatsen. Directe tewerkstelling welteverstaan! Daarnaast is het interessant om te weten dat de driehoek Antwerpen-TerneuzenRotterdam de grootste dichtheid heeft aan chemische fabrieken wereldwijd. Het mag dan
ook niet verwonderen dat de chemische industrie goed verankerd is in de Lage Landen.
Daarnaast valt op te merken dat scheikunde overal terug te vinden is in onze moderne
samenleving. De vezels waaruit onze kleren gemaakt zijn, de kunststoffen om speelgoed
mee te maken, de brandstof waarmee onze auto’s zich kunnen voortbewegen, enzovoort.
Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt met behulp van chemische reacties. Bovendien
speelt chemie een cruciale rol in het oplossen van milieuproblemen die we veelal zelf
veroorzaakt hebben. Het meest aansprekende voorbeeld is de autokatalysator die onverbrande brandstof, koolstofmonoxide en stikstofoxiden afbreekt.

Fig. 3. Verschillende vormen van katalyse: homogene katalysator (links); biokatalysator of
enzyme (midden) en heterogene katalysator (rechts).
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Verscheidenheid aan katalysatormaterialen
Er zijn heel wat verschillende katalysatorvormen beschikbaar. Men maakt grofweg een
onderscheid tussen homogene katalyse, biokatalyse en heterogene katalyse (figuur 3) [2].
Biokatalysatoren zijn algemeen bekend, aangezien ze de katalysatoren zijn die de natuur
zelf heeft gemaakt, de enzymen. Ze worden gekarakteriseerd door hun complexiteit en
ook schoonheid. Omdat enzymen veelal de omstandigheden, waaronder industrieel chemische reacties uitgevoerd worden, niet kunnen weerstaan, gebruiken katalytici meestal
synthetische katalysatoren om reacties te sturen en te versnellen. Dit zijn de zogenaamde homogene en heterogene katalysatoren. Homogene katalysatoren zijn bijvoorbeeld
metaal of metaal ion complexen die in oplossing gebracht worden en in dezelfde fase
zijn als het molecule dat men wil omzetten naar het gewenste reactieproduct en dus een
homogeen mengsel vormen. Vandaar de naam: homogene katalysatoren. Heterogene katalysatoren zijn vaste materialen die kunnen voorkomen in verschillende vormen en afFig. 4. Illustratie van de
verschillende vormen
van een heterogene
katalysator.

Fig. 5. Structuur van een heterogene katalysator: Schematische voorstelling van een gedragen
katalysator waarbij de actieve deeltjes uitgespreid zijn op een poreuze drager (linksboven);
Een transmissie elektronenmicroscopie foto gecombineerd met electron energy loss
spectroscopie (TEM-EELS) waarbij de actieve deeltjes (in dit geval cobalt en mangaan)
gevisualiseerd zijn op een poreuze titania drager (linksonder); Een transmissie elektronenmicroscopie (TEM) foto van een drager Pt katalysator: de zwarte stippen zijn Pt nanobollen
op het oppervlak van een poreuze alumina drager (rechts).
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metingen en die met de om te zetten verbindingen een heterogeen mengsel vormen en
dus logischerwijs heterogeen genoemd worden [4]. Het vervolg van dit artikel zal zich beperken tot een discussie over heterogene katalysatoren.
Heterogene katalysatordeeltjes zijn meestal één tot enkele millimeters of centimeters
groot en kunnen rechtstreeks gebruikt worden in een chemische reactor omdat ze een
gunstig stromingpatroon induceren. Katalysatordeeltjes met kleinere afmetingen of met
andere vormen zullen daarentegen aanleiding geven tot een hoge drukval of zelfs verstoppingen in de reactor. Dit is natuurlijk een ongewenste situatie. Een illustratie van
hoe heterogene katalysatoren in de praktijk er uit zien is geïllustreerd in figuur 4.
De katalysatordeeltjes zelf zijn opgebouwd uit een actieve fase, weergegeven in figuur 5
door de bolletjes, die uitgespreid is op een dragermateriaal met een groot oppervlak. Het
grote oppervlak zorgt voor een goede spreiding van de katalytisch actieve plaatsen. De
heterogene katalysator bestaat dus uit deeltjes die opgebouwd zijn uit kleinere deeltjes
van een thermisch stabiel dragermateriaal waarop minuskuul kleine partikels van bv. een
actief metaal of metaaloxide zijn aangebracht. Deze metaal of metaaloxide deeltjes bezitten nanometerafmetingen, d.w.z. afmetingen van 1 miljardste van een meter of kleiner.
Dit is geïllustreerd door de elektronenmicroscoopfoto van een Pt-gedragen alumina katalysator in figuur 5. De zwarte vlekken zijn de actieve katalysatorbollen die uitgespreid
zijn over het oppervlak van een poreus aluminium oxide, dat een grijze kleur heeft in de
foto.
Leven van een heterogene katalysator
Het levensverloop van een heterogene katalysator is schematisch getoond in figuur 6 [6].
De eerste stap is de bereidingsstap waarbij het actieve metaal of metaaloxide, voorgesteld
door de grijze bollen, wordt aangebracht op een dragermateriaal, bv. een poreus aluminium oxide. Daarna volgt een verhitting bij hoge temperatuur in een zuurstofrijke omgeving. Dit noemen we de calcinatiestap. Hierbij grijpen er welbepaalde reacties plaats
die ervoor zorgen dat het metaal of metaaloxide zich hecht aan het drageroppervlak. De
volgende stap is de activatie, waarbij de valentie- of oxidatietoestand van bijvoorbeeld
het metaaloxide verandert. De bollen zijn nu lichter grijs geworden. Het verkregen materiaal is klaar voor katalytische actie en het toevoegen van een uitgangsstof leidt tot de
vorming van het al dan niet gewenste reactieproduct.
Om terug te keren naar de omzetting van ethanol naar wijnazijn. De platinadeeltjes uitgespreid op een poreuze aluminadrager die je toevoegt zijn klaar voor de omzetting van
wijn naar wijnazijn. Deze omzetting zal doorgaan tot de katalysator deactiveert. Deactivering kan men vergelijken met het sterfproces van een katalysator. Reanimatie of re-activatie is hier eventueel nog mogelijk maar is erg afhankelijk van het gebruikte katalysatorsysteem. Vaak is de deactivering van een katalysator onomkeerbaar. De chemische
reactor moet dan leeggehaald worden en een nieuwe voorraad katalysatormateriaal moet
aangevoerd worden.

Fig. 6. Schematische voorstelling van het levensverloop van een heterogene katalysator.
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Er is relatief weinig bekend over hoe een katalysatormateriaal precies werkt. Een mogelijkheid is om de katalysator te bestuderen na zijn bereiding, calcinatie en activatie of na
verwijdering uit de chemische reactor. Alhoewel op zich interessant, is een studie van de
prenatale toestand of post-mortem toestand van een katalysator weinig relevant. Het zegt
immers niets over hoe een katalysator zich gedraagt in actie. Als we de vergelijking maken met de wielrennerij betekent dit dat we niet echt geïnteresseerd zijn in de hoogtestages en voorbereidingen van een wielrenner in de Tour de France, noch in zijn – vaak
verwarde - uitleg na aankomst in een vermoeiende bergrit. We willen gewoon zien hoe
onze favoriete renner in de bergrit rijdt en hoe hij presteert. Dat is ook wat we willen weten over de katalysator. We willen zien hoe de katalysator interageert met de moleculen
die hij kan omzetten en hoe het katalysatormateriaal verandert tijdens katalyse. Met deze kennis proberen we dan nieuwe en betere katalysatormaterialen te ontwikkelen, de zogenaamde ‘rational design’ benadering [7].
Relevante wetenschappelijke onderzoeksvragen
Dit brengt ons tot de relevante onderzoeksvragen in dit wetenschapsdomein [8,9]. Vooreerst willen we inzicht hebben in het reactiemechanisme van een katalytisch proces. We
willen weten wat het actieve deeltje is in een katalysator en hoe dit actieve deeltje in staat
is om een bepaald molecule te activeren en een ander molecule niet. Wat zijn de elementaire stappen in dit katalytisch process en hoe kunnen we ze ‘zichtbaar’ maken? Wat
zijn de voorwaarden om meer ‘actieve’ en ‘selectieve’ deeltjes op een katalysatoroppervlak aan te maken? Daarnaast willen we het deactiveringsproces van een katalysatormateriaal beter begrijpen. We willen weten hoe een katalysatormateriaal inactief wordt en nog veel belangrijker - hoe we dit deactiveringsproces kunnen afremmen. Anders geformuleerd willen we weten hoe we het actieve deeltje actief kunnen houden. Kennis over
het werkings- en deactiveringsmechanisme van een heterogene katalysator moet ons inzichten bijbrengen in het katalysatormateriaal opdat we een verbeterde of nieuwe katalysator kunnen bedenken en maken.
In situ spectroscopie en een fotocamera
Om een wielrenner tijdens een bergrit te volgen kunnen we gebruik maken van een videocamera of fototoestel. Dit kan ons heel wat informatie opleveren over hoe goed of
slecht een bepaalde wielrenner het doet. De videobeelden kunnen geanalyseerd worden
en laten de ploegleider eventueel toe om een andere wedstrijdtaktiek te bedenken. Het
gebruik van een videocamera of fototoestel voor de karakterisering van katalysatoren is
evenwel erg beperkt. Daarom hebben wetenschappers krachtigere camera’s gebouwd, die
we spectrometers noemen. Figuur 7 toont een aantal experimentele opstellingen die het
mogelijk maken om katalysatoren te bestuderen terwijl ze in actie zijn, d.w.z. terwijl ze
een uitgangsstof aan het omzetten zijn naar het al dan niet gewenste reactieproduct. Dergelijke vaak ingewikkelde toestellen maken het dus mogelijk om spectroscopische ‘foto’s’
of spectra van een katalysator in actie te maken. Hun interpretatie leert iets over wat er
gebeurt in de chemische reactor.
Het voorliggende onderzoeks-domein is dit van de in situ spectroscopie van heterogene
katalysatoren. Het woord ‘in situ’ betekent ‘op de plaats zelf’. Spectroscopie is een tak van
de analytische scheikunde waarbij men bijvoorbeeld lichtstralen laat interageren met
materie, in ons geval een katalysatormateriaal [8,9]. We gaan dus proberen om een katalysator in actie te bestuderen met behulp van spectroscopische technieken. Dit gebied is
de laatste jaren zeer belangrijk geworden in het vakgebied van de katalyse. Spectroscopie van een katalysator in actie is verre van eenvoudig [10]. Een heterogene katalysator is
immers een ingewikkelde stof en onder reactieomstandigheden kunnen verschillende katalytisch actieve deeltjes en reactie-intermediairen tegelijkertijd voorkomen op het oppervlak van een dragermateriaal. Er is ook nog een derde soort van oppervlaktedeeltjes
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Fig. 7. Illustratie
van enkele meetopstellingen voor
het bestuderen
van heterogene
katalysatoren in
actie.

aanwezig in een actieve katalysator, die de spectroscopische karakterisering van het materiaal sterk kunnen bemoeilijken. Het zijn de zogenaamde spectator of toeschouwerdeeltjes. Om dit beter te begrijpen kunnen we weer de analogie maken met de wielrennerij (figuur 8). Wanneer we naar het einde van een etappe kijken dan zien we ook
toeschouwers staan langs het parcours, die de wielrenners komen aanmoedigen. De toeschouwers hebben weinig of geen invloed gehad op het wedstrijdgebeuren en nemen er
ook niet actief aan deel. De relevantie van een foto bij de finish beperkt zich dus tot de
winnende wielrenner en zijn naaste achtervolgers. Daar zijn we eigenlijk enkel in geïnteresseerd. Eenzelfde situatie geldt voor de spectroscopische ‘foto’s’ die we van een actieve katalysator maken. Op de spectroscopische ‘foto’s’ die we opnemen staan vaak zowel de actieve deeltjes als de toeschouwerdeeltjes en we moeten bepalen welke van de
twee echt actief zijn. Een mogelijkheid om dit op te lossen is door het uitvoeren van transiënte metingen waarbij we bijvoorbeeld een plotselinge concentratie-verhoging doorvoeren van een uitgangsstof en zien wat het effect hiervan is op het aantal actieve deeltjes
en/of reactie-intermediairen zichtbaar zijn in de spectroscopische ‘foto’s’.
Wetenschappelijke uitdagingen
Dit brengt ons tot de belangrijke wetenschappelijke uitdagingen die men in dit onderzoeksdomein willen aanpakken! Deze uitdagingen kunnen ruwweg onderverdeeld worden
in drie groepen [8,10]. Een eerste belangrijke uitdaging is het ontwikkelen van goede spectroscopische reactiecellen waarmee het mogelijk is om onder realistische reactiecondities een katalysator in actie te bestuderen. Anders gezegd, we willen zeer goede spectroscopische gegevens bekomen van een katalysator die echt aan het werk is. Dit vereist
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Fig. 8. Wielrennerij en
in-situ spectroscopie:
hoe maken we een
onderscheid tussen
toeschouwers en de
renners in een in-situ
‘spectroscopische foto’.

reactiecellen, die in situ spectroscopische metingen toelaten bij hoge temperatuur en hoge
druk. Een tweede onderzoekslijn bestaat erin om de spectroscopische camera’s zo te bouwen dat ze elke belangrijke gebeurtenis tijdens een katalytisch proces kunnen meten. Reactie-intermediairen zijn vaak kortlevend en tijdsopgeloste in situ spectroscopie vereist belangrijke ontwikkelingen in detectie- en opnametechnieken. Tot slot willen we inzoomen op
welbepaalde plaatsen in een werkende katalysator door bepaalde stukken ervan uit te
lichten en spectroscopisch meer in detail te bekijken. Dit vraagt een grotere plaatsresolutie en een combinatie van microscopie en spectroscopie. Om deze ontwikkelingen te
realiseren moet wel voldaan zijn aan een aantal randvoorwaarden. Enerzijds leidt het gebruik van tijdsopgeloste spectroscopie en de combinatie van complementaire technieken tot een grote hoeveelheid spectroscopische gegevens. Het is onmogelijk om die berg
aan gegevens spectrum na spectrum te analyseren. Chemometrische technieken moeten
dan ook toegepast worden om grote hoeveelheden data op een accurate en snelle manier te analyseren. Een volgend belangrijk aspect is het geven van een rigoreuze interpretatie van de verkregen in situ spectroscopische gegevens. De verschillende deeltjes
aanwezig in een werkende katalysator zijn vaak onbekend en vergelijking met bestaande
deeltjes is daardoor onmogelijk. Theoretische berekeningen van spectroscopische gegevens bieden hier een uitkomst. Het vereist de ontwikkeling van relevante computermodellen van de werkende katalysator en het gebruik van geavanceerde quantumchemische
pakketten.
Voorbeeld studie van in-situ spectroscopie aan heterogene katalysatoren
Figuur 9 toont één van de krachtigste meetopstellingen ontwikkeld in Utrecht om heterogene katalysatoren in actie te bestuderen [11]. Het maakt gebruik van drie tijdsgeresolveerde in-situ spectroscopische technieken; namelijk UV-Vis spectroscopie waarbij met
zichtbaar licht de katalysator wordt beschenen en er bepaalde licht-absorpties waar te
nemen zijn; Raman spectroscopie, waarbij met behulp van een intens laserlicht het maKatalyse op moderne wijze onderzocht
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Fig. 9. Schematische
illustratie van de krachtige
in-situ meetopstelling, die
toeslaat om tegelijkertijd UVVis, Raman en EXAFSXANES spectra te meten van
een werkende heterogene
katalysator.

teriaal wordt belicht en een deel van het licht wordt geabsorbeerd; en X-stralen absorptie spectroscopie (EXAFS-XANES), waarbij synchrotronstraling door het katalysator-materiaal wordt ‘geschoten’ en bij doorgang een deel van het licht geabsorbeerd wordt. Alhoewel het in de drie technieken gaat om ‘lichtabsorptie’ is de energie (meer specifiek
de frequentie) van het invallende licht anders en daardoor kunnen andere ‘fenomenen’
van de werkende katalysator tegelijkertijd bestudeerd worden. In het geval van UV-Vis
spectroscopie gaat het voornamelijk om elektronische transities van de elektronen in de
buitenste schil van overgangsmetaalionen; bij Raman spectroscopie gaat het om vibraties van moleculen, meer specifiek van geadsorbeerde organische moleculen of van de
metaaloxides op het drageroppervlak; tot slot bij X-stralen absorptie spectroscopie me-

Fig. 10. Drie-in-één in situ spectroscopie van een heterogene katalysator in actie bekomen
met de opstelling getoond in figuur 9. De katalysator is een MoO3 / Al2O3 katalysator die
onderworpen is aan cycli van propaan en lucht. Tijdens de hydrogenatie van propaan wordt
selectief propeen gevormd. De belangrijkste nevenreactie is de vorming van koolafzetting, die
de katalysator uiteindelijk zal vergiftigen.
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ten we elektronische transities van de elektronen in de binnenste schillen van de gedragen overgangsmetaalionen.
Deze technieken kunnen we nu toepassen op milliseconde schaal en een voorbeeld van
toepassing is getoond in figuur 10. Hierbij worden de drie soorten van in-situ spectra getoond als functie van de tijd voor een gedragen molybdeen oxide katalysator. De reactie
is de reeds hogervermelde dehydrogenatie van propaan naar propeen bij hoge temperatuur. Op basis van deze spectroscopische informatie zijn we niet alleen in staat geweest
om aan te tonen welk het actieve deeltje is van de reactie. Het laat ook toe om op kwantitatieve manier de hoeveelheid koolstofafzetting, verantwoordelijk voor de deactivering
van de katalysator, te bepalen [12]. Door on-line de hoeveelheid koolstofafzetting te meten kunnen we zelfs het katalytisch proces on-line sturen. Iets dat we momenteel willen
gaan toepassen in een pilot project met een kleine reactor door samenwerking met de
chemische industrie. Deze voorbeeldstudie illustreert ook hoe fundamentele informatie
over het actieve deeltje van een katalysator en inzicht in het deactiveringsproces kunnen
leiden tot praktische toepassingen van in situ spectroscopie om het leven van een heterogeen katalysatormateriaal te verlengen.
Verder is het belangrijk om op te merken dat de ontwikkelde methodiek ook gschikt is
om de bereiding van katalysatormaterialen te bestuderen. Voorbeelden hiervan zijn de
synthese van zeolieten [13] en gedragen metaal oxide katalysatoren [14].
Toekomst van de heterogene katalyse en in situ spectroscopie
Eén van de vragen is of er nog grote sprongen te maken zijn in de katalyse. Dat is moeilijk te voorspellen, zoals waarschijnlijk in vele wetenschapsdisciplines. Naar mijn mening
is er nog veel te doen in het begrijpen en maken van heterogene katalysatoren. De afgelopen 5 à 10 jaren zijn er heel wat gereedschappen bijgekomen om nanomaterialen, zoals heterogene katalysatoren, te ontwerpen en chemische processen op die schaal te zien.
Als het ons lukt die kennis te gebruiken om op kilogramschaal een katalysator te maken,
is er zeker nog een grote sprong mogelijk. Het moet ook allemaal nog selectiever kunnen. Het is zo dat er nog heel wat koolstof verdwijnt als koolstof dioxide. Om terug te
grijpen naar het voorbeeld over de koolstofvorming bij de dehydrogenatie van propaan:
nadat de katalysator vergiftigd is zal bij de regeneratie de koolstof afgebrand worden als
koolstof dioxide; dat is dus koolstof die niet kan gebruikt worden om nuttige chemische
verbindingen van te maken. Duidelijk zonde, zeker wetend dat de hoeveelheid fossiele
brandstoffen op onze aardbol eindig is. Op dit moment is de bottleneck het vertalen van
nanotechnieken naar tonnenschaal. Heel wat methodes zij nu nog volledig onbruikbaar
op kilogramschaal.
Een andere belangrijke uitdaging ligt in de grondstoffen, de voeding waarmee de chemische industrie werkt. Het vinden van nieuwe olievelden wordt moeilijker en dat betekent dat we meer moeten gaan doen met kolen en aardgas. Zij zullen nog even soelaas
bieden en we gaan dus naar een breed palet van fossiele brandstoffen aangevuld met een
groeiende hoeveelheid aan biomassa. Met biomassa start je met gefunctionaliseerde moleculen met zuurstof erin. In aardolie zit helemaal geen zuurstof. De energie-inhoud is
ook compleet anders. Dat zal een enorme impact hebben op de manier van werken in
de chemische industrie. Met welke bouwstenen maken we de komende vijftig jaar chemische producten? Overigens, 90% van de ruwe aardolie komt terecht in energieproducten, zoals brandstoffen; slechts 10% wordt gebruikt door de chemische industrie om
producten, zoals plastics, te maken. De sleutel, ook voor het broeikaseffect, ligt dus voornamelijk in de energiesector. Katalyse en de heterogene katalyse in het bijzonder zullen
hierbij een cruciale bijdrage gaan leveren. In-situ spectroscopie aan deze katalysatormaterialen moet het ons mogelijk maken om voldoende inzicht te verwerven om dergelijke
uitdagingen mogelijk te maken. Er is dus voldoende toekomst voor dit vakgebied en heel
wat spannende vragen dienen zich aan. Enkel wanneer katalytici de handen ineenslaan
zullen we dit energieprobleem van de toekomst kunnen kraken.
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Inleiding
Op de plek, waar deze lezing plaatsvond, het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden,
vroeger een vaak verbouwd complex van laboratoria en instituten, nu in gerenoveerde
vorm het riante onderkomen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, ligt een terugblik
op de geschiedenis voor de hand. De keuze van mogelijke onderwerpen is groot, want
er is op deze locatie veel gebeurd. Er is innovatief onderzoek gedaan, er zijn inspirerende colleges gegeven en fundamentele discussies gevoerd. Het is de enige plaats in Nederland, waar verricht onderzoek met vier Nobel-prijzen is bekroond. De laureaten waren achtereenvolgens de natuurkundigen Lorentz, Zeeman en Kamerlingh Onnes en de
fysioloog Einthoven, die in een al lang geleden vervangen laboratorium het electrocar-

1. Het oorspronkelijke Leidse laboratorium rond 1860, waaruit in de loop der tijd een complex
van gebouwen ontstaan is.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 85. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’, te Leiden op 13 november 2006.
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diogram ontwikkelde. Ook drie wetenschappers begonnen hier, met het voltooien van
hun proefschrift, een loopbaan, die tot een Nobelprijs zou leiden: de natuurkundige Van
der Waals en ruim 50 jaar later de theoretisch fysici Tinbergen en Koopmans, die met
hun promotieonderzoek de stap naar de econometrie maakten.
In dit gezelschap van eminente geleerden is er één, die daar weer boven uit stijgt en hij
vormt het onderwerp van de voordracht. Dat is Hendrik Antoon Lorentz, die zich eerst
tot een bekend geleerde ontwikkelde en later uitgroeide tot één van ‘s werelds grote natuurkunde-autoriteiten aan het begin van de 20 e eeuw en die in de laatste tien jaren van
zijn leven een ware nationale figuur werd. Zijn speciale combinatie van inzicht, kennis,
tact en beminnelijkheid is door vele tijdgenoten geroemd en maakte indruk. Einstein verwoordde dat verschillende malen in privé correspondentie en gaf publiekelijk uiting aan
zijn gevoelens in 1953, toen hij bij Lorentz’ 100 e geboortedag neerschreef: ‘He meant
more to me personally than anyone else
I have met on my life’s journey’ [1].
Dat was allemaal niet te voorzien, toen
Lorentz in Arnhem in 1853 geboren werd
als zoon van een welvarende tuinder. Lorentz kwam terecht in een wereld, waar
een positieve houding ten opzichte van
de natuurwetenschap heerste. Waar dat
soms leidde tot financiële steun van particulieren of particuliere instellingen.
Waar nieuwe Nederlandse onderwijswetten werden voorbereid. Waar een lange
concentratie op één wetenschappelijk
doel of programma mogelijk was, volgehouden door de onderzoeker en toegestaan door de universiteitsbestuurder.
Waar nog maar weinig ‘professionele’ natuurkundigen waren, mensen in dienst
van universiteiten of polytechnische
scholen, die misschien wat onderzoek
konden doen – het wereldtotaal rond
1900 wordt tussen de 1200 en 1500 geschat [2].
In die wereld vond Lorentz zijn weg. De
eerste 25 jaar voornamelijk vanuit Arnhem,
de tweede 25 jaar behoorde hij eigenlijk
aan Leiden, maar in de derde 25 jaar
werd hij steeds meer een nationale en in2. Portretfoto H.A. Lorentz. [18]
ternationale persoonlijkheid.
Lorentz’ entree in de natuurkunde
Mensen van Lorentz’ generatie konden voor het eerst profiteren van de nieuwe vorm van
middelbaar onderwijs, de hbs, in 1863 bij wet ingevoerd [3]. De scholing zou praktischer
gericht zijn dan die van het gymnasium, dat primair voor de universiteit opleidde. Later
bleken juist de hbs’ers, na een vereiste aanvulling oude talen, exacte vakken aan de universiteiten te gaan studeren. Van de 8 Nederlandse Nobelprijswinnaars in de exacte vakken in de periode 1901 – 1940 hadden 7 de hbs doorlopen, terwijl er één, Van der Waals,
te vroeg geboren voor de hbs, via de mulo en onderwijsakten de universiteit had bereikt.
Lorentz ging in 1866 naar de net geopende hbs en wel naar de derde klas, waarin nog
twee andere leerlingen zaten [1]. De leraren op de Arnhemse hbs waren van een bijzonder kaliber. Voor natuurkunde was dat Van de Stadt, die in Leiden had gestudeerd en
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een leerboek natuurkunde zou schrijven, dat decennia lang op scholen gebruikt is. Ook
populariseerde hij de natuurwetenschap in krantenartikelen of lezingen, bijvoorbeeld
voor Diligentia, waar hij zes keer sprak. Overigens zou Lorentz dat 16 keer doen. Scheikundeleraar werd in 1868 Van Bemmelen, die eerder in Groningen les had gegeven, ook
aan een andere veelbelovende leerling: Kamerlingh Onnes. Van Bemmelen heeft die
twee talenten met elkaar in contact gebracht, toen ze jonge studenten waren. Een toevallige kennismaking, die waarschijnlijk toekomstige ontwikkelingen gunstig beïnvloed
heeft.
In 1870 werd Lorentz student in Leiden. De sterrenkundige Kaiser, door van de Stadt op
de hoogte gesteld van de komst van een zeer begaafde student, besloot zijn college, gestopt wegens gebrek aan belangstelling, te hervatten. Er was nu tenminste één student,
Lorentz, die zo nagenoeg een privatissimum kreeg. Later zou Lorentz de familie Kaiser
goed leren kennen, hetgeen tot een huwelijk met Aletta Kaiser leidde, nicht van de sterrenkundige. Begin 1872 deed Lorentz zijn kandidaatsexamen, keerde terug naar Arnhem
en ging bij zijn ouders wonen. Hij zou daar blijven tot 1878, zich achtereenvolgens voorbereidend op het doctoraal examen in 1873 en de promotie in 1875, op zaterdag (!) 11
december. Als leraar wiskunde was hij vanaf zijn 19 e jaar aan een avondschool verbonden.
Terwijl Lorentz in Arnhem gestaag zijn kennis van de natuurkunde verbreedde en verdiepte, voltrok zich aan de universiteiten een belangrijke verandering. In 1876 werd een
nieuwe wet op het hoger onderwijs aangenomen [3], die voor enkele natuurkundigen directe gevolgen zou hebben. Zo werd het Amsterdamse Athenaeum Illustre een universiteit met de behoefte aan een hoogleraar natuurkunde en werd in Leiden de leerstoel natuurkunde in tweeën gesplitst. De ene leerstoel, nu proefondervindelijke natuurkunde
genoemd, bleef bezet door de hoogleraar Rijke. Voor de andere, de wiskundige natuurkunde, werd een kandidaat gezocht. Rijke dacht in eerste instantie aan zijn leerling Van
der Waals, die echter naar Amsterdam bleek te gaan. Dus viel zijn keuze op zijn andere
briljante leerling, de jongere Lorentz. Hij werd benoemd en hield begin 1878, nog geen
25 jaar oud, zijn oratie, ‘De moleculaire theorieën in de natuurkunde’. Daarmee was de
leerstoel theoretische natuurkunde bezet, de eerste in Nederland en één van de eerste
in de wereld. Lorentz zou met zijn vervulling van de nieuwsoortige leeropdracht een
voorbeeldige standaard creëren. Nu zijn dergelijke leerstoelen gemeengoed geworden.
Het maatschappelijke tij zat mee, in 1878 werd het budget voor het hoger onderwijs verdubbeld [3]. Dat betekende meer personeel en betere salarissen. De hoogleraren hadden
tijd en middelen om onderzoek te doen. Toen Rijke met emeritaat ging werd ook een
nieuwe hoogleraar experimentele natuurkunde gezocht. De faculteit bleek sterk verdeeld
over de voordracht. Van Bemmelen (al enige jaren Leids hoogleraar) en Lorentz zijn voor
Kamerlingh Onnes, die in 1882 benoemd wordt en aan zijn lage temperaturen programma begint. Een droomteam was gevormd, de een zou het moderne laboratorium
met grootschalig onderzoek creëren en de ander de klassieke natuurkunde voltooien.
Maar hoe kwam Lorentz daarop uit? Wat voor uitdagingen trof hij in de natuurkunde
van de 19e eeuw aan?
Facetten van de 19 e eeuwse natuurkunde
Een aantal natuurkundige verschijnselen, die aan het begin van de 19e eeuw volkomen
los van elkaar stonden, bleken later in de eeuw met elkaar samen te hangen. Het is fascinerend te zien, hoe deze eenwording groeit.
Allereerst het licht. Volgens Newton bestond licht uit deeltjes, volgens Huygens uit golven. Door proeven van Young en Fresnel begin 19e eeuw, die interferentie van licht aantonen, verkreeg de golftheorie steeds meer aanhang. Maar wat voor golven? Zoals geluid,
waar in de voortplantingsrichting de dichtheid van de lucht steeds wisselt of zoals watergolven, waar de trilling loodrecht op de voortplantingsrichting staat? In de taal van de
natuurkunde, longitudinale of transversale golven? Transversale golven, zeiden Young en
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Fresnel, omdat daarmee een verklaring gegeven kon worden van een merkwaardig verschijnsel, dat van gepolariseerd licht. Hun opvatting is als volgt uit te beelden. Als een
springtouw, vastgemaakt aan één kant, door een op- en neergaande handbeweging een
golvende, transversale, beweging maakt, ligt die beweging in één vlak. Dat kan elk vlak
zijn, namelijk dat vlak, waarin de hand zich op en neer beweegt. Gepolariseerd licht zou
dan in één vlak trillen, terwijl ongepolariseerd licht in alle vlakken die door de voortplantingsrichting van het licht zijn aan te brengen, trilt. Valt reeds gepolariseerd licht,
dus trillend in één vlak, door een polariserend medium, dat alleen trillingen in een vlak
loodrecht op dat eerste vlak toelaat, dan dooft het licht uit. Of in het eerdere beeld, het
springtouw zou op en neer kunnen bewegen tussen twee spijlen van een tralie, maar zou
vervolgens gestopt worden door de spijlen van een over 90 o gedraaide tralie.
Transversale trillingen dus, maar wat trilt er? Iets als lucht, water of een springtouw? Het
trillende medium wordt ether genoemd. Om daarin transversale golven te kunnen hebben moet de ether elasticiteit bezitten. Met de hypothese van de ether rijzen echter vele vragen over de aard ervan, zoals de dichtheid en doordringbaarheid. Ook rijzen er vragen als: is de ether overal aanwezig, staat die stil of beweegt die mee? Vele vragen en vele
antwoorden leidend tot allerlei zogenaamde undulatietheorieën. Naast deze theorieën
verscheen er in 1862 een geheel andere theorie op het toneel, toen Maxwell stelde ‘we
kunnen nauwelijks de conclusie vermijden, dat licht bestaat uit transversale trillingen
van hetzelfde medium, dat de oorzaak is van elektrische en magnetische verschijnselen’.
In plaats van de elastische ether van de undulatietheorieën zou er nu dus een elektromagnetische ether bestaan. Maxwell kwam tot die conclusie toen hij de vergelijkingen
voor elektrische en magnetische verschijnselen had opgesteld en ontdekte, dat die verschijnselen zich uitbreiden met eenzelfde snelheid als het licht. Een zogenaamd elektromagnetisch veld breidt zich als een golf uit in de ether.
Voordat Maxwell tot zijn theorie kon komen was er wel een hele lange weg afgelegd in
de kennis van elektriciteit en magnetisme. De naamgeving van die fenomenen gaat al terug tot de oudheid, maar kwantitatieve kennis had eeuwen ontbroken. Coulomb, een
Frans genie-ingenieur, wist rond 1785 voor het eerst de sterkte van elektrische krachten
tussen ladingen en van magnetische krachten tussen magneten te meten. Dat betrof dus
ladingen, elektrische stromen kende Coulomb nog niet. Die kwamen pas beschikbaar
vanaf 1800, toen Volta een batterij uitvond, die een continue stroom leverde.
De meest schokkende ontdekking bij de studie van stromen deed de Deen Oersted in
1819, toen een elektrische stroom een naburige magneetnaald liet uitslaan. De ontwikkelingen volgden elkaar snel op. Ampère stelde in 1820 wetten op voor de krachten tussen twee elektrische stromen. Bovendien bleek een gewikkelde draad, een spoel, zich als
een magneet te gedragen, zodra een stroom erdoor ging. Van nu af aan waren twee volledig gescheiden gebieden van de natuurkunde ineens verenigd in één discipline, het
elektromagnetisme. De Engelsman Faraday ontdekte nog meer effecten, zoals de opwekking van een elektrische stroom door een bewegende magneet, het principe van de
dynamo dus. Ook zag hij dat een magneet op licht invloed kan hebben: het polarisatievlak wordt gedraaid door een magneetveld.
Maxwell wist in 1864 orde in de veelheid van elektromagnetische verschijnselen te
scheppen. Een stel differentiaalvergelijkingen beschreef alles: ladingen en stromen veroorzaken de zich uitbreidende velden, die weer krachten op ladingen en stromen uitoefenen. De Maxwell-theorie verscheen in boekvorm in 1873 [4], rond de tijd dat Lorentz
met zijn promotieonderzoek begon. Op dat moment waren er dus de undulatietheorieën
voor het licht en de Maxwell-theorie, die licht als elektromagnetische golf interpreteerde. Ook al was er Maxwells boek, de theorie was zeer moeilijk te vatten, zoals blijkt uit
Ehrenfest’s latere karakterisering als ‘een soort intellectueel oerwoud, bijna ondoordringbaar in zijn onontgonnen vruchtbaarheid’ [5]. Of in Lorentz’ eigen woorden: ‘Het
was niet altijd gemakkelijk Maxwells denkbeelden te vatten en men gevoelt een gemis
aan eenheid in zijn boek, te wijten aan de omstandigheid dat het getrouwelijk zijn geleidelijke overgang van oude naar nieuwe ideeën weergeeft.’
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Lorentz nu stelde zich in zijn proefschrift [6] tot doel de verschillende theorieën uit te
werken voor de beschrijving van terugkaatsing en breking van licht, geen geringe opgave.
Toch slaagde hij erin en kwam tot de conclusie dat Maxwell’s theorie de voorkeur verdiende. Aan het eind van zijn proefschrift gaf hij een lijst van lichtverschijnselen, die eigenlijk
alle beschouwd zouden moeten worden vanuit Maxwell’s theorie, zoals kleurschifting,
draaiing van polarisatievlak en de samenhang met de moleculaire structuur van de materie en magnetische rotatie van polarisatievlak. Hij formuleerde dus een duidelijk programma, dat hij in latere jaren merendeels uitvoerde. Daarbij gebruikte hij zijn opvatting
over de deeltjes-structuur van de materie, die in Nederland meer weerklank had gevonden dan elders. Lorentz deed ook ander onderzoek, maar na Hertz’ historische ontdekking van de door Maxwell voorspelde radiogolven in 1888 richtte hij weer alle aandacht
op het elektromagnetisme. Geleidelijk zou een afgerond beeld ontstaan.
Lorentz geeft een deeltjes-interpretatie aan de ladingen en stromen, die Maxwell niet nader specificeerd had. Hij ziet ladingen als een tekort of overschot van kleine geladen
deeltjes, later elektronen genoemd. Stromen zijn dan bewegende elektronen. De elektronen veroorzaken de elektromagnetische velden, die weer op de stilstaande of bewegende geladen deeltjes werken. Hij gebruikt een stilstaande ether en maakt een scherp
onderscheid tussen ether en materie. Bovendien vult hij Maxwells vergelijkingen aan met
een extra vergelijking, die de kracht beschrijft van een elektromagnetisch veld op bewegende ladingen: de Lorentzkracht. Kortom, hij verduidelijkt Maxwell’s theorie, scherpt de
concepten aan en breidt de theorie uit. Einstein zal later dan ook spreken van de Maxwell-Lorentz theorie.
Deze ontwikkeling vond zijn neerslag in drie monografieën. In 1892 verscheen ‘La theorie électromagnétique de Maxwell et son application aux corps mouvants’, in 1895 ‘Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern’.
Hierin is de Lorentzkracht opgenomen. Tenslotte vormde de ‘Theory of Electrons’ uit
1909 de afsluiting, een klassieker in de natuurkunde. Het is duidelijk, dat met deze in
Leiden aanwezige theoretische kennis ook een goede omgeving ontstond voor experimenteel onderzoek naar elektromagnetische verschijnselen, een zijlijn naast het programma gericht op de vloeibaarmaking van helium. Een van de onderzoekers, die daarmee in zijn promotieonderzoek ervaring had gekregen, was Zeeman.
Het Zeeman-effect
Naar Zeeman’s eigen zeggen [7], probeerde hij toen ook eens uit te vinden of een magneetveld invloed had op de spectraallijnen van lichtemitterende stoffen. De spectraallijnen nam hij met een prisma waar, maar een invloed van een magneetveld op de positie
van de lijnen, of met andere woorden op de golflengte of frequentie van het uitgezonden licht, zag hij niet. Na zijn promotie volgde een verblijf in het buitenland, maar Zeeman was weer terug in Leiden in 1895 als assistent bij Kamerlingh Onnes. Gedurende
de zomer van 1896 nam Zeeman voor de afwezige hoogleraar het beheer van het natuurkundig laboratorium waar. Begin september besloot hij wederom een poging te doen
een mogelijk effect van een magneetveld op spectraallijnen te zien. Er is dan in het laboratorium apparatuur aanwezig om nauwkeurig de positie van spectraallijnen te meten.
Dit zogenaamde Rowland-tralie is veel preciezer dan een prisma. Waarom hij de proef
opnieuw wilde doen, heeft Zeeman verteld. Een paar jaar eerder, na zijn eigen mislukte
poging, had Zeeman gelezen, dat Faraday in 1862 ook tevergeefs had gezocht naar een
effect. Omdat de grote fysicus Faraday het de moeite waard had gevonden, wilde Zeeman
het met betere apparatuur nog eens proberen [7]. Ditmaal met succes.
Zeeman verhit keukenzout met een Bunsenbrander. De vlam is tussen de polen van een
magneet geplaatst en het Rowland-tralie meet de zeer specifieke natrium spectraallijn
als de magneet aan- of uitgeschakeld is. Er blijkt een effect te zijn: de dunne spectraallijn wordt verbreed door het magneetveld. Na de vondst besteedt Zeeman veel tijd aan
het uitsluiten van andere verklaringen voor het verschijnsel. Alleen het magneetveld blijft
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als oorzaak over. Dan pas stelt hij Kamerlingh Onnes op de hoogte en schrijft een artikel, dat op 31 oktober door Kamerlingh Onnes aan de KNAW wordt aangeboden [7]. Lorentz kan het effect direct verklaren met zijn theorie. Licht wordt uitgezonden door de
trillingen van kleine geladen deeltjes. Door het magneetveld ondervinden die deeltjes de
Lorentzkracht en wordt de frequentie van de trilling en daarmee die van het uitgezonden licht veranderd. De ene lijn zou in drieën moeten splitsen, wat zich bij de toch nog
geringe nauwkeurigheid van Zeemans meting alleen uit als verbreding van de lijn. Bovendien voorspelt Lorentz, dat licht aan de randen van de brede lijn op verschillende
manier gepolariseerd is.
Zeeman bevestigt deze uitspraak met een volgende meting, bekendgemaakt in een tweede publicatie [7]. Daarin wordt ook informatie uit de gemeten en voorspelde verschijnselen afgeleid over de lading e en de massa m van de trillende deeltjes. De lading moet
negatief zijn en de verhouding e/m van lading en massa blijkt duizend keer groter te zijn
dan deeltjes in die tijd toegedacht werden. Die trillende deeltjes, later elektronen genoemd, hebben dus een onverwachte verhouding e/m. Of die deeltjes zijn veel lichter
dan het waterstofatoom of ze hebben een veel grotere lading dan die van een waterstofion. Het is Thomson, die later straling in een vacuumbuis als bundels negatief geladen
deeltjes interpreteert en dezelfde e/m meet [8]. Weer later meet hij apart de lading en
kent daarmee de massa [9], die zeker duizend keer kleiner dan die van het waterstofatoom blijkt te zijn. Daarmee wordt Thomson vaak gezien als ontdekker van het elektron.
Wanneer een deeltje als ontdekt beschouwd wordt hangt af van de definitie, met name
van wat er nu eigenlijk gemeten moet zijn. Hoe dan ook, de eerste manifestatie van elektronen is door Zeeman waargenomen en door Lorentz geinterpreteerd als deeltjes met
een verrassende e/m-verhouding.
Het werk van Lorentz werd bekender. In 1897 sprak Lorentz voor het eerst op een bijeenkomst in het buitenland, in Düsseldorf. Pas in 1900 vond de eerste internationale natuurkunde conferentie plaats en wel in Parijs [10]. Ook daar sprak Lorentz. De internationale
contacten nemen dus toe, de Nobelprijs in 1902 draagt er zeker toe bij en Lorentz groeit
uit tot een internationale persoonlijkheid.
De Nobelprijs
Op woensdag 10 december 1902 vond de ceremonie van de Nobelprijsuitreiking plaats.
De uitreiking vormde voorpaginanieuws voor de Telegraaf, echter pas in de editie van 15
december. Het bericht ging over de ceremonie en de laudatio. Wie die mensen waren,
kregen de lezers pas later te horen en wel in de zondagskrant van 20/21 december. Over
Lorentz: ‘Deze held der wetenschap, die de eer van ons vaderland hoog houdt en wiens
groote verdiensten in den vreedzamen strijd voor ’t welzijn der menschheid onlangs in
het land der middernachtzon werden erkend en gehuldigd, zag het eerste levenslicht te
Arnhem in 1853’. Na deze openingszin wordt beknopt verslag gedaan van leven en werk.
Zo ook voor Zeeman, voor wie de eerste zin luidt ‘Naast prof. Lorentz staat prof. Zeeman, getrouwe medestrijder in den langen kamp der wetenschap, als medetriomfator in
die strijd’. Dit taalgebruik van held en strijder doet wat gedateerd aan, maar deze benamingen voor exacte wetenschappers tonen meer waardering dan het nu soms gehoorde
‘nerd’.
De overgang naar de 20 e eeuw
In het eerste kwart van de 20e eeuw treden revolutionaire veranderingen op in de natuurkunde: de speciale en algemene relativiteitstheorie en de quantummechanica. Lorentz is enerzijds de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke natuurkunde maar
is anderzijds een deelnemer aan het discours over de nieuwe ideeën.
Voor de speciale relativiteitstheorie is dat logisch, want die theorie heeft te maken met
een probleem waar Lorentz zich ook intensief mee bezig had gehouden. De kwestie was
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of de snelheid van licht anders is voor een naar het licht toe- of afbewegende waarnemer. Het experiment van Michelson en Morley vond geen verschil in de lichtsnelheid.
Lorentz kon dit grotendeels verklaren door een hypothese van verandering van lengtematen in te voeren voor bewegende waarnemers. In 1904 formuleerde Lorentz een transformatie van het referentiesysteem van een bewegende naar een in rust zijnde waarnemer [11]. Niet alleen de lengte, maar ook de tijd verandert nu door die transformatie. Zou
de natuur zich volgens die relaties gedragen, dan zou de lichtsnelheid voor alle waarnemers exact dezelfde zijn. Zo had Lorentz de klassieke theorie gerepareerd.
Een jaar later kwam Einstein met zijn speciale relativiteitstheorie, die radicaal de klassieke concepten van ruimte en tijd veranderde en geen ether meer nodig had. De bovengenoemde Lorentztransformatie kwam echter wel weer terug, nu als logisch gevolg
van Einsteins theorie en daarmee bleven ook de uitkomsten van Lorentz’ redeneringen
geldig. Lorentz bleef de ether accepteren, terwijl die voor de nieuwe generatie had afgedaan.
Dat Lorentz ook buiten de relativiteitstheorie een belangrijke rol in het discours speelt,
wordt duidelijk wanneer hij voorzitter wordt van de Solvay conferenties, gehouden in
1911, ’13, ’21, ’24 en ’27. De industrieel Solvay stelde middelen beschikbaar om voor een
uitgelezen groep van fysici wetenschappelijke bijeenkomsten te organiseren. Lorentz’ rol
werd geroemd. Een citaat uit een brief [12] van Kamerlingh Onnes aan zijn laboratorium-conservator, geschreven op de laatste avond van de bijeenkomst in 1911 illustreert
dit: ‘De vergadering onder de naam van conseil hier gehouden is uitstekend geslaagd.
’t Was een pracht succes ook voor prof. Lorentz, die hier bepaald als president geschitterd heeft en daarbij aller harten won. ’t Was een genot te zien hoe niemand lof genoeg
wist te vinden voor die buitengewone helderheid, gemakkelijkheid en vriendelijkheid,
waarmee hij de mensen wist te leiden en bij alle meningsverschil een prettige, vriendschappelijke, genoeglijke en toch ernstige toon wist te doen ontstaan en te onderhou-

3. Demonstratie vloeibaarmaken Helium op 17e Nederlands Natuurkundig en Geneeskundig
Congres te Leiden in 1919. Op de foto v.l.n.r. Ehrenfest, Lorentz, Bohr en Kamerlingh Onnes. [18]
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4. Groepsfoto gemaakt in Leiden in
1923 met v.l.n.r.
Einstein, Eddington,
(leider van de zonneeclips-expeditie),
Ehrenfest, Lorentz en
de astronoom De
Sitter, die tijdens WOI
in Engeland door
publicaties bekendheid gaf aan de
algemene relativiteitstheorie. [18]

den. Kortom iets voor ons Nederlanders al weer om trots op te zijn.’
De situatie, van waaruit Lorentz deelnam aan de nieuwe ontwikkelingen, was er aanvankelijk een met vele beslommeringen en daarom was een aanbod van particuliere instellingen in Haarlem aantrekkelijk. Hij accepteerde daar twee functies, vanaf 1912 die
van curator van het Fysisch Kabinet van Teyler’s Stichting en later ook van secretaris van
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Deze stap bracht diverse voordelen
met zich mee.
Belangrijk was dat Lorentz zo verlost werd van vele universitaire verplichtingen. Hij zou
als deeltijdhoogleraar in Leiden slechts één college blijven geven, het beroemde maandagochtend college voor een gehoor van medewerkers en gevorderde studenten. De onderwerpen van het college beslaan bijna alle ontwikkelingen in de natuurkunde. Enkele
colleges werden door leerlingen uitgewerkt en verschenen als boek, eerst in het Nederlands, dan in andere talen. Opmerkelijk is dat hij soms kort na de opkomst van een theorie er al over doceerde. Zo kwam in het academisch jaar ’25-’26 de matrix-mechanica van
Heisenberg aan bod en in 1927 de Schrödinger theorie [13]. Die twee versies van de
quantummechanica werden dus besproken ongeveer één jaar na hun introductie en wel
door iemand van boven de zeventig jaar. Over Einsteins theorie der zwaartekracht gaf hij
al college in 1913-1914 [14], toen de theorie nog in ontwikkeling was.
Andere winst van de nieuwe situatie was, dat de theoretische natuurkunde met behoud
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5. In 1925 werd het gouden doctoraat van Lorentz groots gevierd in het Groot Auditorium
van de Leidse universiteit. ’s Avonds vond in Haarlem in het gebouw van de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen in kleiner gezelschap een diner plaats. Op de groepsfoto zit
in het midden het echtpaar Lorentz-Kaiser, rechts daarvan Mme Curie, achter wie Zeeman
staat met daarnaast Ehrenfest. Achter Einstein is Bohr te zien. Foto uit collectie Koninklijke
Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.
van Lorentz toch een opvolger kon aanstellen. Lorentz probeerde Einstein te krijgen, die
echter net in Zürich een benoeming had geaccepteerd en het ook wel rustig vond niet
zo’n beroemdheid op te hoeven volgen. Hij koos toen Ehrenfest, een inspirerende, gedreven en geestige docent, die tot de kern van een probleem kon doordringen en de
moeilijkste zaken aanschouwelijk wist te maken. Een onconventionele man, die op Socratische wijze discussieerde en een creatief klimaat schiep met vele jonge buitenlandse
bezoekers, die een revolutionaire rol in de natuurkunde speelden. Ondanks het grote verschil in karakter ontstond een nauwe band tussen Lorentz en Ehrenfest, die 27 jaar in
leeftijd verschilden.
Tussen hen vonden vele discussies plaats, bijvoorbeeld toen Einsteins theorie der zwaartekracht op 25 november 1915 zijn definitieve vorm kreeg en zij die probeerden te doorgronden. Over die algemene relativiteitstheorie wordt dan veel gecorrespondeerd tussen
Einstein, Lorentz en Ehrenfest. Die brieven zijn bewaard gebleven. Ondermeer de brief
van 10/11 januari 1916 [15], waarin Lorentz aan Ehrenfest meedeelt nu Einsteins theorie van 25 november te begrijpen en Einstein ermee gefeliciteerd te hebben. Ehrenfest
antwoordt: ‘Uw opmerking – ik heb Einstein gefeliciteerd met zijn briljante resultaten –
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6. Onthulling in
1933 van het
Lorentz-poortje, de
ingang van het
toenmalige Instituut
voor Theoretische
Natuurkunde, dat
plaats heeft gemaakt
voor nieuwbouw, nu
onderdeel van het
Kamerlingh Onnes
Gebouw. Het poortje
zelf is verplaatst en
geeft nu toegang tot
de Lorentzcollegezaal. [18]

heeft eenzelfde betekenis voor mij als wanneer de ene vrijmetselaar de andere herkent
aan een geheim teken’ [16]. Ehrenfest is dan nog bezig met het kritisch beschouwen van
de theorie, maar na een nieuwe brief van Lorentz is alles veel duidelijker. Einstein is
dankbaar voor Lorentz’ complimenten zoals uit een brief van 17 januari 1916 blijkt [16].
Kort na de voltooiing van de theorie was Einstein nog niet wereldberoemd. Dat kwam
pas toen de voorspelde afbuiging van licht door de aantrekkingskracht van de zon werd
waargenomen. Daarvoor is een zonsverduistering nodig, zodat een kleine positie-verschuiving van sterren aan het firmament naast de zon gemeten kan worden.
In 1919 deden twee Britse expedities dat en maakten op een bijeenkomst voorlopige resultaten bekend. Ze bevestigden Einsteins theorie. Einstein hoorde dat niet direct, maar
via een telegram van Lorentz op 22 september 1919 [15]. De verhoudingen tussen de wetenschappers van de bij de eerste wereldoorlog betrokken landen waren namelijk nog
ernstig verstoord. Op 21 december 1919 polste Lorentz Einstein voor een buitengewoon
hoogleraarschap in Leiden, hetgeen tot Einsteins acceptatie leidde en tot een oratie in
1920.
Naast de wetenschap vervulde Lorentz een aantal maatschappelijke functies. Zo was hij
van 1918 tot 1926 voorzitter van de Zuiderzeecommissie, die moest nagaan wat de effecten van een afsluitdijk op de waterstanden en stromingen in de Waddenzee zouden zijn
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[17]. Lorentz introduceerde een nieuwe wetenschappelijk gefundeerde methode voor de
berekening van de vereiste dijkhoogten. Bij de ramp in 1953 zijn de dijken inderdaad
hoog genoeg gebleken.
Verder was Lorentz van 1923-1928 eerst lid en later voorzitter van de Volkenbonds-commissie voor intellectuele samenwerking, die ondermeer beoogde weer goede verhoudingen tussen wetenschappers van alle landen te kweken.
Na een korte ziekte overleed Lorentz begin 1928. De begrafenis maakte veel indruk, de
telegraafdienst werd in het hele land voor drie minuten gestopt. Bij de begrafenis spraken Ehrenfest, Rutherford, Langevin en Einstein. Duizenden mensen hadden de rouwstoet gadegeslagen [1].
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Inleiding
Hematopoietische stamceltransplantatie wordt al meer dan 30 jaar succesvol toegepast
bij de behandeling van hematologische ziekten. De laatste jaren is duidelijk geworden
dat stamceltherapie ook kan worden toegepast bij niet-hematologische aandoeningen in
het kader van orgaan- en weefselherstel. Dit hangt samen met het besef dat zich in het
beenmerg naast hematopoietische stamcellen ook andere stamcellen bevinden, zoals endotheel voorlopercellen en mesenchymale stamcellen, die betrokken zijn bij natuurlijke
regeneratieprocessen van het vaatstelsel en die o.m. kunnen worden ingezet ter behandeling van vaatlijden en andere aandoeningen, zoals van bot en kraakbeen. In dit overzicht wordt de adulte stamceltherapie besproken.
Wat is een stamcel?
Een stamcel is een cel die over het vermogen beschikt zichzelf te vermenigvuldigen en in
stand te houden, veelal gedurende het gehele leven van een organisme. Deze eigenschap
wordt ‘self-renewal’, zelfvernieuwend vermogen, genoemd. Onder de juiste condities of
onder invloed van de juiste signalen kunnen stamcellen zich differentiëren in gespecialiseerde functionele eindcellen waaruit een organisme is opgebouwd. Deze gedifferentieerde cellen vervullen specieke functies in de verschillende weefsels en vormen hartcellen, huidcellen, zenuwcellen, enz. De belangrijkste eigenschap van stamcellen is het
vermogen tot functionele in vivo repopulatie. Dit principe is aangetoond voor hematopoietische stamceltransplantatie, waarbij stamcellen afkomstig uit het beenmerg van een
donor getransplanteerd worden naar een ontvanger. Deze ontvanger behoudt gedurende het gehele resterende leven bloedcellen afkomstig van de getransplanteerde donor.
Wanneer vervolgens stamcellen afkomstig uit het beenmerg van de primaire ontvanger
worden getransplanteerd naar een secundaire ontvanger, zal ook deze levenslang bloedcellen van donor origine hebben. Met deze zogenaamde secundaire transplantatie wordt
het zelfvernieuwend vermogen van stamcellen aangetoond.
Embryonale stamcellen zijn afgeleid uit de zogenaamde interne celmassa, dat onderdeel
uitmaakt van het vroege embryo en ook wel blastocyste wordt genoemd. Na de innesteling in de baarmoeder kunnen deze cellen zich differentiëren in de verschillende kiembladen (ectoderm, mesoderm, endoderm), waaruit zich de weefsels en organen vormen.
Embryonale stamcellen uit de interne celmassa kunnen onder specifieke kweekcondities
in een weefselkweek blijven voortbestaan en kunnen zich langdurig delen zonder dat hun
stamceleigenschappen verliezen. Onder invloed van specifieke differentiatie inducerende
factoren kunnen zij zich ontwikkelen tot cellen van de verschillende weefsels. Het is vanwege deze eigenschappen dat de verwachting is ontstaan dat uiteindelijk alle gewenste
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weefseltypen kunnen worden gemaakt vanuit menselijke embryonale stamcellen.
Tegenover de embryonale stamcellen wordt ook wel het begrip adulte stamcel gebruikt.
Dit zijn ongedifferentieerde stamcellen die voorkomen in weefsels en die het zelfvernieuwend vermogen hebben behouden in een bepaalde weefselspecifieke richting en
ook het vermogen bezitten om uit te rijpen tot alle cellen van dat weefsel. Tijdens de
ontwikkeling van de adulte stamcel tot rijpe eindcel vormen zich tussenstadia, ook wel
voorloper- of progenitorcellen genoemd, die gecommitteerd zijn in een bepaalde ontwikkelingsrichting. Thans bekende bronnen van stamcellen omvatten het beenmerg, het
hoornvlies, de retina, de hersenen, de spieren, lever, huid, het slijmvlies van de darm en
de pancreas. Ondanks uitgebreid onderzoek is de humane hematopoietische stamcel
nog steeds niet zuiver in handen te krijgen en het uiteindelijke criterium voor de stamcel blijft het vermogen tot in-vivo repopulatie na transplantatie.
Stamcellen die het vermogen hebben om zich te ontwikkelen in weefsels behorende tot
de drie verschillende kiembladen worden pluripotent genoemd. Embryonale stamcellen
behoren tot deze categorie. Recent zijn ook uit het weefsel van volwassen individuen
pluripotente stamcellen geïsoleerd die grote overeenkomsten vertonen met de embryonale stamcellen. Deze cellen worden wel beschouwd als een mogelijk alternatief voor het
gebruik van embryonale stamcellen. De therapeutische toepassing van deze celpopulaties wordt beperkt door de gebrekkige kennis over de kweekcondities, de eigenschappen
en door de zeer lage frequentie van voorkomen. Stamcellen in het beenmerg zijn een
voorbeeld van multipotente stamcellen die het vermogen hebben zich te ontwikkelen in
cellen die in weefsel of orgaan een specifieke functie kunnen uitoefenen.
Plasticiteit
Gedurende lange tijd werd algemeen geaccepteerd dat adulte stamcellen irreversibel zijn
gecommitteerd tot ontwikkeling tot het weefsel waaruit ze zijn ontstaan. Recent onderzoek echter suggereert dat adulte stamcellen afkomstig uit een bepaald weefsel zich ook
kunnen ontwikkelen tot gespecialiseerde cellen van een ander weefsel. Deze eigenschap
wordt stamcelplasticiteit genoemd. Beenmergstamcellen staan in dit concept centraal.
Zo is bijvoorbeeld aangetoond dat gezuiverde hematopoietische stamcellen afkomstig
uit het beenmerg van proefdieren (muizen) in staat zijn zich te ontwikkelen tot volwaardige functionele hepatocyten. Deze experimenten werden uitgevoerd in proefdieren met
een congenitale en lethale leverenzymdeficiëntie. Wanneer proefdieren werden getransplanteerd met beenmergcellen of gezuiverde stamcellen vormde zich nieuw functioneel
leverweefsel en kon het overlijden ten gevolg van leverfalen worden voorkomen. In een
andere studie bij muizen werd een myocardinfarct veroorzaakt door ligatie van een
kransslagader. Vervolgens werden beenmergcellen of gezuiverde beenmergstamcellen ingespoten op de overgang van het geïnfarceerde en gezonde myocard. Dit resulteerde in
een functionele verbetering van de hartfunctie (ejectiefractie), door mechanismen die
thans nog niet zijn opgehelderd. Deze proefdierstudies laten zien dat onder bepaalde
condities cellen in het beenmerg zich kunnen ontwikkelen tot functionele, niet hematopoietische cellen.
Deze dierexperimentele waarnemingen worden ondersteund door observaties bij patiënten die orgaantransplantatie of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Bij patiënten die allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan zijn donorcellen aangetroffen
in een aantal niet-hematopoietische weefsels, zoals skelet, spieren en centraal zenuwstel
en lever. Bij mannelijke patiënten die een harttransplantatie ondergingen van een vrouwelijke donor, werden mannelijke hartspiercellen en endotheelcellen waargenomen. Dit
suggereert dat zich in het beenmerg cellen bevinden die het vermogen hebben zich te
ontwikkelen tot gespecialiseerde cellen van een ander weefsel.
Verschillende verklaringen zijn gesuggereerd voor dit verschijnsel van plasticiteit. In het
genoemde dierexperimentele model voor leverfalen, bleek de werkzaamheid van stamceltransplantatie te berusten op fusie tussen hepatocyten van ontvanger origine en heStamcelbehandeling: feiten en beloften
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Plasticiteit van beenmerg-stamcellen (C. Holden en G. Vogel, Science 296, 2126 (2002)).
matopoietische cellen van donororigine In een aantal andere diermodellen kon de mogelijkheid van fusie als verklaring worden uitgesloten. Het begrip plasticiteit in de strikte
zin van het woord heeft betrekking op eigenschappen van één cel en impliceert de genetische reprogrammering of transdifferentiale van die cel. Slechts weinig studies echter
hebben de klonale eigenschappen van de getransdifferentieerde cellen aangetoond. Verschillende elkaar tegensprekende publikaties zijn hierover verschenen. Zo is in één dierexperimentele studie aangetoond dat één beenmerg-stamcel in staat is de epitheliale
weefsels van lever, long, tractus digestivus en huid te vormen. In een andere studie werd
na single-stamcel transplantatie uitsluitend repopulatie in het beenmerg waargenomen
en werden geen donorcellen aangetroffen in niet-hematopoietische weefsels zoals de
hersenen, de darmen, de lever en spier. Een andere mogelijkheid betreft de aanwezigheid van pluripotente stamcellen in het beenmerg, die gelijkenis vertonen met embryonale stamcellen. De aanwezigheid van dergelijke cellen is beschreven in het postnatale
beenmerg en ook in navelstrengbloed. De frequentie van deze cellen is buitengewoon
laag en het is nog niet duidelijk of dit een primaire cel vertegenwoordigd of dat de pluripotente eigenschappen het gevolg zijn van epigenetische veranderingen ten gevolge van
de kweekprocedure. Plasticiteit kan ook worden verklaard door de aanwezigheid van verschillende weefselspecifieke stamcellen in het beenmerg. Naast hematopoietische stamcellen zijn in het beenmerg ook endotheliale voorlopercellen en mesenchymale stamcellen beschreven. Samengevat kan worden gesteld dat trans-differentiatie van somatische
stamcellen voorkomt in een buitengewoon lage frequentie, weefselschade vereist, het gevolg kan zijn van fusie, een selectief groeivoordeel vereist om het nieuwe fenotype te expanderen en dat de biologische en functionele betekenis nog onduidelijk is.
Huidige toepassingen van stamceltherapie
1. Hematopoietische stamceltransplantatie
Verreweg de meeste ervaring bestaat met de hematopoietische stamceltransplantatie. Bij
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de allogene beenmergtransplantaties werd gebruik gemaakt van broers of zusters als stamceldonor. Sedert enige tijd worden ook andere stamcelbronnen gebruikt voor allogene
transplantaties. Dit betreft het gebruik van cytokine gemobiliseerde stamcellen die met
behulp van een leukafereseprocedure uit het bloed kunnen worden geoogst. De hoeveelheid stamcellen die op deze wijze kan worden verkregen is 5-10 maal hoger dan vanuit
beenmerg en het hematologische herstel na deze zogenaamde perifere bloedstamceltransplantatie is aanmerkelijk sneller dan na transplantatie met beenmerg. Perifeer bloedstamceltransplantatie heeft daarom thans de voorkeur en heeft het gebruik van beenmerg als stamcelbron verdrongen, zowel in de autologe als in de allogene toepassing.
Voor patiënten die niet beschikken over een familiedonor kan ook gebruik worden gemaakt van niet-verwante stamceldonoren. In een wereldwijde registry (Bone Marrow Donors Worldwide) zijn thans meer dan 7 miljoen donoren opgenomen, die verklaard hebben tot een dergelijke stamceldonatie bereid te zijn. Deze donoren worden gerangschikt
op basis van weefseltypering en geselecteerd op basis van de overeenkomsten tussen de
weefseltypering van donor en ontvanger. Ook bij de onverwante stamceltransplantatie
wordt de beenmerg als stamcelbron geleidelijk aan vervangen door cytokine gemobiliseerd perifeer bloed. Deze laatste vorm van transplantatie is in Nederland sedert kort
ook toegestaan.
Een derde stamcelbron voor onverwante transplantatie vormt navelstrengbloed. Dit wordt
geoogst onmiddellijk na de geboorte van de placenta en na afname van een kleine hoeveelheid bloed ten behoeve van veiligheidstesten en weefseltypering, gecryopreserveerd in
de dampfase van vloeibare stikstof. Het voordeel van navelstrengbloed op andere stamcelbronnen is dat het oogsten onmiddellijk ter beschikking is, dat het onschadelijk is
voor de donor, dat de donor nog niet aan virusinfecties is blootgesteld en dat het transplantaat op electieve basis naar het transplantatiecentrum kan worden vervoerd. Nadeel
van het gebruik van navelstrengbloed is de beperkte hoeveelheid stamcellen in het transplantaat en het ontbreken van back-up materiaal. Ten behoeve van opslag van navelstrengbloedtransplantaten zijn in de hele wereld banken opgericht. In totaal zijn thans
meer dan 225.000 transplantaten opgeslagen. Met steun van de overheid is ook in Nederland een bank opgericht (Stichting Eurocord Nederland), waarin thans 3.000 transplantaten zijn opgeslagen. De resultaten van allogene stamceltransplantaties worden bepaald
door de leeftijd van de ontvanger, de mate van overeenstemming in weefseltypering tussen donor en ontvanger en de onderliggende ziekte.
2. Mesenchymale stamceltherapie
In het beenmerg bevinden zich mesenchymale stamcellen, ook wel bekend als marrow
stromal cells (MSC). Dit betreft een heterogene populatie van cellen die in staat zijn zich
in verschillende mesenchymale richtingen te ontwikkelen. Zo kunnen MSC’s uitgroeien
tot fibroblasten, adipocyten, osteocyten en chondrocyten. In dierexperimentele transplantatiemodellen kunnen MSC’s zich in vivo ontwikkelen tot bot, kraakbeen, vetweefsel en mogelijk ook tot spierweefsel en pezen. MSC’s vormen ook een belangrijke component van de micro-omgeving in het beenmerg, waar hematopoietische stamcellen zich
kunnen ontwikkelen tot rijpe cellen. MSC’s komen voor in postnataal beenmerg en er
zijn aanwijzingen dat de frequentie van deze cellen afneemt met de leeftijd. De MSCfrequentie in het beenmerg van een pasgeborene is berekend op 1:10.000, terwijl dat in
een 80-jarige individu is afgenomen tot 1:2.000.000. Na allogene stamceltransplantatie is
de frequentie van MSC’s sterk afgenomen. Deze waarnemingen vormen de basis voor de
klinische toepassing van in vitro geëxpandeerde MSC’s in de context van hematopoietische stamceltransplantatie.
3. Klinische studies
Initiële fase I studies hebben laten zien dat MSC’s afkomstig uit beenmerg in een periode van 4-7 weken kunnen worden geëxpandeerd en toegediend aan patiënten met hematologisch maligne aandoeningen. Infusies van 50x106 MSC’s werden goed verdragen
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zonder dat bijwerkingen werden waargenomen. In een fase I-II studie bij patiënten met
borstkanker werden autologe MSC’s uit een beenmerg aspiraat van 25 ml geëxpandeerd
in 3-7 weken tot aantallen liggend tussen de 5 en 35 x10 6 per kg lichaamsgewicht. Deze
studies laten de feasibility en veiligheid van MSC-therapie zien en vormen de basis voor
fase II en III studies om de klinische werkzaamheid te onderzoeken.
Allogene stamceltransplantatie is toegepast bij kinderen met osteogenesis imperfecta, als
een vorm van mesenchymale stamceltransplantatie. Bij 3 van de 5 patiënten werden osteoblast en van donororigine engraftment waargenomen in het ontvanger beenmerg na
transplantatie. Er werd ook een afname in het aantal fracturen alsmede een vermindering van een groeiachterstand gemeld. Deze studies suggereren dat osteoblast engraftment voor deze klinische verbetering verantwoordelijk zou zijn, alhoewel nog onduidelijk is of mesenchymale stamcel engraftment verantwoordelijk is voor de gerapporteerde
klinische verbetering.
Dierexperimentele studies suggereren dat co-transplantatie van mesenchymale stamcellen het hematologisch herstel na transplantatie aanmerkelijk kan bevorderen. Op basis
hiervan worden klinische studies verricht met name in de setting waarin hematopoietische reconstitutie vertraagd is. Dit is met name het geval na navelstrengbloedtransplantatie. Omdat de frequentie van mesenchymale stamcellen in de navelstreng bijzonder
laag is, wordt hierbij gebruik gemaakt van haplo-identieke mesenchymale cellen afkomstig van het beenmerg van één van de ouders. Er zijn thans nog geen klinische gegevens
over de werkzaamheid van deze benadering. Ook bij haplo-identieke stamceltransplantatie wordt cotransplantatie met mesenchymale stamcellen toegepast ter bevordering van
het hematologisch herstel. In het LUMC zijn thans drie patiënten volgens dit protocol
behandeld die allen een snel hematologisch herstel laten zien. Definitieve conclusies
over de werkzaamheid van deze behandeling vereisen echter nog aanvullende studies.
Een andere belangrijke eigenschap van mesenchymale stamcellen is het vermogen tot
modulatie van immuunresponsen. T-cel proliferatie in-vitro kan door MSC’s volledig
worden onderdrukt en er zijn ook aanwijzingen dat MSC’s in vivo immuunsuppressief
kunnen werken. Uit klinische pilotstudies werd eveneens gesuggereerd dat het optreden
van acute en chronische Graft versus Host ziekten na allogene stamceltransplantatie zou
kunnen verminderen door co-infusie van geëxpandeerde MSC’s. In één anecdotische case report is de infusie van MSC’s toegepast, ter behandeling van ernstige refractaire acute Graft versus Host ziekte na allogene stamceltransplantatie. MSC-therapie leidde tot
een significante en permanente onderdrukking van een Graft versus Host ziekte. Gerandomiseerde studies om de veiligheid en werkzaamheid van MSC-therapie ter behandeling van Graft versus Host ziekte verder te onderzoeken, zijn thans gaande.
3.1 Stamceltherapie bij hartschade
Studies bij muizen suggereren dat intramyocardiale injectie van beenmergcellen in de
omgeving van een acuut myocard infarct kan leiden tot regeneratie van hartspierweefsel
en bloedvaten. Deze regeneratie gaat gepaard met functionele verbetering en leidt tot
een toename van de ejectiefractie. Op basis van deze waarnemingen zijn op grote schaal
humane pilotstudies verricht waarbij beenmergcellen werden ingespoten direct in het
myocard danwel in de betreffende kransslagader. Ook hier werd verbetering van de ejectiefractie, een toename in de perfusie van de linkerventrikel, danwel een afname in infarct grootte gezien. In deze studies werden beenmergmononucleaire cellen ingespoten
dan wel semigezuiverde stamcelpopulaties (CD34 geselecteerde cellen). In een recente
gerandomiseerde studie werd onderzocht of de intracoronaire infusie van de autologe
beenmergcellen kon leiden tot verbetering van de linkerventrikel ejectiefractie na 6
maanden. Patiënten met een acuut myocardinfarct werden in deze studie gerandomiseerd en kregen optimale post-infarct medische behandeling, al dan niet in combinatie
met intracoronaire injectie van autologe beenmergcellen, 5 dagen na het infarct. In vergelijking met controlepatiënten werd bij de patiënten behandeld met beenmerg een toename gezien van 6% in de linkerventrikel ejectiefractie. Er werden geen ernstige bijwerStamcelbehandeling: feiten en beloften
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kingen waargenomen, zoals ritmestoornissen of restenose van de stent. Deze resultaten
suggereren dat intracoronaire injectie van autologe beenmergcellen een verbetering in
de linkerventrikel systolische functie teweeg kan brengen bij patiënten met een acuut
myocardinfarct. Inmiddels zijn de resultaten van 4 andere gerandomiseerde studies gepubliceerd, die geen verschil dan wel een geringe verbetering in ejectiefractie laten zien.
Stamceltherapie bij hartschade dient daarom nog steeds als experimenteel te worden beschouwd. Er zijn geen aanwijzingen dat de ingespoten stamcellen zich kunnen differentiëren tot hartspiercellen en en de waargenomen verbetering zou het gevolg kunnen zijn
van ‘remodeling’ van littekenweefsel of door vorming van bloedvaten waardoor reversibel beschadigd endogeen myocardweefsel zich kan herstellen. Toekomstige studies zullen zich richten op het selecteren van celpopulaties die een rol spelen bij het reparatieproces na een hartinfarct en op de selectie van patiënten die hier baat bij zouden
kunnen hebben.
3.2 Stamceltherapie ten behoeve van vasculogenese
Naast de hematopoietische stamceltherapie is het bevorderen van vasculogenese de
meest veelbelovende niet-hematopoietische toepassing van stamceltherapie. In een gerandomiseerd onderzoek in Japan is de werkzaamheid van stamceltherapie ter behandeling van perifeer vaatlijden overtuigend aangetoond. In deze studie werden beenmergmononucleaire cellen geïnjecteerd bij patiënten met ernstig bilateraal perifeer vaatlijden.
Patiënten kregen in één been beenmergcellen geïnjecteerd, terwijl in het andere been
(controlebeen) perifere bloedcellen van dezelfde donor werden ingespoten. De injectie
van autologe beenmergcellen leidde tot vorming van nieuwe bloedvaten en tot klinische
verbetering waaronder een verbetering van de loopafstand, vermindering van pijn en genezing van open wonden. De mechanismen die ten grondslag liggen aan deze verbetering
zijn nog niet duidelijk en omvatten het vormen van nieuwe bloedvaten vanuit endotheel
voorlopercellen of de uitscheiding van pro-angiogene factoren uit beenmergcellen, waardoor endogene regeneratie van bloedvaatjes wordt gestimuleerd. Ook in Nederland zijn
klinische studies gaande die suggereren dat injectie van beenmergcellen kan leiden tot
aanmerkelijke klinische verbetering bij geselecteerde patiënten met ernstig perifeer vaatlijden. In navolging van de studie in Japan zal ook in Nederland een gerandomiseerd
onderzoek worden opgezet.
Toekomstige behandeling met stamcellen
Er bestaan goede aanwijzingen dat beenmergbehandeling kan leiden tot klinische verbetering bij patiënten met hartfalen, myocardinfarct en bij patiënten met perifeer vaatlijden. Het lijkt eveneens duidelijk dat niet alle patiënten door een dergelijke benadering
zullen worden geholpen. In aanvullende studies zullen patiëntengroepen moeten worden geselecteerd die responderen op injectie van beenmergcellen. Ook zal uit verdere
klinische studies moeten blijken welke celpopulaties in het ingespoten beenmerg verantwoordelijk zijn voor het therapeutische effect en of het gaat om direct cellulaire effecten of de secretie van pro-angiogene factoren uit cellen in het beenmerg. Het zal duidelijk zijn dat de antwoorden op deze vragen verdere therapeutische ontwikkeling sterk
zullen beïnvloeden. Onder meer zou dit kunnen leiden tot injectie van geselecteerde en
in vitro geëxpandeerde celpopulaties, dan wel tot het identificeren van nieuwe pro-angiogene factoren die lokaal kunnen worden toegediend.
De indicatiegebieden voor mesenchymale stamceltherapie zullen in de komende jaren
verder worden onderzocht. Uit gerandomiseerde studies zal moeten blijken of mesenchymale stamceltherapie in de setting van allogene beenmergtransplantatie het hematologisch herstel kan bevorderen en of MSC-behandeling kan worden toegepast ter behandeling van acute Graft versus Host ziekte. Wanneer in-vivo immunomodulatie door
deze cellen inderdaad blijkt op te treden, zullen ook andere potentiële toepassingsgebieden tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. MSC-therapie zou o.a. kunnen worStamcelbehandeling: feiten en beloften
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den ingezet bij de behandeling van auto-immuunziekten. Verder wetenschappelijk onderzoek zal moeten leiden tot het identificeren van subsets van mesenchymale stamcellen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor bepaalde effecten danwel bijwerkingen.
Preklinische studies laten zien dat MSC-behandeling ook kan worden ingezet tot vorming van bot en kraakbeen of andere vormen van in-vivo weefselherstel. In een aantal
diermodellen is reeds aangetoond dat MSC’s segmentele botdefecten kunnen repareren,
wanneer de cellen worden geladen op een extracellulaire matrix. Ook is waargenomen
dat intra-articulaire injectie van autologe MSC’s in een kraakbeendefect kan leiden tot
volledig kraakbeenherstel. MSC’s zijn reeds toegepast bij patiënten met osteo-arthritis in
pilotstudies. In de komende jaren zal de werkzaamheid van MSC-behandeling ten behoeve van bot- en kraakbeenherstel verder worden onderzocht.
Een zeer belangrijke plaats in de regeneratieve geneeskunde van de toekomst zal worden
ingenomen door het zuiveren en het expanderen van insuline-producerende betacellen.
Humane insulineproducerende cellen kunnen in vitro worden gekweekt vanuit precursorcellen, met name vanuit zogenaamde ‘pancreatic duct cells’. Deze ductale cellen zouden functioneren als voorlopercellen voor de gedifferentieerde betacel, daartegenover
staat de opvatting dat de replicatie met name zou plaatsvinden vanuit bestaande betacellen. In vitro amplificatie van betacellen uit humaan pancreasweefsel zal moeten leiden tot voldoende aantallen betacellen om klinische toepassing mogelijk te maken. Dat
is thans zeker nog niet het geval. De ervaring met klinische eilandjestransplantatie laat
zien dat dit kan leiden tot insuline-onafhankelijkheid en geeft de hoop dat dit in de toekomst ook mogelijk zal zijn met geëxpandeerde insulineproducerende cellen. Daarnaast
zal uit verder onderzoek moeten blijken of het mogelijk is insulineproducerende betacellen te differentiëren vanuit beenmergcellen.
Stamceltherapie vanuit een mogelijke nieuwe strategie in de behandeling van neurologische aandoeningen en neurodegeneratieve ziekten. Neurale stamcellen zijn geïdentificeerd in verschillende species waaronder ook de mens. Analoog aan de hiërarchie in het
hemapoietische systeem zijn stamcellen voorgesteld die zich kunnen ontwikkelen in verschillende vormen van gecommitteerde voorlopercellen.Vanuit deze gedachte is het
beeld ontstaan dat de hersenen zich ontwikkelen vanuit een populatie van zelfvernieuwende multipotente stamcellen die gedurende het gehele leven aanwezig blijven. De mogelijkheid om neurale stamcellen in-vitro te expanderen heeft geleid tot hoge verwachtingen voor neurale stamcelvervangingstherapie ter behandeling van een groot aantal
neurologische aandoeningen, waaronder traumatische laesies, de ziekte van Parkinson
en lateraal sclerose (ALS). Alhoewel de resultaten van sommige dierexperimentele modellen bemoedigend zijn, staat de klinische stamceltherapie hier nog in de kinderschoenen en moeten veel studies nog als preliminair worden aangemerkt.
Het is duidelijk dat in de komende jaren talloze nieuwe behandelingen naar de kliniek
zullen worden gebracht teneinde de veiligheid, toepasbaarheid en klinische effectiviteit
van stamceltherapie in een groot aantal verschillende aandoeningen en systemen te onderzoeken. Daarnaast zal er grote behoefte zijn aan inzicht in de mechanismen die hieraan ten grondslag liggen. Een koppeling tussen het fundamentele onderzoek naar weefselspecifieke differentiatieroutes, het celbiologische onderzoek naar differentiatie en
expansie, gekoppeld aan het translationele en klinische onderzoek zal hierbij onontbeerlijk zijn.
Met toestemming van de auteur en van de uitgever is deze bijdrage overgenomen uit: Het
Medisch Jaar 2005 (p. 70-81), dat is verschenen onder redactie van dr J.N. Keeman, prof.
dr P.W. de Leeuw, dr J.A. Mazel en prof. dr F.G. Zitman en uitgegeven door uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum te Houten.
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CONFLICTS IN THE GENOME
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Abstract
Genomic parasites are present in virtually all species and often in large numbers. As a
rule they seem to have a long life, although negative effects on the individual host diminish over time. Genetic systems exhibit both features that promote genomic parasitism and that prevent it. The most important features promoting parasitism are sex and
interindividual somatic fusion. Powerful mechanisms that prevent genomic parasitism
are meiotic segregation and recombination, somatic incompatibility systems, and various
molecular processes that suppress transposon activity.
Introduction
Since several decades evolutionary biologists are well aware that the genome is not a collection of genes working harmoniously towards their common goal, the successful development and functioning of the individual organism. Examples of ‘selfish’ or ‘parasitic’ genes − elements in the genome with harmful effects on the organisms that carry
them, but nevertheless capable of maintaining themselves in the genome over many generations (Werren et al., 1988) − are now well-known. They are of considerable evolutionary interest since they represent agents that cause maladaptation and apparently escape
mechanisms that ought to prevent their occurrence or promote their quick removal.
Their existence invites questions regarding the level of ‘genetic parasitism’ that can be
tolerated by a species, how genetic systems are designed to minimize the threat they impose and how possible countermeasures evolve. I will discuss a few examples of genomic ‘parasites’. I proceed to consider the questions how common they are, for how long
they manage to stay and how we understand their ability to spread despite negative effects on their host’s fitness. I then go on discussing features of genetic systems that promote or prevent the occurrence of genomic parasites, and finally I discuss some general
ideas about cooperation in the genome.
Some examples of genomic conflict
Because of the limited space and focus on general principles, I limit myself to a few of
the better known classes of genomic parasites in eukaryotes, with some regret totally omitting interesting phenomena of genomic parasitism in prokaryotes.
Transposable elements
Transposable elements (TE’s) are segments of mobile DNA that are able to move through
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the genome. Many of them contain the genes necessary for their own replication, others
depend partly on enzymes provided by other TE’s. They have been found in every species
in which they have been looked for and often occur in huge numbers, making up at least
10 - 20% of the genome. By their act of transposition (inserting a copy somewhere else in
the genome), active transposons may accumulate in the genome and induce chromosomal changes and rearrangements. They are therefore likely to have played an important
role in evolution. Their occurrence in extremely high copy numbers and their lack of genes
coding for structural proteins that function in the host’s phenotype, strongly suggest a
status of parasitic DNA. However, it is at present not quite clear whether they all
should solely be viewed as genomic parasites. Different regions of the genome may
show widely different TE densities. For example, a 525-kb (1 kilobase (kb) is a sequence of 1000 bases, the basic units of DNA) region on the human X chromosome
has a TE density of 89 %, while the four homeobox gene clusters contain regions of
about 100 kb with less than 2% TE’s (The Genome International Sequencing Consortium, 2001). A particular class of TE called SINEs (Short INterspersed Elements)
seems particularly frequent near actively described genes, perhaps suggestive of some
useful function (op. cit).
Segregation Distorters
An allele or chromosome is a segregation distorter if it is recovered in excess of 50% of
the gametes from heterozygous parents. Another term for segregation distortion is meiotic drive, since it is the fair meiotic segregation which is corrupted, at least when segregation distortion occurs in the sexual cycle. The best-studied systems are SD in Drosophila melanogaster, the t-haplotype in Mus musculus and Mus domesticus, and Sk in
Neurospora intermedia. When a driving gene is on a sex chromosome, the segregation distortion results in a skewed sex ratio, an easily recognized phenotype. Detection of segregation distortion on an autosome depends on the presence of an associated phenotypic effect. Many segregation distorters may go unnoticed because of the lack of such a
phenotypic effect. The exception is formed by fungi with ordered asci, where every instance of segregation distortion in principle has a phenotype, as explained below. Many
genetic aspects of segregation distortion are reviewed in Lyttle (1991). All well-studied
systems appear to consist of two components, a gene coding for a toxin and a second
gene providing the antidote to the toxin. A meiotic drive complex consists of a tightly
linked combination of a toxin production (or ‘killer’) allele at the toxin locus and an antidote production allele at the immunity locus. A wild type chromosome would have the
linked combination of a non-killer allele at the toxin locus and a sensitive allele at the
immunity locus. A third type of chromosome, the non-killer allele linked to the antidote allele, would represent a resistant chromosome type that does not cause segregation
distortion but prevents distortion when heterozygous with a distorter chromosome. The
fourth type of chromosome, the killer allele linked to the sensitive allele, is not observed because it is suicidal.
Simple population genetic arguments predict that whenever segregation distortion results in an increase in absolute number of progeny carrying the driving allele from a
heterozygous parent, the distorter will increase in frequency, even when it is associated
with detrimental effects on the individual organism, provided the fitness loss is not too
severe. This justifies interpreting segregation distorters as genomic parasites. Both SD
and the t-haplotypes are associated with clear fitness costs to individuals that are homozygous for the distorter allele. The population genetics of segregation distortion in
fungi (‘spore killing’) is fundamentally different. Fungi have a haploid life cycle, in
which the meiotic products are the offspring from a cross. Meiotic drive here implies
basically killing up to 50% of the sibs. Therefore, spore killer genes have only an extremely weak selective advantage when rare and the occurrence of fungal spore killers is
therefore not yet understood.
Evolutie van genetische transmissie

91

Diligentia

Fig.1. Spore killing in the fungus Podospora anserina. Rosettes of asci containing sexual
spores. A: each ascus normally contains 4 spores, the haploid products of a single and
independent meiosis. B: meiotic drive is observed as ‘spore killing’, selective abortion of half
of the spores. C: the two aborted spores are killed early in their development. In a sample of
100 natural isolates from Wageningen at least 6 different genetic spore killing systems have
been detected (Van der Gaag et al., 2000).
Cytoplasmic male sterility
Cytoplasmic male sterility (CMS) is the maternally-inherited inability to produce functional male gametes in individuals from an otherwise hermaphroditic species. The phenomenon has been described almost exclusively in plants and occurs in some 5% of the
flowering plants. Theoretical analysis predicts that CMS may be maintained in natural
populations if female (i.e. male sterile) plants have a higher reproductive success than
hermaphrodites (Frank, 1989). In almost all cases investigated, the male sterility mutation appeared to be located in the mitochondrial genome. A CMS mutation is selected
if it enhances female fitness, irrespective of its effects on male fitness because it is not
transmitted via male gametes anyway. But the individual fitness of male-sterile plants is
likely to be lower than that of hermaphrodites because it lacks successful male gametes.
Thus a CMS gene can be qualified as parasitic or selfish because it may spread in a population despite negative effects on individual fitness.
Mitochondrial plasmids
Generally, fungal growth is indeterminate and can be extended ‘indefinitely’ in the lab
by means of successive inoculations onto fresh substrate. However, in several fungi belonging to the ascomycete genera Podospora, Neurospora and Aspergillus senescence has
been described. When started from a single spore, a mycelium (the fungal soma consisting of a multinucleate hyphal network) expands at a constant rate during a characteristic period, which is followed by progressive slowing down of growth, a decline in fertility and finally death. This process is associated with increasing titers of small DNA
molecules in the mitochondria and increasing disruption of normal mitochondrial functioning. For reasons that are not yet fully understood, mitochondria that have been rendered dysfunctional by actions of these mitochondrial plasmids proliferate rapidly within the mycelium and gradually displace functional mitochondria containing wild type
mtDNA molecules. Thus we have a situation typical of genomic parasites: mitochondrial mutations at a selective advantage at the level of mitochondria but associated with
a disadvantageous phenotype at the level of the fungal individual. However, the latter
qualification should perhaps be treated with some caution, since a clear fitness disadvantage of senescence under natural conditions has yet to be demonstrated.
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Intragenomic conflict may allow the spread of parasitic genes
A general framework for understanding the occurrence of parasitic genes is based on the
concept of intragenomic conflict (Cosmides and Tooby, 1981; Hurst et al., 1996). Natural
selection works whenever there is differential reproductive success among hereditary variants. Those variants with the highest reproductive success will be selected, i.e. are expected to increase in relative frequency. However, organisms are in some sense like Russian dolls, nested hierarchies of replication levels, at many of which natural selection can
occur.

Fig. 2. Life is organized as a hierarchy of
replication levels. At each level natural selection
is operating. Cooperation among lower level
units affects success at higher levels.

Thus natural selection may operate between organisms, but also between cells within an
organism and between genetic elements within its cells. For example, selection favours
genotypes that contribute to greater individual reproductive success, but within an individual it may favour certain cell type variants that continue to replicate while their colleagues have stopped proliferating. The resulting tumour indicates the success of the mutant cell type, but not of the individual organism in which it occurs. Similarly, within
cells certain mitochondrial variants may outreplicate the resident type, not necessarily to
the benefit of the cell or the multicellular individual. Examples are mitochondrial petite
mutations in yeast and mitochondrial plasmids in fungi that are associated with senescence. Whenever a trait is favoured at one level but selected against at a higher level, intragenomic conflict occurs. Transposable elements are favoured because their intra-genomic replication rate is higher than that of ‘normal’ genes, but disfavoured because of
the costs they impose on the organism. Segregation distorters are favoured because of
their enhanced segregation, but disfavoured because of their deleterious effects on the
phenotype of the individuals carrying a distorter gene. Mitochondrial male sterility genes
are selected because, despite their adverse effects on male function, they favour female
fitness and therefore enhance their own fitness relative to wild type mitochondria because they are maternally transmitted. The balance of selection forces on mitochondrial senescence plasmids is still poorly understood, but also here some advantage at some level
of the genetic system must compensate the disadvantage at the organismal level.
A short discussion on terminology is perhaps relevant here. As is clear from the examples mentioned, in intragenomic conflicts we tend to view the highest level involved as
the focal level, from which we judge the net result of natural selection working at several levels simultaneously. This is also apparent from the terminology used: a gene is paEvolutie van genetische transmissie
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rasitic or selfish if its effect on the individual is negative, while being positive at some
lower level, like a mutation promoting the occurrence of a certain tumor. On the other
hand, a mutation that would be more effective in suppressing tumor development would
be selected at the individual level and selected against at the lower cellular level. Logically, this could also be viewed as an intragenomic conflict, but such a mutation would
not be called parasitic or selfish, but would be viewed as adaptive. Clearly, adaptive means adaptive to the higher level, at least up to the level of individual. One may of course also consider conflicts of natural selection between still higher levels, say between individual and population, and there a mutation with positive effects on individual fitness
but negative to the population would be a ‘parasitic’ mutation. The converse, an ‘altruistic’ mutation, would then be considered as ‘adaptive’. I am not so sure if the current
terminology is optimal, but this question brings me beyond intragenomic conflicts, the
subject of this paper.
Genomic ‘criminality’ figures
To what extent are genomes burdened with parasitic genetic elements? Just as with criminality in human communities , the answer to this question is difficult to give due to
an unknown amount of hidden, i.e. not officially registered, criminality. Unless identifiable on the basis of a typical DNA sequence, as is the case for many TEs, a parasitic
element in the genome can only be recognised if it is associated with a phenotypic effect,
otherwise it will remain unnoticed. And how long can parasitic genes play an active role
before (if ever) they are neutralised?
Transposons are very common and seem to be present in every species. The recent completion of the human genome sequencing project has allowed precise estimates of their
occurrence in the human genome. About 45% of the genome is currently recognized as
belonging to some class of transposable element. Much of the remaining ‘unique’ DNA
is probably also derived from ancient transposable element copies that have diverged
too far to be recognized as such. A large majority of TEs is not active anymore. Their ancestry and approximate age can be inferred by making use of the fact that they derive via
accumulation of random mutations from once active transposons. The sequence of the
ancestral active elements can be deduced from phylogenetic analysis of the now existing
sequences (The Genome International Sequencing Consortium, 2001). Most TEs appear to have extremely long lives, some lineages being at least 150 million years old. In general, once having become non-functional as a consequence of accumulated mutations,
TEs are cleared from the genome only very slowly, the process requiring tens of millions
of years.
Estimates of the frequency of occurrence of segregation distortion are very uncertain because they may often go without a phenotypic effect. For this reason it is understandable that an appreciable number of known cases of meiotic drive involve genes distorting
the sex-ratio. However, fungi in which the haploid nuclei resulting from meiosis are linearly arranged within an ascus provide unique opportunities to analyze abnormal segregation. Any meiotic drive system in such fungi will be observed as spore killing in a
cross between a driving and a sensitive strain: the degeneration and early abortion of half
the spores in a certain proportion of the asci (see Figure 1). Van der Gaag et al. (2000) reported that among 99 newly isolated Podospora anserina strains from Wageningen, 23%
contain a meiotic drive element; altogether at least 7 different meiotic drive systems were
identified in this population. Viewed in this way, segregation distortion can be concluded to be common. On the other hand, assuming that the number of coding genes per
genome is in the order of 104, the probability per locus of a segregation distorting allele
is in the order of 10-5, implying that non-Mendelian segregation at nuclear loci is rare.
Not much can be said about the age of the fungal meiotic drive systems, but molecular
data on the t-haplotype in mouse suggest that this distortion system arose at least 2 – 4
million years ago, predating the domesticus – musculus split (Hammer et al. 1989). It is
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still active as genomic parasite in 10 – 20% of the animals in these species.
As mentioned earlier, cytoplasmic male sterility is not uncommon among plants, in the
order of a few percent among the flowering plants. From what is known of the genetic
details of the mitochondrial sterility mutations, CMS must have evolved many times independently. Moreover, it is not uncommon that a single species, even a single population, contains several CMS systems.
As to the frequency of occurrence of mitochondrial plasmids, they seem to be very common in fungi, although in many cases without a clear phenotypic effect. If we limit our
attention to the plasmids that are associated with fungal senescence, it is quite significant that in Podospora anserina every natural strain isolated so far contains mitochondrial plasmids and is subject to senescence. In this case one might say that the whole species seems to have been taken over by a genomic parasite. In Neurospora, strains isolated
from some places, particularly from the Hawaiian Islands, have been shown to contain
senescence associated plasmids, although these populations appear to be polymorphic
for this factor. Some strains are infected, some are plasmid-free.
General features of genetic systems that allow or promote genomic parasitism
An essential aspect of the dynamics of parasitic mutations is the replication time scale
difference that frequently exists between different replication levels within an individual
organism. For example, cells may divide many times during a single individual generation, mitochondria divide many times during a single cellular generation, and mitochondrial plasmids may replicate many times during a single mitochondrial generation.
This provides the scope for short-term increase in frequency of a parasitic mutation during a single generation of the next higher level. However, its ultimate fate is linked to
that of the higher level, where selection may remove those units with lowered fitness due
to the effects of the parasitic mutation. It follows that under a strictly clonal or vegetative
regime of vertical transmission the evolutionary prospects of parasitic mutations are quite
limited. The population or species consists of a set of clones with no possibility of genetic exchange among them. In such a genetic system natural selection has an easy job
of weeding out those clones that carry the burden of parasitic genes. An example of a
system that comes close to this scheme is the budding yeast Saccharomyces cerevisiae,
when kept under conditions of exclusive asexual reproduction. Regularly petite mutations
do occur, enjoy their short-term success at the mitochondrial level, but disappear due to
the impaired growth of their carriers. However, the picture changes dramatically in genetic systems with the capacity for sex or somatic fusion. Both processes allow the transfer of genetic material from one line of descent to another, not unlike infectious transmission of microbes from a carrier to an uninfected individual. Therefore genetic systems
that involve sex and/or somatic fusion offer much better prospects for parasitic genes
because in principle their evolutionary fate is no longer exclusively coupled to that of
their carrier. They may ‘jump’ to other genetic lineages and under suitable conditions
spread through a population. Since almost all genetic systems known involve in one way
or another some form of sex or somatic fusion, we should now examine which features
have evolved in (para-)sexual systems to prevent or hinder the spread of parasitic mutations.
General features of genetic systems that prevent or hinder genomic parasitism
Meiotic Segregation and Recombination
The science of genetics rests on the basis provided by Mendel who discovered the regularities of genetic transmission of chromosomal genes in sexual crosses, the so-called
Mendelian Laws. One of these states that the members of a gene pair in a heterozygote
each are included in 50% of the gametes. An important consequence of this ‘Mendelian
Lottery’ is that the transmission probability of an allele is independent of the quality of
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its phenotypic effect. A heterozygous carrier transmits a mutation with a severe deleterious effect just as likely as the wild type allele. On the other hand, the lottery hinders
the spread of parasitic (or ‘selfish’) alleles that would combine an advantage at segregation with a negative effect on individual fitness. Indeed, a fair segregation mechanism
seems a prerequisite for adaptive evolution, since only then each allele, be it the ‘wild
type’ or a novel mutation, can be put to the test by natural selection at a higher replication level. The fair segregation of chromosomal genes results from the mechanistic machinery of meiosis. Meiosis guarantees an orderly segregation of chromosomes so that
every gamete receives the proper number and type of chromosomes, and at the level of
single loci it leads in heterozygotes to the production of as many gametes with one allele as with the other. However, as mentioned above, segregation distortion or meiotic
drive does occur, caused by selfish elements that are able to distort the segregation, both
at the level of chromosomes and at the level of alleles. Genic segregation distorters seem
to involve postmeiotic killing of (sister) meiotic products, but it should be noted that not
all species are vulnerable to this type of meiotic drive. Consider a distorter mutation A
that kills or inhibits other haploid cells of the same meiosis (i.e. cells not containing A).
Then the number of functional gametes produced will be halved. This seems to be the
basic mechanism of meiotic drive in the best described systems (Lyttle, 1991). It follows
that in species with external fertilization with little or no competition between sister gametes, there is no evolutionary advantage to the driving allele A. Indeed, if there is a cost
to distortion, the mutation A would not spread. Only in species with strong competition
between sister gametes, the mutation would have a chance, provided an individual with
only half the normal number of gametes is still fertile. This explains why typically segregation distortion in diploid animals only occurs in males.
Another aspect of meiosis which hinders the spread of parasitic genes is recombination.
The two component nature of a meiotic drive system (toxin and antidote) has two consequences. First, a novel distorter will not easily arise as it requires two mutations. Second, recombination in a double heterozygote will tend to disrupt the killer + immunity combination on the driving chromosome. It is probably not coincidental that the
well-known segregation distorters in Mus, Drosophila, and Neurospora all are located on
chromosomal segments with suppressed recombination close to the centromere.
In conclusion, the rigid machinery of fair meiotic segregation in conjunction with meiotic recombination is a severe hindrance for distorters to evolve. Whether meiotic recombination has evolved as a safeguard against distorters is difficult to say. Since species
exist that are not at risk for contracting genic distorters but still have recombination, this
scenario does not seem very likely. Examples are marine species with broadcast fertilization in which sperm are shed into water so that competition between sister gametes is
absent or very weak.
Uniparental Transmission of Cytoplasmic DNA
Because mitochondria and chloroplasts cannot be synthesized de novo, these organelles
must originate from pre-existing ones and they must be passed on to the next generation. A striking and fairly universal feature of cytoplasmic inheritance is uniparental
transmission: in the great majority of eukaryotic organisms the offspring from a cross inherit organelle genes from only one of the two parents, mostly the female. There is a remarkable variation in mechanisms of uniparental transmission among different organisms, indicating many instances of independent evolution. The transmission of
cytoplasmic genes from one parent can be blocked at any stage of sexual reproduction,
at gametogenesis, at fertilization, or postfertilization. A strict control of intracellular replication and subsequent segregation of cytoplasmic (mitochondrial and chloroplast) genomes at gametogenesis is not known to exist in present-day organisms, and indeed
would presumably be difficult to establish for multi-copy genomes whose replication is
not synchronized with that of the cell. Without control but with biparental transmission,
a mutant germline mitochondrial genome with replication advantage over the wild type
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genome would out-compete the latter and gain transmission to the majority of the gametes. This segregation advantage, if great enough, could outweigh negative effects on
the host’s fitness and spread through the population. Natural selection is thus expected
to favour variants that minimize the possibilities for spread of such deleterious cytoplasmic mutations. One possible mechanism is to restrict the role of transmitting cytoplasmic organelles to one of the parents. Although perhaps at first sight this would not
seem to represent fair transmission, in fact it is unbiased because each individual has
one father and one mother and therefore any mutation has equal chance of getting
transmitted. A deleterious mitochondrial mutation would not be expected to spread under uniparental transmission, because it would remain confined to the segment of the
population that is derived along the female line from the female in which the original
mutation occurred. The scenario for the evolution of uniparental inheritance has been
modeled by Hoekstra (1990) and Hurst & Hamilton (1992).
Genomic Anti-transposon Processes
A number of molecular genomic processes have been described that seem to function
as anti-transposon devices. In the fungus Neurospora, Eric Selker discovered repeat-induced point mutation (RIP). During the sexual phase of the Neurospora life cycle, in the
stage between fertilization and nuclear fusion, RIP efficiently detects duplicated DNA sequences (both linked and unlinked) and then modifies them by inducing mutations. As
a result the ‘ripped’ sequence is inactivated. Similar processes have been described in a
few other fungi as well.
More recently, RNA interference (RNAi) has been discovered and interpreted as a mechanism that (among other functions) suppresses transposon activity, specifically in the
germline, in nematodes, Drosophila, fungi and plants, and possibly also in mammalian
cells. RNA interference is the process where the introduction of double stranded RNA
(dsRNA) into a cell inhibits gene expression of the sequence that gave rise to the specific dsRNA molecules. Active transposons are expected to produce dsRNA. Transposons
often insert into genes and are transcribed into RNA. Most transposons have invertedrepeat sequences at their ends that, when transcribed into RNA, will hybridize to form
dsRNA.
Specific countermeasures against genomic parasites
Only a few genomic parasite systems have been investigated in sufficient detail to allow
some insight into the complexities of the genetic regulation of their activity, for example
the meiotic drive systems SD in Drosophila (Wu & Hammer, 1990) and t-haplotypes in
mouse (Lyttle, 1991). A general conclusion from these reviews is that both systems are
characterized by a high degree of genetic complexity with many different genes involved.
Moreover, both have a considerable evolutionary age, in the order of several million years.
The picture emerging than is that of a long-term co-evolution between the parasitic genes and the host genome, resulting in ever-increasing complexity. The burden in terms
of individual fitness losses seems bearable to the species, but of course there is a danger here of ascertainment bias: we observe only cases of species able to cope with the
genomic parasitism.
Conclusions and disciussion
Returning to the central theme of this paper, we may draw several conclusions. First, genomic parasitism is a widespread phenomenon, affecting almost all species in a significant way. Second, once established, a genomic parasite is not easily removed from the
genome and often remains present for a very long time, although not always in active
form. For example, comparing our own genome with a human society, we could say that
about 50% of the buildings are in use as prisons to contain outlaws (inactive TEs). Third,
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genetic systems are characterized by a number of features that make it difficult for genomic parasites to invade or to become very deleterious to their hosts. Fourth, every specific parasite that manages to invade a genome enters a co-evolutionary process in which
suppressive host mutations and subsequent parasite modifications that escape suppression are selected.
It has been suggested that this co-evolutionary game will end in a victory to the host because in terms of numbers of genes the host genome (the ‘parliament of the genes’,
Leigh 1977) vastly outnumbers the parasite, and the host genes are expected to cooperate in fighting the parasitic genes. Clearly, the short-term success of a parasitic gene depends on the competitive conditions at the replication level where it originates, which
is often a (small) sub-set of the host’s genome. It is questionable if the other genes at
this level might form a sufficiently powerful ‘parliament’. However, the parliament of genes might actually work in a different way, namely by drawing the parasitic genes themselves into its coalition. Consider the process of so-called compensatory evolution: following the introduction of a major deleterious mutation, fitness will generally recover to
its original level not by a specific reversion mutation but through selection of a series of
mutations that appear to be beneficial (i.e. enhance fitness) conditional on the presence
of the major deleterious mutation. An interesting consequence of such compensatory evolution is that actually the removal of the deleterious element is prevented or retarded,
because fitness is only compensated in the presence of the deleterious mutation. This
conditional aspect points to epistasis (or genetic cooperation): the selected mutations
‘cooperate’ with the parasitic gene to enhance individual fitness. In this way the originally parasitic gene has become an essential component of a genetically interacting set of
genes with a beneficial effect: a ‘criminal’ converted into a ‘decent citizen’ among the genes. Such a case in connection to a genomic parasite may be represented by mitochondrial male sterility in wild beet (Beta vulgaris), in which female advantage of the male sterility has not been observed, while a cost appears to be associated with restorer
alleles (Laporte et al. 2001). It will remain to be seen how often compensatory evolution
can be identified in connection to genomic parasites.
Adapted from: Hoekstra, R.F. (2003). Power in the Genome. Who Suppresses the Outlaw?
In: Genetic and Cultural Evolution of Cooperation. (Ed. P. Hammerstein). MIT Press.
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GRAVITATIEGOLVEN
door
Prof. dr J.M.E. Kuijpers
Radboud Universiteit, Nijmegen

Samenvatting
Gravitatiegolven of zwaartekrachtsgolven vormen een van de meest intrigerende voorspellingen van Einstein’s Algemene RelativiteitsTheorie (ART). In dit artikel schetsen wij
de natuurkunde achter deze ‘ruimterimpelingen’, vervolgens de spectaculaire indirecte
bevestiging van hun bestaan, hun mogelijke, toekomstige, directe detectie en tenslotte recent onderzoek in Nijmegen aan bronnen van gravitatiestraling en aan koppeling tussen
gravitatiegolven en MagnetoHydrodynamische (MHD) golven. Tevens gaan we kort in op
de rol van LOFAR bij mogelijke indirecte detectie van gravitatiegolven.
1. Wat zijn gravitatiegolven?
1.1. De zwaartekracht
De zwaartekracht is één van de vier bekende fundamentele krachten in de natuur. De
zwaartekracht werkt tussen alle vormen van energie. Hierbij zijn energie en massa met elkaar equivalent volgens Einstein’s recept E=mc2. De zwaartekracht werkt dus niet alleen
tussen bijvoorbeeld een koperen bal en de Aarde maar ook op het licht van heel oude
(en ver weg staande) sterrenstelsels dat op zijn weg naar waarnemende leden van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde achter hun telescopen wordt afgebogen door
een rijk en massief nevelnest van sterrenstelsels. Het is intussen wel van praktisch belang
te bedenken dat een geringe hoeveelheid massa een ongelooflijke hoeveelheid energie
representeert dankzij de grote snelheid van het licht die bij de conversie kwadratisch
voorkomt: zo komt het totale vermogen dat de Aarde van de Zon ontvangt slechts overeen met de omzetting van een massa naar pure energie van minder dan één gram per
seconde!
• De zwaartekracht heeft een lange dracht, dat wil zeggen, zij blijft werkzaam tot op zeer
grote afstanden waarbij zij dan – althans tussen niet-bewegende massa’s – kwadratisch
afneemt.
• De zwaartekracht werkt aantrekkend tussen alle vormen van energie. Anders gezegd, er
komen alleen zwaartekrachtsladingen van hetzelfde teken voor en die werken op elkaar
steeds op dezelfde aantrekkende wijze.
• De zwaartekracht kan een grote massa als een ster bijeenhouden. De ster is min of
meer in hydrostatisch evenwicht waarbij de zwaartekracht overal in de ster precies gebalanceerd wordt door de inwendige drukkrachten ter plaatse. Dergelijke evenwichtsystemen (voor de zwaartekracht) hebben de merkwaardige eigenschap dat zij een negatieve
warmtecapaciteit hebben: verhoging van de temperatuur in het inwendige geschiedt
door krimp waarbij energie vrijkomt in plaats van nodig is!
• De zwaartekracht is de zwakste van de vier natuurkrachten. Bijvoorbeeld de elektrische
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afstotende werking tussen twee protonen is 38 ordes van grootte sterker dan hun onderlinge zwaartekracht.
De meest complete beschrijving van de zwaartekracht wordt op dit moment gegeven
door de Algemene Relativiteitstheorie (ART) van Einstein uit 1915. Omdat de zwaartekracht
zo gering is, kan in de meeste situaties met de theorie van Newton worden volstaan. Zodra de massa echter te compact wordt (een ontsnappingssnelheid aan het oppervlak die
die van het licht nadert) of wanneer de onderlinge snelheden van verschillende massa’s
die van het licht naderen, is de Algemene Relativiteitstheorie nodig voor een correcte beschrijving: respectievelijk dus voor bijvoorbeeld zwarte gaten en het uitdijend heelal als
geheel. De theorie is inmiddels door experimenten en waarnemingen tot op hoge graad
van nauwkeurigheid bevestigd. Zij speelt zelfs in onze moderne samenleving een directe
rol (nauwkeurigheid van GPS-bepalingen!). Zij voorspelt ook dat een draaiend lichaam
een kracht uitoefent op een andere massa, de zogenoemde gravitomagnetische kracht.
Dit is een uiterst zwak effect, enigszins analoog aan de magnetische kracht tussen bewegende elektrische ladingsdragers. Deze kracht zal binnenkort getoetst worden met de
waarnemingen van de satelliet Gravity Probe-B.
Ondanks deze verbluffende successen van de natuurkunde is hier enige relativering op
zijn plaats. De ART kan niet de ultieme theorie zijn op zwaartekrachtsgebied omdat zij
niet geldig is op de allerkleinste schaal. Er is nog geen kwantummechanische versie van
de ART gevonden. Daarbij komen niet opgeloste problemen op de allergrootste kosmische schaal:
• het nog onopgeloste probleem van de donkere energie,die het heelal voor 70% lijkt te
vullen en die voor een versnelde expansie van het heelal lijkt te zorgen;
• de aard van de materie die het heelal voor het overige deel vult: slechts een klein deel
daarvan kan bestaan uit gewone lichtende materie van sterren en planeten en verreweg
het grootste deel daarvan is onbekende donkere – maar wel aantrekkende – materie.
Voor ons is van groot belang dat experimenteel is gevonden dat de zwaartekracht tussen
een lichaam en een testobject – test betekent hier van relatief kleine massa – toeneemt
met de massa van het testobject en wel recht evenredig met, dus proportioneel aan die
massa. Als gevolg bewegen verschillende testobjecten met aanvankelijk dezelfde posities
en snelheden zich op dezelfde wijze: zij beschrijven dezelfde ruimtelijke banen. Zij vallen even hard of het nu tien kilo lood of een houten bal van één kilogram betreft.
1.2. Helikopterblik op de zwaartekracht en de overige drie krachten
De overige drie bekende fundamentele natuurkrachten zijn de elektromagnetische kracht,
de zwakke kernkracht en de sterke kernkracht. We plaatsen de zwaartekracht hier in perspectief door overeenkomsten en verschillen met de overige drie krachten aan te geven.
• De elektromagnetische kracht: De elektrische kracht tussen elektrisch geladen voorwerpen en de magnetische kracht tussen bewegende elektrische ladingsdragers of elektrische stromen zijn uit het dagelijks leven bekend, maar ze vormen eigenlijk twee aspecten van één gemeenschappelijke elektromagnetische kracht – bedenk dat een stilstaande
elektrische lading voor waarnemer A een elektrische stroom betekent voor waarnemer B
die zich ten opzichte van A beweegt!
De elektromagnetische kracht heeft net als de zwaartekracht een lange dracht. Zelfs vertoont het elektrische (elektrostatische) deel ervan – de Coulombkracht – eenzelfde ruimtelijke afhankelijkheid (omgekeerd kwadratisch met de afstand) als het Newtoniaanse statische deel van de zwaartekracht. Deze kwadratische afhankelijkheid van beide krachten
hangt samen met de ruimtelijke dimensie waarin wij leven: in het algemeen vallen
krachtvelden die slechts ontspringen of eindigen op (bij die kracht behorende) ladingen
af met de afstand tot een macht die één minder is dan de dimensie van de wereld.
Elektrische ladingen komen in tegenstelling tot de zwaartekrachtsladingen in twee soorten voor. Ladingen van gelijke elektrische soort stoten elkaar af en die van tegengestelde
soort trekken elkaar aan. Dit, samen met het feit dat de elektrische kracht ongeveer 38
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grootteordes sterker is dan de zwaartekracht, heeft een vergaande consequentie in ons
heelal: elektrisch tegengestelde ladingen zoeken elkaar op en materie is gemiddeld genomen elektrisch neutraal – zelfs indien de materie in geïoniseerde toestand voorkomt,
hetgeen trouwens met het overgrote deel van de lichtende materie in ons heelal het geval is (geïoniseerd waterstof). Desondanks zijn de restanten van de elektrische kracht tussen atomen (en moleculen) – de Van der Waalskracht – zo sterk dat allerlei objecten en
ook levende wezens door deze vaste-stofkrachten bijeen worden gehouden. De zwaartekracht speelt daarbij intern nauwelijks een rol, wél extern in de biosfeer op Aarde (en elders) die erdoor wordt gestructureerd en gestratificeerd. De elektrische kracht speelt dus
een belangrijke rol in de menselijke integriteit, van molecuul tot uiteindelijk het individu; de zwaartekracht nauwelijks. De zwaartekracht is bepalend voor veel grotere – kosmische – structuren: een lichaam van een kleine duizend kilometer wordt op grote
schaal overheerst door de zwaartekracht en niet door de elektromagnetische (vastestof)kracht en het verkrijgt dan ook de voor de zwaartekracht meest energetisch gunstige, compacte, vorm: de bol (vergelijk de vormen van de verschillende asteroïden, manen
en ijsdwergen in ons planetenstelsel!).
In tegenstelling tot vrije elektrische ladingen zijn vrije magnetische ladingen in het huidige heelal niet waargenomen. Hun bestaan is niet echt verboden en vermoed wordt zelfs
dat zij ook in het allervroegste heelal een belangrijke rol hebben gespeeld. Indien ze bestaan, kunnen ze eenvoudig in een licht aangepaste vorm van de wetten van Maxwell
worden beschreven – Maxwell’s wetten zouden er zelfs symmetrischer en daardoor eleganter van worden! Het feit dat ze echter thans niet (of nauwelijks) voorkomen impliceert
dat magnetische velden – in tegenstelling tot elektrische – wél hun invloed op kosmische schalen doen gelden. Magnetische velden zijn waarschijnlijk zelfs onontbeerlijk
voor de vorming van sterren en planeten: een door de zwaartekracht gedomineerde gaswolk stopt in de praktijk al snel met samentrekking doordat zijn draaiing grote centrifugale krachten oproept – impulsmoment blijft behouden in een geïsoleerde wolk! – en
magneetvelden met hun lange arm kunnen de draaiing van binnen naar buiten transporteren en zo de vorming van een protoster of een planeet mogelijk maken. Magneetvelden spelen ook een primaire rol bij allerlei explosies aan het oppervlak van een ster,
in röntgendubbelsterren of in kernen van actieve melkwegstelsels en quasars, in radiopulsars en magnetars waar ze zelfs veldsterkten bereiken van 1011 tesla, 10 grootteordes
sterker dan de sterkste magneten in het laboratorium (o.a. het High Field Magnetic Laboratory van de Radboud Universiteit) kunnen maken en waarbij geheel nieuwe fenomenen zoals naaldvormige atomen bestaan. Het magneetveld van de Aarde tenslotte beschermt direct het ons bekende leven tegen desastreuze mutaties van het DNA door
energetische kosmische straling vanuit de ruimte.
• De zwakke kernkracht speelt in het dagelijks leven nauwelijks een rol omdat zij slechts
optreedt wanneer elementaire deeltjes elkaar tot op zeer korte afstand naderen – in de
orde van één fermi of 10-15 meter. Deze kracht is verantwoordelijk voor radioactief verval en de transformatie van neutronen en protonen in elkaar. Omdat hierbij harde
elektromagnetische –gamma– straling vrijkomt in de vorm van fotonen met een energie
van 1 MeV wordt organisch weefsel, dat immers bijeengehouden wordt door afgeschermde elektromagnetische krachten met bindingsenergieën van enkele eV of kleiner,
gemakkelijk beschadigd en mijden wij radioactief materiaal. Toch speelt natuurlijke radioactiviteit in de natuur een grote rol, onder meer als interne warmtebron van enkele
planeten zoals de Aarde, die daardoor (nog steeds) warmer zijn dan door de instraling
van de Zon alleen.
Alle elementaire deeltjes bezitten massa en dus energie en zijn gevoelig voor de zwaartekracht. Deeltjes zoals elektronen hebben drie soorten lading, namelijk zwaartekrachtslading (=massa of energie), elektrische lading en zwakke lading. Neutrino’s hebben naast
zwaartekrachtslading slechts zwakke lading. Hoe minder soorten lading een deeltje heeft
en hoe kleiner die ladingen zijn des te geringer zijn het aantal en de grootte van de wisGravitatiegolven
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selwerkingen van het deeltje met de materie waar het door heengaat. De vrije weglengte van het deeltje – de afstand in het betreffende materiaal waarover de kans zeg 50% is
dat het gestopt wordt – neemt daardoor toe. Neutrino’s die in het inwendige van hete
sterren gemaakt worden hebben zelfs in puur lood een vrije weglengte van lichtjaren.
Geen wonder dat ze dus onmiddellijk uit het inwendige van een ster ontsnappen en voor
een plotseling energielek zorgen vanuit het sterinwendige. Een dergelijk dramatisch energieverlies doet zich voor wanneer de kern van een massieve ster (meer dan 8 zonsmassa’s)
aan het einde van de reeks kernfusieprocessen in haar binnenste is omgezet in ijzer. Omdat de ster aan de buitenkant energie verliest, krimpt de kern noodgedwongen verder in
maar wordt daarbij heter, uiteindelijk miljarden graden heet. Bij die hoge temperaturen
ontstaan uit paren van fotonen door de elektromagnetische kracht elektron-positronparen en daaruit weer via de zwakke kernkracht neutrino-antineutrinoparen. De laatste verlaten de ster onmiddellijk en door het gigantische energieverlies klapt de kern ineen tot
een neutronenbol van slechts 20 km doorsnee. Een supernova is geboren.
• De sterke kernkracht heeft evenals de zwakke een korte dracht en is slechts voelbaar tussen protonen, neutronen en mesonen in atoomkernen, op afmetingen van enkele fermi’s.
In feite bestaan deze hadronen alle uit quarks. Quarks werken op elkaar via de kleurkracht
en bezitten afzonderlijk een van drie soorten kleurlading. Omdat er drie soorten lading
zijn volstaan de klassen positief en negatief niet en heeft men drie willekeurige kleuren ingevoerd om ze van elkaar te onderscheiden. De kleurkracht neemt niet af met de afstand.
Dit heeft tot gevolg dat quarks niet vrij voorkomen – want dan zou de energie in het omringende kleurveld onbeperkt groot worden – maar slechts in kleurenneutrale samenstellingen. Zo hebben de drie quarks in een neutron en in een proton elk één van de drie
kleurladingen (en bestaat een meson uit een quark en een antiquark met een kleur en
zijn antikleur). De fundamentele kracht is dus hier de kleurkracht en de sterke kernkracht
tussen bijvoorbeeld een proton en een neutron is dus een afgeschermde kleurkracht, enigszins analoog aan de relatie tussen elektrische kracht en Van der Waalskracht. Quarks zijn
de enige elementaire deeltjes die gevoelig zijn voor alle vier de fundamentele – kleur-,
zwaarte-, zwakke en elektromagnetische – krachten (en daarvan zelf ook een bron zijn).
De sterke kernkracht is verantwoordelijk voor de opbouw van de elementen in het periodiek systeem. De verschillende elementen – tot en met ijzer dat de meest gebonden
kern vertegenwoordigt – kunnen in het hete en dichte inwendige van een ster gemaakt
worden, doordat de hoge temperatuur en dichtheid de elektrostatische afstoting tussen
kernen overwinnen en deze zo dicht bij elkaar brengen dat de deeltjes onder invloed van
de aantrekkende sterke kernkracht komen en fuseren tot ingewikkelder kernen.
1.3. Experimenteren met de zwaartekracht
Stel je voor, Jules Vernes ‘Reis naar de Maan’: je bevindt je in een capsule die zojuist is
afgeschoten richting Maan zoals heel schematisch is weergegeven in figuur 1. Het projectiel verschilt van een moderne raket op één belangrijk punt: een raket heeft een motor en kan van snelheid en koers wisselen door de motor aan te zetten; het projectiel
waarin je je bevindt heeft die mogelijkheid echter niet en beweegt ballistisch, dus alleen
onder invloed van de zwaartekracht, in dit geval de gecombineerde zwaartekracht van
Aarde en Maan. De vraag is nu: welk van de twee tekeningen in figuur 1 beschrijft de
gang van zaken correct:
• de linkerschets, waarin de ruimtereiziger in de buurt van de Aarde, door het overheersende zwaartekrachtsveld van de Aarde gedwongen, met zijn voeten op de bodem van
het projectiel staat en, vervolgens, zodra hij dicht genoeg bij de Maan is gekomen, van
oriëntatie wisselt en met zijn voeten in de neuskegel richting Maan gaat staan, óf
• de rechterschets, waarin de ruimtereiziger gedurende de periode nadat hij is afgeschoten en voordat hij de Maan treft bij voortduring in de capsule zweeft.
Van filmverslagen vanuit de Space Shuttle weet je dat ruimtereizigers in capsules waarvan de motoren zijn uitgezet, zweven! En inderdaad, de rechterfiguur is de juiste. De capGravitatiegolven
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Fig. 1. Welke figuur is correct, de linker of de rechter? (Bron: E.F. Taylor & J.A. Wheeler,
Spacetime Physics, 1992, W.H. Freeman & Cy., New York).
sule met ruimtereiziger is immers in vrije val – van Aarde naar Maan. En dat geldt voor
alle personen en losse voorwerpen in de cabine, ongeacht hun massa. Het wonderlijke
is dus dat de zwaartekracht in eerste instantie wegvalt indien je eraan toegeeft, dat wil
zeggen je in een referentieraam bevindt dat in vrije val is. In beginsel ken je dit verschijnsel ook direct uit eigen ervaring, bijvoorbeeld wanneer je in een lift staat die vanuit stilstand heel snel daalt, of wanneer je in een snelle auto over een bult in het wegdek schiet en even omhoog wordt geprojecteerd, of tenslotte in een vliegtuig wanneer je
in een luchtzak terecht komt en plotseling snel valt. In vrije val valt de zwaartekracht dus
praktisch weg en het is deze experimentele waarneming die Albert Einstein 90 jaar geleden tot zijn Algemene Relativiteitstheorie bracht!
Dit betekent dus ook dat de mechanica in een vrij vallend systeem erg eenvoudig is. De
zwaartekracht verdwijnt in zo’n raam en afgeschoten kogels beschrijven in zo’n referentieraam geen paraboolbanen maar rechte lijnen. Hoe een kogelbaan in een vrij vallend
systeem een rechte lijn beschrijft terwijl dezelfde baan voor een waarnemer op Aarde een
parabool is, wordt gedemonstreerd in figuur 2 waarin een primitief vrij vallend ‘laboratorium’ wordt geschetst samen met een afgeschoten kogel in vrije val.
Denk je nu het volgende in: je zit op de achterbank van een auto en doet je ogen dicht.
Hoewel je niets ziet, kun je precies vertellen wat er gebeurt: wanneer je in de bank naar
achteren wordt gedrukt, versnelt de auto voorwaarts; schiet je naar voren dan vertraagt
de auto; word je naar links geduwd dan maakt de auto een bocht naar rechts. Met andere woorden, de versnelling van je referentieraam (‘frame’) voel je als een kracht in tegenovergestelde richting. En omdat die versnelling constant is voor alle voorwerpen in
Gravitatiegolven

104

Diligentia

Fig. 2. Parabolische
kogelbaan op Aarde;
rechte kogelbaan in
vrij-vallend lab (Bron:
Taylor & Wheeler).

de auto, is die kracht recht evenredig met de massa. Maar dat is nu precies een belangrijk kenmerk van de zwaartekracht: ook de zwaartekrachtsversnelling is op enig punt in de
ruimte-tijd voor allerlei voorwerpen ter plaatse constant en de zwaartekracht is recht
evenredig met de massa’s van die voorwerpen. Zou je de ramen van de auto dichtplakken dan kun je met recht beweren dat de auto stilstaat maar zich bevindt in een extra
zwaartekrachtsveld met een zwaartekrachtsversnelling gelijk aan maar tegengesteld gericht aan de oorspronkelijke versnelling van de auto.
De afwezigheid van de zwaartekracht in een vrij vallend systeem is nu ook als volgt te
begrijpen: het vrij vallende systeem – en alle voorwerpen daarin – ondergaat een versnelling gelijk aan de zwaartekrachtsversnelling ter plaatse. Voor voorwerpen in het systeem mag deze versnelling geïnterpreteerd worden als het resultaat van een zwaartekracht in tegenovergestelde richting. En wel precies zo groot dat de oorspronkelijke
zwaartekracht erdoor wordt opgeheven!
Figuur 3 toont twee situaties waaraan u uw begrip van het voorafgaande kunt toetsen:
• In een stilstaande treinwagon is een heliumballon aan een touwtje vastgemaakt aan de
rugleuning van een stoel. Nu zet de trein zich in beweging en de wagon wordt versneld.
Richt de ballon aan het touwtje zich nu voorwaarts, achterwaarts of blijft hij gewoon
recht omhoog staan?

Fig. 3. Test uw begrip:
Boven: hoe gaat de
ballon staan wanneer
de trein optrekt?
Onder: hoe gaat het
wateroppervlak staan
bij vrije afdaling over
de rails?
Gravitatiegolven
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Fig. 4. Vrije val van groot lab met twee balletjes. Links: horizontaal lab; rechts: verticaal lab
(Bron: Taylor & Wheeler).
• Een stilstaande wagon is half met water gevuld en staat stil op een helling. Vanaf een zeker moment worden de blokken voor de wielen weggenomen en zet de wagon zich praktisch wrijvingsloos over de rails in beweging. Hoe gaat het wateroppervlak staan: nog
steeds horizontaal, of parallel aan de helling, of tegen de achterwand opeengehoopt?
Tenslotte, het is belangrijk dat het vrij vallende systeem niet roteert ten opzichte van de
externe lichamen die voor de zwaartekracht zorgen. Anders wordt wel degelijk een kracht
door de voorwerpen in het vallende systeem ondervonden. Voorbeeld: de kracht die je
in de auto hierboven voelt wanneer die de bocht omgaat (en dus roteert). Iets dergelijks
is u ook bekend uit de Slinger van Foucault, waar het vrije slingervlak niet roteert ten
opzichte van het referentieraam gegeven door de verre sterren.
1.4. Het wezen van de zwaartekracht is de getijdenkracht
Verdwijnt de zwaartekracht dan helemaal door naar een vrij vallend systeem over te
gaan? Het antwoord is nee. Eenvoudig omdat het voorschrift vrij vallen van plaats tot
plaats tot steeds andere referentieramen leidt. Dit is goed te zien in het linkerdeel van
figuur 4 waar een enorme wagon, zo groot als de Aarde, dienst doet als vrij vallend laboratorium naar de Aarde toe. Duidelijk is dat de wagon als geheel niet in vrije val kan
zijn en dat er aanzienlijke differentiële krachten op de wagon werken. Dit is gemakkelijk
te zien aan de hand van zwevende balletjes in de wagon. Elk van deze balletjes is in vrije
val en beweegt zich dus volgens de lokale zwaartekrachtsversnelling van de Aarde. Omdat de wagon als geheel min of meer zal vallen volgens de lokale versnelling in zijn
zwaartepunt, zal een waarnemer zien dat de balletjes aan de uiteinden ten opzichte van
de wagon langzaam naar elkaar toe zullen drijven.
In het rechterdeel van figuur 4 is de wagon in verticale richting gedraaid. Nu drijven de
balletjes aan de uiteinden langzaam verder van het midden af en van elkaar weg. Immers
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Fig. 5. Getijdenkrachten in systeem
Aarde-Maan.

de zwaartekrachtsversnelling bovenin is iets kleiner dan in het zwaartepunt en die onderin is iets groter.
Samenvattend, vrije val onder invloed van een eindige massaverdeling, zoals een planeet
of ster, is strikt genomen alleen mogelijk voor heel kleine laboratoria die allemaal afhankelijk van hun positie een iets andere baan beschrijven. In een eindig, vrij vallend
systeem zal de zwaartekracht van de externe massaverdeling merkbaar zijn als differentiële versnellingen op objecten. De externe massaverdeling kan dan ook in principe worden afgeleid door de differentiële versnellingen van vrije deeltjes in het vallende lab in
kaart te brengen. Bevinden zich in het laboratorium geen vrije puntdeeltjes maar eindige voorwerpen, zoals bijvoorbeeld een grote metalen cilinder of bol, dan zullen de onderlinge delen van het voorwerp zich slechts ten dele differentieel gaan bewegen in de
richting van de lokale differentiële versnellingen, gehinderd als zij worden in hun beweging
door vaste-stof reactiekrachten op de differentiële lokale zwaartekrachten. De differentiële
lokale zwaartekracht op een klein massaonderdeel volgt onmiddellijk uit de lokale differentiële versnelling door vermenigvuldiging met de massa van het onderdeel. Het karakteristieke patroon van deze differentiële versnellingen, en daarmee corresponderende krachten op voorhanden onderdelen van voorwerpen, bestaat uit rek in één richting en krimp in
twee richtingen loodrecht daarop. Dit patroon is u welbekend als getijdenwerkingen, met name uit het Aarde-Maansysteem (figuur 5). Einstein kon zijn doorbraak op het gebied van
de beschrijving van de zwaartekracht doen en deze in een kwantitatieve en voorspellende, mathematische vorm gieten doordat hij zich realiseerde dat het wezen van de zwaartekracht ten gevolge van een willekeurige massaverdeling schuilt in de lokale getijdenkrachten die de banen van vrij vallende deeltjes beïnvloeden.
1.5. Zwaartekrachtsgolven zijn bewegende getijdenrimpels
De vrije val van een hele verzameling testdeeltjes die in alle punten voortdurend worden
losgelaten met allerlei beginsnelheden, definiëren de eigenschappen van de ruimte-tijd
zoals die door een bepaalde (tijdsveranderlijke) massaverdeling wordt veroorzaakt. Omdat elke testwaarnemer in zijn eigen vrij vallend raam – dus langs zijn baan – over een
klok beschikt die gebaseerd is op de universeel constante en bekende lichtsnelheid, kan
hij zijn baan en daarmee de ruimte meten. De energieverdeling legt een metriek op aan
de gekromde ruimte-tijd. De aanwezigheid van energie/massa/materie veroorzaakt afbuigingen in de ongestoorde deeltjesbanen en maakt van rechte banen kromme. Het effect van de energieverdeling in de ruimte kan nu worden opgevat als kromming van de
Gravitatiegolven

107

Diligentia

ruimte: lokaal wordt de ruimte (en ook de tijd) opgerekt. De energieverdeling wordt dus
vervangen door deze gekromde ruimte-tijd waarin de zwaartekracht afwezig is. De banen
van vrij vallende deeltjes beschrijven hierin zo recht mogelijke banen en dit blijken de
kortst durende banen te zijn van een punt A naar een ander punt B. Deze kromming van
de vierdimensionale ruimte-tijd is aanschouwelijk te maken met tweedimensionale inbeddingsdiagrammen. Neem bijvoorbeeld een bolsymmetrische ster en beschouw de baan
van een deeltje dat om de ster heen valt. Uit symmetrie volgt dat het deeltje zich dan in
een vlak beweegt. Snijd dit vlak uit en deuk het vlak op een zodanige wijze in dat de
kortste baan van A naar B, geprojecteerd op het oorspronkelijke platte vlak, precies de
Fig. 6. Inbeddingsoppervlak met baan
van testmassa in
zwaartekrachtveld
van massieve ster.

Fig. 7. Inbeddingsdiagram van dubbelster.
baan van het deeltje voorstelt. (De kortste baan van A naar B over een gekromd oppervlak heeft in elk punt van zijn baan de kromtestraal loodrecht op dat oppervlak staan.)
Met zo’n inbeddingoppervlak (figuur 6) wordt de oprekking van de ruimte aanschouwelijk gemaakt. Ook de tijd wordt in het algemeen opgerekt in de buurt van energieconcentraties. Een voorbeeld van een inbeddingoppervlak bij een dubbelster wordt gegeven
in figuur 7. In de buurt van elk van beide sterren is de ruimte opgerekt, corresponderend
met de lengte langs het gekromde oppervlak.
Wij komen nu bij een cruciale vraag. Wat gebeurt met de gekromde ruimte wanneer de
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energieverdeling met de tijd verandert, bijvoorbeeld in een dubbelster waarvan de componenten om elkaar heen draaien? Verwijzend naar figuur 7 zal het duidelijk zijn dat ook
de ruimtevervormingen zich verplaatsen. Echter de ruimtelijke vervorming door een ster
is niet beperkt tot de ruimte van de ster zelf, maar zet zich tot op zeer grote afstand – zij
het steeds zwakker – voort. In de Newtoniaanse opvatting zou de ruimtekromming om
de sterren heen zich instantaan aanpassen, maar dat impliceert dat er zwaartekrachtsignalen zijn die zich met een oneindige snelheid zouden voortplanten. Dat laatste is in
strijd met de relativiteitstheorie: de vervormingen van de ruimte kunnen zich maximaal
met de lichtsnelheid in vacuo voortplanten. De rimpelingen in de ruimte die door een
ronddraaiende dubbelster worden opgewekt zijn niets minder dan voorbeelden van
zwaartekrachtsgolven of gravitatiegolven, door Einstein op grond van zijn ART voorspeld.

Fig. 8. Inbeddingsdiagram van zwaartekrachtsgolf opgewekt door dubbelster.
Een schets van een inbeddingdiagram dwars door een dubbelster en haar uitgezonden
zwaartekrachtsgolf ziet u in figuur 8.
Massa’s die ten opzichte van elkaar versnellingen ondergaan, zenden in het algemeen
zwaartekrachtsgolven uit. Dit is geheel analoog aan een versnelde elektrische lading die
elektromagnetische straling uitzendt: een elektrische lading die met constante snelheid beweegt, heeft een radiëel veld van elektrische veldlijnen om zich, het Coulombveld. Zodra
nu de lading een kleine versnelling ondergaat, beweegt ook het patroon van veldlijnen in
de buurt van de lading zich met de nieuwe snelheid. Echter ver van de lading is het patroon nog georiënteerd op de positie die de lading met de oude snelheid zou hebben gehad. Het duurt immers een lichtreistijd vooraleer het patroon zich daar aan de nieuwe situatie heeft aangepast. Omdat elektrische veldlijnen niet in het niets kunnen eindigen,
zitten er kinken in de veldlijnen – waar het elektrische veld niet meer radiëel maar transversaal georiënteerd is – en die kinken planten zich met de lichtsnelheid naar buiten
voort. Dat front van kinks is niets anders dan een elektromagnetische stralingspuls. Op
soortgelijke wijze wordt de herordening van gravitatieveldlijnen in de omgeving van een
dubbelster voortdurend door zwaartekrachtstraling overgebracht. Een verdere overeenkomst tussen beide soorten straling is dat – omdat er zowel behoud van elektrische lading als van energie is – er noch monopolaire elektromagnetische straling, noch monopolaire zwaartekrachtsstraling kan worden uitgezonden. Een verschil is dat waar wél
elektromagnetische dipoolstraling bestaat, er geen gravitatie-dipoolstraling is. De reden
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daarvoor is dat er slechts één en niet
twee soorten zwaartekrachtslading
bestaan; voor een periodiek veranderende massadipool heft daarom het
zwaartekrachtsignaal van de ene
massa dat van de andere op. Minimaal is nodig een veranderende massaquadrupool; een typisch voorbeeld
daarvan is een dubbelster. De frequentie van de zwaartekrachtsgolf
die door een dubbelster wordt uitgezonden is het dubbele van de omloopfrequentie – weer omdat er maar
één soort zwaartekrachtslading is!
De werking van een passerende
zwaartekrachtsgolf is – niet verwonderlijk in het licht van het voorafgaande – een getijdenwerking. Een
puntvormig testdeeltje (of een persoon) voelt niets van een zwaarte- Fig. 9. Relatieve banen van testdeeltjes in zwaartekrachtsgolf. Minstens twee testdeel- krachtsgolf die loodrecht op vlak van tekening invalt.
tjes of een uitgebreid voorwerp zijn
nodig om de getijdenwerking – afwisselende krimp en rek in twee loodrecht op elkaar staande richtingen – te detecteren.
Dit is precies het principe waarop thans detectoren voor zwaartekrachtsgolven zijn/worden geconstrueerd. Figuur 9 laat zien hoe vrije deeltjes in een vlak reageren wanneer een
periodieke zwaartekrachtsgolf het vlak van tekening treft: deeltjes bewegen ten opzichte
van elkaar heen en weer langs hyperboolbanen, en wel met des te groter amplitude naarmate ze zich verder van elkaar bevinden. De werking van een zwaartekrachtsgolf op een
ring van testdeeltjes is te zien in figuur 10. In het bovenste voorbeeld wordt de ring periodiek horizontaal afgeplat en verticaal uitgerekt. De golf treft het vlak van tekening loodrecht, en omdat de relatieve deeltjesuitwijking loodrecht op de voortplantingsrichting staat,
zijn zwaartekrachtsgolven transversale (in tegenstelling tot longitudinale) golven.

Fig. 10. Vervormingen van een ring van testdeeltjes onder invloed van loodrecht opvallende
zwaartekrachtsgolf (twee polarisaties resp. boven en onder).
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Fig. 11. Overeenstemming
tussen pulsperiode-residu
in de dubbelpulsar ten
opzichte van de
voorspelling door ART.

2. Is het bestaan van gravitatiegolven aangetoond?
Ja! Joe Taylor en Russel Hulse ontdekten in 1974 met de gevoelige Arecibo radiotelescoop
radiopulsar PSR B 1913+16, waarvan de klokfrequentie periodiek en niet-sinusoïdaal variëerde. De pulsperiode van het radiosignaal van een radiopulsar correspondeert met de
rotatieperiode van een neutronenster. Omdat de karakteristieke massa van zo’n ster van de
orde van een zonsmassa is, is de rotatiefrequentie van zo’n ster ongelooflijk stabiel en soms
tot op 15 significante cijfers bekend! Ook in dit geval kon nauwkeurig de kleinste verandering van de frequentie worden gemeten en Hulse en Taylor waren in staat te concluderen dat het periodiek veranderende pulssignaal zijn oorsprong vond in een dubbele neutronenster met een excentrische omloop, waarvan één van de componenten voor ons als
radiopulsar zichtbaar is. Omdat het hier gaat om een compacte dubbelster (het geheel past
binnen de afmetingen van de Zon!) en min of meer om puntmassa’s (een neutronenster is
slechts 20 km groot!), konden alle baanparameters alsmede de individuele massa’s van de
sterren op grond van een aantal effecten uit de ART worden afgeleid. De klap op de vuurpijl was echter de waarneming van een gestage afname van de baanperiode die correspondeert met een energieverlies uit het systeem dat tot op 1% nauwkeurig gelijk is aan de
energie in zwaartekrachtsgolven die volgens de ART door deze dubbelster uitgezonden zou
moeten worden. In 1994 ontvingen Hulse en Taylor voor hun ontdekking de Nobelprijs. Figuur 11 laat zien hoe goed de periodeafname van de dubbelster sinds haar ontdekking de
theoretische voorspelde kromme op grond van de ART volgt. Sinds de eerste binary pulsar zijn er andere gevolgd, de meest spectaculaire – want meest precieze verificatie van de
ART – is de dubbelpulsar J0737-3039, ontdekt in 2006 door Burgay et al., waarvan beide
componenten als radiopulsar zichtbaar zijn. Met deze waarnemingen is het bewijs voor het
bestaan van zwaartekrachtsgolven, zoals voorspeld door Einstein, bewezen en zijn de mondiale inspanningen om deze golven direct te detecteren drastisch geïntensiveerd.
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3. Zijn gravitatiegolven direct te detecteren?
In principe zijn gravitatiegolven te detecteren op grond van getijde-achtige vervormingen
van een geschikte referentiestruktuur. Op dit moment zijn er echter nog geen overtuigende directe waarnemingen van zwaartekrachtsgolven gedaan. Het probleem is dat de
verwachte vervormingen ontzaglijk klein zijn, typisch minder dan de afmeting van een
atoom over een afstand zo groot als de afstand Aarde-Zon. De reden daarvoor is de in
het begin reeds genoemde uiterst zwakke werking van de zwaartekracht. Een ijzeren staaf
van 10 m lengte en een massa van 1000 kg die 10 maal per seconde roteert, zendt slechts
een vermogen aan zwaartekrachtsstraling uit van 10-38 W. Het dubbelsysteem Aarde-Zon
zendt een vermogen uit van 200 W. Toch wordt bij de versmelting van twee neutronensterren tot een zwart gat gedurende de korte tijd van een milliseconde zowat de hele gigantische bindingsenergie van de dubbelster uitgezonden en wordt een maximaal vermogen van 1053 W bereikt, negen ordes van grootte meer dan het vermogen dat een
quasar uitzendt! De kans dat zo’n gebeurtenis dicht bij huis (in ons eigen Melkwegstelsel) plaats vindt in een periode van zeg 10 jaar, is echter bijzonder klein. Een dergelijke
gebeurtenis staat al gauw op een afstand van 10 Mpc of verder en de amplitude van de
zwaartekrachtsgolf neemt af omgekeerd evenredig met de afstand van de bron, zodat een
karakteristieke waarde voor de rek h die de getijdenvervormingen op Aarde karakteriseert
van de orde 10-20 tot 10-22 is.
Figuur 12 laat dit zien samen met de frequenties waarop de astronomen verwachten dat
gravitatiegolven in de kosmos voorkomen. Op de verticale as staat uitgezet de relatieve
rek h die de desbetreffende golven op Aarde in een systeem van vrije deeltjes induceren:
de getijdenverschillen bedragen h maal de afmeting van de meetstructuur. De belangrijkste bronnen zijn: versmeltende neutronen-dubbelsterren of de versmelting van een dubbelster, bestaande uit een neutronenster en een stellair zwart gat, in het frequentiegebied
10 Hz - 10 kHz en de vorming van massieve zwarte gaten in het gebied van 0,1 Hz.

Fig. 12.
Bronnen van
zwaartekrachtsgolven
met frequentiebereik (horizontaal) en
relatieve rek h
(verticaal).

LISA

Toch denkt men dergelijke minieme verstoringen te kunnen detecteren. De huidige detectoren zijn/worden gebouwd volgens één van twee principes: resonerende massieve
metalen cilinders of bollen en kilometers lange optische interferometers.
De cilinders en bollen kennen een lange ontwikkeling vanaf het pionierswerk van Joe
Weber met een cilinder in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Getracht wordt de detector zo homogeen mogelijk te maken, zo storingsvrij mogelijk op te hangen en tot dicht
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op het absolute nulpunt te koelen, teneinde thermische ruis zo klein mogelijk te maken.
De detector is slechts geschikt voor signalen in een zeer nauw frequentiebereik rond de
resonantiefrequentie, als gevolg van de hoge Q-waarde van de oscillator. De uitwijkingen
detecteert men met zogenoemde transducers aan de buitenzijde. In Nederland heeft
Giorgio Frossati uit Leiden indrukwekkende voortgang – evenwel nog zonder detectie –
geboekt met zijn gekoelde bol Minigrail van 65 cm diameter.
Een van de meest veelbelovende interferometer-detectoren voor zwaartekrachtstraling is
LIGO (Laser Interferometer Gravity Wave Observatories). LIGO bestaat in feite uit twee
detectoren, een in Hanford, Washington en een in Livingston, Louisiana. Elke detector
bestaat uit twee loodrecht op elkaar staande armen van 4 km met een trillingsvrij opgehangen extreem goed reflecterende spiegel aan het einde van elke arm en een laser met
een halfdoorlatende spiegel in de oorsprong. De interferometer is in feite een reusachtige versie van een Michelson interferometer. LIGO (en ook de soortgelijke detector VIRGO in Italië) zijn gevoelig voor zwaartekrachtsgolven met relatief korte golflengtes van
enkele tientallen kilometers en dus voor relatief hoge frequenties van 10 Hz - 10 kHz.
Er bestaan sinds enige tijd vergevorderde plannen voor een ruimte-interferometer met afmetingen van 5 miljoen km die geschikt is voor zwaartekrachtsgolven in het frequentiegebied van enige Hz of minder, LISA (Laser Interferometer Space Observatory). Eventuele lancering van LISA zal op zijn vroegst plaats vinden in 2015.
4. Nijmeegs onderzoek aan zwaartekrachtsgolven
4.1. Gravitatiegolven van dubbelsterren
Gijs Nelemans van de Radboud Universiteit heeft met een internationaal team van medewerkers aangetoond dat compacte dubbelsterren bestaande uit witte dwergen de meest
veelbelovende doelen zijn voor LISA. Ook heeft hij op grond van precieze informatie
over enkele van deze systemen voorspeld in welk frequentiegebied en hoe groot de relatieve rek is. Zijn voorspellingen staan weergeven in figuur 13.

Fig. 13. Voorspelling van zwaartekrachtsignaal van enkele witte dwerg dubbelsterren (Gijs
Nelemans).
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Fig. 14.
Versmeltende
magnetische
neutronendubb
elster (Moortgat
& Kuijpers).

Fig. 15.
Koppeling van
zwaartekrachtsg
olf aan MHDgolf (Moortgat &
Kuijpers).
4.2. Koppeling van zwaartekrachtsgolven met magnetische golven en mogelijke toekomstige
waarneming met LOFAR.
Samen met Joachim Moortgat (Rochester, USA) heeft de auteur laten zien dat zwaartekrachtsgolven die bij een versmeltende magnetische neutronendubbelster (figuur 14)
ontstaan magnetohydrodynamische (MHD) golven (figuur 15) in het omringende elektron-positronplasma opwekken van dezelfde frequentie (in de orde van 10 kHz). Deze
MHD-golven kunnen onder gunstige omstandigheden worden getransformeerd naar
laag-frequente radiostraling (10 – 200 MHz) die in principe met de nieuwe NederlandGravitatiegolven
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se LOw Frequency ARray - LOFAR – waarneembaar zijn. Dergelijke waarnemingen zouden belangrijke complementaire waarnemingen zijn voor toekomstige observaties met
directe gravitatiegolfdetectoren.
5. De toekomst Radiopulsars als gravitatiegolfdetector
Na een lange periode van radiostilte sinds hun voorspelling in 1916 staan zwaartekrachtsgolven de laatste twee decennia sterk in de belangstelling. Deze ontwikkeling is
op gang gebracht in de eerste plaats door de ontdekking van de dubbelpulsar die het bewijs leverde voor het bestaan van zwaartekrachtstraling, vervolgens door intensieve voortgang op het gebied van ART-computerberekeningen over het lot van versmeltende dubbelsterren, de vorming van zwarte gaten en de zwaartekrachtstraling die daarbij ontstaat,
voorts door nieuw theoretisch werk aan compacte dubbelsterren op grond van nauwkeurige waarnemingen van enkele van deze systemen, en tenslotte door de ontwikkeling
van waarnemervriendelijke rekenmethoden die de koppeling van zwaartekrachtsgolven
in plasma’s binnen de horizon van de theoretische sterrenkundige brengt. De komende
twee decennia zijn ongetwijfeld nog spannender met de verwachte oogsten van interferometrische detectoren voor zwaartekrachtsgolven in het verschiet. Verder in de toekomst
liggen de detectie van zwaartekrachtsgolven afkomstig uit de beginperiode van inflatie in
het heelal en de mogelijke detectie van zwaartekrachtsgolven op grond van pulsveranderingen van een uitgekozen netwerk van radiopulsars met nauwkeurig bekende periodes.
(Antwoorden Fig. 3: naar voren; evenwijdig aan de rails)
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EEN STROOM VAN INFORMATIE:
LOGICA OP HET GRENSVLAK VAN ALPHA, BETA EN GAMMA
door
Prof. dr J.F.A.K. van Benthem
Universiteit van Amsterdam en Stanford University, California

The original version of this text appeared as ‘L’Art et la Logique de la Conversation’,
‘Dossier Logique’, Éditions Pour la Science, 2005, Paris, 68 – 73. The current version (Intelligent Interaction: dynamic trends in today’s logic) has been updated to include some
recent developments. We show how modern logic attempts to deal with a wide range of
intelligent interaction, crossing between academic disciplines from the humanities to the
social and natural sciences. Topics include mathematical proof, information flow by
communication or observation, and game-theoretic strategies, leading to a cognitive account of what makes us intelligent agents.
Logical proof steps
When thinking of logic, most people have an image of inescapable inferences that force anyone, pauper or king, to accept their conclusions. Often these involve implications,
of the form ‘if A, then B’, or in logical notation, an arrow A→B. A famous example is this
rule, going back to Greek Antiquity:
Modus Ponens from given premises A and Α→Β, draw the conclusion B
And once we see one such rule, we see others. A famous relative of Modus Ponens is
Modus Tollens from Α→Β and not-B, conclude to not-A.
The latter helps refute an opponent who claims A, by deriving some false implication B
from A. Logical inferences like these involve steps on available evidence that are forced
upon us. And though each single logical step may be obvious – and indeed, a bit boring
– the cumulative force of many consecutive ones may acquire the force of a torrent. This
calculus of assertions underlies simple everyday reasoning. Suppose you want to throw
a party, respecting people’s incompatibilities. You know that:
(a) John comes if Mary or Ann comes.
(b) Ann comes if Mary does not come.
(c) If Ann comes, John does not.
Can you invite people in a way that respects this? Logical mini-steps show the way:
By (c), if Ann comes, John does not. But by (a), if Ann comes, John does. This is a
contradiction, so Ann does not come. But then, by (b), Mary comes. So, by (a) once
more, John must come. Indeed, a party {John, Mary} satisfies all three requirements.
Indeed, millions of similar steps are used in modern automated theorem provers.
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This proof-based view of logic, and its quest for absolute certainty, is intimately connected with the history of mathematics. Since Antiquity, a dominant paradigm of reasoning
has been mathematical proof in axiomatic systems, as in Euclid’s ‘Elements’. This view
of proof and axiomatic organization is also the backbone of the classical foundations of
mathematics, where logicians have tried to show that the major mathematical theories
are secure, i.e. free from provable contradictions.
Dialectical sources of logic
But the origins of logic are more diverse than this! Another image from Antiquity is that
of debate and controversy in the Greek polis.
Students of philosophy remember the sophists and the
dialectical nature of Platonic dialogues, where Socrates
corners his opponents by clever moves at the right time.
Here is a picture demonstrating this style of reasoning,
painted by Rubens (you should count five philosophers:
four alive and one dead). This other view of logic and argumentation is much more like a game. There are many
players, what they say is in response to each other – and
debates can typically have the bitter taste of losing, just
because you timed your moves in the wrong order.
Logic and computation
Over the centuries, logic also became associated with
computation and machines. Leibniz’ famous recommendation for resolving logical disputes was ‘Calculemus’.
Parties would code their differences of opinion into formulas, after which the right or
wrong of the matter could be settled by mere binary arithmetic on code. Note that this
again reduces a multi-agent debate to the lonely workings of a computing device. Anyway, computing machines have come about and to-day’s digital computers are the direct
descendants of the ‘Turing machines’ proposed in the 1930s for analyzing the scope and
limits of mathematical computation.
Interestingly, one of the earliest key results
was a negative one. Some simple questions,
such as that whether a given machine will
halt on a certain input – or whether your
computer will ‘freeze’ following a particular
key stroke of yours – turned out undecidable. There just is no guaranteed method finding out the right answer!
Similar limitative results about the scope of
formal proof were discovered in Gödel’s famous Incompleteness Theorems. Even so,
mathematical logic and computer science
have thrived in the 20th century, finding all
sorts of computation and proof devices
that underlie the revolutionary information processing of to-day. Indeed, when
TIME Magazine published a list of ‘Twenty most influential intellectuals’ of the 20th Century, it included Turing (in figure:
scheme of Turing’s machine), Gödel and Wittgenstein, the most congenial philosopher to all this.
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Back to conversation
And yet, the old dialectical picture seems as alive as ever! Drawing a conclusion is just
one of many ways of obtaining information. We can also see, and often just ask! A
question plus answer are the simplest multi-agent informational episode and it too has
clear logical features. Consider the following scenario:
Q ‘Is this building the Louvre?’
A ‘Yes, it is.’
We do these things thousands of times in our lives. But notice the subtle information
flow. Normally, the questioner Q indicates that he does not know whether this is the
Louvre. But also, by addressing A, he makes it clear he thinks that she might know the
answer. We convey information about facts, but also about what we know about other
people. Next, when the answer is given, A does not just convey that this is the Louvre.
She now also knows that Q knows, and Q knows that, and so on to further iterations. In
a term used by modern philosophers, linguists and game theorists, Q and A achieves
common knowledge of the Louvre fact. If you think all this just epicycles, imagine that
you have found out my bank code. If you know that I do not know that you know, you
will be tempted to empty my account. But if you know that I know that you know, then
you will probably stay honest. Our behaviour is kept in place by mutual information...
In daily life, we are quite good at manipulating mixed forms of information.
Jury members 1, 2, 3 must select candidate A or Q. Each writes his choice on a slip of
paper, and a vote teller sees them all. Now the teller says ‘There is no consensus’. Next
2 shows his slip to 1 without showing 3; 1 sighs he still does not know which candidate
was elected. Who knows the outcome of the vote?
This mix of assertions, half-hidden actions and sighs suffices for 3, but not the other
members! After the teller speaks, everyone knows the vote was AAQ or AQQ. If 1, 2 had
voted alike, 1 would know the outcome after seeing 2’s paper. As he did not, 3’s vote is
decisive. Everyone can follow this reasoning, so 1, 2 do know that 3 knows.
This interactive reasoning with diverse sources permeates our lives and we like it so
much that we even continue at night, playing parlour games like ‘Cluedo’ with complex
moves. Such games are a gold-mine of information and a challenge to logic.
Knowledge and many-agent systems
Conversation abandons the loneliness of a single prover and focuses on groups of
agents, just like modern computer science. It is crucial that we maintain information
about other people – and even more, groups have special forms of knowledge, not reducible to what separate agents know. Just think of a group finding out things new to all
its members by sharing information. Modern epistemic logics handle these phenomena
by keeping track of assertions:
Kiφ agent i knows that φ,
CGφ φ is common knowledge in group G.
Reasoning about epistemic notions turns out to be as precise as in mathematical logic
and complete axiom systems are known. But there is also the dynamics to be studied!
Dynamics of communication
Natural language is really a device for cognitive programming. Each successive speech
act modifies the current information state of hearers and speakers. We can model this in
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a simple manner. Consider our Party Puzzle again. At the start, no information was present and all 8 options remained:
{MAJ, MA-J, M-AJ, M-A-J, -MAJ, -MA-J, -M-AJ, -M-A-J}
Now the three given premises update this initial information state, by removing options
incompatible with them. In successive steps, we get the following reductions:
(a) (M or A) → J new state
{MAJ, M-AJ, -MAJ, -M-AJ, -M-A-J}
(b) not-M → A
new state
{MAJ, M-AJ, -MAJ}
(c) A → not-J
new state
{M-AJ}
The same mechanism works in multi-agent settings, such as card games. Cards ‘red’, ‘white’,
‘blue’ are dealt to players: 1, 2, 3, one each. Each sees his own card only. The real distribution over 1, 2, 3 is red, white, blue (rwb). We draw the information state:
rwb

rbw

1

2

2

3
3

bwr
1

1

3
2

brw

wbr

wrb

Here, lines encode uncertainty, viz. which deals players find possible. E.g. the 1-line between rwb and rbw shows player 1 cannot distinguish these deals, while 2 and 3 can (they
have different cards in them). Now the following two moves take place:
2 asks 1 ‘Do you have the blue card? and 1 answers truthfully ‘No’.
Who knows what then? Here is the effect in words:
Assuming the question is sincere, 2 indicates that she does not know the answer
and so she cannot have the blue card. This tells 1 at once what the deal was. But
3 does not learn, since he already knew that 2 does not have blue. When 1 says
she does not have blue, this now tells 2 the deal. 3 still does not know even then.
We now give the updates in the diagram, making all these considerations transparent:
After 2’s question:
After 1’s answer:
rwb
rwb
2

3

bwr

3

1
brw

2

wrb

wrb

We see at once in the final diagram that 1, 2 know the deal, as they have no uncertainty lines left. But 3 still does not know, but she does know that 1, 2 know – and in fact,
this is common knowledge. Similar analyses exist by now for other conversation scenarios, and indeed, for a wide variety of puzzles and games, including ‘Cluedo’.
Logics of programs
But conversation involves much more than single assertions. If you need a raise from
your boss, you make sure to say the right things in the right order. First praise his inspiEen stroom van informatie: Logica op het grensvlak van alpha, beta en gamma
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red leadership, then ask for the money – not the other way round. This is composition of
programs. Depending on whether he looks upset or relaxed, you choose the right words.
This is like an IF THEN ELSE in programming. And if one dose of flattery does not work,
you keep applying it until it works: this is the crucial WHILE DO instruction. Thus, conversational strategies involve all major sequential structures from computer science. And
even more sophisticated parallel constructions occur, like making students answer your
question simultaneously. Thus, not surprisingly, dynamic logics of programs developed in
computer science since the 1970s have been enlisted for analyzing communication. While
these logics originally dealt with numerical programs and the analysis of their behaviour,
they now describe any sort of structured action where information flows.
This is one of many recent instances where fundamental ideas from computer science
(rather than some practical desktop device) are affecting other disciplines in Academia.
Dynamic-epistemic logic
Combining epistemic and dynamic logics gives rise to logical systems with joint assertions which describe effects of communicative actions:
[ ! A ] K i φ after a public statement that A is the case, agent i knows that φ
By now, complete axiom systems are known, as well as a lot of further detail about the
expressive power and complexity of dynamic-epistemic languages. Purely as an illustration, we print the axioms of one such system, which is coming into wide use:
↔
A → p
for atomic facts p
[!A]p
[A!]¬φ
↔
Α → ¬[A!]φ
[ ! A ] ( φ & ψ) ↔
[!A]φ & [!A]ψ
[!A]Kiφ
↔
A → K i ( A → [ ! A ] φ)
[!A]CGφ
↔
CG(A, [!A] φ)
These axioms analyze complex effects of public assertions A in terms of simpler ones.
Such systems for describing multi-agent information flow are as exact and legitimate as
any earlier ones. They can deal with many sorts of puzzles, such as the knowledge puzzles for cards that you get for free on some cell phones. When adding known axioms for
program operations, they solve famous puzzles going far back into history:
After playing outside, two of three children have mud on their foreheads. They all see
the others, but not themselves, so they do not know their own status. Now their Father
comes and says: ‘At least one of you is dirty’. He then asks: ‘Does anyone know if he
is dirty?’ The children answer truthfully. As this question–answer episode repeats, what
will happen?
In general, with k muddy children, k–1 rounds of announcing ignorance occur, after
which common knowledge sets in of which children are dirty.
Email, hiding, and lying
The case of the Muddy Children involves only public statements, out in the open. But
actual communication can be much more complex. For instance, in our jury example,
showing the slip with your vote to your neighbour, even when done in public view, gives
different information to different members. Non-neighbours only see that you communicate your vote, not what it is. And one step further than this, genuine misleading often
takes place. Consider a wonderful new medium like email. When you send a message,
the button cc will make its content common knowledge in your group, as it turns the
message into a public announcement. But much finer blends of information and ignorance are achieved by the ‘blind carbon copy’ button bcc, which sends the message to a
subgroup only, unbeknownst to the others. Extended dynamic-epistemic logics have
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been developed in the past few years which can describe and analyze such more complex forms of communication. They still transform information diagrams, but in much
more subtle ways – and these diagrams may even increase the size as a situation gets
complicated. This is often the case in games, where mid-play is more complex informationally than the early stages, or the end game.
Yet one more complexity threshold is crossed when we consider cheating and lying. Many parents think their children speak the truth because of their angelic character. But the
real reason is that these subtler logical social skills are only mastered by adults.
More complexity: conversation planning
A further source of complexity in these logic systems is the earlier program structure of
conversational strategies. When we turn from just analyzing given scenarios to planning
new assertions in such a way that certain desired effects are achieved, the same sort of
complexity strikes that was already known for Turing machines. It was shown a few years
ago that planning conversation with public announcement and sequential program constructions is an undecidable task in general. That does not mean we cannot perform it well
– in fact, we do – but it requires creative skill at times. There is no guaranteed automatic
method that will get you your raise, or makes you the King or Queen of Conversation.
Belief revision
These observations are not the end of logic in its multi-agent dynamic mode, but only
the beginning! Beyond updating information, many further cognitive processes play a role in communication. We are often surprised by new observations, or we are contradicted by others, and then we have to revise our beliefs. In all we do, we live in a cocoon of
expectations about facts and about others, that guide our thinking and acting – which
are constantly modified to keep us attuned to reality. A nice example of such a scenario
with information processing agents is this.
One very typical feature of societies of informational agents is their diversity. Not everyone has the same knowledge or processing capacities. We operate under certain assumptions that may have to be revised. The cult movie Memento is a nice example. The
protagonist Guy Peirce has lost his long-term memory, making him more like a finite automaton than a Turing Machine. Evil other agents, like Carrie-Ann Moss, learn this to
their surprise and then start taking advantage of his special nature.
Games and strategies
Another recent development takes the interaction between different agents seriously in
itself. The most pregnant model for such longer-term interaction is games. For instance,
many communicative settings naturally suggest ‘knowledge games’ of various sorts. Games also have much to do with logic, as we already pointed out that argumentation itself is a sort of game. It involves a kind of sequential give-and-take, where one’s best move depends on preceding ones by others.
Here is a simple scenario, which illustrates
the response character of playing a game:
Save the Treasure! Your tribe’s
favourite Idol is coveted by an
American archeologist A with a
long whip, and you must save it. A
is at the white location left in the
following diagram and the Idol at
the grey flower:

♣
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Each line gives a possible connection and the game unfolds as follows. You start by cutting a link, then the archeologist moves along a path, and so on. Can you prevent him
from reaching the Idol, or can he always get there?
You may want to ‘block’ A straightaway at the white point. But then you will lose! If you
cut the upper path, A moves to the lower black dot, so you must then cut the lower path.
But then he moves diagonally upward and you are too late to cut the two remaining
paths toward the Idol. And so on. Still, you do have a winning strategy, by first cutting
one of the paths to the right, and then keep cutting paths to the Idol depending on where A moves. If you do this well, time is on your side (just), and you will eventually make
the Idol inaccessible to him. (But watch out for that long whip...)
Strategic interaction has been the typical domain of game theory. Indeed, one of the oldest results in the area is Zermelo’s Theorem (1913), which says, that, in finite games of
the sort described here, one of the two players must always have a winning strategy, i.e. a
guaranteed method for winning against the opponent. Zermelo himself was interested in
Chess, where his analysis shows that either White has a winning strategy or Black has a
‘non-losing strategy’. Unfortunately, a century later, we still do not know which – as the
full game tree of Chess is stupendously large. Zermelo’s theorem was rediscovered by the
only world champion in Chess ever produced by our own country: actually, Max Euwe
published the same result in 1929. But the real patron saint of game theory is John Nash,
whose tragic life inspired the movie ‘A Beautiful Mind’.
Of course, ever since Nash and his
predecessors Von Neumann and Borel, real game theory also involves
utilities, and computation of strategic
equilibria between players having
more refined goals over time than
just winning or losing. All this further
structure is relevant to understanding
multi-agent interaction, and interfaces between fields are broadening.
For instance, a new German Heisenberg Centre is devoted to the gametheoretic analysis of linguistic communication and how meanings
emerge between speakers and hearers as stable equilibria in communication games. At
the opening ceremony, John Nash’ co-Nobel Prize winner Reinhard Selten spoke, since
his recent interests have turned to language, decision making and cognitive science.
This trend toward placing multi-agent interaction at centre stage can also be observed in
modern logic, in studies of such diverse tasks as argumentation, or constructing, or comparing formal mathematical models. Conversely, modern logical systems have also been
used to analyze the foundations of game theory. There they provide much richer models
for the detailed actions and deliberations of players than the simple ‘matrices’ from Von
Neuman & Morgenstern that may still come to mind to most readers. Indeed, last year’s
economics Nobel Prize winner Robert Auman has been a pioneer in introducing techniques from the above-mentioned epistemic logic into game theory.
In particular, in recent years, part of the emphasis has shifted from finite games that model terminating activities to infinite evolutionary games, describing some stable practice
in a community in the long run. Such analyses have been applied to predator-prey populations in biology, but also to the evolution of cooperation in human societies. But they
apply very well also to the ‘operating system’ underlying linguistic or logical practices.
More technically, this still longer temporal perspective suits well with so-called dynamic
and temporal logics of infinite processes in computer science and game semantics for
contemporary ‘linear logic’.
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Cognitive science
Our presentation of current developments has been mostly a priori: mathematical, logical and computational. But what do people really do, in conversation, communication
or games? At the start of the foundational era, such empirical information was deemed
irrelevant and brushed aside by Frege – just at the time when psychology started getting
interesting. By now, Frege’s Taboo has played itself out. Logicians are getting intrigued
by data from cognitive science about actual performance, since these data are not so
much a record of human fallacies and follies as an inspiring set of stable and effective
practices that demand explanation.
Indeed, intelligent interaction seems a somewhat neglected focus in empirical cognitive
science so far. Turning on the just-acquired expensive magnet, one pores into the brains
of individual observers, learners or reasoners, and measures what clicks, boils, and flickers there. But what often remains out of scope is the fact that most intelligent activities
involve the interplay of several agents: speakers and hearers in a conversation, students
and teachers in a classroom, academic researchers in a seminar, and so on. Intelligence
is not just an individual, but also a social phenomenon!
Metaphors and reality
The resulting setting for modern logical research is a Triangle. There is of course logical
theory, there is the empirical reality of existing reasoning and updating practices, but intriguingly, there is also a third vertex of designed new practices, often virtual, usually inspired by computational ideas. And ideas can flow freely between all three points. For
instance, our dynamic-epistemic logics suggest deep analogies between computation and
conversation. In that light, the earlier-mentioned undecidability result for conversation
planning really says this:
The computing power of groups of agents equals that of universal computers!
The four philosophers in Rubens’ painting rival Turing’s machine depicted earlier. Once
you realize this, your view of crowded Paris cafés will never be the same again...
But these metaphors do not just help us reinterpret reality, they can also change and enrich it. Email was one intriguing new social practice engendered by computation. A more
ambitious research program is called social software: the design of new social practices
with logical-computational methodology. This requires an understanding of algorithmsunder-uncertainty of the sort described above. Whether these brave new practices will
‘grip’, is up to the cognitive scientists again.
Here is a nice example of seamless interplay between old-fashioned and virtual reality. Sylvia Nazar tells that John Nash really appreciated the movie ‘A Beautiful Mind’. When he
remarried his estranged wife Alicia some years ago, he managed to kiss her several times at the moment supreme of
the ceremony. When asked why, he answered: ‘I am sure that
Russell Crowe also staged several takes of that scene with
Jennifer Conolly’. The once lonesome Nash had become a
multi-agent system.
From secure foundations to dynamic repair
It is time to close the circle of this presentation. Modern logic started its great flowering in the quest for absolute certainty and secure foundations for mathematics. By now, it is
clear that no such foundations exist. The true stability and
success of our cognitive practices has to do with the dynamic interactive ways in which we process information and
Een stroom van informatie: Logica op het grensvlak van alpha, beta en gamma

123

Diligentia

the quality of our adaptive mechanisms for correcting beliefs once they become problematic. Thus, logic is not just the guardian of eternal safety in a world that has been sanitized of all contradictions. It is just as much about how we correct ourselves, mostly
in interaction with others. Thus, logic is rather the dynamic and social immune system of
the mind.
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ZELFORGANISATIE VAN TWEEDIMENSIONALE STROMINGEN
door
Prof. dr ir G.J.F. van Heijst
Fac. Technische Natuurkunde, Technische Universiteit Eindhoven

Anders dan turbulentie in drie dimensies heeft twee-dimensionale (2D) turbulentie de
neiging tot zelf-organisatie, zoals zichtbaar in het ontstaan van coherente wervelstructuren. Dit fenomeen is het directe gevolg van de inverse energiecascade in 2D-turbulentie,
d.w.z. de spectrale energieflux naar grotere schalen.
Bestudering van de omhoogbewegende rook boven een brandende sigaret leert dat deze stroming op een bepaalde hoogte instabiel wordt: de laminaire beweging gaat over in
een turbulente, waarin men grotere wervels ziet opbreken in kleinere, die vervolgens in
nog kleinere, enzovoorts, tot de kleinste (moleculaire) schalen – waarop de kinetische
energie uiteindelijk wordt gedissipeerd. Door deze energiecascade zijn 3D-turbulente
stromingen dissipatief. Een essentieel mechanisme voor de energieflux naar kleine schalen wordt gevormd door ‘wervelstrekking’. Het snelheidsveld v = (u, v, 0) van een stroming
in de x, y, z-ruimte kan men ook beschrijven met behulp van het vectorveld van de vorticiteit ω ≡ × v . Aan de hand van dit begrip kunnen we dan ‘wervellijnen’ definiëren:
dit zijn lijnen waarin in elk punt de vorticiteitsvector ω gericht is volgens een raaklijn).
Evenzo kunnen we ‘wervelbuizen’ definiëren: dat zijn bundels van wervellijnen. Een 3Dturbulente stroming kan men dan opgebouwd denken uit een oneindig grote verzameling wervelbuizen, die elkaar onderling sterk kunnen beïnvloeden. Gemiddeld ervaart
een segment van een willekeurig gekozen wervelbuis een axiale strekking (‘strain’) van de
omringende stroming. Een wervelbuis(segment) bevat een bepaalde hoeveelheid vorticiteit, d.w.z. een roterende beweging en bij strekking neemt deze toe: behoud van hoekimpuls impliceert dat de massa die door wervelbuisstrekking naar de as wordt toegetrokken, hierdoor sneller gaat roteren: er gaat dus kinetische energie naar kleinere
lengteschalen. Een 3D-turbulente stroming krijgt door deze processen een wanordelijk
karakter en zal als gevolg van dissipatie snel uitdempen.
∆

Inverse energiecascade
Dit mechanisme van wervelstrekking is in 2D-turbulentie essentieel afwezig: de wervelbuizen zijn allemaal parallel aan elkaar gericht en staan loodrecht op het vlak waarin de
stroming plaatsvindt. Bij een snelheidsveld v = (u, v, 0) is de vorticiteitsvector ω =(0,0,ω),
met ω de vorticiteitscomponent in de loodrechte richting. Voor niet-viskeuze stromingen
is dan

Dω
∂___
ω
___
=
+ (v • ) ω = 0,
(1)
Dt
∂t
dat wil zeggen: de vorticiteit is een behouden grootheid. Dit hangt natuurlijk direct samen met de afwezigheid van strekking (en kanteling) van wervelbuizen.
∆
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Het kan eenvoudig worden aangetoond dat behoud van vorticiteit tevens het behoud im1
pliceert van meer grootheden, waaronder de kinetische energie E = | v | 2 (per eenheid
2
1 2
van massa en volume) en de enstrofie V = ω , die een absolute maat is voor de totaal
2
aanwezige vorticiteit in de stroming.
In spectrale vorm:
E

~
V
~

o

∫0 ε (k, t) dk = constant

(2a)

o
2
0 k

(2b)

∫

met de

ε (k, t) dk = constant,

ε energiedichtheid, en het k golfgetal.
t=0

ε

k0
t=0

ε
Fig. 1. Het energiespectrum
van een 2D-turbulente
stroming vertoont een
verschuiving van (a) een
dominant golfgetal k0 naar
(b) een dominant golfgetal
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Stel nu dat een bepaalde 2D-stroming op tijdstip t = 0 een gepiekt energiespectrum heeft
rond een dominant golfgetal k0 (zie figuur 1a). Tijdens de evolutie van de stroming zal
deze energiepiek breder worden en inzakken, als gevolg van de onderlinge wisselwerking
van de diverse structuren in de stroming. Behoud van E impliceert dat het oppervlak onder de spectrale curve niet verandert. Het behoud van V – zie (2b) – drukt uit dat het
‘tweede moment’ van ε ten opzichte van k = 0 behouden is, d.w.z. een kleine energieflux
naar grotere k-waarden dient te worden gecompenseerd door een veel grotere flux naar
kleine k-waarden. Als gevolg hiervan schuift de (inzakkende) piek van het energiespectrum naar kleinere k-waarden, ofwel de kinetische energie vertoont een spectrale flux
naar grotere lengteschalen: er worden grotere wervelstructuren gevormd. Deze inverse
energiecascade leidt dus tot zgn. zelforganisatie van de stroming in de vorm van coherente wervels. Het effect van enige viscositeit verandert de fenomenologie niet essentieel:
weliswaar zijn E en V niet langer behouden, maar het zwakke verval van beide grootheden laat het mechanisme van de inverse energieflux intact.
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Wervels in 2D-turbulentie
Het zelforganisatieproces wordt fraai geïllustreerd aan
de hand van de numerieke simulaties van niet-geforceerde 2D-turbulentie zoals getoond in figuur 2. Deze
stromingssimulaties zijn uitgevoerd op een zogenaamde dubbel-periodiek domein, waarbij linker- en rechter
domeingrens en onder- en bovengrens op elkaar aansluiten. Eenmaal gevormde wervels kunnen dus vrijelijk
door een wand heenbewegen: zij komen gewoon aan
de tegenoverliggende zijde het domein weer binnen.
Tijdens de evolutie neemt men veelvuldig waar hoe
wervels van gelijke draaiingszin kunnen samensmelten
tot een enkele, grotere wervelstructuur. Tijdens dit proces van samensmelting, dat wel wordt aangeduid als
‘merging’, worden dunne spiraalvormige filamenten
van vorticiteit gevormd, die echter door (geringe) viskeuze effecten snel verdwijnen. Het ‘merging’-proces
speelt een cruciale rol in de evolutie van 2D- turbulentie, omdat mede hierdoor de grootschalige beweging overblijft.
Wervels met tegengestelde draaiingszin kunnen ook
interactie hebben, in sommige gevallen resulterend in
dipool-structuren bestaande uit helften met positieve
en negatieve vorticiteit. Figuur 3 laat een momentopname zien van een 2D-turbulente stroming met zwakke forcering, waarbij er een quasi-stationaire toestand
is bereikt bestaande uit een groter aantal langzaam
translerende enkele wervels en twee dipool-structuren.
Deze dipool-wervels blijken a-symmetrisch te zijn, met

Fig. 3. Tijdopname van een numeriek gesimuleerde 2Dturbulente stroming met zwakke forcering. Naast enkele
wervels ziet men dipoolwervels (zoals in kader 1) en een
tripoolwervel (in kader 2). Ontleend aan [3].

Fig. 2. Tijdopnamen van de
evolutie van een niet-geforceerde 2D-turbulente stroming volgens een numerieke simulatie
met spectrale technieken op een
dubbel-periodiek vierkant
domein (door Herman Clercx).
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één helft sterker dan de andere, waardoor zij transleren langs een gekromde trajectorie
(cirkelvormig pad). Een symmetrische dipool zou transleren volgens een rechte lijn.
In diezelfde opname zien we een tripolaire wervelstructuur, bestaande uit een elliptische
kern-wervel geflankeerd door twee satelliet-wervels met tegengestelde vorticiteit. Deze tripool-wervel vertoont een min of meer constante rotatie om het centrum van de kernwervel. Blijkbaar resulteert de zelforganisatie van de initieel random-gestructureerde vorticiteit in de vorming van coherente wervelstructuren van verschillende typen:
Monopolaire wervel, bestaande uit een enkele cirkelvormige of elliptische wervel;
deze structuur heeft een netto hoekimpuls;
Dipolaire wervel, bestaande uit twee helften van tegengestelde vorticiteit; de
dipool transleert volgens een rechte lijn (symmetrisch) of een cirkelvormig pad
(a-symmetrisch); de structuur bezit een netto lineaire impuls;
Tripolaire wervel, bestaande uit een elliptische kernwervel met aan weerszijden
satellietwervels met tegengestelde vorticiteit; deze structuur bezit netto hoekimpuls en roteert om het centrum van de kern-wervel.
Merging
Zoals eerder genoemd speelt het merging-mechanisme een
belangrijke rol in de evolutie van 2D-turbulentie. Teneinde te
onderzoeken aan welke criteria de wervels moeten voldoen
om tot merging over te gaan (parameters zijn: de onderlinge
afstand in vergelijking tot de werveldiameter, de sterkte van de
wervels, de vorticiteitsverdeling van de wervels), is er in ons
laboratorium een uitgebreid onderzoek verricht aan dit verschijnsel, zowel via numerieke simulaties als door laboratoriumexperimenten. In de experimenten worden wervels gegenereerd in een roterende vloeistof, waarbij de onderlinge afstand
systematisch werd gevarieerd. Een wervel kan eenvoudig worden opgewekt door vloeistof weg te zuigen via een verticaal
geplaatste geperforeerde buis. De naar deze buis toestromende vloeistof wordt tengevolge van de Coriolis-kracht naar
rechts afgebogen (de rotatie is in positieve richting), waardoor
er een kolomvormige wervel met cyclonale draaiingszin ontstaat. Figuur 4 toont het gedrag van twee van dergelijke wervels, geplaatst op een onderlinge afstand kleiner dan de kritische waarde.
Om de evolutie van het wervel-paar te visualiseren zijn de wervels in het laboratorium met verschillende kleurstoffen zichtbaar gemaakt. Nadat de wervels aanvankelijk om elkaar heen
draaien, gaan de kernen vervormen en worden er twee spiraalarmen gevormd. Na de samensmelting van de wervels tot
een grotere wervelkern blijven de spiraalarmen nog enige tijd
zichtbaar als kleurstof-filamenten. De vorticiteit die aanvankelijk in deze filamenten aanwezig is diffundeert echter snel
weg, waardoor deze filamenten dynamisch een onderschikte
rol spelen. In het getoonde experiment zijn de wervels identiek en verloopt de merging symmetrisch. Als de wervels van
ongelijke sterkte en/of grootte zijn kan het merging-proces
anders verlopen, bijvoorbeeld resulterend in de totale deformatie van de zwakkere wervel, die vervolgens om de sterkere
wervel wordt getrokken.
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Fig. 4. Merging van
wervels in een laboratoriumexperiment in
een roterende vloeistof
(experiment uitgevoerd
door Ruben Trieling).
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Wervel in shear
Tijdens de evolutie van de 2D-turbulente stroming kan een eenmaal gevormde
wervel als gevolg van de omringende
stroming sterk worden gedeformeerd
en misschien wel totaal uiteengetrokken. Lokaal kan men het effect van de
omgevingsstroming in goede benadering beschrijven met een lineaire scheringstroming (‘shear’). Voor het stationaire geval leent deze situatie zich
voor redelijk eenvoudige theoretische
modellering, waarmee belangrijke informatie over de deformatie van de
wervel-kern wordt verkregen. Met numerieke simulaties is bovendien het
gedrag voor meer realistische situaties
(wervels met een gladde vorticiteitsverdeling) nauwkeurig onderzocht. Als de
2D-stroming tijdsafhankelijk wordt gemaakt verandert het gedrag essentieel
en kan er chaotisch transport optreden. Om dit te onderzoeken zijn er in
het laboratorium experimenten uitgevoerd waarin de wervel werd geplaatst in
een harmonisch geperturbeerde shearstroming. Hiertoe werd een rechthoekige vloeistoftank op een draaitafel geplaatst waarvan de rotatiesnelheid
gemoduleerd kon worden:
Ω (t) = Ω (1 + ε cos ω t), met Ω0 de basis-rotatiesnelheid, ε de amplitude en
ω de frequentie van de modulatie. Gezien in het mee-roterende frame ontstaat er in het centrum van de tank een
in goede benadering lineaire shearstroming die harmonisch van teken
wisselt. Met behulp van dezelfde techniek als in het merging-experiment
wordt er vervolgens in het centrum van
de shear-stroming een cyclonale wervel geplaatst, waarvan de evolutie door
toevoeging van kleurstof gevisualiseerd
wordt, zie figuur 5. De kleurstofvisualisatie in het laboratorium laat duidelijk
zien hoe er filamenten gevormd worden, welke door de shear-stroming
worden meegevoerd. Een halve periode later worden deze filamenten deels
weer om de wervel-kern gewikkeld,
waarna ze wederom worden weggetrokken. In de kleurstofverdeling nemen we
duidelijk het herhaalde proces van

Fig. 5. De evolutie van een wervel geplaatst in
een harmonisch variërende shear-stroming in
een roterende vloeistoftank (experiment uitgevoerd door Ruben Trieling).
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‘strekken en vouwen’ waar, dat een aanwijzing is voor lokaal chaotisch tracer-transport.
Met behulp van dit soort experimenten, aangevuld met theoretisch modellering en numerieke simulaties, werden belangrijk inzichten verkregen in de overlevingskansen en/of
het erosieproces van de wervels.
Elementaire structuren
Door hun spontane vorming in 2D-turbulente stromingen (zie figuren 2 en 3) worden
monopolaire, dipolaire en tripolaire wervelstructuren wel aangeduid als de ‘elementaire
deeltjes’ van 2D-turbulentie: blijkbaar geeft zelforganisatie aanleiding tot het ontstaan
van deze stabiele bewegingsvormen. Ook in het geval van een instabiele basistoestand
blijkt deze uiteen te vallen in deze ‘elementaire structuren’: een instabiele enkele wervel
kan overgaan in een tripool [1], maar kan ook uiteenvallen in twee dipoolwervels. Een
instabiele tripoolwervel kan zich opsplitsen in een monopolaire wervel en een asymmetrische dipool. Om de robuustheid van deze elementaire wervelstructuren te testen zijn
er botsingsexperimenten uitgevoerd waarbij een dipool op een monopolaire of op een
dipolaire wervel werd afgeschoten. Bij een frontale dipool-dipool-botsing blijken er weer
twee stabiele dipolen te ontstaan, elk bestaande uit een helft van de ene en een helft van
de andere oorspronkelijke dipool: er treedt ‘partnerruil’ op bij de frontale botsing [2].
Het onderzoek in ons Eindhovense laboratorium richt zich ook heel specifiek op de rol
die de vaste domeinbegrenzingen spelen in de ontwikkeling van 2D-turbulentie. De ‘no
slip’ randvoorwaarde blijkt een cruciale rol te spelen: als er een wervelstructuur in de
buurt van de wand komt ontstaat daar lokaal een dunne grenslaag die vorticiteit bevat
van het tegengestelde teken. Deze wordt vervolgens van de wand afgetrokken, om vervolgens als een dun vorticiteitsfilament in de hoofdstroming te worden opgenomen. Op
deze manier werkt de wand dus als een bron van vorticiteit, die in de vorm van filamenten in de hoofdstroming wordt geïnjecteerd [4]. Gedetailleerde numerieke en experimentele studies hebben aan het licht gebracht dat vaste wanden zo een belangrijke rol
spelen en dat zij de spectrale eigenschappen van 2D-turbulentie op een begrensd domein aanzienlijk beïnvloeden [5, 6].
Geofysische stromingen
De grootschalige beweging in de oceanen en de atmosfeer is in goede benadering op te
vatten als 2D, als gevolg van de geometrische beperking (oceanen en atmosfeer zijn te
beschouwen als dunne vloeibare schillen om de roterende planeet). Daarbij zorgen de
achtergrondrotatie en de dichtheidsstratificatie voor een additioneel mechanisme van
twee-dimensionalisatie. Het gevolg hiervan is dat de grootschalige geofysische stromingen kenmerken hebben van 2D-turbulentie, zoals zichtbaar in de aanwezigheid van vele persistente coherente wervelstructuren. Satellietwaarnemingen hebben duidelijk gemaakt dat er in de oceaan en de atmosfeer naast monopolaire ook dipolaire wervels
voorkomen. Er is zelfs een tripool-structuur aangetroffen in de Golf van Biskaje [7].
Voor een beter begrip van de klimatologie van het mondiale atmosfeer-oceaan-systeem
is kennis van de rol van coherente wervelstructuren – en met name hun transporteigenschappen – van grote waarde. Deze problematiek vormt een inspiratiebron voor het
Eindhovense onderzoek aan wervels in 2D-turbulentie.
Ook in de plasmafysica komt men coherente structuren tegen die – qua mathematische
formulering – verwant zijn aan de wervels in 2D-stromingen: in toroïdale tokamak-plasma’s worden structuren in de elektronendichtheid waargenomen die met dezelfde vergelijkingen kunnen worden beschreven als de coherente wervels in 2D-turbulentie. Deze overeenkomsten bieden interessante mogelijkheden voor wederzijds bevruchtende
samenwerking tussen de plasmafysica en de vloeistofdynamica.
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Summary
A central issue in ecology is to understand how species respond to climate change and
to predict consequences for community composition and ecosystem functioning.
Climate warming causes shifts of species distributions towards the pole, but it is unclear
why some species become extremely abundant in new habitats and others not. Plant
invasiveness may be caused by a variety of factors. From the perspective of top-down
control (the control of abundance by natural enemies), the release from natural enemies
and subsequent evolution of increased competitive ability are the most prominent
hypotheses to explain invasiveness. Here, I will discuss how human induced global
changes can affect the abundance of species, the composition of species communities
and the functioning of ecosystems. Current activities focusing on making The Netherlands ‘climate warming proof’ are mainly aimed at raising dikes and defense against
superfluous or limited availability of water. However, climate warming will also have considerable consequences for the abundance of natural species and for their community
interactions. For example, climate warming disrupts food chains of trees, caterpillars and
the birds that prey on the caterpillars. Climate warming may also enable species to shift
their range towards previously cold regions. When a species range shift takes place faster
than that of its natural enemy and the new range does not contain a potential enemy,
range shifts may lead to a (temporary) outbreak of that species. Therefore, I conclude
that climate warming may result into unexpected performance of species, which can
either lead to reduced or enhanced local abundance.
Introduction
Across the biosphere terrestrial ecosystems are profoundly affected by a range of human
activities that has resulted changes in land use, losses of natural habitats, changes in biogeochemical and hydrological cycles, net primary production, changed atmospheric
composition and deposition, climate change, and the release of toxic compounds
(Vitousek et al. 1997). These changes have ecological consequences, whether they directly impact upon human society or not, and ecologists are currently facing enormous challenges in order to predict the possible consequences of relatively fast and large-scale
environmental changes on biodiversity and the functioning of ecosystems (Schulze and
Mooney 1993). Multidisciplinary research programs are carried out across broad geographical ranges assessing effects on individual species, as well as on interactions
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between species from the same and other trophic levels. These interactions between and
within trophic levels attracted the attention of ecologists, because they are key to better
understand the response of ecosystems to environmental change.
Why looking at trophic interactions?
Trophic interactions between primary producers, first and higher order consumers, are
major determinants of the cycling of energy and nutrients within and between ecosystems.
Trophic interactions also influence the degree of genetic variability of component
species in communities through the process of natural selection (DeAngelis 1992). Species evolve in fluctuating, and sometimes opposing, environmental conditions, but over
recent centuries the increasing effect of human activities on the structure of ecosystems
and climate have enhanced both the rate and magnitude of environmental changes. Due
to different responses of the ecology and evolution of species to changes in their environment, these rapid human-induced changes affect interactions both within and between
trophic levels of primary producers and their consumers in a sometimes unexpected and
unpredictable fashion (Harrington et al. 1999).

volatiles
natural enemies
shoot herbivores

induction signals (JA/SA)
inducible compounds
leaf pathogens

nematodes

root herbivores

pathogens

Fig. 1. Above-belowground trophic interactions between a plant, root- and shoot feeders and
their natural enemies. Note that belowground plant feeders may induce a defence response
above ground and vice versa. Solid arrows indicate that an induction of plant defence in
the roots may become expressed in the shoots, whereas dotted arrows indicate defence
signals that are induced in the shoots and become effective in the roots. Figure provided by
Dr. N.M. van Dam.
Differential responses within and between trophic groups may lead to the re-arrangement of communities through asymmetric changes in competitive, bottom-up and topdown control effects. Consequences in changing biodiversity patterns on ecosystem
processes as mediated through trophic interactions have not yet been addressed (Rafaelli
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et al. 2002). One of the major challenges of ecology is to understand and predict the
consequences of these environmental changes for biodiversity and ecosystem functioning (Loreau et al. 2002). Specifically, we need to improve our understanding of the role
of trophic interactions on the levels of genetic variation, community structure, ecosystem functioning and landscape diversity. In this way, concepts, data and theory developed in different ecological sub-disciplines need to be brought together, leading to syntheses, to new perspectives and to innovative approaches in ecology.
The spatial and temporal scales of the system under investigation matters, because many
organisms that interact locally exploit their environment differently. This leads to species
co-existence within feeding guilds (Ritchie and Olff 1999), but to reduced top-down control of invertebrate herbivores in fragmented habitats (Kruess and Tscharntke 1994).
Landscape studies have been performed mostly with aboveground or easily visible organisms, such as birds, butterflies and plants (Hanski and Gilpin 1997). However, the effects of habitat fragmentation on the dispersal and interactions of soil organisms have
been largely overlooked (Wolters et al. 2000).
Another aspect is how trophic interactions determine the stability of communities and
ecosystem processes (De Ruiter et al. 1995) and influence evolution in predator-prey systems (Yoshida et al. 2003). Also here it was concluded that a stronger discourse between
food web ecology and evolutionary biology may improve our understanding of the role
of genetic variation in community and ecosystem stability.
Trophic interactions and the scale of ecosystem response to environmental change
Understanding trophic interactions in relation to global changes requires an understanding of the scales at which the different interacting species operate and at which
scale the changes are likely to become manifest. Human-driven processes such as habitat loss and fragmentation of ecosystems may alter the influence of top-down control
when the dispersal and host location activity of predators is limited relative to their prey.
Habitat fragmentation may reduce the foraging efficiency of parasitoids (Kruess and
Tscharntke 1994), while migratory geese reach disproportionately high densities in the
subarctic due to large food availability in their overwintering grounds (Jefferies 2000).
Whereas temperatures in tropical Africa have remained fairly constant, spring and night
minimum temperatures have increased in northern Europe since 1960, such that tropical migrants like the pied flycatcher may need to migrate further northwards to compensate for changes in the accessibility of caterpillar prey (Both and Visser 2001). Al
Gore presented this case study in his movie ‘An inconvenient truth’ to show how strong
effects of climate change already are (‘research in the Netherlands has shown…’).
These case studies demonstrate that the understanding of local consequences of global
changes for trophic interactions requires studies across a range of scales, as well as combining theoretical and empirical approaches. Moreover, vertebrate and invertebrate food
chains may respond differently, since species diversity and the degree of specialization
in herbivorous and carnivorous invertebrates can be considerably higher than in vertebrate consumers and predators (Duffy 2002).
Van de Koppel et al. (2006) provide a simple framework in order to explain how the
dynamics of trophic interactions depend on the scales at which resources are distributed
and consumers utilize the resources. They conclude that apparent discrepancies between
theoretical and empirical studies may be due to an uncoupling of the population
dynamics of the resource species and the consumer species where these are tightly
linked. On the other hand, when consumers are spatially subsidized, they may overexploit resources in connected patches. This could be a negative side effect when linking
isolated habitat fragments leading to species loss, while connections were restored aiming at increasing survival changes of isolated populations of species. Nature conservation may benefit from theoretical insight into how to broaden the resource basis to conKlimaatverandering en biologische invasies
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sumers on the one hand, while concomitantly preventing extinction of resources as a
result of outbreaks of consumer populations on the other.
Spatial approaches have been rarely applied to communities of soil organisms (Ettema
and Wardle 2002). Hedlund et al. (2004) show that dispersal is a major factor in maintaining a diverse range of trophic interactions in disturbed systems. The dispersal of soil
organisms, however, has been largely overlooked and soil biota have not been employed
at all as model systems for testing metapopulation theory. Soil food webs can be studied in the context of resource use incorporating both spatial and temporal dimensions
by separating the bacterial and fungal decomposition pathways, because the size and
range of resource use within these two pathways vary considerably (Hedlund et al. 2004).
Spatial scales are smallest in the lower trophic layers of the bacterial pathway, even
though temporal dynamics are highest there. Passive dispersal of soil microorganisms
could balance the spatial and temporal differences between the bacterial and fungal
decomposition pathways. Still, it is important to determine whether dispersal or establishment is the most constraining factor following, for example, changes in land use. Soil
food webs respond much slower, or idiosyncratically, to land use changes than aboveground organisms (Hedlund et al. 2003) and information on how to increase soil community development may help nature conservation programs that aim to restore former
species rich communities after exposure to former types of land use.
Trophic interactions, natural selection and the stability
of community structure and ecosystem functioning
Changing environmental conditions influence interactions between species through the
number and strength of the interactions themselves. Whereas food web ecologists often
ignore the process of natural selection in their models, evolutionary ecologists assume that
genetic variation is an important prerequisite that enables species to defend themselves
from their own antagonists while accruing sufficient resources for reproduction and survival (Clay and Koover 1996). For example, defensive mechanisms in plants can be
expressed directly or indirectly, and both defensive strategies are subject to natural selection (Price et al. 1980). Indirect plant defence strategies are not quantified in food web
models, but they can affect the stability of food webs (Vos et al. 2001). Similarly, pathogens
play an important role in the evolution of host life histories (Burdon 1987), while the direct
contribution of pathogens to flows of nutrients and energy is so minimal that these are
normally not considered in food web models (Marcogliese and Cone 1997).
The discussion on the role of biodiversity for ecosystem processes and food web stability
has focussed mainly on the redundancy of species in soil food webs. Some studies have
observed considerable redundancy in soil food webs (Wardle 2002), so it is debatable how
the loss of genetic variability may affect the relationship between species diversity and
ecosystem processes, or food web stability. However, it is intriguing that interaction strength
remains the basis for both food web (in)stability and natural selection, further suggesting
that besides loop length and indirect interactions the amount of genetic variation may also
be a force stabilising food web structure and ecosystem process rates.
Emmerson et al. (2004) analysed the strength of trophic interactions in relation to the
stability of communities. Interaction strengths describe the pathways and transfer of
energy through an ecosystem whereas the patterning of interaction strengths determines
community stability and ecosystem processes (De Ruiter et al. 1995). Strong interactions
may destabilize food webs, and the way in which they are organised in trophic loops
seems to influence the way in which food webs respond to environmental change
(Neutel et al. 2002). Interestingly, empirical data show a strong skew towards weak interactions, and global change scenarios of increased atmospheric levels of CO 2 level may
affect the patterning of interaction strengths of plant-herbivore interactions. The change
can have a straightforward effect on primary productivity, but it can also affect the qualKlimaatverandering en biologische invasies
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ity of the resources for herbivores. When primary production increases, food quality
often decreases (for example, due to increased C/N ratio’s), such that the average population size of consumers will likely decline. As a consequence, species populations will
become more variable and (environmental or anthropogenic) perturbations will require
longer recovery periods. As a result of these joint changes, communities are likely to
become less stable, owing to reduced resilience, component species will experience smaller and more variable population sizes, and thus will become more prone to extinction.
Natural selection and co-evolution drive species towards specialization, unless environmental disturbances relax selection pressures (Hoffmeister et al. 2004). Specialization
can be an evolutionary penalty in unpredictable environments, so that human induced
environmental changes may result into communities dominated by generalist species.
Case studies on invasive species show that their abundance can be strongly controlled
by natural enemies and escape can transmogrify subordinate species into dominants
(Keane and Crawley 2001). Habitat fragmentation is in some cases known to have a disproportionately detrimental effect upon higher trophic levels (predators, parasitoids),
than lower trophic levels (plants, herbivores), which are more abundant (Kruess 2003).
The loss of higher trophic levels is almost certain to increase the interaction strength
between plants and herbivores, which could contribute to rapid extinction that can be
observed in disturbed landscapes.
Such extinction cascades have been suggested by Janzen (1974), but these have thus far
received very little empirical attention. On the other hand, genetic variation allows
species to adapt to new environmental circumstances. There are some examples of rapid
selection processes that maintain the stability of predator-prey interactions (Yoshida et
al. 2003), and more examples are known from studies on pathogen-host interactions
(Kover and Clay 1996). However, whether such processes of rapid evolutionary change
also allow many other natural species to keep up with environmental change is still an
open question. Ultimately, the crux of the problem lies in the fact that anthropogenic
disturbance may reduce numbers of populations of species, thus reducing the ability of
species to adapt to rapidly changing circumstances, a runaway effect that may accelerate
extinction rates (Hughes et al. 1997).
Above-belowground trophic linkages in a changing world
Above and belowground communities influence each other through a variety of direct
and indirect interactions (Wardle 2002). Time lags in the response of belowground
organisms to change leads to different selection pressures, for example as exerted by
above and belowground herbivores and pathogens (Van der Putten et al. 2001). Above
and belowground systems interact through primary plant products (carbohydrates, proteins) and secondary plant chemicals. Soil ecosystem processes will be relatively insensitive to changes in primary compounds, but information exchanged through secondary
compounds (especially plant defence chemicals) is more immediate (van Dam et al.
2003, Bezemer et al. 2003) and might be more susceptible to environmental change.
Above-belowground interactions are not well-incorporated into ecosystem models and
they explore possibilities to do so by discussing these interactions at scales that range
from local to global (Schröter et al. 2004). At all scales, the number of possible interactions is simply overwhelming. Above-belowground models for plant species or communities and their associated above and belowground herbivores might differ when
focussing on primary or on secondary plant metabolites. Functional shifts in soils, for
example from a fungal-based decomposition pathway to a bacterial-based decomposition pathway when land use intensifies, are expected to cause significant, non-linear
changes that might affect the accuracy and applicability of ecosystem models. Models
may also be used to test which trophic interactions are most sensitive to the consequences of global change, as well as to determine the consequences of differences in
above and belowground time lags for community composition and ecosystem processes.
Klimaatverandering en biologische invasies
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Research programme
In my research programme, I study how plant abundance can be controlled by both
above- and belowground enemies. Climate warming causes shifts of species distributions
towards the pole, but it is unclear why some species become abundant in new habitats
and others not. Plant invasiveness may be caused by a variety of factors, for example
habitat disturbance, hybridization with other species, enhanced benefits from symbionts
in the new habitat, or loss of natural enemies. However, enemy release and evolution of
invasive plants have been rarely, if ever, considered from a combined above-belowground
approach. In my VICI-study, I examine how release from above- and belowground enemies influences the evolution and invasiveness of plant species that expand their range
from warm into previously cold climate regions. My general hypothesis is that differences
in plant abundances between southern species in their new habitats, as well as between
southern species in new and original habitats, are caused by differences in mobility
between plants, their natural enemies and the predators of the enemies.
In order to test this hypothesis I relate plant traits of successful and non-successful
invaders from southern Europe into The Netherlands to metabolic costs invested in
growth and defence in both the original and new habitats. The invaders are compared
with related plant species that are not invasive and with related plant species that are
native in the invaded habitats. Furthermore, spatially explicit models need to be developed to test spatio-temporal dynamics of plant release from above- or belowground enemies, and their consequences for plant invasiveness in the new habitats. This approach
enables to explain and predict plant invasions due to climate warming.
The first results show that non-native plant species, which have invaded The Netherlands
recently by range expansion from southern to Northern Europe, indeed are less exposed
to growth reducing soil organisms than comparable native plant species (Van Grunsven
et al., manuscript accepted). This will mean that the non-native plant species have an
advantage, for example in competition with other plant species, when compared with the
native relatives. The control of plant abundance by natural soil-borne enemies has been
demonstrated for Prunus serotina (black cherry), which is one of the six major invasive
pests in The Netherlands. When plants moving into The Netherlands due to climate
warming have a chance to escape from their native soil-borne enemies, this will have
potential consequences for vegetation management and for the composition of natural
vegetation. Especially when exotic species become unnaturally dominant.
Current work in my group focuses on the response of exotic plants to both below and
aboveground enemies. We compare exotic plants from warm climate regions with related native plants in their response to development of pathogenic activity in the soil, as
well as aboveground herbivores. The question is how the feedback-interactions with soil
organisms relate to aboveground interactions with herbivores and other their natural
enemies. One possibility is that below ground other rules are active than above ground.
The alternative is that above and belowground the same rules are active, which would
enhance our capacity to generalize and to make predictions. Such ecological effects are
important to be incorporated into nature management scenarios in order to predict the
future of nature in temperate regions of the world.
Concluding remarks
Multitrophic interactions play a central role in the response of ecosystems to environmental change appearing in processes at all levels of ecological organisation. They may
determine biological diversity ranging from within species to entire landscapes. They
also link sub-components of ecosystems, such as above- and below ground. As trophic
interactions determine the fitness of almost all species, they govern processes such as
ecosystem development and stability, and other key processes. This research area conKlimaatverandering en biologische invasies
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Fig. 2. This scheme shows
how plants are the link
Predators and antagonists
between above- and
belowground multitrophic
Herbivores and pathogens
interactions. The relatively
small size of the letters of
Above ground
belowground herbivores,
Plant
Repellance
Attraction
pathogens and their
Below ground
natural enemies illustrates
Herbivores and pathogens
my working hypothesis that
plants moving from the
Predators and antagonists
south to the north due to
climate warming, may be
released from their relatively immobile natural soil-borne enemies, rather than from the more
mobile aboveground enemies. Figure re-drawn and converted after Van der Putten et al. (2001).
tributes to the understanding of trophic interactions in a changing world and requires
bridging between isolated subdisciplines in ecology. My long-term goal is to encourage
new research programs across the various disciplines and levels of ecological organisation in order to enhance our capacity to predict and manage consequences of complex
global changes both induced or not induced by human activities.
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BOUWEN MET POLYMEREN
door
Prof. dr R.P. Sijbesma
Afd. Scheikundige Technologie, Technische Universiteit Eindhoven

Kunnen moleculen gebruikt worden als bouwstenen om functionele structuren te maken
van meerdere nanometers groot? Kun je een geordend bouwwerk van moleculen maken
door bouwstenen te gebruiken die precies op elkaar passen, op dezelfde wijze als bouwstenen voor een brug, een huis of een apparaat?
De vraag in hoeverre moleculen als ruimtelijke objecten voorgesteld kunnen worden,
analoog aan objecten die met het blote oog zichtbaar zijn, is triviaal noch simpel. Het
is een in de scheikunde steeds terugkerend thema en enkele van de sleutelontwikkelingen in het vakgebied hebben betrekking op deze vraag.
In de tweede helft van de negentiende eeuw stelde Van ’t Hoff koolstofverbindingen voor
als tetraëders om het bestaan van isomeren met verschillende optische activiteit te verklaren. Veel van zijn tijdgenoten vonden echter dat de analogie met de wereld van de
tastbare objecten te ver doorgevoerd werd. Van later in die eeuw, uit 1894 om precies te
zijn, dateert de ‘sleutel-slot’ analogie van Emil Fischer waarmee hij de hoge selectiviteit
van enzymen trachtte te verklaren.
Het succes van deze twee beroemde wetenschappers laat zien dat moleculen zich tot op
zekere hoogte inderdaad gedragen als gewone voorwerpen.
Vanzelfsprekend is het echter zeker niet dat je straffeloos van de ene lengteschaal naar
de andere kunt springen om fenomenen te verklaren. In een groot aantal opzichten is
de wereld waarin we leven namelijk sterk schaalafhankelijk. Een vlo, vergroot tot de
afmetingen van een olifant, zou onder zijn eigen gewicht bezwijken en de duikboot in
de bloedbaan uit de science fiction film ‘Fantastic Voyage’ zou snel schipbreuk lijden
door de Brownse beweging.
Bouwen op moleculaire schaal
kent beperkingen die de macroscopische wereld niet kent; zo is
het niet mogelijk gebruik maken
van de zwaartekracht of van
capillaire werking om voorwerpen elkaar aan te laten trekken.
Ondanks die beperkingen wil ik
u meenemen op een ‘Fantastic
Voyage’ naar de wereld van
moleculen en de vraag: ‘hoe te
bouwen op nanometerschaal’
als leidraad gebruiken om de
zelf-organisatie van moleculen
Fig. 1. Tetraëdrische molecuulmodellen van papier,
en macromoleculen te bespregebouwd door Van ’t Hoff.
ken.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 85. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 19 maart 2007.
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De analogie van moleculen met macroscopische voorwerpen is namelijk verrassend vaak
bruikbaar en op moleculaire schaal is soms zelfs meer mogelijk dan in de wereld van
macroscopische objecten. In de nanowereld is het niet alleen mogelijk om werkende
objecten en materialen te maken (assembleren), het is zelfs mogelijk om de moleculen
zichzelf te laten organiseren!
Van supramoleculaire chemie tot zelfassemblage
Het fascineert chemici al meer dan een eeuw dat in de natuur veel processen gestuurd
worden door specifieke interacties tussen moleculen die elkaar kunnen ‘herkennen’
doordat ze complementair zijn van vorm en van elektronenverdeling. Een jaar of veertig
geleden begonnen organisch scheikundigen zich af te vragen of dergelijke ‘moleculaire
herkenning’ nagebootst kon worden met in het laboratorium gemaakte moleculen.
Het onderzoeksgebied dat hieruit voortgekomen is, de supramoleculaire chemie, is tegenwoordig een belangrijke en veel beoefende discipline. De pioniers in dit vakgebied,
met name Pedersen, Lehn en Cram[1], begonnen met het maken van nieuwe ringvormige verbindingen, die door hun vorm en elektronenverdeling uitstekend geschikt waren
om natrium-, kalium- en ammoniumionen te binden. Er is perfecte complementariteit
tussen de gast (een bolvormig deeltje) en de gastheer (een ring met de juiste afmetingen
om het ion te binden).
Deze ontwikkeling viel vrijwel samen met de ontdekking dat in de natuur ook cyclische
verbindingen bestaan die ionen binden en die een belangrijke rol spelen als antibiotica.
Dit soort parallelle ontwikkelingen komt af en toe voor in de natuurwetenschap, maar
regel is het niet: veel vaker vormen ontdekkingen van nieuwe organisatieprincipes in de
natuur een inspiratiebron voor supramoleculaire chemici om nieuwe wegen in te slaan.
Nadat de pioniers in de supramoleculaire chemie de grondbeginselen hadden vastgelegd, is er een continue stroom van ideeën en concepten uit de natuur geweest die de
richting van het onderzoek naar synthetische doelen heeft gestuurd.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het vakgebied van de supramoleculaire chemie is het definiëren van zelfassemblage als onderzoeksprogramma. Gaat het in de
moleculaire herkenning om paren van moleculen die door herkenning selectief interacties met elkaar aangaan, in de zelfassemblage zijn het meerdere (verschillende) moleculen, die zich spontaan ordenen. Dat is precies wat er gebeurt in de natuur waar kleine
moleculen met een waterminnend en een watervrezend deel zich spontaan ordenen tot
de membranen die elke cel omsluiten. Ook het vormen van de dubbele helix van DNA

Fig. 2. Kroonether met gebonden kaliumion en het kaliumcomplex van het antibioticum
Valinomycine.
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Fig. 3.
Voorbeelden van
zelfassemblage
uit de natuur;
linksboven:
fosfolipide
membraan;
rechts: DNA;
linksonder:
zelfgeassembleerd
virus (TBSV).

is een prachtig voorbeeld van moleculaire zelfassemblage. Andere voorbeelden zijn functionele aggregaten van enzymen (enzymcomplexen) ontstaan door zelfassemblage, evenals virusdeeltjes die spontaan kunnen worden gevormd uit de losse componenten.
Een dergelijke spontane ordening is de wensdroom van iedere chemicus die ooit tevergeefs heeft geprobeerd ingewikkelde functionele moleculen te synthetiseren. Zou het niet
fantastisch zijn als dezelfde functie verricht zou kunnen worden door een aantal eenvoudig te maken moleculen die uit zichzelf aan elkaar klitten tot het functionele complex? Mijn naaste collega dr. Albert Schenning heeft dit wel eens vergeleken met het zich
spontaan vormen van een stoel uit poten, rugleuning en zitting. Dit voorbeeld laat zien
dat de analogie tussen processen op moleculaire schaal en die op macroscopische
schaal niet perfect is, want op moleculaire schaal is zoiets zeker mogelijk – de voorbeelden uit de natuur laten dat al zien. Sterker nog, zelfassemblage is niet alleen belangrijk op moleculaire schaal, het wordt ook steeds meer toegepast in andere domeinen.
George Whitesides, een gezaghebbend chemicus en een van de pioniers op dit gebied
zegt daarover: “There are now three ranges of sizes of components for which self-assembly is
important: molecular, nanoscale, and meso- to macroscopic. The rules for self-assembly in
each of these ranges are similar but not identical.” [2]
De belangrijkste uitdagingen in dit veld zijn allereerst om uit te vinden welke zelfassemblageregels onafhankelijk van de afmeting van het systeem geldig zijn en welke beperkt
zijn tot een enkel domein. Met deze kennis kunnen de grenzen tussen de domeinen
opgezocht worden om uiteindelijk te komen tot een geïntegreerde aanpak van zelforganiserende systemen. De drijfveren om een dergelijke uitdaging op te pakken zijn sterk.

Fig. 4. Lengteschalen van zelfassemblage.
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Bij het onderzoeken van de principes van zelfassemblage leren we niet alleen beter hoe
de natuur zijn werk doet, we ontwikkelen ook inzichten om zelf op een efficiënte manier
ordening te scheppen met moleculen om daarmee de functionaliteit te creëren die we
willen hebben.
Zelfassemblage van polymeren
Het toepassingsgebied waar de verwachtingen van zelfassemblage het hoogst gespannen
zijn, is bij het maken van kleine structuren die een door ons gewenste functie kunnen
vervullen: de nanotechnologie. Naarmate de structuren kleiner worden, is het steeds lastiger om deze van bovenaf (met ‘groot gereedschap’) aan te brengen. De grenzen voor
deze benadering worden bepaald door de afmetingen van het gereedschap. In de chipindustrie is dat gereedschap licht, waarvan de ‘afmetingen’ gedefinieerd zijn door de
golflengte. De kleinste afmetingen die op industriële schaal gemaakt kunnen worden lijken in de buurt van de 100 nanometer te liggen. De afmetingen van de meeste moleculen liggen in het gebied van 0,1 tot 1 nanometer. Daarmee zijn moleculen ‘kleine bouwstenen’, waarvan er veel moeten samenwerken om het gewenste resultaat te bereiken. Een
voor de hand liggende methode om het verkrijgen van structuren van de gewenste grootte gemakkelijker te maken, is het gebruik van grotere bouwstenen: macromoleculen.
Een belangrijk thema in het onderzoek in de moleculaire zelforganisatie is het ontwikkelen van nieuwe bouwstenen en concepten voor toepassing in functionele materialen.
Deze functie kan variëren van een mechanische eigenschap zoals sterkte of elasticiteit
tot een nuttige morfologische eigenschap, bijvoorbeeld porositeit op nanometerschaal.
Wat betekent nu ‘het ontwikkelen van nieuwe bouwstenen en concepten’ in dit verband?
Dat kan het beste worden uitgelegd aan de hand van recent onderzoek aan de Technische
Universiteit Eindhoven.
In de laatste jaren is in Eindhoven veel onderzoek gedaan naar de zelfassemblage van
moleculen tot lineaire polymeren. Het concept is simpel: als je een complex kunt maken
door twee moleculen met elk één bindingsplaats aan elkaar te laten binden, kun je een
polymeer maken door elk molecuul twee bindingsplaatsen te geven.
Ondanks de eenvoud van dit concept, zijn de consequenties ervan groot. Als je in staat
bent om de binding tussen de monomeren sterk genoeg te maken, kun je heel lange
ketens maken, met eigenschappen die ook van covalente polymeren bekend zijn: goede
mechanische eigenschappen en verwerkbaarheid. In aanvulling daarop zullen de door
zelfassemblage verkregen polymeren geheel nieuwe eigenschappen en mogelijkheden
hebben, omdat de binding tussen de monomeren reversibel is. Zo zullen de polymeren
bij verwarmen uiteenvallen en bij afkoelen spontaan weer gevormd worden. Ook oplosmiddelen kunnen een dergelijk effect hebben, doordat ze de reversibele binding tussen
de moleculen verbreken. In oplossing zijn dan vrije monomeren aanwezig, die zich bij
het verdampen van het oplosmiddel aaneenrijgen tot lange ketens.
Het is dus duidelijk dat de ontwikkeling van goed werkende supramoleculaire polymeren heel aantrekkelijk is, en dat is al minstens tien jaar een thema waar menig supramoleculair chemicus hevig in geïnteresseerd is. Het knelpunt bij het ontwikkelen van het
concept is echter het gegeven dat de lengte van de polymeren afhangt van de sterkte van
de binding tussen de monomeren: om een lang polymeer met gunstige eigenschappen

Fig. 5. Dimeer van een monofunctioneel molecuul en polymeer van een bifunctioneel molecuul.
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Fig. 6. Complementaire (a) en zelfcomplementaire (b) bouwstenen. Polymeren op basis van
complementaire (c,d) en zelfcomplementaire (e) bouwstenen.
te krijgen moet de interactie tussen de bindingsplaatsen sterk zijn. Tegelijkertijd moet,
om het systeem toepasbaar te maken, het maken van de moleculen zo eenvoudig mogelijk zijn. Het ontwikkelen van de bouwstenen die dit mogelijk maken vormt een goede
illustratie van ‘het ontwikkelen van nieuwe bouwstenen en concepten’.
Een supramoleculair polymeer kan op enkele fundamenteel verschillende manieren gemaakt kan worden: bij het gebruik van complementaire bindingsplaatsen kun je elk monomeer voorzien van twee verschillende bindingsplaatsen óf je kunt twee soorten monomeren maken, elk met twee dezelfde bindingsplaatsen.
Een nog andere aanpak is het gebruik van bouwstenen met zelfcomplementaire bindingsplaatsen.
Meervoudige waterstofbruggen
De bouwstenen die in Eindhoven zijn ontwikkeld, zijn geïnspireerd op de natuur, en dan
met name op het DNA, waarin verschillende bouwstenen worden gebruikt om door middel van meervoudige waterstofbruggen complementaire strengen aan elkaar te binden. Waterstofbruggen worden gekenmerkt door polariteit, met een donorkant (D) en een acceptorkant (A) en het principe van de complementariteit van de bindingsplaatsen (baseparen)
van DNA kan dan ook in een heel simpel schema weergegeven worden.
Waterstofbruggen zijn aantrekkelijke interacties om te gebruiken in zelf-assemblage, omdat
ze een hoge mate van directionaliteit bezitten. In tegenstelling tot wat het geval is bij interactie tussen ladingen, is het goed mogelijk paren te vormen in plaats van clusters. Als
bouwstenen meerdere waterstofbruggen kunnen vormen, zoals in de baseparen van DNA,
wordt de interactie ook redelijk sterk.

Fig. 7. Donor-acceptor weergave van meervoudige waterstofbruggen in DNA.
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Nobelprijswinnaar Jean Marie-Lehn had in het begin van de jaren negentig enkele artikelen gepubliceerd over supramoleculaire polymeren [3]. Hij gebruikte bouwstenen die
complementaire drievoudige waterstofbruggen vormen en toonde aan dat deze gebruikt
kunnen worden om supramoleculaire polymeren te maken, waarvan de binding echter
nog niet sterk genoeg was om ruime toepassing te krijgen. In Eindhoven is op basis van
4-voudige waterstofbruggen een hele sterke zelfcomplementaire binding verkregen met
de bouwsteen ureïdopyrimidinon, die hier is weergegeven [4].

Fig. 8. Ureïdopyrimidinon (UPy), een zelfcomplementaire bouwsteen die via viervoudige
waterstofbruggen dimeriseert.
De ontwikkeling van deze bouwsteen met de lange naam, in de wandelgangen triomfantelijk tot ‘UPy’ afgekort, is essentieel geweest in het verwezenlijken van goed synthetiseerbare supramoleculaire polymeren, die voor het eerst ook polymeerachtige eigenschappen
vertoonden in oplossing. Daarmee is dit het startpunt voor een heel nieuw gebied aan
fundamenteel onderzoek en staat de vinding aan de basis van de oprichting van Suprapolix, een bedrijf dat de commerciële mogelijkheden van het concept exploiteert.
In de afgelopen jaren is er een breed scala aan materialen ontwikkeld op basis van bi- en
multifunctionele UPy’s, met mogelijke toepassingen die zijn gebaseerd op de unieke combinatie van reversibiliteit en hoge bindingssterkte van deze bouwsteen. Met name de bijzondere stromingseigenschappen en de mogelijkheid om functionaliteit ‘in te klikken’
zijn hierbij van belang.
Een fraai voorbeeld van zo’n potentiële toepassing is het gebruik van UPy-polymeren in
zelfherstellende materialen. Op het ogenblik is er wereldwijd grote belangstelling voor dit
thema en in Nederland is een innovatief onderzoeksprogramma (IOP) opgestart op dit
gebied. Ook hier bieden supramoleculaire polymeren mogelijkheden.
Copolymeren
De ontwikkeling van een sterk bindende zelfcomplementaire bouwsteen is weliswaar een
doorbraak geweest, maar dit type bouwstenen heeft ook grote beperkingen. Zo is het heel
moeilijk hiermee oppervlakken reversibel te functionaliseren. Verder zijn polymeren met een
geordende topologie, zoals blokcopolymeren en sterk vertakte polymeren, met zelfcomplementaire bouwstenen moeilijk te verkrijgen. Daarom is recentelijk het gebruik van een complementair paar van bouwstenen uitgewerkt, de combinatie van UPy met naphthyridine
(NaPy). Dit complementaire koppel maakt het mogelijk om twee verschillende polymeerfragmenten met elkaar te verbinden, of om vertakkingen aan te brengen in een polymeer [5].
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Met het ontwikkelen van complementaire bouwstenen komt er een heel scala aan copolymeren beschikbaar dat door zelfassemblage spontaan gevormd kan worden. Copolymeren
zijn zo interessant omdat de afzonderlijke polymeerfragmenten niet graag mengen: ze zijn
incompatibel.
De mengentropie van macromoleculen is namelijk veel kleiner dan van kleine moleculen, met als gevolg dat mengsels van polymeren zich in de regel net als olie en water in
twee lagen scheiden. Wat gebeurt er nu als twee niet-mengbare macromoleculen met
hun uiteinden aan elkaar vastgeknoopt worden? De twee gedeelten van dit blokcopolymeer zijn dan nog steeds niet mengbaar, maar macroscopische fasescheiding is door de
verknoping niet mogelijk. Er treedt dan microfasescheiding op, een proces dat leidt tot
een grote variatie aan morfologieën met afmetingen van 10-100 nanometer. Het gebruik
van macromoleculaire bouwstenen voegt dus een geheel nieuwe dimensie of, beter gezegd, een nieuwe lengteschaal toe aan de wereld van de zelforganisatie.
Het proces is het best onderzocht voor polymeren die uit twee verschillende stukken bestaan (diblokcopolymeren), waarvan de fasescheiding en de morfologie voorspeld kunnen worden op basis van de relatieve lengte van de twee componenten[6].
Microfasescheiding is voor diblokcopolymeren en voor complexere copolymeren theoretisch zowel als experimenteel uitgebreid onderzocht. Enorm complexe morfologieën
met namen als ‘de loodgietersnachtmerrie’ en ‘het breiwerk’ worden bij de geschikte
omstandigheden spontaan gevormd! Periodieke ordening op een lengteschaal van 10-100
nanometer is zeer nuttig om patronen op een oppervlak aan te brengen en deze technologie maakt een snelle ontwikkeling door.
Als recent voorbeeld wil ik noemen de vorming van oppervlakken met een hoge dichtheid aan SiO2-zuilen via een selectief etsproces van een dunne film van een diblokcopolymeer met een cilindrische morfologie, in 2000 beschreven door Russel en Hawker
[7]. Een van de problemen met periodieke ordening door middel van microfasesescheiding in blokcopolymeren is dat slechts lokaal perfecte ordening optreedt, maar dat op
grotere lengteschalen domeinvorming en defecten roet in het eten gooien. Er zijn veelbelovende technieken in ontwikkeling om dunne lagen te produceren die defectvrij zijn
over vierkante centimeters. Hiermee wordt de industriële toepassing van blokcopolymeren een aantrekkelijke nieuwe methode voor het vormen van oppervlaktepatronen.
Wat gebeurt er nu als we een blokcopolymeer gebruiken waarvan de blokken aaneenge-

Fig. 9. Morfologieën van diblokcopolymeren.
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knoopt zijn met niet-covalente bindingen die reversibel verbroken kunnen worden? Het
systeem moet dan kiezen tussen microfasescheiding en macrofasescheiding. In het eerste
geval kunnen alle supramoleculaire bindingen blijven bestaan, in het tweede geval moeten deze grotendeels verbroken worden, maar wordt het grensvlak tussen de twee fasen
wel drastisch verkleind. De uiteindelijke uitkomst hangt dan af van de balans tussen deze
twee drijvende krachten. Hoewel er nog weinig experimentele resultaten zijn die in concrete gevallen uitsluitsel geven over het resultaat, is er grote belangstelling van theoretici
voor supramoleculaire blokcopolymeren die ongebruikelijk fasegedrag voorspellen.
Met de beschikbaarheid van het UPy-NaPy-paar ligt een zeer interessante toepassing van
supramoleculaire co-polymeren binnen handbereik: nanoporeuze materialen kunnen
verkregen worden uit een microfasegescheiden blokcopolymeer door het uitspoelen van
één component met een selectief oplosmiddel. Hierdoor worden kanaaltjes gevormd
met afmetingen van enkele nanometers en met een gefunctionaliseerd oppervlak. Deze
oppervlakken kunnen eenvoudig supramoleculair gemodificeerd worden voor toepassingen in bijvoorbeeld katalyse of scheiding van moleculen.
Vloeibare kristallen
Poreuze materialen met nog kleinere poriën kunnen verkregen worden door gebruik te
maken van de pakking van vloeibare kristallen. Een uniforme poriegrootte van kleiner
dan 10 nanometer en een hoge porositeit is hiermee mogelijk.
Pakking van objecten is op elke lengteschaal een belangrijk ordenend principe en prachtige voorbeelden van macroscopische effecten van pakking zijn overal om ons heen te
zien. Zo is een hexagonale pakking de meest economische in een plat vlak; om die reden
zijn de cellen in een honingraat zeshoekig. De spiraalvormige ordening van pitten in een
zonnebloem wordt verkregen bij de meest gunstige pakking op dit gebogen oppervlak.
Om nanoporeuze materialen te maken kunnen hexagonaal geordende vloeibaar kristallijne kolommen gebruikt worden, die ieder bestaan uit een stapel zelfgeorganiseerde
schijfjes. Door een gedeelte van de kolommen door middel van een polymerisatie te vernetten en de niet-vernette kolommen weg te spoelen, wordt een poreus materiaal verkregen. Er kan op een aantal manieren een geordend systeem verkregen worden. Als het
systeem twee verschillende schijfvormige bouwstenen bevat die alleen met zichzelf stapelen tot kolommen, zullen er twee soorten kolommen gevormd worden, in figuur 11 in
bovenaanzicht met muntjes weergegeven. Als kolommen van één soort bij voorkeur
omringd zijn door kolommen van de andere soort kan een hexagonaal superrooster
gevormd worden.

Fig. 10. Hexagonale pakking in een bijenraat en spiraalvormige pakking van pitten in een
zonnebloem.
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Fig. 11. Een geordend superrooster van verschillende kolommen met gelijke diameter (a);
AB2-rooster van kolommen met verschillende diameter (b).
Een elegante strategie is het gebruikmaken van twee soorten kolommen met verschillende straal. Theoretische voorspellingen en experimenten aan colloïdale systemen hebben aangetoond dat bij de juiste verhouding van diameters in een 2-dimensionaal systeem puur op basis van pakking en entropie AB 2-roosters gevormd kunnen worden [8]
(fig. 11b). Vernetting van de meerderheidscomponent (de kleine kolommen) laat ongepolymeriseerd A over, dat met een geschikt oplosmiddel kan worden verwijderd. De hierboven geschetste concepten is een veelzijdige strategie om te komen tot nanoporeuze
membranen, die gebruikt kunnen worden om zelfs kleine moleculen van elkaar te scheiden.
In vergelijking met bestaande benaderingen is in het voorgestelde concept het variëren van
de poriegrootte relatief eenvoudig, doordat er een ruime keuze is aan schijfvormige moleculen die vloeibaar kristallijne kolommen met de gewenste diameter vormen.
Nanoporeuze materialen hebben een breed scala aan potentiële toepassingen; naast
ultrafiltratiemembranen zijn er potentiële toepassingen in de katalyse, geneesmiddelafgifte, sensoren en zelfs in het bepalen van de basevolgorde in DNA.
Er is echter een lange weg te gaan van een vernet hexagonaal rooster tot een device,
waarbij tal van technologische problemen overwonnen moeten worden.
De toekomst
Waar gaat het vakgebied van de moleculaire zelfassemblage op de langere termijn naar
toe? Het is duidelijk dat we aan het begin staan van een revolutionaire ontwikkeling die
het mogelijk maakt een hogere graad van complexiteit te creëren op een aggregatietoestand die een of twee niveaus hoger ligt dan die van het molecuul zelf.
De beste perspectieven voor het toepassen worden gevonden in materialen; daar verwacht
ik dan ook grootse ontwikkelingen en de meeste toepassingen in commerciële producten.
Een belangrijke stap die in de toekomst genomen zal moeten worden is een verdere integratie van lengteschalen. Kristaltechnologie (crystal engineering) en zelfassemblage van
vloeibare kristallen, polymeren en colloïden worden geregeerd door een aantal gemeenschappelijke principes, waaronder pakkingeffecten, (zelf)complementariteit en (in)compatibiliteit. Er moet echter nog veel gedaan worden om volledig inzicht te krijgen welke
principes universeel zijn en welke slechts in een beperkt domein werken.
Voor een andere uitdaging op lange termijn moeten we opnieuw naar de levende natuur
kijken. De voorbeelden van biologische zelforganisatie die ik tot nog toe gegeven heb,
hadden steeds betrekking op systemen in thermodynamisch evenwicht. Door een uitgekiend ontwerp kunnen specifieke aggregaten en structuren met hoge selectiviteit worden
gecreëerd. In het bijzonder in oplossing (waar evenwichten niet ‘uitgevroren’ worden)
vormt de Boltzmann-verdeling echter een fundamentele beperking voor absolute selectiviteit. De natuur heeft dit probleem opgelost; in de levende cel worden veel structuren
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gevormd met hogere selectiviteit dan op basis van hun thermodynamische stabiliteit verwacht kan worden. Dit is mogelijk omdat assemblage (we kunnen nu niet meer spreken
van zelfassemblage) vaak plaatsvindt ver van evenwicht. Het is vooral door het werk van
Prigogine bekend geworden dat dergelijke processen kunnen leiden tot een hoge mate
van ordening. Het integreren van irreversibele processen zoals ‘proofreading’ (foutencorrectie) in zelforganisatie in het laboratorium is een gigantische taak waar chemici hun
tanden de komende decennia in kunnen zetten en misschien wel op stuk zullen bijten.
De beloning voor het begrijpen van dit aspect van de materie is echter ook enorm, alleen
al omdat het mogelijk licht kan werpen op een van de belangrijkste onbeantwoorde vragen uit de wetenschap: hoe is leven mogelijk en hoe is het ontstaan?
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Summary
The notion that the olivocerebellar system is critical for motor learning is well established. In recent years, it has become evident that there can be many forms of both synaptic and non-synaptic plasticity within this system and each may have a different role
in developing and maintaining motor learning across a wide range of tasks. Here we review the possible molecular and cellular mechanisms underlying adaptation of the vestibulo-ocular reflex and eyeblink conditioning. Although causal relationships between particular cellular processes and individual components of a learned behaviour have not
been demonstrated unequivocally, an overall picture is emerging that the different types
and sites of cellular plasticity relate importantly to the stage of learning and/or its temporal specifics.
Introduction
Motor learning is necessary to achieve accurate movements in time and space. Its complexity becomes apparent in attempting to create and train a robot that is capable of making accurate movements over many degrees of freedom. To deal with this complexity,
all vertebrates are equipped with an olivocerebellar system that facilitates motor learning.
Central questions are how, when and where in the system is the motor memory formed
and expressed. Over the past decade several new types of cerebellar plasticity have been
discovered in vitro and numerous advances have been made in understanding their underlying molecular mechanisms. Apart from long-term depression (LTD) at the parallel
fiber to Purkinje cell synapse, these include presynaptic and postsynaptic parallel fiber
long-term potentiation (LTP), climbing fiber LTD, LTP of the inhibitory interneuron to
Purkinje cell synapse and long-term, synaptic and non-synaptic changes in neurons in
the cerebellar and vestibular nuclei [1,2]. Any or all of these may contribute to memory
formation for cerebellum-dependent forms of motor learning. Here we focus on the possible roles of the postsynaptic processes in the Purkinje cells and their target neurons in
two such behaviours: adaptation of the vestibulo-ocular reflex (VOR) and eyeblink conditioning (for circuitries see Figure 1).
Adaptation of the vestibulo-ocular reflex
The VOR is a compensatory eye movement that stabilizes retinal images during head
movements. The VOR needs to be adapted for example when subjects are starting to we-
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ar corrective spectacles or earlier in life when their oculomotor plant reaches its normal
proportions during development. In the laboratory, VOR adaptation is readily induced
by providing visual stimuli in conflict with the vestibular stimulus. Such visuo-vestibular
training can modify both the amplitude and timing of the VOR, which are expressed as
gain and phase values, respectively. These parameters can increase or decrease after
short-term or long-term training periods, the changes induced can persist for short or
long periods, and the adaptations can depend on the history of eye movement behaviour
before the training period. Over the past decade many mouse mutants with specific molecular deficits have been created and about a dozen of them have been subjected to
adaptation of the VOR and/or optokinetic reflex. Most of these studies aimed to unravel the role of LTD at the parallel fiber to Purkinje cell synapse but they clearly revealed
that other sites of plasticity must also contribute to VOR adaptation (Figure 1A).
Classical conditioning of the eyeblink and nictitating membrane response
Repeated pairing of a behaviourally neutral conditional stimulus (CS), such as an auditory tone, with an unconditional stimulus (US) that reliably elicits a blink response will
lead to the gradual development of eyeblink conditioned responses (CRs) to the CS. Hallmark features are that the CR is accurately timed, so that its peak coincides with the impact of the US, its amplitude is scaled according to CS and US intensities and their contiguity and, with sufficient training, it is CS specific. Thus, although the movement is
simple, it is identifiably motor learning. Two blink response systems have been studied. In
rabbits, the third eyelid or nictitating membrane (NM) response (NMR) is a sixth nerve response with little or no voluntary component and near silent baselines. A strong legacy of
experimental work has defined an absolute dependence of NMR conditioning upon the cerebellum. Most other species lack an NM, so external eyelid blink (a seventh nerve response
with a strong voluntary component) is studied, especially in mice. Baseline levels of eyelid responses are high in freely moving mice and the extent to which eyeblink CRs depend upon the cerebellum is less clear. Destructive lesions of the cerebellar nuclei can
prevent all CR acquisition whereas neurotoxic nuclear lesions may significantly change
CR topography [3]. So, in considering the emerging literature on the molecular biology
of mouse eyeblink conditioning, the importance of understanding the essential neural circuitry and defining the behavioural protocols cannot be overestimated (Figure 1B).
Reversible inactivation of neural function during acquisition, consolidation or performance phases of eyeblink conditioning is a powerful tool for tracking spatial and temporal properties of this memory formation. In rabbits, inactivations of cerebellar cortex,
cerebellar nuclei or inferior olive all prevent acquisition. These findings reveal that normal activity around the olivo-cortico-nuclear loop is essential for normal acquisition but
do not localize the essential plasticity. However, cerebellar cortical and nuclear functions
in memory formation have been dissociated by targeting consolidation processes. Reversible inactivation of the cerebellar cortex with the GABA-A agonist muscimol immediately
after training prevents memory consolidation whereas similar, post-training inactivation of
the cerebellar nuclei does not. These GABA-sensitive consolidation mechanisms have a
delayed time course - they begin about one hour after training - and substantially close
out after about 2 hours. This slow time course has similarities to changes in parallel fibre to PC synaptic efficacies induced with natural activation of climbing fibre inputs.
That CS and US information is conveyed by the mossy fibre and climbing fibre systems,
respectively, is supported by three key studies. After normal conditioning with a peripherally applied CS, direct stimulation of mossy fibres can substitute directly for the CS.
And by manipulating olivary activity through the nucleo-olivary pathway, behavioural
blocking and extinction are affected. Although this convergence of information is especially consistent with a cortical mechanism for conditioning, collateralization of the inputs to the cerebellar nuclei also provide opportunities for an associative mechanism in
the cerebellar nuclei.
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Figure 1. Neuro-anatomical circuitries and sites of cellular plasticity underlying adaptation of
the vestibulo-ocular reflex (A) and classical eyeblink conditioning (B). In both cases the basic
circuitry consists of five main components: 1) a pathway relaying information about the learning
instruction (left branch); this input reaches the cerebellar cortex via the climbing fibers; 2) a
pathway relaying information about the context (right branch); this input reaches the cerebellar
cortex via the mossy fibers innervating the granule cells; 3) a network of neurons in the
cerebellar cortex in which both types of information are integrated; these include the granule
cells from which the parallel fibers arise, cortical interneurons (Golgi cells, stellate cells and
basket cells) and the Purkinje cells, which form the sole output of the cerebellar cortex; 4) a
pathway which provides feedback for adjustment of the learning instruction; this pathway is
formed by GABAergic neurons that innervate the neurons in the inferior olive from which the
climbing fibers originate; and 5) a pathway which ultimately regulates motor behaviour;
this output evokes its effects via neurons in the cerebellar and vestibular nuclei. Pre- and
postsynaptic sites of long-term depression (LTD) and long-term potentiation (LTP) are indicated
while sites of intrinsic excitability changes are indicated by the action potential-like sigmoids.
Note that potential sites of cellular plasticity are the same in both circuitries, even though there
are differences in the functional connections involved; the motor neurons in the VOR circuitry
receive a prominent direct input from the contextual pathway, whereas the motor neurons in the
eyeblink circuitry receive a prominent direct input from the instruction pathway. The potential
consequences of these differences are explained in the text. The circuitries represent the main
pathways and several details have been left out for clarity of presentation (from: De Zeeuw and
Yeo, Current Opinion in Neurobiology, 15, 667 (2005)).
Do VOR adaptation and eyeblink conditioning depend upon similar mechanisms?
VOR adaptation and eyeblink conditioning have some obvious similarities, so a common set of mechanisms, perhaps involving cortical together with vestibular or nuclear
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plasticity, appeal. But, as model learning systems, they also have important differences.
For the VOR, it is the vestibular signal that initially drives the reflex and is conveyed as
a ‘context’ signal to the cerebellum by the mossy/parallel fibres for modification under
control of the retinal slip-related climbing fibre signal. In eyeblink conditioning, the reverse applies. The reflex is initially driven by the face somatosensory information that
also supplies the olive for the climbing fibre learning control signal. The auditory CS
pathway does not initially drive the reflex but it may come to do so via changes in the
mossy-parallel fibre afferent system. Furthermore, the tasks have very different demands.
The VOR must be rapid and accurate though it need deal only with a vestibular signal.
In eyeblink conditioning, CRs are well timed but not rapid and they are available to a
wide range of context stumuli that include auditory, visual and somatosensory. For the
VOR, retinal slip provides an unambiguous error signal; in eyeblink conditioning it is unclear whether there is a similar error signal. It would be surprising indeed if these widely different learning requirements were served by identical cellular and molecular mechanisms. So in analysing the mechanisms important similarities are predicted but some
differences should not discourage.
VOR adaptation: Postsynaptic parallel fiber LTD
So far all mouse mutants in which parallel fiber LTD (pf-LTD) is impaired, have shown
abnormal adaptation of their compensatory eye movements. These also include mutants
in which insertion of the GluRdelta2 receptors, signalling in the NO-PKG pathway, or
phosphorylation in the mGluR1-PKC pathway are affected in a Purkinje cell specific
manner. Yet, in all these cases in which there are no problems of region- or cell specificity, there are still caveats in showing an unequivocal causal relation between pf-LTD induction and VOR adaptation. For example, the knockout of GluRdelta2 also shows deficits in motor performance, raising the possibility that its deficits in VOR adaptation
result from impairments in optokinetic and vestibular baseline responses rather than disturbance of LTD. In contrast, the Purkinje cell specific knockout of cGMP-dependent
protein kinase type I (cGKI), a potential mediator of NO/cGMP signalling, does not
show basal electrophysiological or behavioural abnormalities but here developmental
aberrations and compensation by related proteins may have occurred as expression of
the target protein is normally expressed from early in development. The potential problem of compensation by iso-enzymes was at least partly solved in the transgenic L7-PKCi mutant in which various isoforms of Protein Kinase C are effectively inhibited by
overexpression of an inhibitory peptide, PKC19-31. However, in this mutant the transition from multiple- to monoclimbing fiber innervation is delayed by several months, and
climbing fiber LTD, which is another form of plasticity in Purkinje cells that depends on
PKC, may also be affected. One could argue that L7-PKCi mutants older than 6 months
show neither persistent multiple climbing fiber innervation nor signs of abnormal discharge dynamics in Purkinje cell activity, while the correlation between their impaired
pf-LTD induction and VOR adaptation is maintained, but the wide range of potential effects that PKC may exert makes it hard to exclude that a developmental factor contributed significantly to the deficits in VOR adaptation observed. Pf-LTD certainly remains
one of the major potential mechanisms underlying VOR adaptation, but new more specific mutants downstream of the pathways involved will have to determine whether it is
at the core of the motor engram or not.
Eye blink conditioning: Postsynaptic Parallel fiber LTD
Studies with mutant mice also provide results consistent with a view that pf-LTD is important for eyeblink conditioning but, as for VOR modification, a causal relationship is
by no means certain. In mGluR1 knockout mice, there is impaired pf-LTD and impaired delay (where CS and US have temporal overlap) and trace (where there is an interDe rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de timing van bewegingen
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val between CS and US) eyeblink conditioning. But a Purkinje cell specific rescue of
mGluR1 restored cerebellum-dependent delay eyeblink conditioning while trace conditioning, which also requires the hippocampus, was still impaired. Mice lacking the GluRdelta-2 subunit, which is predominantly expressed in Purkinje cell spines, are deficient
in pf-LTD and in delay eyeblink conditioning. The L7-PKCi mutant mouse (described
above) also shows significant impairments in delay eyeblink conditioning [3]. The normal CR, accurately timed to US onset, was lost and replaced with a short-latency response. The normal, adaptively timed CR was not seen. One interpretation is that PKCdependent processes in Purkinje cells are specifically responsible for learning temporal
aspects of the task. But, under identical experimental conditions, similar short-latency responses were seen after neurotoxic lesions of the cerebellar nuclei. Thus, under these conditions, a short-latency CR can be generated by circuitry parallel to, and outside, the cerebellum. The clear conclusion that can be drawn is that the entire cerebellum-dependent
component of eyeblink conditioning depends upon PKC expression in Purkinje cells.
Very recently, global and Purkinje cell specific deletion of the FMR-1 gene, whose protein product is absent in the human Fragile-X syndrome, has been shown to lead to enhanced Purkinje cell spine length and enhanced pf-LTD. Intriguingly, eyeblink conditioning in the FMR-1 mutant mice and in Fragile-X patients revealed decreases in CR
frequency and amplitude, reinforcing the idea that normal Purkinje cell physiology and
pf-LTD are important in this learning.
These mutant mice all carry changes in their climbing fibre architecture and so similar
caveats must apply to the suggestion that eyeblink conditioning critically engages pf-LTD.
However there is recent evidence that in eyeblink control regions of the cerebellar cortex,
G-substrate, a downstream target of the NO-cGMP-PKG signalling pathway important in
pf-LTD, is upregulated and localized infusions of PKG inhibitor prevent conditioning.
Overall, the evidence converges to suggest, but not prove, a major role for pf-LTD in eyeblink conditioning.
VOR adaptation: Postsynaptic parallel fiber LTP
It has been observed that increases in VOR gain are more readily reversed by visuovestibular training than decreases and it was proposed that parallel fiber LTP (pf-LTP) and
pf-LTD may underlie adaptive changes in VOR gain decrease and increase, respectively.
Asymmetry in the gain and phase dynamics during gain-up and gain-down training indeed appears to be a general phenomenon in wild type mice, but all Purkinje cell specific, LTD-deficient mice mentioned above show deficits in both VOR increase and VOR
decrease paradigms. Interestingly, however, while it is suggested that pf-LTD most prominently contributes to VOR increases by directing gain changes, for VOR decreases it
exerts its main effect by modifying the phase value. Thus, because postsynaptic pf-LTD
can be directly reversed by postsynaptic parallel fiber LTP at the cellular level by a common calcium mediated mechanism, the main roles of this form of LTP at the behavioural level may be to reduce the gain in a VOR decrease paradigm and to reduce the
phase lead in a VOR increase paradigm.
VOR adaptation: Plasticity in vestibular nuclei
Both the LTD-deficient cGKI knockouts and L7-PKCi transgenics mentioned above
show severely impaired VOR adaptation, yet their gain and phase dynamics are normal
during baseline measurements. How is it possible that these animals achieve a normal
eye movement performance, while their motor learning is affected? Possibly, forms of
plasticity other than those at the parallel fiber to Purkinje cell synapse come into play
when prolonged periods of training are available. Indeed, if LTD-deficient L7-PKCI mutants are trained for periods longer than a few days, they do adapt the VOR. This form
of chronic learning shows less frequency-specificity than acute learning and without
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LTD it occurs at a slower rate than normal, but ultimately it reaches a normal saturation
level. Thus postsynaptic pf-LTD and pf-LTP may be essential for rapid motor learning
within a few hours, but other forms of plasticity may contribute when longer time periods are available. One of the interesting candidates for this mechanism is firing rate potentiation in the vestibular nuclei neurons that are innervated by Purkinje cells from the
flocculus [2]. Du Lac and colleagues have demonstrated that transient changes in inhibitory input to these cells can lead to long-lasting increases in intrinsic excitability, which
are relatively difficult to reverse, making this form of plasticity well suited for chronic
motor learning.
Eye blink conditioning: Postsynaptic parallel fiber LTP
Eye blink conditioning can extinguish; CR amplitudes decline to zero when the CS is
repeatedly presented alone. So, as the task conditions change, the learned response
changes too. And when response requirements conflict, one response extinguishes as
another develops. Extinction of eye blink conditioning is also cerebellum-dependent
and if, as suggested above, postsynaptic pf-LTD is important for learning the original response, then it follows that post-synaptic pf-LTP could be involved in extinction learning.
However, some aspects of extinction behaviour, such as spontaneous recovery of the original response and faster relearning (the ‘savings’ effect) after extinction learning, indicate
that extinction usually involves new learning that inhibits the original, rather than its ‘unlearning’. One hypothesis that addresses these issues is based on the idea that there is
plasticity at cortical and nuclear levels.
Eye blink conditioning: Plasticity at cortical and nuclear levels?
One experimental approach to determining how plasticity might be partitioned across
cortical and nuclear levels was to use GABA-A antagonists to deprive the cerebellar nuclei of inhibitory cortical control. In several instances, this revealed new, inappropriately short latency eyelid responses driven by the CS, which, it is claimed, depend upon unmasked plasticity of mossy fibre collaterals synaptic input to the cerebellar nuclei alone,
or perhaps with additional post-synaptic excitability changes. Because these short-latency CRs are clearly well tuned to the CS properties they are more likely to be generated
from synapse-specific plasticity and there is morphological evidence for changes in nuclear excitatory synapses after eye blink conditioning. But if such changes do contribute
importantly to the generation of CRs, then it will be important to determine why the application of an AMPA receptor antagonist to the cerebellar nuclei has no impact on the
frequency or topography of CRs.
A further difficulty not yet overcome is to define the conditions under which these short latency responses are revealed. Other investigators find no evidence for them with GABA-A
antagonists or only with a balanced application of a GABA-A agonist and antagonist.
And surprisingly, in the mouse, rather similar short-latency responses were seen after
neurotoxic lesions in the cerebellar nuclei [3] suggesting that, at least under some conditions, such responses need not be cerebellum-dependent at all. Before concluding that
a learning-related plasticity in the cerebellar nuclei has been revealed, it will be important to resolve whether these responses derive from extracerebellar sources that apply to
premotor and motor elements with altered tonic excitabilities; they have characteristics
very similar to those mediated by the motor cortex in cat eye blink conditioning.
That there may be cortical and nuclear levels of plasticity in eyeblink conditioning has
particular application in understanding extinction learning. If, as has been suggested,
cortical plasticity for extinction has a faster time course than nuclear plasticity, then a
memory for the original learning could be preserved at the nuclear level and could underlie spontaneous recovery and extinction effects.
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Conclusions
The studies on VOR adaptation and eyeblink conditioning reviewed above have provided detailed information about the potential functions of the various types and sites of
cellular plasticity in the olivocerebellar system.
Yet, in all cases the evidence that is presented is correlational and does not conclusively indicate causality. The main advances that may be at hand in the near future include
new mutants based on new insights into the molecular mechanisms underlying the various types of cerebellar plasticity. For example, Linden and colleagues have demonstrated that the PKC-isoform responsible for induction of parallel fiber LTD is PKCalpha,
and that the phosphorylation site in the alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor subunit that is essential for this induction is GluR2
Ser880. Thus these two molecular substrates form ideal downstream targets for interference with LTD induction, potentially without developmental and acute side-effects. Similarly, recent studies showing that inhibition of myosin/moesin phosphatase promotes
LTD raise the interesting possibility that such protein phosphatases are involved in mediating postsynaptic parallel fiber LTP. If correct, blocking this pathway in a mutant
mouse could, for the first time, specifically disrupt this form of LTP in Purkinje cells and
to examine its functional role in motor learning. Finally, du Lac and colleagues showed
that firing rate potentiation in vestibular nuclei neurons can be controlled by CaMKII
[1]. Since various CaMKII mutants are available, and since the electrophysiological properties of cerebellar nuclei neurons closely resemble those of vestibular nuclei neurons,
it should be possible examine the role of plasticity in the target neurons of cerebellar
Purkinje cells both for VOR adaptation and eye blink conditioning.
In the past few years, the preparatory molecular and behavioural groundwork has been
done allowing us now to create and/or test a new generation of mutants that may well
unravel mechanisms that lie at the heart of memory formation. In this respect the cerebellar field may distinguish itself from other areas, because it allows a unique combination of cell-specific molecular approaches with controllable stimulations, recordable
electrophysiological responses, and tractable behaviours. It is time and tide for research
in cerebellar memory formation.
Deze bijdrage is gebaseerd op het artikel Time and tide in cerebellar memory formation,
van C.I. de Zeeuw en C.H. Yeo.
Uitkomsten van dit onderzoek zijn, met spectaculair resultaat, toegepast om robots aan te
leren bewegingen accuraat uit te voeren. Publicaties uit de onderzoekgroep van prof. De
Zeeuw zijn te vinden op de website www.neuro.nl.
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This paper examines eyeblink conditioning in the L7-PKCi mutant mouse. There were significant impairments in delay eyeblink conditioning. And because the kinematics of the CRs was
monitored, a form of impairment different from those previously described was seen and it raises several important questions. In the PKC-deficient mice, CRs developed, but they were of unusual, short latency. The normal, adaptively timed CR was not seen. One interpretation is that
PKC-dependent processes in Purkinje cells are specifically responsible for learning temporal aspects of the task. But what is unusual here is that neurotoxic lesions of the cerebellar nuclei,
both in wild type and in the mutant mice, produce rather similar, short-latency CRs. So, under
these specific experimental conditions, a short-latency CR can be generated by circuitry parallel to, and outside, the cerebellum. The search continues for mechanisms that can generate short
latency responses, both from within and without the cerebellum. But the main conclusion to be
drawn here is that the entire, cerebellum-dependent component of eyeblink conditioning depends upon PKC expression in Purkinje cells. And so pf-LTD remains a leading candidate mechanism.
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HET MEESTE VALT ERNAAST
door
Prof. dr ir H.H.G. Savenije
Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, Technische Universiteit Delft

‘Het meeste valt ernaast’
Dit zei mijn vader altijd om mijn moeder een beetje op te beuren als het tijdens onze
vakantie met bakken uit de lucht viel. Als zijn opmerking niet het gewenste effect sorteerde vervolgde hij met: ‘Wat nu valt, valt straks niet meer’. Voor een relatief ongeschoold man bleek mijn vader toch over een opmerkelijk hydrologisch inzicht te
beschikken, want op de menselijke schaal zijn deze opmerkingen niet te weerleggen. Als
wij de menselijke schaal (in de orde van enkele vierkante meters) afzetten tegen de typische afmeting van een onweersbui (in de orde van 30 km2), dan is het inderdaad zo dat
de meeste regen ernaast valt. En hoewel ikzelf mij nogal heb uitgeput te benadrukken
dat moisture recycling een essentieel hydrologisch proces is om continentale regenval in
stand te houden, is het ontegenzeggelijk waar dat op menselijke schaal de kans bijzonder klein is dat eenzelfde regendruppel ons, binnen het tijdsbestek van een zomervakantie, twee maal treft.
Mijn vader had dus gelijk. Dat neemt niet weg, dat het opbeurend karakter van zijn
opmerking bij mijn moeder meestal weinig effect had. En daar had zij overigens ook
gelijk in. Mijn eerste promovenda, Marieke de Groen, toonde onweerlegbaar aan, dat de
kans op een regendag na een regendag aanmerkelijk groter is dan de kans op een droge
dag na een regendag. Deze zogenaamde Markov-eigenschap van regen is er debet aan
dat een regenachtig begin van de vakantie meestal leidt tot een verregende vakantie, en
dat een droog begin althans een verhoogde kans in zich bergt tot een memorabele zonovergoten vakantie.
Maar hoewel de effectiviteit van mijn vaders opmerking door De Groen weerlegd is, zit
er toch een veel dieper hydrologisch belang in mijn vaders wijze woorden. De reikwijdte
daarvan heeft hij zelf niet kunnen overzien.
De hydrologische wetenschap verkeert momenteel in een impasse. Filosofisch gezien ligt
die impasse tussen twee schaalniveaus: de menselijke schaal en de hydrologische schaal
van het stroomgebied. De hydroloog is net als u en ik een mens. En juist dat menszijn
beperkt hem (of haar) in het denken. Als wij naar de regen kijken en zien wat ermee
gebeurt: het vormt plassen, het stroomt af, het infiltreert, het beweegt zich door de
bodem en de ondergrond, het kwelt uit de grond en stroomt door een rivier, dan denken wij dat we begrijpen wat er gebeurt. We zien immers de waterdruppels bewegen en
een traject afleggen. Er zijn zelfs hydrologen die met een vergrootglas naar de beweging
van het water kijken. Ze bouwen de grond na in een laboratorium en, al of niet met
behulp van kleurstoffen of meer geavanceerde tracers, kijken ze hoe het water sporen
trekt door de grond. Hoewel dit op kleine schaal inzicht geeft in hoe water en opgeloste stoffen zich door de bodem begeven, draagt deze kennis nauwelijks tot niets bij tot
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het begrip van hydrologische processen op stroomgebiedschaal. In wezen is de menselijke schaal voor ons een beperking om de grotere processen te kunnen zien.
Wellicht heeft u de film ‘Antz’ gezien. Een tekenfilm waarin alle ingrediënten voor een
succesvolle Hollywood productie zijn verwerkt op de schaal van een mierenhoop. Aan
het eind van de film zoomt de camera uit en zien we dat het diluvium, waardoor het
mierenvolk bijna verwoest is, niet veel meer is dan een plas in een stadspark, en dat het
paradijs waar nooit honger of tekort is en dat alleen bereikt kan worden na een lange
tocht vol ontberingen, niets meer is dan een omgevallen prullenbak met daaromheen
rondslingerend vuil, achtergelaten door de morsige bezoekers van het park. Pas als wij
uitzoomen begrijpen we waar de mieren in hun klaarblijkelijke onwetendheid naar
gezocht hebben. En zo is het ook met de hydrologie. Als wij de grotere patronen willen
begrijpen moeten wij ook de moeite nemen om naar het grotere schaalniveau te kijken.
Voor de grote hydrologische vragen ligt het antwoord niet in een steeds kleinere schaal,
maar juist in de grotere. En het spijt me dat ik hiermee 90% van de hydrologische onderzoeksgemeenschap voor het hoofd stoot. Het heeft geen zin om op poriënniveau antwoorden te zoeken op vragen die ons op het niveau van het stroomgebied, of zelfs de
berghelling, bezighouden.
Nu is het inderdaad verleidelijk te denken dat als iets op het microniveau complex is,
dat het dan op een groter niveau (immers de optelsom van vele complexe processen)
nog ingewikkelder is. Maar dat is niet waar. Op een groter niveau openbaart zich een
opzienbarende eenvoud. En gelukkig maar. Anders zou de wereld er wel heel ingewikkeld uitzien. Alsof het leven zo al niet moeilijk genoeg is.
Hetzelfde doet zich voor in andere wetenschappen. De economie, de optelsom van een
veelheid en diversiteit aan menselijk handelen, vertoont bepaalde wetmatigheden die
moeilijk te herleiden zijn op het gedrag van het individu (in elk geval niet op mij).
Groepsprocessen die de beweging van mensen over pleinen en door stationsgebouwen
beschrijven, hebben nauwelijks relatie tot mijn eigen loopgedrag. De wet van Ohm, hoewel opmerkelijk eenvoudig, zegt niets over de beweging van een individueel elektron
door een draadje. Voor een belangrijk deel zijn deze wetmatigheden het gevolg van middeling, maar er is in de natuur meer aan de hand. Er is sprake van zelforganisatie, een
mijns inziens essentieel aspect van de hydrologie. Ik kom hier nog op terug.
Hoewel wij als civiel ingenieurs volledig vertrouwd zijn met de klassieke behoudswetten:
behoud van massa, behoud van beweging, en zelfs, behoud van energie, doen wij vrijwel
niets met andere natuurwetten, waarschijnlijk omdat wij die niet van toepassing achten
op ons schaalniveau. Neem de tweede hoofdwet van de thermodynamica: het streven
naar wanorde, ofwel het maximaliseren van de Entropie. Een essentiële natuurwet die
ervoor zorgt dat energieomzetting altijd maar een kant opgaat, waardoor alle vormen van
energie uiteindelijk worden omgezet in warmte. En niet andersom. Het is niet zo dat een
blokje dat op tafel ligt spontaan omhoog gaat doordat het warmte onttrekt aan zijn
massa. Iets wat volgens de wet van behoud van energie wel degelijk mogelijk is. Maar wij
civielen doen weinig met deze wet.
Laat ik een voorbeeld geven. Een voorbeeld uit de waterloopkunde. Als wij de stroming
van water door een rivier willen beschrijven maken wij gebruik van de zogenaamde St.
Venant vergelijkingen, de behoudswetten voor massa en beweging van water. Als wij ook
de zanderige bedding van de rivier willen laten meebewegen met de stroming (middels
erosie en sedimentatie) gebruiken wij ook nog de twee behoudswetten voor het sediment. Toen ik studeerde was een klassiek probleem dat als je wilde voorspellen hoe
breed een rivier moest worden om een maatgevende afvoer binnen zijn oevers te houden, dat je dan vastliep. Je kwam een vergelijking te kort. Je moest de breedte opleggen
om alles te kunnen uitrekenen. Maar je kon dus nooit uitrekenen welke breedte de rivier
zelf zou instellen. Nu hadden een aantal oude Engelse hydrologen (of eigenlijk irrigatieingenieurs) dit probleem heel pragmatisch opgelost. Ze waren, met het oog op het stabiele ontwerp van irrigatiekanalen in Pakistan, gaan kijken hoe breed natuurlijke waterlopen waren en hadden, volledig empirisch, verbanden gelegd met andere meetbare
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grootheden. De formule van Lacey (1930) was een van de meest succesvolle van deze
formules en deze gaf het verband tussen de breedte en de ‘bankfull discharge’, de afvoer
van een rivier waarbij het water tot aan de rand van de natuurlijke oeverwallen staat.
Deze formule was verbluffend eenvoudig. De breedte was evenredig met de wortel van
de ‘bankfull discharge’. En hoewel vele wetenschappers sindsdien hebben getracht deze
vermaledijde en veel te simpele ‘wet’ te weerleggen, is dat nooit gelukt.
Ook ik werd tijdens mijn studie gewaarschuwd voor deze simpele wet die onderdeel uitmaakte van de ‘regime theory’: pure empirie en hoogst onwetenschappelijk. In mijn naïviteit, echter, dacht ik dat als zo’n simpele wet in de praktijk niet te weerleggen valt, hij
hoogstwaarschijnlijk waar is, en dat als dat zo is, er waarschijnlijk een natuurwet aan ten
grondslag ligt. Zelf dacht ik daarbij aan de Entropiewet, die bij andere fysische processen, zoals de dynamica van gassen, zo belangrijk was. Zou die niet ook in de morfologie
van belang zijn? Ik vroeg het mijn docent, maar die bekoelde mijn enthousiasme. Dat
was allemaal allang bekeken. Hij noemde nog een paar grote namen en zei dat het antwoord zeker niet bij de Entropie lag. Dit is mij altijd bijgebleven en ik zie het als een
voorbeeld van hoe je niet met je studenten om moet gaan. Natuurlijk had ik de kennis
niet om dit soort dingen te begrijpen en natuurlijk kende ik de literatuur niet, maar ik
had de onbevangenheid van de aankomende wetenschapper. En een docent dient dit
soort ideeën niet zomaar ter zijde te schuiven. Nog steeds denk ik dat Entropie de verklaring in zich bergt voor de vorm van de rivier, en gelukkig sta ik daarin tegenwoordig
niet meer alleen. Het standaardwerk van Rodriguez-Iturbe en Rinaldo (1997) laat dit
overtuigend zien. Maar ook hier weer, de patronen worden alleen op grotere schaal
zichtbaar; op de kleine schaal kan de breedte van een rivier aanmerkelijk afwijken van
de voorspelde waarde. Overigens heb ik op latere leeftijd revanche genomen. Mijn artikel ‘Lacey’s formula explained’ geeft een plausibele verklaring voor Lacey’s formule en
plaatst het in de context van de zelforganisatie.
Ook in de hydrologie zijn er vele Lacey-achtige vergelijkingen: empirische vergelijkingen
die een verbluffend eenvoudig verband suggereren tussen hydrologische grootheden.
Laat ik er een paar noemen: het lineair reservoir dat het uitputtingsverloop van een rivier
en het grondwater nauwkeurig beschrijft; de Markov-eigenschap van regen; het infiltratieverloop van Horton; de wet van Darcy (niet alleen in het laboratorium, maar ook in
echte grondwaterpakketten die nergens lijken op de nette schematisering die Delftse
ingenieurs bedenken); de Unit Hydrograph (om hoogwatergolven te beschrijven); de
Muskingum vergelijking (om stroming door een riviertraject te beschrijven); de Van den
Burgh vergelijking voor menging van zoet en zout water; het feit dat de getijweg (de
afstand die een waterdeeltje aflegt tussen laag en hoog water) constant is langs de as van
een estuarium; de opslingering van het getij die als een perfect rechte lijn verloopt; en
er is veel meer. Deze vergelijkingen hangen alle samen met het Entropie-beginsel, dat
zich uit in zelforganisatie van het medium waardoorheen het water stroomt.
Hier raken we het grote misverstand tussen hydrologen en waterloopkundigen. Voor de
hydroloog is het medium waardoor het water stroomt niet een gegeven, of althans
behoort dat niet te zijn. Voor de waterloopkundige meestal wel. Sterker nog, de waterloopkundige legt het medium op, zo niet in de natuur, dan toch wel in het laboratorium, zodat hij zich volledig kan richten op het onderdeel van zijn studie: de beweging
van het water. Maar zo is het niet in de hydrologie. Van regendruppel tot zee kiest het
water niet alleen zijn eigen weg, het creëert ook zijn eigen weg. Nu lijkt dat een bewerkelijke klus, een Herculestaak, maar gelukkig heeft het water daar alle tijd voor: miljoenen jaren, iets wat wederom op de menselijke schaal moeilijk te doorgronden is. Als wij
leven in het hier en nu is het moeilijk te doorgronden hoe aarde en water over vele miljoenen jaren hebben samengespannen om de Entropie van het aarde-water-systeem te
maximaliseren. Dit leidt ertoe dat de hoeveelheid energie die een waterdruppel in zich
bergt als die de lange weg van heuveltop naar zee begint, zo geleidelijk mogelijk via wrijving dissipeert. En in die wrijving schuilt de eroderende kracht. Het waterdeeltje creëert
zijn eigen weg, die niet de weg is van de minste weerstand (want dan zou het versnellen)
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maar de weg van de gelijkmatige omzetting van energie, zowel boven als onder de grond.
Dat laatste zie ik als wellicht de grootste uitdaging. Wat er boven de grond gebeurt is
door Rodriguez-Iturbe en Rinaldo al heel aardig beschreven (hoewel er ook daar nog
vragen zijn), maar wat er onder de grond gebeurt is nog braakliggend terrein. Ook daar
moeten concepten van gelijkmatige verdeling van energiedissipatie (constant energy expenditure) en het streven naar minimale energieniveaus (minimum streampower) bepalend
zijn voor het verklaren van zelforganisatie onder de grond (zowel in de verzadigde als
onverzadigde zone). En deze wetmatigheid is er verantwoordelijk voor dat er zoveel voorspelbaarheid zit in hydrologische processen op stroomgebiedschaal, terwijl die op de
menselijke schaal moeilijk voorspelbaar, uitermate complex en heterogeen zijn.
Nu is er in de hydrologie veel sprake van niet-lineariteit. Als voorbeeld: eenzelfde hoeveelheid regen kan onder verschillende omstandigheden andere afvoer genereren. Of een
verdubbeling van de regen in de ene omstandigheid genereert een andere afvoer dan
onder een andere omstandigheid. Dit niet-lineaire gedrag is echter het gevolg van twee
zaken: drempelprocessen en het schaalniveau. Een voldoende groot schaalniveau is
nodig voordat zelforganisatie de overhand krijgt. Verder worden verschillende hydrologische processen typisch gescheiden door drempels: de drempel waarboven componenten
van een drainagesysteem verbonden worden; de drempel waarbeneden een rivier droogvalt; de drempel waarboven oppervlakkige afvoer plaatsvindt; etc. Beneden of boven een
dergelijke drempel krijgen andere processen de overhand. Maar deze processen op zich
zijn veelal wel lineair (Fenicia et al., 2005).
We moeten dus zoeken naar de grote patronen om hydrologisch gedrag te kunnen verklaren. Helaas is dat denken niet ‘main stream’. Maar er is ook goed nieuws. Onlangs
hebben Roland Klees en ik een prestigieus NWO-project verworven dat zich bezighoudt
met hydrologische processen op de schaal van een van de grootste stroomgebieden van
Afrika: de Zambezi. Behalve dat dit onderzoek belangrijk is voor de bestudering van het
gravitatieveld van de aarde, heeft het tevens als doel nieuwe inzichten te verwerven in
hydrologische processen op de schaal van het stroomgebied. Deze benadering is holistisch: het geheel is meer dan de som der delen; de reductionistische benadering, daarentegen, tracht systeemgedrag te verklaren uit de som van de kleinste processen. De
meeste hydrologen van de huidige generatie zijn reductionisten. Ik niet. Ik ben ervan
overtuigd dat de antwoorden gezocht moeten worden in een empirische, holistische
benadering die bouwt op wat wij waarnemen. Wat wij waarnemen verrast ons telkens
weer. Geeft telkens weer inspiratie om de fysische verklaring achter het waargenomene
te vinden. De wereld zit vol verrassende fenomenen die wij ontdekken door ze waar te
nemen, niet door ze met behulp van reductionisme te voorspellen. Toch zie ik wel degelijk het nut van het bestuderen van deelprocessen op kleine schaal, gedreven door de
nieuwsgierigheid van wat er op die schaal gebeurt, maar ik zie het niet als een begaanbare weg om systeemgedrag te verklaren. Het reductionisme werkt op het schaalniveau
van de mier, die niet ziet dat zijn wereld onderdeel uitmaakt van een park, in een stad,
in een stroomgebied, op een continent. Voor mij is het duidelijk: de grote kansen om in
de hydrologie een stap vooruit te zetten liggen in het herkennen van patronen op grotere schaalniveaus. Het meeste valt ernaast.
Laat ik nog een paar mooie illustratie geven van mijn vaders uitspraak
Zo zien wij hier een grafiek van een modeltoepassing op de rivier de Geer in België, die
mijn promovendus Zhang gemaakt heeft met het REW model. We zien duidelijk dat er
een piekafvoer is waargenomen die niet door het model wordt gesimuleerd. Eenvoudigweg omdat de regenmeter onvoldoende regen had waargenomen. De regen was blijkbaar op een andere plek gevallen dan waar de regenmeter stond: het meeste viel er duidelijk naast.
Nog duidelijker zien wij dat in de Pangani rivier, in Tanzania (tweede grafiek) waar mijn
promovenda Marloes Mul onderzoek doet. Het betreft twee kleine zijriviertjes die twee
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aangrenzende stroomgebiedjes van ongeveer 30 km2 afwateren. Er lijkt een goede overeenstemming tussen de afvoer in Vudee en de regen gemeten in Vudee, maar in maart
en april zien we duidelijk twee afvoerpieken bij Chome (maar 8 km verderop) zonder dat
er enige regenval was waargenomen. Hier viel alles ernaast.

Hydrologie en het dilemma waarvoor wij nu staan
Toen ik in 1971 ging studeren, was Hydrologie nog een relatief jonge wetenschap bij de
TH, zoals het toen nog heette. Prof. Jan van Dam en Prof. Adriaan Volker waren de hydrologiehoogleraren, beiden helaas overleden. Deze twee markante hoogleraren waren zonder de computer groot geworden. Wij werden echter reeds als beginnend student met de
computer in contact gebracht. We moesten eenvoudige programmaatjes schrijven in
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Algol, die je moest intypen op ponskaarten en vervolgens in een net stapeltje, voorafgegaan door zogenaamde stuurkaarten, in een lange sleuf moest zetten (aansluitend aan
de ponskaarten van iemand anders) om in de computer te worden ingevoerd. De computer kreeg je zelf nauwelijks te zien, die vulde een grote ruimte waarin je manshoge kasten kon ontwaren waarop grote spoelen met magnetische tapes ronddraaiden. Een tijdje later verdrong je je dan met andere studenten in een kleine ruimte waar de printer
lange rollen computerpagina’s uitspuwde, in de hoop dat jouw uitvoer erbij zou zitten.
Wat een teleurstelling als dan je wachten werd beloond door een lange sliert pagina’s
met error messages.
Volker had deze frustrerende ervaring tijdens zijn opleiding en wetenschappelijke carrière niet hoeven meemaken. Zijn grootste wapenfeiten had hij behaald met potlood, papier
en een instrument dat destijds elke ingenieur bij zich had: de rekenlineaal. Tegenwoordig
kunnen we ons dat nauwelijks meer voorstellen: dat je serieuze wetenschap en techniek
kunt bedrijven zonder de hulp van een computer. Toch waren Volker en Van Dam, en
vele andere pioniers van de hydrologie, wetenschappelijke grootheden die de theoretische fundamenten hebben gelegd voor de hedendaagse hydrologie.
Een van deze grootheden is Prof. James Dooge. Jim Dooge is een van de Founding Fathers
van de hedendaagse hydrologie. Hij is nog altijd actief, maar zijn gezichtsvermogen laat
te wensen over. Enkele jaren geleden heb ik hem gevraagd een overzichtsartikel te schrijven over de hydrologie, als leidend artikel voor het internationale web-based tijdschrift
HESS (Hydrology and Earth System Sciences) waarvan ik executive editor ben. Jim
Dooge, hij was toen rond de tachtig zijn, heeft een prachtig artikel geschreven, getiteld
‘Bringing it all together’. Een sluitstuk van een magistraal hydrologisch leven. Toen hij het
paper op de EGU-conferentie presenteerde zei hij tegen mij: ‘This is my swan song’.
Het stuk is het resultaat van een lang hydrologisch leven waarin Jim altijd gezocht heeft
naar de eenvoud in de hydrologische chaos. Dooge typeerde hydrologie als ‘een complex
systeem met een zekere mate van ordening’. Naar die ordening heeft hij altijd gezocht.
Dat kon moeilijk anders, want in het begin van zijn carrière was dat de enige manier om
grip te krijgen op de hydrologie. Immers, hoe anders kan je beschrijven hoe het water zich
gedraagt, als het enige waarover je beschikt je hersens zijn, gesteund door potlood, papier,
een rekenlineaal en de wiskunde. Het artikel van Jim is een prachtige lofrede op de eenvoud. De zoektocht naar vergelijkingen die beschrijven hoe het ingewikkelde beest, dat de
hydrologie is, zich manifesteert door middel van eenvoudige vergelijkingen.
De huidige generatie hydrologen is in verwarring en mijn generatie is daar schuldig aan.
Met de komst van de computer kregen wij steeds meer mogelijkheden om het complexe
beest na te bouwen in hydrologische modellen. Alle hydrologische processen waarvan
wij weten dat die op, onder en boven de grond plaatsvinden: regenval, verdamping, infiltratie, oppervlakkige afvoer, percolatie, ondergrondse afvoer, exfiltratie, rivierafvoer, etc.,
wilden wij met al hun interacties en terugkoppelingen in drie dimensies, en op nauwkeurige schaal zowel in de ruimte als de tijd kunnen nabootsen. Impliciete numerieke
modellen met gekoppelde balansvergelijkingen voor massa, impuls en energie op de
schaal van de vierkante meter. Het is allemaal gemaakt. En wat bleek? Volledige verwarring. Hoewel de modellen goed in staat bleken om het regenval afvoerproces nauwkeurig na te bootsen, bleken ze dat evengoed te kunnen doen met andere (zelfs oneindig
veel) combinaties van parameterwaarden. De zogenaamde equifinaliteit. Een model gaf
het goede antwoord, maar om de verkeerde reden. We hadden de hydrologie in al zijn
complexiteit gevangen, het gaf het antwoord dat we wilden. Maar als twee verschillende
hydrologen, met twee verschillende parametrisaties hetzelfde resultaat bereikten, kon
niemand zeggen wie gelijk had.
Dat was vroeger wel anders. De eenvoudige vergelijkingen die de oude generatie hydrologen hadden afgeleid, werkten altijd eenduidig en transparant, vertrouwend op de eenduidigheid van de wiskunde die ze gebruikten. Het feit dat de huidige generatie hydrologen de weg kwijt is zou zo erg nog niet zijn, als we ons falen maar zouden inzien. Maar
helaas, velen gaan door op de ingeslagen weg en zoeken het antwoord in een nog groHet meeste valt ernaast
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tere detaillering van de modellen en meer onderzoek op de vierkante millimeter.
Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik denk dat de computer ons heeft verblind. Dank
zij de computer kunnen wij resultaten krijgen zonder diep te hoeven nadenken over wat
er nu eigenlijk gebeurt. Met het verschijnen van de numerieke modellen is het zoeken
naar analytische oplossingen van de basisvergelijkingen gestagneerd. Waarom zou je nog
eindeloos met pen en papier puzzelen als de computer het in een wip voor je uitrekent?
Ikzelf heb in de gelukkige omstandigheid verkeerd tijdens mijn eerste baan als hydroloog
(in Mozambique) dat ik, verstoken van literatuur en modern rekentuig, de noodzaak heb
gevoeld om met pen en papier (en een rekenmachientje, dat geef ik toe) mijn eigen weg
te zoeken om orde te scheppen in een complex probleem: zoutindringing in een estuarium waaruit de boeren zoet water wilden betrekken. Wat ik deed was het veld ingaan,
veel meten en goed kijken om te begrijpen hoe het systeem werkte. In wezen deed ik niet
veel anders dan de wijsheden van Volker en Van Dam toepassen op een nieuwe omgeving. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd.
Wat blijkt? Het ingewikkelde hydrologische systeem openbaart zich dikwijls aan ons in
verbluffende eenvoud, dank zij de zelforganisatie van het medium waardoor het water
stroomt. Om dit soort dingen te ontdekken heb je weinig aan computermodellen. Wat je
nodig hebt is de gelegenheid om veldwerk te doen, op de juiste manier naar het systeem
te kijken, een patroon te herkennen en vervolgens als je het patroon hebt waargenomen,
te trachten uit te puzzelen waardoor het komt dat er blijkbaar een eenvoudige vergelijking is die het systeemgedrag kan verklaren.
Jim Dooge’s ‘swan song’ is een apotheose van deze benadering. Als geen ander heeft hij
dit gedaan en ons hierover verteld op het moment dat wij dit het hardste nodig hadden.
Op een moment dat wij ons moesten bezinnen over het doel van onze hydrologische
modellen en hoe wij die gebruiken om onze kennis te vergroten. Begrijp me goed. Ik ben
niet tegen hydrologische modellen, maar ik ben ervan overtuigd dat de modellen moeten
dienen om ons inzicht te vergroten in het functioneren van het systeem en niet om als een
zwarte doos te dienen, waarbinnen iets gebeurt dat wij niet volledig kunnen doorgronden.
Bij de leerstoel hydrologie hebben wij de consequentie getrokken uit deze les. De studenten die bij ons afstuderen, worden geconfronteerd met een aantal dingen die er tot
voor kort niet waren. Zo doen wij uitgebreid veldwerk, zowel binnen als buiten Nederland. In Luxemburg, op de hellingen van het Moezelstroomgebied. In de Schelde, waar
het water dankzij het getij heftig stroomt. En in de veenweidegebieden van NoordHolland, waarvan wij eigenlijk nog maar zo weinig weten. Zij leren observaties doen, rapporteren en presenteren. Elke week hebben wij bij de sectie een colloquium waar studenten, stafleden en internationale gasten presentaties houden. Verder leren zij niet
alleen wat er in het dictaat staat, maar wordt van hen verwacht dat zij artikelen bestuderen en daar kritisch commentaar op leveren. Dit alles om het zelf denken en reflecteren te stimuleren. En tenslotte leren wij hen de schoonheid van de analytische oplossing.
Het zou pretentieus zijn om te denken dat wij het nu beter doen dan in het verleden.
Wat wij doen is trachten de signalen van deze tijd op te vangen en hierop in te spelen,
alles met het doel moderne hydrologen op te leiden die stevig verankerd staan in de lessen die onze voorgangers ons hebben geleerd.
Er zijn drie onderzoeksterreinen waaraan ik bijzondere aandacht geef:
1. Regenval-afvoerprocessen.
2. De hydrologie van laaglandgebieden
3. Nieuwe technologieën
Ad 1. Ik vind het uitermate belangrijk dat wij als Nederlanders terdege begrip hebben van
het ontstaan van hoogwaters (de genese van hoogwater). We leven aan de monding van
een aantal (voor ons) grote rivieren: de Rijn en de Maas. Ik hoef in deze rede het belang
van hoogwaterbestrijding niet meer te onderstrepen. Recente gebeurtenissen laten zien
dat het gevaar van overstromingen nooit geweken is. Maar als wij iets aan hoogwaters
willen doen, moeten wij goed begrijpen hoe hoogwater ontstaat. En dat gebeurt buiten
ons land. Wij moeten dus buiten onze grenzen kijken en samenwerken met de landen
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waarmee wij de rivieren delen om gezamenlijk de beste verdedigingsstrategie te ontwerpen. Om die reden werken wij nauw samen met het Gabriel Lippmann-Instituut in
Luxemburg, waar wij een aantal promovendien meerdere MSc’s aan het werk hebben.
Maar wij werken ook op grotere schaal. We doen onderzoek in het stroomgebied van de
Nijl, waar wij een hydrologisch model gecombineerd hebben met een regionaal klimaatsmodel en waar mijn promovendus Yasir Mohamed onlangs met lof gepromoveerd
is op het effect dat het Jonglei-kanaal heeft op het klimaat en de hydrologie van de Nijl.
Dit kanaal beoogt een deel van het Nijlwater om te leiden voor het in de grote Sudd
Swamp kan verdampen; de aanleg ervan is hoogst controversieel. Een andere promovendus bestudeert de waterbalans en de regenval-afvoer modellering van de Zambezi.
Ad 2. Wij leven in een laaglandgebied en dus moeten wij de hydrologie daarvan goed
doorgronden. Wij werken samen met de provincie Noord-Holland en het waterschap
Noorderkwartier. Zo doen wij in de Eilandpolder, met een aantal MSc-studenten, onderzoek naar de effecten van slootpeilaanpassingen op de hydrologie van de veenpolders.
Estuaria hebben mijn speciale aandacht, zij het door de hydrologische bril. Dat betekent,
het zoeken naar analytische betrekkingen die zich op grotere schaal manifesteren en
waarbij de vorm van het estuarium, de waterbeweging en de menging in onderlinge
afhankelijkheid worden bestudeerd. Mijn boek ‘Salinity and Tides in Alluvial Estuaries’
(uitgegeven bij Elsevier) is daar de weerslag van en ik heb momenteel een promovendus
die deze theorie test in de Mekong en de Schelde. In dit boek presenteer ik een stelsel
van analytische vergelijkingen waarmee de getijdebeweging en de zoutindringing direct,
zonder het gebruik van gecompliceerde modellen, kunnen worden berekend. Bovendien
stellen die vergelijkingen ons in staat beter inzicht te krijgen in hoe het water daadwerkelijk stroomt, iets wat via mathematische modellen veel moeilijker is.
Ad 3. Er dient zich een aantal nieuwe technologieën aan waarmee wij beter grip kunnen
krijgen op onze waterbalansen. De meest in het oog lopende nieuwe technologie betreft
de gravitatiemeting vanuit de ruimte (GRACE), waar twee promovendi aan werken. Op
iets bescheidener schaal werken wij aan een nieuw apparaat voor on-line interceptiemetingen en andere instrumenten om beter grip te krijgen op verdampingsprocessen.
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