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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MA ATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 2008-2009
In dit seizoen werden totaal 14 lezingen gehouden. Prof. dr. ir. F.A. Bais hield de Jong Diligentia Lezing (JDL) over Hoe de natuurwetenschappen ons wereldbeeld steeds weer omverwerpen, die werd bijgewoond door ongeveer 150 leerlingen van verschillende middelbare
scholen in Den Haag en vele Diligentialeden. De spreker van de Kennismakinglezing (KL)
over Influenza: Een bedreiging uit de dierenwereld was Prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus. Beide
lezingen werden door het gehoor zeer gewaardeerd. Het is ons niet gelukt om na te gaan
of de Kennismakingslezing heeft geleid tot de aanmelding van nieuwe leden. Het aantal
leden is echter wel enigszins toegenomen, momenteel ongeveer 420. Aan de jaarlijkse
excursie, dit keer naar Thales Nederland in Hengelo, namen vijftig leden deel.
Dit seizoen werden weer twee middelbare scholen, te weten het Gymnasium Haganum en
het Segbroek College, lid van Diligentia. Een schoollidmaatschap houdt in dat een onbeperkt aantal leerlingen uit de hoogste klassen van Havo en Vwo de lezingen kunnen bijwonen en dat de leerling die met uitzonderlijke prestaties in de exacte vakken geslaagd is
voor het eindexamen in aanmerking kan komen voor de Diligentiaprijs voor Scholieren. De
winnaar van deze prijs krijgt een oorkonde, twee boeken op het gebied van de natuurwetenschappen en een gratis lidmaatschap van Diligentia gedurende vijf jaar. In 2009 reikte het
bestuur deze prijs voor de vijfde keer uit, ditmaal aan zes scholieren: Irfan Dogan en Eric
Schols (beiden VCL), Wiet van Lanschot (Gymnasium Sorghvliet), Saskia Camps (Maerlant
Lyceum), Annelotte Mudde (Gymnasium Haganum) en Nadia Petkova (Segbroek College).
Het bestuur vergaderde op 15 oktober 2008 en op 7 januari 2009. In deze laatste vergadering werd o.a. uit een groslijst de selectie van de sprekers gemaakt voor de lezingen van
het seizoen 2009-2010.
Naar aanleiding van de discussie in vorige algemene ledenvergadering (21 maart 2008)
over het vernieuwen van het huishoudelijk reglement, is besloten geen huishoudelijk reglement meer te maken en de statuten zodanig aan te passen dat dit overbodig is geworden. Tevens werd het financiële verenigingsjaar in overeenstemming gebracht met het
lezingenseizoen (1 juli t/m 30 juni). Op twee extra ledenvergaderingen (15 december
2008 en 12 januari 2009) werden deze wijzigingen uitvoerig besproken en goedgekeurd.
De nieuwe statuten werden 20 januari 2009 bij de notaris gepasseerd en zijn in dit Jaarboek opgenomen.
De leden werd gevraagd, als consequentie van het gebroken financiële jaar, één keer de
contributie voor de periode van 18 maanden (1 januari 2009 t/m 30 juni 2010) te betalen. De financiële positie van de Maatschappij is goed. De contributie van € 30 per jaar
is voor zowel het afgelopen als het komende jaar juist voldoende om de kosten van 15
lezingen, de programmabrochure en het Jaarboek te dekken; d.w.z. ieder lid betaalt slechts
€ 2,00 per lezing!
De jaarlijkse ledenvergadering was op 6 april 2009. Prof. dr. R. van Furth werd opnieuw als
bestuurlid benoemd. De jaarlijkse bespreking tussen de Maatschappij Diligentia (voorzitter en een bestuurslid) en de Theaters Diligentia en Pepijn (voorzitter en directeur) vond
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plaats op 18 mei 2009. Ons werd bericht dat wij de foyer beneden niet meer kunnen
gebruiken als bestuurskamer tijdens de lezingen. Deze ruimte is permanent verhuurd als
café van een andere eigenaar. De stijlkamer boven leek ons voor het bestuur minder
geschikt, zodat besloten werd om op maandagavonden de ruimte met de kassa voor het
bestuur in te richten. Dit was vroeger, voor de voorlaatste verbouwing, gedurende vele
tientallen jaren de permanente bestuurskamer. Als deze locatie niet voldoet, zal een andere oplossing moeten worden gevonden. Verder werd vastgesteld dat de samenwerking
tussen beide organisaties goed verloopt.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is geworden, werden de instrumenten in de vitrines op
de eerste etage van het gebouw Diligentia begin 2009 vervangen door een andere selectie
van de natuurkundige instrumenten van de Maatschappij. De mogelijkheid wordt nagegaan of in de toekomst een iets meer thematische tentoonstelling kan worden gemaakt,
eventueel met toevoeging van enkele instrumenten van het Museon. Stagiaires van de
HBO-museumopleiding in Amsterdam verzorgen, onder leiding van het hoofd collecties
Museon, de inrichting van de vitrines, zodat de Maatschappij ook een link met dit type
onderwijs heeft.
De website van de Maatschappij (www.natuurwetenschappen-diligentia.nl) wordt regelmatig geraadpleegd; de teller geeft aan dat er tijdens het lezingenseizoen ongeveer 400
bezoekers per maand zijn geweest en daarbuiten ongeveer 200 bezoekers per maand.
Tot slot: op de achterkant van de omslag van dit Jaarboek is het oude embleem van de
Maatschappij afgedrukt. Dit embleem stond vroeger op de voorkant van de Jaarboeken.
Het bestuur

zomer 2009

KONINKLIJKE MA ATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE
‘DILIGENTIA’

Oprichting in 1793
Het Gezelschap ter beoefening der proefonder vindelijke 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 proefonder vindelijke
wijsbegeerte’, werd in 1805 veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en Letterkunde’ en
in 1859 gew ijzigd 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
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
Lidmaatschap
Het lidmaatschap bedraagt r 30,— per jaar en geeft 2 personen recht op gratis toegang tot
de lezingen; het bijwonen van een lezing door niet-leden kost r 5,— per avond. Scholieren
en studenten kunnen voor r 7,50 per jaar lid worden.

NA AMLIJST VAN BESTUURSLEDEN
sedert de oprichting op 17 september 1793
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J. Scheltema, Mr. J.C. van de Kasteele,
Ds. R.P. van de Kasteele, H. van Roijen,
S.P. van Swinden, E. Canneman,
Dr. E.J. van Maanen, Mr. D.J. Heene
man, Mr. G.W. Verwey Mejan, L.C.R.
Copes van Cattenburch, J.G.P. Certon,
Dr. G. Simons, Mr. A.G.C. Alsche, Jhr.
L. de Witte van Citters, B.F. Baron van
Verschuer, Jhr. mr. A.J. van der Helm,
Jhr. mr. H.J. Caan, Jhr. F. de Stuers, F.C.
List, Jhr. mr. M.W. de Jonge van Cam
pens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C.
Rijk, Dr. A. Vrolik, Mr. A.J.F. de Bordes.

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

Mr. P.A.R. van
Ouwenaller

Dr. A. Vrolik
1859-1882

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

Dr. G.H. Muller
1840-1885

Dr. G.H. Muller
1840-1885

R.A.W. Sluiter
1882-1885

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

Dr. L.J. Egeling
1885-1888

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

Dr. G.J.M. Coolhaas
1885-1919

Dr. G.J.M. Coolhaas
1885-1919

W.C.A. Staring
1888-1893

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

R.A.W. Sluiter
1893-1898

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

Mr. B. van der Haar
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Voorzitter

Bestuursleden

N.Th. Michaelis
1898-1904

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

Dr. E.H. Groenman
1904-1921

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

Secretaris

Penningmeester

E.F. Hardenberg
1919-1949

E.F. Hardenberg
1919-1949

Dr. W.P.J. Lignac
1949-1984

Dr. W.P.J. Lignac
1949-1969

D. Hannema, Jhr. W. Witsen Elias, Dr.
J.H. Beucker
Andreae 1921-1926 A.H. Borgesius, Ir. A. Vroesom de Haan,
G. Doorman, G.L. Goedhart, Dr. H.J.
Coert, E.F. Hardenberg, W.C.J. Smit,
Prof. dr. J. Kraus
D. Hannema
1926-1931

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

Prof. dr. J. Kraus
1931-1934

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

Dr. A. Schierbeek
1934-1959

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, Dr.
H.J. Coert, E.F. Hardenberg, Prof. dr.
J. Kraus, Mr. W.C. Beucker Andreae,
Mr. C.W. Schlingemann, Dr. G.L.
Voerman, J.J. Rambonnet, Prof. ir. J.A.
Grutterink, Y. van Wijngaarden, S.J.
van den Bergh, Dr. J.N. 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

Prof. dr. ir. J.L. van
Soest 1959-1969

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 Iter
son (1963-1975), Mw. ir. H.F. Hazewinkel
(1963-1972), Ir. O.A.E. Wijnmalen (19651984), Prof. ir. Y. Boxma (1968-1985)

Prof. ir. IJ. Boxma
1969-1980

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

Drs. C. van den
Brandhof 1969-1982
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Voorzitter

Bestuursleden

Ir. M.J. Bottema
1980-1982

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

R.R. Drion
1982-1984

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

Ir. M.J. Bottema
1984-1986

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

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

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

Secretaris

Penningmeester

Dr. E. Talman
1982-1996

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

Mr. R.R.J.F.H.
Muller 1988-1990
Dr. ir. G.P. de Loor
1990-1995

Prof. dr. P. Sevenster (1990-1994),
Dr. P.N.J. Wisse (1990-2004), Mr. L. van
Solkema (1990-2007), Drs. R. Arlman
(1994-2005)

Prof. dr. R. van
Furth 1995-

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
(2004-    ), Prof. dr. P.J. Sterk (2005- ),
Dr. ir. J.G. Vogtländer (2005-     ), Mr.
J.W. Andringa (2007-    ), Prof. dr. K.H.
Kuijken (2008-    )

Dr. P.N.J. Wisse (1996-2004)
redactie jaarboek, Mw. dr.
G.H. Okker-Reitsma (19962006) bestuurssecretariaat;
ledenbestand, Mw. dr. M.J.
Blankwater (2006-    )
ledenbestand, Drs. A.E.R.
Kalff (2006-    ) contact
VWO-scholen;
bestuurssecretariaat,
Prof. dr. R.R.P. de Vries
(1999-2005) organisatie
lezingen, Prof. dr. P.J. Sterk
(2006-    ) organisatie
lezingen, Dr. H. Weijma
(2005-    ) redactie
jaarboek

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

ALFABETISCH REGISTER VAN DE VOORDRACHTEN
IN DE PERIODE 1988 - 2009

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

Naam:

Jaar:

Sterrenkunde			 - S
Aardwetenschappen			 - G
Weer/Atmosfeer			 - A
Wiskunde			 - W
Overige vakgebieden			 - X

Titel voordracht:

Vakgebied:

A			
Acket, prof. dr. G.A.
1994/1995
Recente ontwikkelingen op het gebied van 		
			
halfgeleiderlasers
N
Abrahams, prof. dr. J.P.
2004/2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen
C
Ale, prof. dr. B.J.M.
2004/2005 Risico’s nemen of risico’s lopen	X/T
Andel, dr. M.V. van
1999/2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst	X
				
B
		
Baal, prof. dr. P.J. van
1993/1994
In afwachting van het zesde quark
N
Baal, prof. dr. P.J. van
2004/2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische
			
kosmische straling
N
Baar, prof. dr. ir. H.J.W. de
2005/2006 De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname
			
in de Antarctische Oceaan
B
Baede, dr. A.P.M.
2000/2001 Heel de atmosfeer
A
Bailes, prof. dr. M.
2006/2007 The most evil stars in the universe
S
Bais, prof. dr. ir. F.A.
2008/2009 Keerpunten in de natuurwetenschappen	X
Bakels, mw. prof. dr. C.C.
1997/1998
Biologie in de archeologie
B
Bakker, prof. dr. H.J.
2008/2009 Ultrasnelle proton-estafette in water
N
Ballieux, prof. dr. R.
1988/1989
Psyche, hersenen en immuunsysteem
M
Barthel, dr. P.D.
1992/1993
De verste verten in het heelal
S
Beckers, dr. G.J.L.
2004/2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking
			
met menselijke spraak
B
Beenakker, prof. dr. C.W.J.
2003/2004 Chaotische elektronen
N
Bekkum, prof. dr. ir. H.
1995/1996
Moleculaire zeven, microporeuze materialen
			
met klimmend aantal toepassingen
C
Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van
2006/2007 Een stroom van informatie: logica op het
			
grensvlak van alpha, beta en gamma	X
Berends, prof. dr. F.A.
1999/2000 Honderd jaar elementaire deeltjes
N
Berends, prof. dr. F.A.
2006/2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in
			
Nederland en de wereld	X
Beukers, prof. dr. H.
1996/1997
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HET NIEUWE HEELAL: ONTDEKKINGEN
VAN DE HUBBLE RUIMTE TELESCOOP
door
Prof. H.J.G.L.M. Lamers
Sterrenkundig Instituut, Universiteit Utrecht

Korte samenvatting
De Hubble Ruimte Telescoop heeft sinds zijn lancering in 24 april 1990 een schat aan
gegevens naar de aarde geseind. Veel foto’s van de Hubble zijn wereldberoemd geworden.
Doordat de Ruimte Telescoop in een baan om de aarde beweegt heeft hij geen last van
de invloed van de aardse dampkring. Daardoor kan de Hubble niet alleen veel scherpere
opnamen maken dan aardse telescopen, maar ook veel zwakkere objecten fotograferen
en heeft hij een veel groter golflengtebereik, van ultraviolet tot nabij infrarood. De studies
van de Hubble bestrijken het hele scala van de sterrenkunde: van de planeten in ons
zonnestelsel tot aan de verst waargenomen melkwegstelsels. Dit heeft geleid tot nieuwe
en vaak verrassende inzichten in allerlei aspecten van de sterrenkunde: over het ontstaan
van planeten, over de geboorte en de dood van sterren, over kosmische gas- en stofnevels,
over neutronensterren en zwarte gaten, over de structuur van melkwegstelsels, tot aan de
vorming en botsingen van melkwegstelsels in het vroege heelal. Het is niet overdreven om
te zeggen dat de Hubble tot een nieuwe kijk op het heelal heeft geleid.
Ik bespreek hier een viertal onderwerpen waarover door de ‘Hubble Space Telescope’
(HST), zoals hij officieel heet, significant nieuw inzicht is verkregen:
- De geboorte van sterren en planeten stelsels
- Het einde van sterren
- Botsingen van melkwegstelsels
- Het ontstaan van melkwegstelsels.
De geboorte van sterren uit kosmische reuzenwolken
We wisten al dat sterren ontstaan uit kosmische gaswolken. Dat zijn uiterst ijle wolken
met dichtheden van slechts 10 à 100 atomen per cm3. Ze hebben vaak een doorsnee van
tientallen lichtjaren en door die enorme omvang kunnen ze, ondanks de lage dichtheid,
toch voldoende gas bevatten om daaruit honderden tot soms honderdduizend sterren te
vormen. Zulke wolken zijn niet statisch: ze kunnen gas verliezen aan de leegte eromheen
of winnen door gas in te vangen, bijvoorbeeld van ontplofte sterren aan het eind van hun
leven. Als de wolken voldoende materie bevatten, of eigenlijk voldoende dichtheid hebben, kunnen ze onder invloed van hun eigen zwaartekracht gaan samentrekken. Als zo’n
reuzenwolk samentrekt wordt hij steeds kleiner en dus dichter en gaat dan nog sneller samentrekken. Uiteindelijk stort de wolk in, op een tijdschaal van ongeveer een miljoen jaar.
Nu zou men verwachten dat zo’n samentrekkende wolk misschien een grote superzware
ster zou vormen die ongeveer evenveel massa bevat als de oorspronkelijke wolk. Dat is
echter niet zo. De kosmische wolken zijn van begin af aan niet homogeen maar klonterig.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 29 september 2008.
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Zij bestaan dus eigenlijk uit een verzameling van kleinere wolken die allemaal door elkaar
bewegen. Als nu de wolk als geheel gaat samentrekken waarbij de dichtheid toeneemt, dan
gaan ook die sub-wolken zelf samentrekken. En het zijn die subwolken die uiteindelijk zo
compact en heet worden dat ze sterren worden. Zo ontstaat uit een kosmische reuzenwolk
niet een ster maar honderden tot honderdduizenden sterren, die allemaal kriskras door
elkaar bewegen om het oorspronkelijke zwaartepunt van de reuzenwolk. Dat is geschetst
in figuur 1.
Dit proces van stervorming is prachtig in beeld gebracht door de HST. Figuur 2a toont een
plaatje van een bekend stervormingsgebied: de Adelaar-nevel op een afstand van ca 5000
lichtjaar (lj). De wolk heeft een diameter van ruwweg 20 lj en bevat voldoende materie

Figuur 1. De geboorte van
een sterhoop uit een grote
wolk, die samentrekt door zijn
eigen zwaartekracht. Bij het
samentrekken fragmenteert de
wolk in kleinere klonten die elk
op hun beurt samentrekken en
uiteindelijk sterren vormen. Zo
ontstaat uit een wolk niet één
ster maar een hele sterhoop.

Figuur. 2. Boven: het middendeel van de
Adelaar-nevel. Afstand 5000 lj., diameter
20 lj., ca. 1000 x zon.
Links: drie gas- en
stofkolommen die naar
het centrum gericht
zijn. Zij zijn ontstaan
door ‘kosmische erosie’.
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om duizenden sterren van te maken. (De opname toont alleen de binnenste helft van de
totale wolk). De buitendelen van de wolk zijn koud. Een deel van het koude gas, van ca. 10
à 100 K = -263 à -173 C, is daar gecondenseerd tot minuscule stofkorreltjes, voornamelijk
koolstofrijke (roet) of siliciumrijke (zand) korrels. Die zenden geen zichtbaar licht uit en
daarom zijn de buitendelen van de wolk donker op de foto. De binnendelen zijn helder.
Daar hebben zich reeds de eerste sterren gevormd en hun intense straling heeft de stofdeeltjes daar afgebroken tot atomen en die tot lichten gebracht. In het midden zien we
nog een paar donkere ‘stoffige’ kolommen die naar het centrum gericht zijn. In figuur 2b
zijn die uitvergroot. (Dit is misschien wel de bekendste HST opname!) De linker kolom is
ca. 3 lj lang en 1 lj breed. Er zit genoeg gas en stof in om een honderdtal sterren van te
maken. De top van de kolom is helder: die wordt beschenen door de heldere sterren die in
het midden al gevormd zijn. Waarom wijzen de kolommen naar het centrum? Dat is geen
toeval maar het gevolg van ‘kosmische erosie’. Toen de eerste sterren gevormd waren was
de rest van de wolk nog koud en stoffig. De straling van de sterren verhitte het stof tot een
temperatuur van boven de 1000 graden, waarbij stof gaat verdampen en overgaat in gas. Zo
ontstaat er in de grotendeels koude wolk eerst een holte van heet gas. Dat is het lichte
diffuse gas in het midden van de Adelaar-nevel. Maar de stofwolk is niet overal homogeen
en bevat ‘klonters’. Het afbreken van die klonters gaat langzamer dan de afbraak van het
stof eromheen.
Zo is na een tijd het meeste stof afgebroken en omgezet tot gas behalve de klonters en
het stof achter de klonters omdat het sterlicht daar niet kan komen. Gevolg: klonterige
stofgebieden resulteren in kolommen die wijzen naar het centrum van het gebied waar de
meeste sterren zitten!

Figuur 3. Monument Valley.
Kolommen van gesteente zijn
het gevolg van erosie van
afwisselende harde en zachte
lagen.

We kunnen het vergelijken met erosie kolommen op aarde, bijv. in Monument Valley in de
V.S. (zie figuur 3). Daar heeft de aarde in het verre verleden lagen van verschillende hardheid gevormd. Wat gebeurt er als een harde laag boven op een zachte ligt? Door erosie ten
gevolge van wind, water en zonnestraling wordt de harde bovenlaag langzaam afgebroken.
Als die laag overal even dik zou zijn, dan wordt hij in zijn geheel langzaam weg geërodeerd.
Als hij weg is wordt de zachte laag daaronder in hoog tempo afgebroken door erosie tot
op de volgende harde laag. Maar als de harde bovenlaag plekken bevat waar het gesteente
wat dikker of harder is, dan is die harde plek nog niet afgebroken terwijl eromheen de
zachtere lagen al weg zijn. Zo ontstaan zuilen met bovenop een restant van een harde laag.
De geboorte van planetenstelsels: Proplyds!
De aarde is een van de negen planeten in ons zonnestelsel. Die planeten draaien allemaal
rondjes om de zon in ongeveer hetzelfde platte vlak. Men vermoedde al dat zo’n planetenstelsel het gevolg is van de snelle draaiing van de subwolk waaruit de zon ontstond. Door
de centrifugale kracht komt bij het samentrekken van de wolk niet al het gas in de ster
terecht, maar blijft een deel daarvan rondom de ster draaien. Zo was de zon in zijn vroege
jeugd dus omgeven door een roterende gasschijf. Het gas in die schijf is langzamerhand
ook gaan klonteren en die klonters hebben zich samengetrokken door hun eigen zwaartekracht. Dat zijn dan de planeten geworden. Omdat ze uit een roterende schijf ontstonden,
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Figuur 4. Proplyds in de Orion-nevel. Links: Prolyds
= gas- en stofschijven rondom heel jonge sterren,
eerst fase van vorming van planetenstelsel.
Onder: Model voor het ontstaan van planetenstelsels

draaien ze allemaal in dezelfde richting en hetzelfde vlak om de zon.
De HST heeft dit scenario op een prachtige manier bevestigd. In het centrale deel van de
Orion- nevel, een bekend stervorminggebied, vond men een aantal kleine witte vlekjes,
soms met een soort staartje eraan. In figuur 3a zijn een aantal ervan uitvergroot. We zien
een soort schijfje met soms een heldere punt erin. Die heldere punt is een heel jonge
ster, minder dan een miljoen jaar oud. Tegen een heldere achtergrond (rechts) zien we de
schijfjes donker maar tegen een donkere achtergrond zien we ze licht (links). Men noemt
die ‘proplyds’, een samentrekking van ‘Proto-Planetary Discs’. Het blijkt dat de schijfjes
ongeveer tien maal zo groot zijn als ons planetenstelsel en voldoende materie bevatten
om daaruit een aantal planeten te vormen. Hiermee zien we dus het eerste stadium van de
mogelijke vorming van een planetenstelsel.
Het meest bijzondere is echter het aantal proplyds dat men heeft ontdekt. In het centrale
deel van de Orion-nevel blijkt de helft! van de heel jonge sterren omgeven te zijn door een
proplyd. Dat is veel meer dan men had verwacht. Het betekent dat ruwweg de helft van de
sterren wel eens een planeet of een planeten stelsel zou kunnen hebben!
De laatste ademzucht van sterren
Zware sterren, meer dan 8 keer zo zwaar als de zon, ontploffen aan het eind van hun leven
als zgn. supernova, waarbij ze al hun gas met een snelheid van 10000 km/s de ruimte in
slingeren. Maar de lichtere sterren, en dat zijn verreweg de meeste, doen het rustiger aan.
Zij stoten tegen het eind van hun leven hun buitenlagen af met een snelheid van ongeveer
10 km/s. De zon zal dat ook doen over 4 miljard jaar. Dat komt omdat die sterren vlak
voor hun einde gaan opzwellen en rode superreuzen worden. Rode superreuzen pulseren:
ze zetten uit en krimpen in met een regelmaat van ongeveer een paar maanden tot een
paar jaar. Elke keer als ze uitzetten, verliezen ze wat materie; dat is gas van de buitenste
lagen dat de ruimte in vliegt. Na een honderdduizend jaar heeft de ster zo bijna al zijn gas
uitgestoten. Alleen de ‘pit’ van de ster blijft over, een zgn. witte dwerg. Na een tienduizend
jaar of zo zien we het uitgestoten gas als een prachtige nevel om de ster heen zitten. We
noemen dat ‘ringnevels’. (Vaak ‘planetaire nevels’ genoemd maar dat is een foute naam: ze
hebben niets met planeten te maken.)
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop
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Figuur 5. Planetaire nevels of ringnevels in allerlei vormen. Nevels die zijn uitgestoten aan het
eind van het leven van sterren. Er is een grote verscheidenheid aan vormen!
Figuur 5 toont een aantal HST opnamen van zulke nevels. Ze hebben een diameter van
ongeveer een lichtjaar en het gas vliegt weg met een snelheid van ruwweg 50 km/s. Deze
nevels hebben vaak prachtige vormen. We denken dat het komt omdat in een vorige fase
van hun leven de sterren hard roteerden en toen veel gas verloren, dat door de rotatie als
een soort gordel boven hun evenaar bleef hangen. Toen de sterren later gingen pulseren
en massa uitstoten, kon dat uitgestoten gas niet bij de evenaar weg (daar zat een zware
gasring omheen) en dus vloog het vooral in de richting van de polen. Vandaar dat de
nevels vaak een soort langgerekte vorm hebben (ongeveer de vorm van een diabolo vroeger.) Afhankelijk van de hoek waaronder we die zien, kan zo’n de nevel dan verschillende
vormen hebben.

Figuur 6. Het raadsel van
de Kattenoog-nevel
(NGC6543) afstand 2700
lj. Links: het centrale
deel van de Kattenoognevel. Boven: het centrale
deel is omgeven door
een aantal prachtig
concentrische ringen.
Onder: daaromheen zit
een grillige nevel.
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop
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Een van de meest bijzondere nevels is wel de Kattenoog- nevel. Het centrale deel toont
een soort dubbele helix (links). Maar een langere opname laat zien dat daaromheen een
serie concentrische gasbollen zitten. Een opname in het infrarood tenslotte laat zien dat
het geheel omgeven is door een veel grotere grillige nevel. Als we bedenken dat het gas dat
het verste weg is van de ster het eerste is uitgestoten, dan moeten we concluderen dat de
ster heel lang geleden al veel gas heeft uitgestoten dat nu de grillige nevel vormt. Daarna
was er een periode waarbij de ster keurig ronde gasbollen uitstootte en tenslotte is er iets
merkwaardigs gebeurd waardoor de laatste uitgestoten gassen een soort dubbele helix
vormde. De oorzaak van al deze opeenvolgende fasen is niet bekend. Men vermoedt dat
de ster misschien een dubbelster is waarbij de begeleider de richting van de gasstromen
beïnvloedde. Of heeft de ster misschien een sterk magneetveld dat een rol speelde?
Botsende melkwegstelsels
Melkwegstelsels zijn enorme verzamelingen van sterren en van gas wolken. Ze hebben
vaak de vorm van een platte pannenkoek waarin de sterren en de gaswolken in spiraalarmen geconcentreerd zijn. Ons eigen melkwegstelsel is zo’n ‘spiraalstelsel’. Het heeft
een diameter van ongeveer 100 000 lichtjaar en een dikte van slechts 3000 lichtjaar. Het
bevat ongeveer 100 miljard sterren. De zon, een van die sterren, bevindt zich een beetje
aan de buitenkant van de schijf, zo’n 25 000 lichtjaar uit het centrum. Behalve sterren
bevatten melkwegstelsels ook veel reuzen gaswolken die sterren kunnen vormen (zie de
eerste paragraaf van dit artikel: De geboorte van sterren). Niet alle melkwegstelsels zijn
spiraalstelsels. Er zijn veel soorten: platte stelsels met spiralen, platte stelsels met de sterren
geconcentreerd in een soort rechte balk die door het midden loopt, min of meer ronde,
d.w.z. niet afgeplatte stelsels, en dan zijn er nog de kleinere stelsels met een onregelmatige
structuur. Zie figuur 7.

Fig. 7. Links: verschillende typen melkwegstelsels. Rechts: een cluster van melkwegstelsels
Melkwegstelsels (of sterrenstelsels) komen vaak in groepen voor: zgn. clusters van honderden tot vele duizenden stelsels, die met snelheden van een paar honderd km/s door
elkaar krioelen. Daarom ondergaan ze vaak botsingen of bijna-botsingen. Soms komen
ze zo dicht bij elkaar dat ze door hun onderlinge zwaartekrachtsaantrekking aan elkaar
verbonden blijven en uiteindelijk samensmelten.
De HST heeft fantastisch mooie opnames gemaakt van botsende melkwegstelsels. Figuur
8 toont de ‘muizenstelsels’ die 40 miljoen jaar geleden een bijna-botsing hadden. Figuur
8 toont rechts de ‘Vogelkop’-nevel. Hier gaat het om twee stelsels, de een midden op de
foto en de ander nog net met een deel in het rechteronderhoekje te zien. De stelsels zijn
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop
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Figuur 8. Boven: bijna-botsing
tussen de twee ‘muizenstelsels’.
Boven: het resultaat van twee
stelsels die door elkaar heen
vlogen: de Vogelkopstelsels.

door elkaar heen gevlogen. Terwijl de sterren van de twee stelsels helemaal niet botsen
(het zijn heel kleine puntjes in een grote bijna lege ruimte), botsen de gaswolken van de
twee stelsels wel, want die zijn veel groter in omvang. De gaswolken zijn bij die botsing
ineen gedrukt, ze zijn compacter geworden. Als dat gebeurt met een gaswolk, dan gaat
hij verder samentrekken door zijn eigen zwaartekracht en dan komt de stervorming op
gang, zoals we in de eerste paragraaf besproken hebben. Dus botsingen of bijna-botsingen
van melkwegstelsels veroorzaken een enorme geboortegolf van sterren door alle wolken die
werden samengedrukt! Dat zien we heel mooi in de HST opname van de Vogelkop-stelsels
als lichte vlekjes. Een van de mooiste voorbeelden van bijna-botsingen van melkwegstelsels is de ‘Draaikolknevel’ (figuur 9). De begeleider passeerde ongeveer 300 miljoen jaren
geleden op korte afstand, en heeft een sliert sterren naar zich toe getrokken. Ik heb dit
stelsel in Utrecht met een paar promovendi en studenten onderzocht. We vonden dat er
helemaal in het centrum van de Draaikolk een heldere lichte plek zat. Uit de studie van
het licht van die lichte plek vonden we dat het gaat om een enorme grote sterhoop van
20 miljoen sterren met een leeftijd van ongeveer 300 miljoen jaar. Die sterrenhoop is dus
gevormd toen het andere stelsel vlak langs kwam scheren. Kennelijk heeft die passage het
Draaikolkstelsel zo verstoord dat een heleboel gaswolken in dat stelsel naar het centrum
zijn gevallen, daar op elkaar botsten en toen een enorm aantal sterren vormden. In die
sterhoop moeten binnen ongeveer 40 miljoen jaar na de geboorte ongeveer 400.000 zware
sterren zijn ontploft als supernova.
De groei van melkwegstelsels
Met de HST zijn twee opnamen gemaakt van de zwakst mogelijke objecten in het heelal.
Dat zijn de Hubble Deep Field en de Hubble Ultra Deep Field opnamen. De laatste is
te zien in figuur 10, links. Het gebied beslaat een oppervlak aan de hemel van slechts 1%
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop
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Figuur 9. Links: de Draaikolk-nevel met zijn kern. Het kleine stelsel aan het eind van een
spiraalarm heeft een bijna-botsing ondergaan. Rechts: een numerieke simulatie van de
bijna-botsing van de Draaikolk met het kleine stelsel 300 miljoen jaar geleden.
van de volle maan. In totaal is de opname 11,3 dagen belicht door vier filters. We zien duizenden zwakke nevelvlekjes. Dat zijn allemaal melkwegstelsels, maar dan op extreem grote
afstanden, tot 12 miljard lichtjaar toe! Het licht daarvan heeft dus 12 miljard jaar gereisd
voor het ons bereikte. Dat betekent dat we die melkwegstelsels nu zien zoals ze er 12 miljard jaar geleden uitzagen. En dat was ongeveer 1,6 miljard jaar na de oerknal; die was 13,6
miljard jaar geleden. De foto laat dus zien hoe melkwegstelsels er in hun babytijd uitzagen!

Figuur 10. Links: Hubble Ultra Deep Field. Rechts: samensmelten van kleine stelsels tot een
groter stelsel.
Men heeft de melkwegstelsels op de HUDF-opname grondig bestudeerd. Wat blijkt nu?
(1) Er waren 12 miljard jaar geleden bijna alleen maar kleine melkwegstelsels, 100 tot
1000 maal zo klein als ons eigen melkwegstelsel.
(2) De meeste stelsels hadden toen een onregelmatige structuur, dus niet afgeplat of mooi
rond.
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop
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(3) Kennelijk waren er 12 miljard jaar geleden nog geen grote spiraalstelsels. Die moeten
dus later zijn ontstaan. We hebben boven gezien dat botsingen of bijna-botsingen of
samensmelten van stelsels een heel veel voorkomend proces is: het is eerder regel dan
uitzondering. Daarom denken we nu dat de grote melkwegstelsels zijn ontstaan door
samensmelten van heel veel kleintjes. Dat proces duurde kennelijk miljarden jaren, en
daarom waren ze er nog niet 12 miljard jaar geleden. Er is een mooi voorbeeld hiervan.
De Leidse astronoom George Miley en medewerkers hebben met de HST in September 2008 op een afstand van 10,6 miljard lichtjaar een groepje van een paar dozijn
kleine melkwegstelsels ontdekt die naar elkaar toevallen en samensmelten (figuur 10,
rechts).
De opvolger van de Hubble Ruimte Telescoop
De opvolger van de Hubble staat al in de steigers, d.w.z. er wordt al druk aan gebouwd. Het
is de James Webb Space Telescope die in 2013 gelanceerd moet worden. De JWST is met
zijn hoofdspiegel van 6,5 meter veel groter dan de Hubble. Hij zal voornamelijk opnamen
maken in het infrarood. Ik ben ervan overtuigd dat met die telescoop ook weer een groot
aantal ontdekkingen zal worden gedaan, waarbij we antwoorden krijgen op oude vragen
maar er evenveel nieuwe raadsels bijkomen. Net als bij de Hubble!
Ook dat nog
Tijdens de lezing heb ik veel mooie opnamen van de Hubble Ruimte Telescoop laten zien. Die komen in de
zwart-wit druk van dit artikel niet goed tot hun recht. U kunt de meeste ervan vinden op de volgende websites:
http://heritage.stsci.edu/gallery/gallery.html
http://oposite.stsci.edu
http://www.spacetelescope.org/images
Verder kan ik twee heel goede Nederlandse websites over sterrenkunde aanraden: www.astronomie.nl (van de
Nederlandse vak-astronomen) www.allesoversterrenkunde.nl (van Govert Schilling).
Wilt u mijn hele presentatie nog eens doorkijken, inclusief alle kleurenplaatjes, stuur mij dan een email, lamers@
astro.uu.nl, met het verzoek om de plaatjes van de Diligentia-lezing 2009.
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DWALEN IN DE TA ALTUIN
HET SPREKENDE BREIN: OVER TA AL EN HERSENEN
door
Prof. dr. P. Hagoort
Donders Centrum voor Cognitieve Neuroimaging, Radboud Universiteit, Nijmegen,
en Max Planck Instituut voor Psycholinguistiek, Nijmegen

Als ik bij een gelegenheid als deze zou moeten samenvatten waaraan ik tot op heden
mijn intellectuele vreugde ontleend heb, dan laat zich dat het best omschrijven als
‘dwalen in de taaltuin'. In mijn vrije tijd mag ik graag wat in de taaltuin rondlopen en er
in spelen. Als onderzoeker stel ik mij de vraag: Wat maakt de taaltuin mogelijk? Hoewel
genetisch onderzoek heeft vastgesteld dat de mens meer dan 98% van zijn genetisch
materiaal deelt met chimpansee en bonobo, en ofschoon uit neurowetenschappelijk
onderzoek bekend is dat de hersenstructuren en -functies van mens en hogere zoogdieren belangrijke gelijkenissen vertonen, beschikt desalniettemin alleen homo sapiens
over een communicatiesysteem met de complexiteit van natuurlijke talen. Wat zou onze
cultuur zijn zonder taal? Hoe ons denken? Wie het geheim van de mens wil ontraadselen, moet bij de taal te rade gaan. Wie het geheim van de taal wil doorgronden, zal ook
naar het menselijk brein moeten kijken.
Maar alvorens het brein te verkennen, moet ik u iets over ons taalvermogen vertellen.
Kinderen besteden in de eerste jaren van hun leven veel van hun energie aan het ontwikkelen van de taalvaardigheid. Maar als die eenmaal verworven is en niet beschadigd
raakt, gaat het verder automatisch; dat wil zeggen met een groot gemak en een verbijsterende snelheid. Een doorsnee spreker praat met een snelheid van zo’n 2 tot 3 woorden
per seconde. Daarbij moeten de juiste woorden uit het geheugen worden opgehaald.
In het woordgeheugen is bij een volwassene kennis over naar schatting zo’n 40.000 tot
60.000 woorden opgeslagen. Deze kennis behelst de klank van de woorden, wat ze betekenen, maar ook hun grammaticale eigenschappen. Koe is een zelfstandig naamwoord,
maar loeien is een werkwoord. Dit maakt dat De koe loeit gezegd kan worden, maar
De loei koet niet. Al die kennis moet de spreker razendsnel uit zijn geheugen ophalen
en bovendien nog eens zo’n 100 spieren gecoördineerd aansturen om de opgehaalde
woordklanken uiteindelijk te kunnen articuleren. Wat voor informatie zoal uit het geheugen moet worden opgehaald is inmiddels vrij aardig in kaart gebracht. Veel minder
is bekend over de precieze temporele orkestratie van de ophaal- en uitvoerprocessen.
Laten we ter illustratie het volgende scenario eens onder de loep nemen. Gesteld, na het
verlaten van Diligentia ziet u tot uw schrik een exemplaar van de soort Ursus Horribilis
over het Lange Voorhout lopen. Verschillende reacties zijn mogelijk, waaronder snel
weglopen. Maar ook zou u kunnen roepen: ‘een grote beer'. Deze reactie is in het kader
van het spreekproces de meest interessante. Wat vindt plaats tussen het herkennen van
de beer en het uitroepen van het woord beer? Allerlei informatie moet worden opgehaald uit het geheugen om deze uitroep tot stand te brengen. Daaronder dat het woord
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beer met de b-klank begint, maar ook dat het woord beer een bepaald grammaticaal
geslacht heeft. Het is de beer en daarom een grote beer. Dit in tegenstelling tot onzijdige
woorden zoals huis. Het is het huis en een groot huis en niet een grote huis. Al deze kennis
moet u razendsnel uit uw geheugen hebben opgehaald alvorens u ‘een grote beer' kunt
roepen. Deze ophaalprocessen en hun tijdsverloop staan de laatste jaren volop in de
belangstelling van taalpsychologen.
Miranda van Turennout, Colin Brown en ik bedachten dat we dit tijdsverloop op een geheel nieuwe wijze zouden kunnen bestuderen, en wel door gebruik te maken van het registreren van elektrische hersenactiviteit. In ons onderzoek registreerden we hersenpotentialen over de motorschors. Dat is het deel van de hersenen dat bij de voorbereiding
en uitvoering van bewegingen betrokken is. De daar gemeten hersenpotentialen zijn
afgeleid van de elektrische activiteit van de hersenen, die voor de informatieoverdracht
in ons brein zorg draagt. Als informatie in het brein beschikbaar komt die gebruikt kan
worden om een respons (bijvoorbeeld het drukken op een knop) voor te bereiden, wordt
die onmiddellijk doorgeseind naar de motorschors. In het Nederlands zouden we deze
gemeten hersenactiviteit kunnen omschrijven als de ‘het-is-zover’ potentiaal. Van dat
gegeven maakten we gebruik om te achterhalen op welk moment verschillende vormen
van kennis over woorden beschikbaar komen.
Van een hele reeks experimenten zal ik hier als voorbeeld onze proef beschrijven die in
1998 in Science verscheen. Daarbij ging het om de vraag hoeveel eerder de grammaticale informatie over woorden beschikbaar is dan hun klankpatroon. Om dit te achterhalen werden plaatjes van objecten aan proefpersonen aangeboden. De proefpersonen
moesten de namen van die plaatjes uit het geheugen ophalen. In sommige gevallen
waren dat onzijdige woorden (bijvoorbeeld het schaap), in andere gevallen waren dit
woorden met het grammaticale geslacht voor vrouwelijke en mannelijke woorden (bijvoorbeeld de schoen). Bij het-woorden moesten de proefpersonen met de ene hand op
een knop drukken, bij de-woorden met de andere hand. Maar, en dit was het cruciale
aspect van het experiment, proefpersonen mochten alleen met een van de handen op
de knoppen drukken als het woord met een bepaalde medeklinker begon (bijvoorbeeld
met de b), en niet als het woord met een andere medeklinker begon (zie figuur 1).

Figuur 1. Voorbeelden van de plaatjes in het onderzoek naar het tijdsverloop van spreken.
De namen van de bovenste plaatjes beginnen met een /b/. Daarop moet worden gereageerd
(go). De onderste plaatjes beginnen met een /s/. Daarop mocht geen respons gegeven worden.
Bij de-woorden beginnend met een /b/ werd met de linker hand gereageerd, bij het-woorden
beginnend met een /b/ met de rechter hand. Rechts: Voor een periode van 40 milliseconden
gaat de ‘het-is-zover’ potentiaal voor de no go-items samen op met die voor de go-items.
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Ruim voordat de feitelijke respons gegeven wordt, kan in de hersenpotentialen over
de motorschors reeds de voorbereiding van de respons worden waargenomen. Wat wij
vonden was dat zo’n hersenpotentiaal niet alleen zichtbaar was in het geval dat een
reactie gegeven moest worden (voor woorden beginnend met een b), maar ook voor
woorden waarop niet gereageerd moest worden (de woorden beginnend met een andere
medeklinker). In dat laatste geval werd de voorbereiding van de respons echter na zo’n
40 milliseconden (ms) afgebroken zonder dat een feitelijke respons gegeven werd. De
elektrische hersenactiviteit over de motorschors liet dus zien dat de voorbereiding van
de responsen voor een korte periode (40 ms) gelijk opging voor woorden waarop wel en
woorden waarop niet gereageerd moest worden, maar na die periode alleen nog zichtbaar was voor de woorden waarop gereageerd moest worden.
Wat kan uit deze resultaten worden afgeleid? Het grammaticale geslacht van een woord
is onderdeel van zijn grammaticale eigenschappen, net zoals de woordklasse (werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord, etc.). Op basis van deze grammaticale informatie kon een respons worden voorbereid. De hersenpotentialen lieten
zien dat dit inderdaad gebeurde. Voor een periode van 40 ms werden ook responsen
voorbereid voor die woorden die met de verkeerde medeklinker begonnen. Daaruit kan
worden afgeleid dat de grammaticale informatie 40 ms eerder beschikbaar was dan de
beginklank van het woord. Immers, pas na die 40 ms kwam informatie beschikbaar
die de motorschors vertelde dat niet alleen de goede maar ook de foute respons werd
voorbereid. Na die 40 ms kon de motorschors de voorbereiding van de foute respons
af breken.
Hoewel dit een wat kunstmatige situatie lijkt om het spreekproces te bestuderen, is dit
in feite toch niet het geval. Bij spreken gaat het vaak over dingen die we om ons heen
zien. Denk aan het geval van Ursus Horribilis op het Lange Voorhout. Daarbij herkennen we eerst wat we zien en halen dan de erbij horende woordinformatie uit het geheugen op. Uiteindelijk worden via die route onze articulatieorganen aangestuurd. Om de
taak in het experiment te kunnen uitvoeren, moet dezelfde route bewandeld worden en
wordt dus van hetzelfde systeem gebruik gemaakt als bij het spreken. Dat wil zeggen, de
route wordt bewandeld tot het moment dat de articulatie begint. Daaraan voorafgaand
moeten de grammaticale eigenschappen van het woord en de klankinformatie worden
opgehaald. Precies dat werd in het experiment gemeten. Op basis van deze resultaten en
ander onderzoek is inmiddels een vrij precies beeld verkregen van het tijdsverloop van
de verschillende deelprocessen die zich afspelen tussen het herkennen van een object,
het activeren van het bijbehorende concept en het uitspreken van de daarbij horende
reeks klanken.
Nu wil het geval dat wij zelden in losse woorden spreken, maar meestal in uitingen die
uit een reeks woorden bestaan. Om welgevormde uitingen te kunnen produceren, moeten de woorden in een adequaat syntactisch verband worden geplaatst. Dit proces staat
bekend als syntactisch encoderen. Peter Indefrey, Colin Brown en ikzelf wilden weten
welke hersengebieden een cruciale rol spelen bij het proces van syntactisch encoderen.
Om dat te achterhalen deden we een PET-studie, waarbij PET staat voor Positron-Emissie-Tomografie. In onze studie kregen deelnemers korte filmpjes te zien, waarin simpele geometrische figuren tegen elkaar botsten. In een zo’n filmpje bijvoorbeeld stootte
een rood vierkant een blauwe ellips weg. Omdat we ten tijde van dit onderzoek in
Nijmegen nog niet over geavanceerde hersenscannings-apparatuur beschikten, deden
we het in Duitsland met Duitse deelnemers. Deze moesten de visuele gebeurtenissen
in hun moedertaal beschrijven. Deelnemers werd in één conditie van het experiment
gevraagd de visuele gebeurtenissen in een volledige, grammaticaal correcte zin weer te
geven (‘Das rote Viereck stöβt die blaue Ellipse weg.'). In een andere conditie beschreven
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ze dezelfde situaties als een losse reeks van woorden zonder syntactisch verband (‘Viereck rot, Ellipse blau, wegstoβen'). De syntactische elementen in de zinsconditie zijn vet
gedrukt in de figuur. Dit zijn onder andere de naamvalsmarkeringen van de lidwoorden, de verbuigingsuitgangen van de adjectieven en de vervoeging van het werkwoord.
Deze elementen brengen het syntactisch verband in de zinnen aan (zie figuur 2).

blau

blau

blau

rot

rot

rot

(S): 'Das rote Viereck, stoßt die blaue Ellipse weg'.
(The red square launches the blue ellipse)

(NP): 'rotes Viereck,
(red square,

(W): 'Viereck, rot,
(square, red,

blaue Ellipse

blue ellipse,

Ellipse, blau,
ellipse, bleu,

wegstoßen'

launch)

wegstoßen'

launch)

Figuur 2. Voorbeeld van de stimuli in het PET-experiment (boven). Een beschrijving van de
visuele scene in een volledige, grammaticaal welgevormde zin levert een activatietoename
op in vergelijking met een beschrijving als een reeks losse woorden. De activatietoename is
zichtbaar in wit. Deze bevindt zich in de frontaalkwab van de linker hersenhelft, zoals te zien
(beneden) op een zij-, achter- en bovenaanzicht.
Als we de hersenactiviteit samenhangend met een beschrijving in de vorm van grammaticaal welgevormde zin, vergelijken met die waarin dezelfde situaties als een reeks van losse
woorden beschreven worden, zien we toename van hersenactiviteit in de frontaalkwab van
de linker hersenhelft, in een gebied dat grenst aan en gedeeltelijk overlapt met het gebied
van Broca. Dit gedeelte van de cortex is dus kennelijk van groot belang voor het aanbrengen van syntactische structuur in uitingen die uit meerdere woorden bestaan.
Tot nu toe heb ik met u onderzoek besproken dat te maken heeft met hoe wij spreken.
De keerzijde van spreken is luisteren, de keerzijde van schrijven is lezen. Bij luisteren
en lezen halen wij vliegensvlug woordinformatie uit ons mentale lexicon op. Om een
hele uiting te kunnen begrijpen, moeten wij die woordinformatie integreren in de voorafgaande contextrepresentatie. Hoe doen wij dat? Welke hersengebieden zijn daarvoor
van belang?
Ik verwees reeds eerder naar resultaten die gebaseerd waren op het registreren van de
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elektrische activiteit van de hersenen. Alvorens te laten zien hoe we daarmee het proces
van taal begrijpen kunnen onderzoeken, iets meer over de methode.
Informatieoverdracht in het centrale zenuwstelsel vindt onder andere plaats door middel van elektrische activiteit van de zenuwcellen (neuronen). Hans Berger (1873-1941)
publiceerde in 1929 een methode om deze elektrische hersenactiviteit bij mensen te
registreren met behulp van op de schedel bevestigde elektrodes. Het resulterende EEG
(Electro-Encephalo-Gram) heeft sindsdien een belangrijke rol gespeeld in de klinische
diagnostiek bij patiënten met hersenaandoeningen.
Het klinische EEG geeft een globaal beeld van de elektrische activiteit van de hersenen
onder bepaalde algemene condities van het organisme, zoals slapen of waken.

Figuur 3. Geïdealiseerd golfpatroon van de reeks ERP-componenten die zichtbaar worden
wanneer het EEG gemiddeld wordt in relatie tot de herhaalde aanbiedingen van een korte
auditieve stimulus. Op de logaritmische tijdsas zijn achtereenvolgens zichtbaar de vroege
hersenstampotentialen (golven I–VI), de zogenaamde midden-latentiecomponenten
(No, Po, Na, Pa, Nb), de exogene componenten (P1, N1, P2), en de endogene, cognitieve
ERP-componenten (Nd, N2, P3). De componenten met een negatieve polariteit zijn omhoog
geplot, de componenten met een positieve polariteit hebben een naar beneden gerichte piek.
Het is echter ook mogelijk het EEG te registreren in relatie tot cognitieve processen. Indien men het EEG registreert bij iemand die naar een bepaalde stimulus luistert of kijkt
en dit EEG daarna middelt over een aantal aanbiedingen van de stimulus, dan zien
we een identificeerbaar patroon van negatieve en positieve pieken in het EEG-signaal
ontstaan. Deze pieken zijn de zogenaamde ERP-componenten, waarbij ERP staat voor
Event-Related Potential (zie figuur 3). Deze ERPs geven onder andere informatie over
de aard van bepaalde cognitieve processen, zoals het voorbereiden van een beweging,
het registreren van een onverwachte gebeurtenis, etc.
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Het onderzoek naar hersenpotentialen en taalverwerking kwam op gang na een publikatie uit 1980 in Science van de hand van Marta Kutas en Steven Hillyard, beiden verbonden aan de University of California, San Diego. Deze onderzoekers lieten proefpersonen zinnen lezen waarvan het laatste woord qua betekenis wel of niet in de zinscontext
paste. Bijvoorbeeld: ‘De man eet een broodje met boter en jam', versus ‘De man eet een
broodje met boter en sokken'. In het ERP‑patroon dat opgeroepen werd door sokken
was een component zichtbaar met een negatieve polariteit en met een maximale amplitude ongeveer 400 ms (N400-amplitude) na presentatie van het laatste woord in de zin.
Eenzelfde negatieve component werd ook voor jam geobserveerd, maar in dit geval was
de amplitude aanmerkelijk gereduceerd in vergelijking met de negatieve component
voor sokken.

Figuur 4. Het verschil in N400-amplitude voor het semantisch best passende woord mond en
het iets moeilijker te integreren zak. De woorden verschenen een voor een op de monitor, met
elke 600 ms een volgend woord.
Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat modulaties van de N400-amplitude alleen optreden wanneer er sprake is van een schendingssituatie. Dit is echter
niet het geval. Het is gebleken dat ieder betekenisdragend woord (zoals zelfstandige
en bijvoeglijke naamwoorden) op zichzelf reeds een N400 oproept. De grootte van de
N400‑amplitude varieert daarbij als een functie van de mate waarin het betreffende
woord qua betekenis past in de voorafgaande context. In mijn eigen onderzoek vond ik
dat subtiele verschillen in het gemak waarmee de betekenis van een woord in de context geïntegreerd kan worden, reeds duidelijk meetbare verschillen in N400-amplitude
bewerkstelligt. Bijvoorbeeld in de zinscontext ‘Het meisje stopte het snoepje in haar ...'
zien we een kleinere N400 wanneer daarop het woord mond volgt dan het woord zak.
Beide continueringen zijn semantisch geheel acceptabel, maar de ene woordbetekenis
laat zich wat makkelijker met het voorafgaande combineren dan de andere (zie figuur
4). Dat zien we terug in de N400. Op basis van dit onderzoek en dat van collega’s elders,
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hebben Colin Brown en ik geopperd dat de amplitude van de N400 een gevoelige maat
is voor betekenisintegratie. Verder onderzoek van Dorothee Chwilla en van Jos van
Berkum in ons laboratorium heeft de plausibiliteit van die interpretatie onderbouwd.
Vandaar dat onze functionele karakterisering van het N400-effect thans vrij algemeen
aanvaard is.
ERPs zijn een zeer gevoelige maat voor het tijdsverloop van de hersenprocessen die
met taalverwerking en andere cognitieve processen samenhangen. Willen we weten
waar die processen in het brein plaatsvinden, dan moeten we te rade gaan bij PET
of fMRI. Bij het maken van een MRI-scan wordt de patiënt of proefpersoon in een
statisch magnetisch veld gebracht. Hierdoor richten de kernen van de waterstofatomen
in bijvoorbeeld hersenweefsel en hersenvocht zich als waren het kleine draaiende magneetnaaldjes (kernspins) in het magneetveld. Als we vervolgens radiogolven met een
specifieke frequentie op de gemagnetiseerde kernspins afsturen gaan deze resoneren.
Bij het stopzetten van de radiosignalen, zenden de natrillende kernspins een signaal uit
dat door een ontvanger wordt geregistreerd en door een computer in zeer nauwkeurige
beelden van het gescande object wordt omgezet. De geniale inval van Paul Lauterbur
was om op het statische magneetveld een gradiënt aan te brengen waardoor het mogelijk werd de plaats van de resonerende kernspins in het gescande object (i.c. het brein)
te bepalen. Voor die bijdrage ontving hij tezamen met Peter Mansfield in 2004 de Nobelprijs voor de Geneeskunde.

Figuur 5. Een MRI-scanner (links) en de belangrijkste componenten (rechts), met van links
naar rechts, de proefpersoon, de RF-antenne, de gradiëntspoelen en de supergeleidende
magneet. Daaronder de RF-ontvanger, de RF-zender en de gradiëntversterkers.
Met behulp van deze techniek zijn Lea Hald, Karl-Magnus Petersson en ik in een recente fMRI-studie nagegaan welke hersengebieden een belangrijke rol spelen bij het
integreren van een woordbetekenis in de zich ontvouwende interpretatie van een uiting.
We keken daarbij naar het verschil in hersenactiviteit tussen taaluitingen die makkelijk
en minder makkelijk te interpreteren waren. Zo vergeleken we zinnen als ‘Amsterdam
is een stad die heel oud en levendig is', met zinnen als ‘Amsterdam is een stad die heel
nieuw en levendig is.' Hoewel beide zinnen hetzelfde aantal woorden en dezelfde syntactische structuur hebben, is de tweede toch lastiger te interpreteren dan de eerste. De
reden is dat deze conf licteert met de in uw lange-termijn geheugen opgeslagen kennis
over Amsterdam als een oude stad. Dat Amsterdam een nieuwe stad zou zijn conf licteert met die kennis. Amsterdam is tenslotte Almere niet. Onze fMRI-beelden wezen
wederom op de prefrontaalschors in de linker hersenhelft als het kritische gebied voor
het samenbinden van individuele woordbetekenissen tot een eenduidige interpretatie.
Het betreft hier niet hetzelfde stukje van de frontaalkwab dat we tegenkwamen bij syntactisch encoderen, maar het ligt er wel in de buurt.
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Dit brengt mij terug op een belangrijk onderscheid, namelijk dat tussen de semantische
interpretatie van een uiting en de syntactische structuur ervan. De laatste is vaak nodig
om tot een correcte interpretatie te komen. Dankzij de syntax, kunt u de volgende onwaarschijnlijke zin correct interpreteren: ‘De gigantische pitbullterriër werd opgepeuzeld door het broze oude vrouwtje.' De combinatie van de hond als het grammaticale
onderwerp en het gegeven dat de zin passief is, stelt u in staat vast te stellen dat het in
dit geval de pitbullterriër is die het loodje legt. Een geheel andere kwestie is echter hoe
ons brein omgaat met dit taalkundige verschil.
Wij vonden in ons laboratorium een hersenpotentiaal die samen lijkt te hangen met
syntactische verwerkingsprocessen. Proefpersonen kregen zinnen te lezen die in sommige gevallen een syntactische schending bevatten, zoals in ‘Het verwende kind gooien
het speelgoed op de grond.' Het werkwoord ‘gooien' leidt in zo’n geval tot een toename
van de positieve amplitude zo om en nabij de 500 ms nadat het woord gehoord of gelezen is. De piekwaarde ligt rond de 600 ms. Collega Osterhout in Seattle heeft het de
P600 genoemd. Colin Brown en ik doopten het de Syntactic Positive Shift. Het zijn twee
namen voor hetzelfde beestje (zie figuur 6). Dit effect dat wij ontdekten was duidelijk
kwalitatief verschillend van de N400 die we eerder bespraken.

Figuur 6. De P600/SPS, opgeroepen door een syntactische schending. In dit voorbeeld werden
grammaticaal correcte maar betekenisloze zinnen (‘De gekookte gieter rookt de telefoon in
de kat') vergeleken met zinnen met een syntactische schending (‘De gekookte gieter roken
de telefoon in de kat'). In het laatste geval is een toegenomen positiviteit zichtbaar tijdens het
lezen van de incorrecte werkwoordsvorm roken.
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Dom genoeg hadden we het artikel waarin we van deze ontdekking gewag maken toegezegd aan een bevriende collega die een special issue voorbereidde van een tijdschrift dat
wel goed is, maar zeker niet tot de top behoort. Bovendien duurde het productieproces
ook nog eens schandalig lang. Dat de impactfactor van een tijdschrift echter niet alles
zegt, bleek enkele jaren geleden toen ik een brief ontving van het Centrum voor Wetenschaps en Technologie-Studies van collega Van Raan in Leiden. Zijn instituut had
het nodige telwerk gedaan over de impact van uit Nederland af komstige wetenschappelijke publicaties in de periode 1994-1998. Dit telwerk had opgeleverd dat het in 1993
verschenen artikel waarin Colin Brown en ik van deze ontdekking gewag maakten, in
de desbetreffende periode tot de meest geciteerde artikelen behoorde op het gebied van
taalkunde en taalonderzoek. Hij wilde wel eens weten hoe dat kon. Tevens ontvingen
wij na publicatie een enthousiaste brief van ’s werelds meest bekende taalgeleerde,
Noam Chomsky. Vanwaar al die aandacht, zult u zich afvragen? Ik vermoed dat de reden daarvoor gelegen is in het feit dat het bestaan van afzonderlijke, voor respectievelijk
semantiek en syntaxis gevoelige hersenpotentialen, neurofysiologische ondersteuning
vormde voor de gedachte dat bij lezen en luisteren onderscheid gemaakt moet worden tussen het opbouwen van een syntactische structuur en het genereren van een
semantische interpretatie. Het betreft hier twee afzonderlijke deelcomponenten van de
menselijke taalvaardigheid. Tevens kan uit deze bevindingen worden afgeleid dat het
samenstel van hersenstructuren dat betrokken is bij syntactische processen niet (volledig) overlapt met hersengebieden die zich bezighouden met de betekenis van woorden
en zinnen. Hiermee was aangetoond dat een onderscheid dat taalkundigen maken ook
in het brein kan worden teruggevonden.
Ook al maakt ons brein onderscheid tussen syntactische analyse en semantische integratie, voor de uiteindelijke interpretatie van de uiting is een vorm van samenspraak
tussen deze processen waarschijnlijk. Hoe ziet die samenspraak eruit? Om dat te onderzoeken combineerde ik semantische en syntactische schendingen in een en hetzelfde
design. De syntactische schending betrof het niet overeenkomen van het grammaticale
geslacht van het lidwoord en het daarop volgend zelfstandig naamwoord (‘Het kapotte
paraplu...'). De semantische schending had te maken met een adjectief dat qua betekenis niet samengaat met het zelfstandig naamwoord (‘De eerlijke paraplu...'). Tenslotte, en
cruciaal voor de vraagstelling werden beide schendingen gecombineerd (‘Het eerlijke
paraplu...'). Als semantische integratie en syntactische analyse onaf hankelijk zijn, dan
zou het ERP-patroon voor de gecombineerde schending een optelsom moeten zijn van
de effecten voor de afzonderlijke semantische en syntactische schending. Dit volgt uit
het door Helmholtz beschreven principe dat elektrische velden in een geleidend medium optellen bij intersectie. De uitkomst van het experiment was dat de bijdragen van
de semantische N400 en de syntactische P600/SPS niet additief waren. Wat ik vond was
dat een syntactische verwerkingsprobleem het semantische N400-effect doet toenemen.
Omgekeerd heeft het P600/SPS effect geen last van een semantisch integratieprobleem.
Syntactische analyse kan kennelijk plaatsvinden onaf hankelijk van het gelijktijdige semantische integratieproces. Semantische integratie daarentegen wordt beïnvloed door
het syntactische analyseproces.
De taaltuin kent behalve het veelkleurige perk van de meertaligheid en het ontluikende
groen van de taalontwikkeling, ook stukken die er minder goed bijliggen.
Een voorbeeld daarvan is het omgewoelde perk dat getroffen is door het vandalisme
van een hersenberoerte. Het is via dat omgewoelde perk dat mijn wetenschappelijke
belangstelling voor taal en hersenen zich ontwikkelde. Deze begon namelijk met het
verzoek van het Max Planck Instituut om als student-assistent de standaardisering van
de Akense Afasietest voor het Nederlands te organiseren. Hierdoor kwam ik in aanraking met de diverse reeks van taaluitvalsverschijnselen, die het gevolg kunnen zijn van
een beschadiging van de voor taal relevante hersengebieden. Samen met Tamara Swaab,
Dwalen in de taaltuin
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Mariken ter Keurs, Marlies Wassenaar en Colin Brown heb in de achterliggende jaren
een onderzoekslijn gestart waarbij via ERP-metingen verder inzicht verkregen is in de
aard van de bij afasie optredende taalstoornissen. Het is verheugend te constateren dat
het gebruik van deze methode ook internationaal thans meer en meer navolging vindt
in het onderzoek naar taalpathologie.
In de beperkte tijd die tot mijn beschikking stond, heb ik niet meer kunnen doen dan
u een gemengde bos aan te bieden van wat in de taaltuin van mijn eigen onderzoek
zoal te vinden is. Hopelijk was er iets van uw gading bij. Maar belangrijker nog is als
ik in staat geweest ben over het voetlicht te brengen dat het meten van hersenactiviteit
en het doen van hersenonderzoek wel degelijk ook een bijdrage kunnen leveren aan
een verdieping van ons inzicht in centrale cognitieve functies en complex menselijk
gedrag, zoals het spreken van een taal en het luisteren naar andermans woorden. Laat
ik dan alvorens u te danken voor uw luisterbereidheid afsluiten met een gedicht van
Leo Vroman.
Ik zeg echter alleen maar dit:
dat onder haar en schedelbeen
een buidel hersencellen zit,
en dat daarvan één cel alleen
wel duizende gedachten wekt
(Dit Vriend zij U ten teken
dat een en ander wel eens lekt;
wij spreken dan van Spreken.)
Eén haartje uit je wonderhoofd
gerukt, ware zij uit je brein ontsproten,
zou je dus van een knol ter grootte
van een miljoen gedachten
hebben ontroofd;
en kon ik je zachte hersenen strelen
zoals ik nu je kruintje strijk,
dan stond wat je nu voelt gelijk
aan tien biljoen tafrelen
Ontstelt U dus zulk vergezicht,
Houdt dan Uw schedeldoosjen dicht
Een van de verworvenheden van de cognitieve neurowetenschap is dat deze ons heden
ten dage in staat stelt vergezichten te openen terwijl wij het schedeldoosje dicht laten.

Dwalen in de taaltuin

ZEER HOGE MAGNEETVELDEN: HOE EN WA AROM?
door
Prof. dr. ir. J.C. Maan
Laboratorium voor Hoge Magneetvelden, Radboud Universiteit Nijmegen

Met steun van de Radboud Universiteit Nijmegen, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie
(FOM), is in Nijmegen een nieuw laboratorium voor hoge magneetvelden gebouwd, het
High Field Magnet Laboratory (HFML), dat sinds 2003 open is voor externe onderzoekers. Deze majeure investering in de Nederlandse onderzoeksinfrastructuur (inclusief gebouw 23 M€) heeft geleid tot een faciliteit ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
met continue velden (veldwaardes die enige uren constant kunnen zijn) tot 34 T en gepulste velden (gedurende enkele milliseconden) tot 63 T (zie Box 1). In de komende jaren
zal het HFML worden uitgebreid met een hybride magneet, d.w.z. een combinatie van een
supergeleidende magneet met daarbinnen een weerstandsmagneet, met een veld van 45 T.
Dit is het hoogste continue magneetveld dat momenteel bereikbaar is. Gekoppeld aan het
HFML zal tevens een vrije elektron laser worden gebouwd voor ver infrarood straling (tussen 50 mm en 2 mm golflengte) van een hoge spectrale zuiverheid (Dl/l<10-5) en van hoge
intensiteit (honderden Watt gedurende langere pulsen). Deze specificaties zijn gekozen om
de meeste magnetische resonanties en excitaties bij velden te 45 T te dekken. Uiteindelijk
zal op de Nijmeegse campus zo’n 50 M€ geïnvesteerd zijn in een unieke infrastructuur voor
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek.
De specificaties plaatsen het HFML naast de enige andere twee magneetlaboratoria in de
wereld (Tallahassee en Grenoble) die als onderzoeksfaciliteit functioneren.
Hoge magneetvelden zijn velden hoger dan die met behulp van supergeleidende magneten
mogelijk zijn, nl. ongeveer 20-22 T waarvoor magneten ook commercieel verkrijgbaar zijn.
Om hogere velden te maken zullen spoelen met een eindige weerstand gebruikt moeten
worden. Voor continue velden betekent dit dat zeer sterke gelijkstroombronnen met hoge
stabiliteit en een grote koelinstallatie nodig zijn om de gedissipeerde warmte in de spoelen
te koelen (zie Box 2 en Box 3).
Magneetvelden zijn bijzonder belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek omdat zij de
toestand van elke vorm van materie op een welgedefinieerde manier veranderen en uit de
bestudering van deze verandering vaak essentiële informatie wordt verkregen. Een magneetveld oefent een kracht uit op geladen bewegende deeltjes. Deze kracht, de Lorentzkracht,
F=qv x B met v de snelheid van het geladen deeltje en B het magnetische veld, staat loodrecht op de snelheid én het magneetveld. Als gevolg daarvan verricht het veld geen arbeid
en blijft, klassiek gezien, de kinetische energie constant. Tevens oefent een magneetveld
een torsiemoment G = m x B uit op een magnetisch dipoolmoment m en ook dit verandert
niets aan de kinetische energie. Aangezien alle gecondenseerde materie opgebouwd is uit
geladen deeltjes met veelal een magnetisch dipoolmoment (elektronen en protonen) verandert een magneetveld de toestand van elke substantie en hoort een magneetveld thuis in
het rijtje van de thermodynamische toestandsgrootheden zoals bijv. temperatuur of druk.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 20 oktober 2008.
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Een overzicht van het HFML. Het voorste gedeelte bestaat uit experimenteerruimtes en
kantoren, het gehele achterste gedeelte uit de vermogensbron (40.000 A, 500 V, 10 ppm
gelijkrichter) en 20 MW koelinstallatie.
Meer specifiek leiden de nieuwe magnetische krachten tot opsplitsing van energieniveaus
(in atomen, van vrije elektronen, van spinontaarde toestanden) en daarmee tot een veranderde toestandsdichtheid. Velden induceren ook een (diamagnetisch of paramagnetisch)
moment, heffen tijdsomkeersymmetrie op (omdat via de Lorentzkracht in een veld de
richting van de snelheid van belang is) en voeren een nieuwe lengteschaal in, de zgn.
magnetische lengte, dit is de grootte van de laagste gequantiseerde elektronenbaan. Het
algemene karakter van magneetvelden als experimentele parameter maakt dat het scala aan
experimenten bijzonder breed is. Daarom kan alleen door middel van een aantal voorbeelden een indruk worden gegeven waarom hoge magneetvelden nu zo belangrijk zijn.
Vaak bestaat de interesse van de onderzoeker voor het gebruiken van magneetvelden erin
dat hij door het bestuderen van deze veranderingen iets meer over zijn onderzoeksobject
te weten kan komen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn de De Haas-van Alphen oscillaties in de magnetisatie van geleiders. Deze oscillaties worden veroorzaakt doordat in een
magneetveld de toestandsdichtheid van het elektronengas opgesplitst wordt in pieken (de
zgn. Landau-niveaus, quantummechanische eigentoestanden van vrije elektronen in een
magneetveld) gescheiden door dalen. Met toenemend veld schuiven de opeenvolgende
maxima door de Fermi-energie (de grens tussen gevulde en lege toestanden in een band)
heen, waardoor de elektronen een oscillerende magnetisatie vertonen. Dit soort experimenten geeft unieke informatie over de ladingsdragersdichtheid en de vorm van het FermiZeer hoge magneetvelden: hoe en waarom?
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oppervlak in het specimen. Voor deze
experimenten is het noodzakelijk dat
de elektronen zonder verstrooiing hun
cyclotronbaan kunnen voltooien, d.w.z.:
wc t > 1 met wc de cyclotronfrequentie
eB/m en t de tijd tussen botsingen en m
de elektronmassa. Deze voorwaarde hangt
af van de kwaliteit van materialen. Bij zeer
zuivere kristallen kan deze tijd zo lang
zijn dat deze conditie al bij lage magneetvelden vervuld is. Nieuwe materialen of
mengkristallen zijn veelal minder zuiver
en dit soort experimenten kan dan alleen
bij hoge magneetvelden worden gedaan,
omdat dan wc t > 1 vanwege de grotere
cyclotronenergie. Veel toepassingen van
magneetvelden zoals cyclotronresonantie (effectieve massa van materialen),
elektronspin resonantie (spintoestanden
en directe omgeving van magnetische
ionen), kernspinresonantie (directe omgeving resonante kernspins) e.d., dienen
er dan ook voor om met behulp van metingen in magneetvelden meer te weten
te komen over de eigenschappen van materie bij nul veld. Hoge velden zijn veelal
noodzakelijk om voldoende gevoeligheid
en resolutie te krijgen en globaal geldt,
hoe hoger hoe beter.

BOX 1
De SI eenheid voor magnetische inductie, ‘’het
magneetveld’’, is de Tesla [T], genaamd naar de
Servische geleerde Nicola Tesla. Deze eenheid
is Wb/m 2 =N/Am
en is gerelateerd aan de standaard SI eenheden
via de Lorentzkracht F=q v x B.
Derhalve geeft één Coulomb lading q, met een
snelheid v van één meter per seconde in een
veld B van 1 Tesla een kracht van één Newton.
Een veel gebruikte niet-SI eenheid is de Gauss
(of ook wel Oersted) gelijk aan 10-4 T. Relevante
waardes van magneetvelden liggen ongeveer
tussen 10-8 T (het veld opgewekt door hersenactiviteit) en 108 T (het veld op sommige neutronensterren). In het dagelijkse leven zijn de meest
bekende magneten de permanente magneten
in luidsprekers, motoren e.d. en die liggen alle
tussen 0.01 en 2 T. Velden boven 2-3 T kunnen
alleen met elektromagneten en supergeleidende
magneten (gemaakt van weerstandloze supergeleiders) opgewekt worden. Boven 20-23 T bestaat geen supergeleidend draad van voldoende
lengte om een spoel van te maken en is de enige
manier om continue velden te maken met een
groot elektrisch vermogen, zoals in gespecialiseerde magnetenlaboratoria het geval is.

Naast elektronische eigenschappen worden magneetvelden uiteraard veel gebruikt op het
gebied van het magnetisme. De magnetisatie van veel magnetische materialen toont als
functie van het magneetveld een gedrag (paramagnetisch en diamagnetisch), dat karakteristiek is voor deze materialen. Sommige vertonen magnetische faseovergangen, wanneer de
energie als gevolg van het externe veld vergelijkbaar wordt met de energieën als gevolg van
de interne magnetische wisselwerking (bijvoorbeeld exchange) en op die manier worden dit
soort interne energieën dan ook bepaald. De hiervoor benodigde magnetische velden kunnen soms wel enkele honderden Tesla bedragen. Dit soort onderzoek is vooral belangrijk
bij zogenaamde harde magnetische materialen.
In het geval van geïnduceerd magnetisme of magnetische faseovergangen ontstaat een
nieuwe toestand van de materie, een toestand die slechts indirect van doen heeft met de
eigenschappen bij nul magneetveld. Iets analoogs gebeurt ook wanneer bijvoorbeeld supergeleiders in hoge velden naar de normale toestand overgaan. Dit soort ‘nieuwe’ toestanden
van de materie leveren vaak de meest interessante nieuwe fysica op. Het perspectief dat
zulk soort effecten kunnen optreden is dan ook vaak een van de belangrijkste drijfveren om
experimenten bij de hoogst mogelijke magneetvelden te willen doen. Vaak komen dit soort
ontdekkingen dan ook onverwacht en zijn het resultaat van enerzijds een goede intuïtie
van de onderzoeker en anderzijds het feit dat ergens ter wereld zulke hoge velden voor de
onderzoeker ter beschikking staan. Hoge magneetvelden vervullen hier een pioniersrol.
De meest spectaculaire recente voorbeelden van dit soort nieuwe fysica zijn natuurlijk de
ontdekking van het Quantum Hall Effect (QHE, Nobelprijs voor K. von Klitzing, 1985) en
het Fractionele Quantum Hall Effect (FQHE, Nobelprijs voor D. Tsui, H. Stormer en R.
Laughlin, 1998).
Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom?

46

Diligentia

BOX 2
Het principe van het opwekken van hoge magneetvelden is eenvoudig.
Ieder draadelement dl geeft een bijdrage aan het
Veldopwekking
magneetveld op de as en het totale magneetveld
Btot =∫vdB
van een echte spoel bestaat uit de integraal over
μ .j ( r ) . dl x r
vele van deze elementjes (de stroomverdeling).
dB= 0
De ideale stroomverdeling geeft het hoogste
4π |r 3 |
r
magneetveld binnen de randvoorwaarden. Voor
dF
stationaire velden is de lokale dissipatie dQ( r )
dl
gelijk aan de koeling. Bij watergekoelde spoelen zal men daarom ruimte moeten maken voor
koelkanalen, waardoor uiteraard de effectieve
stroomdichtheid afneemt.
j(r)
Tevens moet de stroomverdeling zo zijn dat de
lokale krachten dF ( r ) door het materiaal van de
Krachten dF=j ( r ) dl x B
stroomdrager opgevangen kunnen worden. De
Dissipatie dQ ( r )= ρ( r ).j ( r )
som van alle radiële krachten vertalen zich in een
tangentiële stress die probeert de stroomdraad
naar buiten te duwen. Deze stress is het grootst
bij de grootste stroomdichtheid en bij het hoogste
veld. Men ziet nu alle problemen van het genereren van hoge velden verschijnen. De grootste bijdrage aan het totaalveld wordt geleverd door stroom het dichtst bij de as, maar daar heersen dan
tevens de grootste krachten, en bovendien is er daar de minste plaats voor koeling. Om het veld te
verhogen is men dus gedwongen meer stroom naar buiten te verleggen, hetgeen minder effectief
is en bovendien meer vermogen kost.
Een typische opbouw van een resistieve (Bitter) magneet bestaat uit
koperplaten die gescheiden door
isolatieschijven worden opgestapeld,
zodanig dat de gaten in de platen vertikaal een kanaal vormen en dat onderbrekingen in de platen een spiraalvormig pad voor de stroom vormt. De
stroom loopt van boven naar beneden door de spoel en koelwater wordt
onder druk door de kanalen geperst.
Een echte magneet bestaat vaak uit
meerdere van dit soort stacks. Een
optimaal spoelontwerp kiest dan de
afmetingen van platen en kanalen, de
keuze van materialen en isolatie en
ook de wijze van segmentering, om
met gegeven vermogen het maximale veld te bereiken.
Met een vermogen van 20 MW en puur resistieve spoelen is dat ongeveer 34 T op dit moment.
Velden tot ongeveer 45-50 T zijn mogelijk door om de resistieve spoel een supergeleidende spoel
te maken (hybride magneet).
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BOX 3
Vanwege de randvoorwaarden die grenzen stellen aan het opwekken van hoge velden, bestaan
er verschillende ’’typen’’ van hoge velden (zie de figuur). De hoogste velden, maar gedurende een
zeer korte tijd, worden bereikt door een klein veld in een enkele winding snel te comprimeren zodat de fluxdichtheid sterk toeneemt (fluxcompressie). Dit samendrukken gebeurt veelal explosief
met springstof en gedurende een ms kan meer dan 1000 T bereikt worden. Het hele experiment
wordt vernietigd. Iets minder drastisch is het een ms hoge stroompuls door een enkele winding
te sturen, die dan een hoog veld opwekt terwijl de winding naar buiten explodeert. Vanwege de
traagheid en het feit dat het koperplasma nog enige tijd geleidend is, kan zo korte tijd meer dan
100 T worden bereikt. Omdat de spoel naar buiten explodeert moet iedere keer een nieuwe winding worden aangelegd, maar het experiment blijft veelal behouden. In deze technieken spelen de
randvoorwaarden koeling en krachten geen rol.
Door een capaciteitsbank over een spoel te ontladen en alles zo te dimensioneren dat de totale
energie wordt omgezet in het opwarmen van de spoel tussen stikstof- en kamertemperatuur, kunnen op dit moment velden tot maximaal 74 T herhaald worden opgewekt. De spoel kan enige honderden malen gebruikt worden. In wezen wordt op deze manier wel de randvoorwaarde voor de
kracht gerespecteerd, maar wordt geen acht op dissipatie geslagen omdat het experiment wordt
beëindigd voordat de temperatuur teveel oploopt. In Nijmegen zullen op deze manier pulsvelden
tot 80 T worden opgewekt. In plaats van een capaciteitsbank kan de energie ook uit een geregelde
generator worden ontnomen, waarmee flat-top velden van ongeveer 60 T gedurende 1 seconde
worden bereikt. Ook in dit geval wordt de energie opgeslagen in de opwarming van de spoel.
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Continue magneetvelden (d.w.z. meerdere uren constant) kunnen opgewekt worden met behulp
van supergeleidende spoelen. Omdat supergeleiders weerstandsloos zijn wordt nauwelijks energie gedissipeerd. Voor hoge velden zijn krachten wel een probleem waar het ontwerp rekening
mee moet houden. Het maximale veld dat zo bereikt kan worden is ongeveer 20 T en dit maximum
geldt al sinds 1986. De reden is dat in hoge velden de kritische stroom (de stroom waarbij een
supergeleider normaal wordt) sterk afneemt en bij de kritische veldsterkte (maximaal bereikbare
veld voor een supergeleider) naar nul gaat. Het gebruikte materiaal tot nu toe is NbSn3 omdat het
vooralsnog het enige materiaal is dat betrouwbaar en in grote lengtes gemaakt kan worden. De
resistieve magneten en de hybride magneten (zie boven) worden met 20 MW installaties bekrachtigd; in Nijmegen wordt op dit moment zo een 45 T magneet gebouwd.
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Deze effecten treden op bij lage temperaturen in zeer hoge velden in zogenaamde 2-Dimensionale Elektronen Gassen (2DEG) zoals die bestaan in Si-MOS en GaAs/GaAlAs
halfgeleider heterostructuren. In beide systemen zitten vrije elektronen opgesloten in een
dunne laag aan het grensvlak tussen beide verschillende materialen. De opsluiting is zo
sterk dat via het quantum size effect de elektronische toestand is gequantiseerd en als gevolg daarvan de elektronen alleen in twee dimensies langs het grensvlak kunnen bewegen.
Een sterk magneetveld loodrecht op dit vlak quantiseert nu ook de beweging in dit vlak en
er ontstaat een set volledig discrete niveaus, gescheiden door verboden zones. Dit is als het
ware een atomaire toestand maar met een hele hoge ontaarding.
De aanwezige elektronen verdelen zich over de niveaus die elk per spinniveau eB/h (de
ontaardingsgraad, met h de constante van Planck) elektronen kunnen herbergen. Bij toenemend veld en gelijkblijvend aantal elektronen zal, vanwege de toenemende ontaarding het
aantal bezette niveaus afnemen en bij bepaalde velden is er dan precies een geheel aantal
(integer) van deze niveaus bezet. Onder deze omstandigheden verdwijnt het geleidingsvermogen en heeft de Hall-weerstand een exacte waarde van e2/ h (1/N) = 25 812, 807557/N
W met N een geheel getal. Het blijkt dat deze weerstandswaarde onwaarschijnlijk nauwkeurig is, zelfs zodanig dat vergelijking tussen verschillende samples of zelfs materialen
aantoont dat de waardes minder dan 10-10 van elkaar afwijken. Deze precisie is veel groter
dan die waarmee de waarde van zogenaamde standaardweerstanden in ijklaboratoria bekend zijn (10-7); de aanbevolen waarde voor de W is dan ook sinds 1990 op de zogenaamde
von Klitzing gebaseerd. Recent is zelfs aangetoond dat in een nieuw materiaal grafeen,
bestaande uit een atoomdik enkel laagje grafiet, dit Quantum Hall Effect bij kamertemperatuur zichtbaar is, maar deze waarneming vereiste wel magneetveldwaardes van 30 T zoals
die in het HFML beschikbaar zijn.
Experimenteel gezien manifesteert het FQHE effect zich op een analoge wijze, namelijk
verdwijnend geleidingsvermogen en gequantiseerde Hall-weerstand bij bepaalde waarden
van het magneetveld. De waarden van dit magneetveld zijn precies die waarbij een oneven
fractie (1/3,1/5,2/3,3/5,….) van de aanwezige eB/h toestanden per niveau bezet zijn. Het
duidelijkst is dit waarneembaar wanneer alle elektronen zich in het laagste gequantiseerde
niveau bevinden, d.w.z. bij zeer hoge velden. Omdat de elektronbeweging volledig gequantiseerd is, d.w.z. alle elektronen hebben nagenoeg dezelfde energie, wordt het effect van
onderlinge afstoting van de elektronen erg belangrijk. Het blijkt dat onder deze omstandigheden het energetisch voordelig is voor de elektronen om niet meer willekeurig in het
vlak verdeeld te zijn, maar gecorreleerde ruimtelijke posities in te nemen, ongeveer zoals in
een vloeistof. Dit wil zeggen dat naburige elektronen ongeveer op dezelfde afstand zitten,
terwijl de positie van volgende buren geleidelijk aan steeds meer willekeurig wordt. Deze
quantum-correlaties in hoge velden vormen een van de meest spectaculaire manifestaties
van elektron-elektron wisselwerking en daarom is er ook een Nobelprijs voor toegekend.
Naast het eigen onderzoek heeft het HFML ook een belangrijke rol als internationale
faciliteit voor externe gastonderzoekers. Jaarlijks worden ongeveer 40 verschillende projecten
uitgevoerd waarvan driekwart met gastonderzoekers. Om deze reden geniet het HFML
steun van de stichting FOM voor Nederlandse onderzoekers en de EU-kaderprogramma’s
voor bezoekers uit andere lidstaten. In dit opzicht is het HFML een uniek Nederlandse
faciliteit van internationale allure.
Samen met het laboratorium in Grenoble, waar ook continue velden gemaakt worden, en
de pulsveldlaboratoria in Dresden en Toulouse, heeft het HFML het initiatief genomen
gezamenlijk een Europees laboratorium the vormen: het European Magnetic Field
Laboratory. Dit EMFL maakt deel uit van de Europese Roadmap voor internationale
Europese faciliteiten van het European Strategic Forum for Research Infrastructures.
Tot een dergelijke Roadmap is ook in Nederland besloten en het HEFL is daarop
gezet. Er is alle kans dat het HFML zal uitgroeien tot een van de weinige internationale
onderzoeksfaciliteiten op Nederlandse bodem.
Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom?

PROTON-ESTAFETTE IN WATER
door
Prof. dr. H.J. Bakker
FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica, Amsterdam, en Van ’t Hoff
Institute for Molecular Sciences, Universiteit van Amsterdam

In de wereld van de atomen en moleculen is het proton met afstand het eenvoudigste deeltje. Een proton (H+) is niet meer dan de kern van het kleinste atoom: het waterstofatoom.
Het proton bevat dus niet eens een elektron. Wanneer protonen echter worden opgelost in
water, vormen ze samen met de omringende watermoleculen zeer ingewikkelde structuren
waarbij het proton zich als het ware verstopt: het is niet meer mogelijk om één van de waterstofatomen in de vloeistof als het proton aan te wijzen. Bekende voorbeelden van deze
structuren zijn de zogenaamde Zundelstructuur (H5O2+) [1] en de Eigenstructuur H9O4+ [2]
(Figuur 1). Deze structuren zijn feitelijk limietstructuren, er zijn oneindig veel verschillende protonsolvatatiestructuren, die tussen de Zundel- en de Eigenstructuur in zitten. Deze
structuren hebben gemeen dat de protonlading is verdeeld over meerdere waterstofatomen.
Fig. 1. Proton solvatatiestructuren in
water. In de linker structuur zit het proton
symmetrisch tussen twee watermoleculen.
Deze H5O2+ structuur wordt aangeduid als
Zundelstructuur. In de rechter structuur wordt
een centraal H3O+ ion gesolvateerd door drie
watermoleculen. Deze H9O4+ structuur wordt
aangeduid als Eigenstructuur.
De dynamica van protonen in water speelt een belangrijke rol in vele chemische en biochemische processen, zoals bijvoorbeeld de fotosynthese en de ademhalingsketen. Een
voor deze processen zeer belangrijke eigenschap is dat het proton extreem mobiel is in
water. De beweeglijkheid van het proton is tientallen malen groter dan op grond van normale (Stokes) diffusie en de grootte van de solvatatiestructuur (Zundel- of Eigenstructuur)
zou mogen worden verwacht. Op grond daarvan is de gedachte ontstaan dat het proton
niet via gewone diffusie door water beweegt maar via een bijzonder geleidingsmechanisme
waarin alleen de lading van het proton wordt doorgegeven. Recente ab initio berekeningen
ondersteunen dit beeld. Uit deze berekeningen blijkt dat de protonlading zeer efficiënt
kan worden getransporteerd via een continue interconversie van Zundel- en Eigenstructuren [3]. Dit mechanisme is geïllustreerd in figuur 2. In dit mechanisme wordt via een
continue uitwisseling van waterstofbruggen en chemische bindingen de protonlading naar
steeds weer andere waterstofatomen overgedragen. De atomen zelf hoeven in dit mechanisme nauwelijks te bewegen, het zijn vooral de elektronen die de andere kant opstromen,
vergelijkbaar met de manier waarop gaten worden geleid door een halfgeleider.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Lezing gehouden voor de Koninklijke
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Figuur 2. Geleidingsmechanisme voor protonen in water. Het proton verplaatst zich niet
als deeltje, maar de lading van het proton wordt doorgegeven via een omzetting van
solvatatiesstructuren.
Het bovenbeschreven mechanisme wordt ook wel aangeduid als Grotthussgeleiding van
protonen. Met deze aanduiding wordt de nagedachtenis geëerd van C.J.T. de Grotthuss die
aan het begin van de 19e eeuw (!) het mechanisme van elektrolyse van zoutoplossingen
bestudeerde [4]. De Grotthuss stelde een doorgeefmechanisme van lading voor om de
geleiding van zoutoplossingen te verklaren. Overigens wist de Grotthuss nog niet van het
bestaan van protonen en hij heeft dan ook niet het mechanisme als getoond in figuur 2
voorgesteld.
Het mechanisme van figuur 2 is gebaseerd op berekeningen en daarmee nog niet bewezen. Het mechanisme is te bewijzen door de omzetting van de Zundel- en de Eigenstructuren te meten [5]. Dat is mogelijk als de verschillende solvatatiestructuren karakteristieke
spectroscopische eigenschappen bezitten die in de tijd kunnen worden gevolgd. In de experimenten die wij hebben verrricht worden die specifieke spectroscopische eigenschappen gevormd door de vibraties (eigentrillingen) van de solvatatiestructuren. De Zundel- en
Eigenstructuren bezitten specifieke eigentrillingen waarvan de frequenties met verschillen.
Dat betekent dat de omzetting van een Zundel- naar een Eigenstructuur zal leiden tot een
verandering van de trillingsfrequenties. De trillingsfrequenties kunnen we meten met infrarood licht. Als de frequentie van het infrarode licht resonant is met de trillingsfrequentie,
zal het licht namelijk worden geabsorbeerd. In Figuur 3 staat het transmissiespectrum van
een oplossing van een 5 M oplossing van HCl:DCl in HDO:D2O. We gebruikten isotopisch
verdunde oplossingen om thermische effecten in de experimenten te minimaliseren. De
O–H strekvibratie van het HD2O+ion in het centrum van een Eigenstructuur absorbeert
tussen de 2700 en 2950 cm-1. De O–H strekvibraties van het Zundel-ion absorberen van
3250 tot 3400 cm-1.
Door gebruik te maken van korte infrarood-pulsen is het mogelijk om veranderingen van
de vibratiefrequenties in de tijd te volgen, en daarmee hoe snel Zundel- en Eigenstructuren in elkaar worden omgezet. Het experiment ziet er dus als volgt uit. Met een eerste
infraroodpuls worden specifieke structuren, bijvoorbeeld Eigenstructuren, in trilling gezet.
Vervolgens wordt met een vertraagde tweede infraroodpuls gemeten hoelang de trillingsfrequentie van de geëxciteerde structuren hetzelfde blijft, en hoelang het duurt voor de
frequentie evolueert naar die van andere solvatatiestructuren. De karakteristieke tijdschaal
waarop de solvatatiestructuren in elkaar worden omgezet, wordt bepaald door de tijd
tussen de eerste en de tweede puls te variëren. De eerste puls dient dus om bepaalde
solvatatiestructuren van een label (de trilling) te voorzien, de tweede puls heeft als functie
om te meten wat er met de gelabelde structuren is gebeurd. Het is belangrijk dat de eerste
infrarood puls alleen als label dient en niet zelf de dynamica van de omzetting van de
solvatatiestructuren beïnvloedt. Het doel van het experiment is namelijk om de snelheid
van de spontane uitwisseling van de solvatatiestructuren door de thermische beweeglijkheid van water te bepalen.
De lichtpulsen die nodig zijn voor deze metingen hebben zeer speciale eigenschappen.
Op de eerste plaats moeten deze pulsen een golflengte hebben in het infrarood van ca. 3
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Figuur 3. Infrarood transmissiespectrum van een 5 M oplossing van HCl:DCl in HDO:D2O,
met een H:D verhouding van 1:20. De balken geven de frequentiegebieden aan waarin de
O–H strekvibraties van de Eigen- en Zundelstructuur absorberen.

Figuur 4. Absorptieverandering als functie van de tijd na excitatie bij 2935 cm-1 van de O–H
strekvibratie van het centrale HD2O+ ion van een Eigenstructuur. De absorptieverandering
wordt getoond voor twee probe frequenties, namelijk resonant met de Eigenstructuur en
resonant met de Zundelstructuur. De lijnen zijn bi-exponentiele fits geconvolueerd met het
cros-correlaat van de twee infrarood pulsen.
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μ m. Verder moeten de pulsen buitengewoon kort zijn om de omzetting van naar Eigennaar Zundelstructuur te kunnen meten. Moleculen in water bewegen namelijk op een
tijdsschaal van picoseconden (1 ps = 10-12 s) en de infrarood pulsen zullen nog korter moeten zijn dan die tijdschaal om de dynamica in de tijd te kunnen volgen. Tot slot moeten de
pulsen, en in het bijzonder de eerste puls, zeer intens zijn. Het is namelijk alleen mogelijk
om de omzettingen te meten als een significante fractie (>1 %) van de solvatatiestructuren
door de eerste infraroodpuls van een (trillings-)label wordt voorzien. Het is nog maar
sinds kort mogelijk om pulsen te genereren die aan alle eisen van golflengte, pulsduur en
intensiteit voldoen. Dit wordt gedaan met speciale optische opstellingen die zich in enkele
groepen op de wereld bevinden.
In de optische opstellingen wordt gebruik gemaakt van zogenaamde titaan-saffier lasers.
Deze lasers leveren pulsen met een golflengte van 800 nanometer, een pulsduur van ca.
100 femtoseconden (1 fs = 10-15 s), en een energie per puls van ca. 1 milliJoule. Een energie
van 1 mJ lijkt misschien niet veel, maar voor een puls van 100 fs betekent dit een vermogen van maar liefst 1010 Watt. De golflengte van 800 nm van titaan-saffier lasers is helaas
niet direct geschikt om protonsolvatiestructuren te bestuderen, omdat deze structuren bij
veel langere golflengtes in het infrarood absorberen. De lichtpulsen van de titaan-saffier
laser moeten dus eerst worden omgezet in lichtpulsen bij veel langere golflengtes. Deze
omzetting vindt plaats via zogenaamde niet-lineaire frequentieconversie processen. Een
veelgebruikte methode is om eerst een klein deel van het 800 nm licht om te zetten in licht
bij een golflengte van 1100 nm en vervolgens dat licht parametrisch te versterken, waarbij
de rest van de 800 nm puls als pomp wordt gebruikt. In dit parametrische versterkingsproces wordt niet alleen de 1100 nm puls versterkt, maar wordt ook een nieuwe lichtpuls
bij de verschilfrequentie van 800 nm en 1100 nm opgewekt. Deze verschilfrequentie komt
overeen met een golflengte van ca. 3μ m, en is daarmee geschikt om protonsolvatatiestructuren te onderzoeken. Het licht bij 1100 nm wordt vaak gegenereerd via zogenaamde
witlichtgeneratie. In dit proces wordt een 800 nm femtoseconde-puls strak gefocusseerd
in een kwartsplaatje of een cuvet met water. De intensiteit van het gefocusseerde licht is
dusdanig hoog dat via diverse niet-lineaire processen het spectrum van de 800 nm puls
enorm wordt verbreed en alle kleuren van de regenboog bevat. Van dit verbrede spectrum
wordt een deel bij 1100 nm geselecteerd en als input gebruikt voor het parametrische
versterkingsproces. Dit proces vindt plaats in speciale niet-lineaire kristallen als kaliumtitanylfosfaat (KTP) of kaliumniobaat (KNbO3). De gegenereerde pulsen bij 3 μ m hebben
een pulsduur van ca. 100 fs (=10-13 s) en een energie van ca. 10 μ J. De golflengte van de
gegenereerde pulsen kan worden gevariëerd door de golflengte van de fractie van het witlicht te kiezen. Met twee paralllelle generatieschema’s is het dus mogelijk om pulsen bij
verschillende golflengtes in het infrarood te genereren. Daarmee wordt het mogelijk om te
meten hoe snel de solvatatiestructuren in elkaar worden omgezet.
In het experiment exciteren we de O–H strekvibratie van het HD2O+ ion in het centrum
van een Eigenstructuur met een puls met een centrale frequentie van 2935 cm-1 (3.4 μ m)
en we meten de absorptieveranderingen bij verschillende frequenties met de tweede puls.
Figuur 4 laat de absorptieverandering zien als functie van de tijdsvertraging. De excitatie
leidt tot een bleking, oftewel een negatieve absorptieverandering, van de absorptieband
van de O–H strekvibratie van het HD2O+ ion. De relaxatie van de geëxciteerde vibratie
leidt tot een snel verval van de negatieve absorptieverandering met een tijdsconstante van
120±20 fs. Deze snelle relaxatie wordt gevolgd door een langzamer verval met een tijdsconstante van 0.7±0.3 picoseconde. Figuur 5 toont het transiënte spectrum wat we meten
kort na de excitatie van de vibratie van de O–H strekvibratie van de Eigenstructuur. In
deze figuur valt op dat de negatieve absorptieveranderning (bleking) niet alleen aanwezig
is in het frequentiegebied van 2750 tot 2950 cm-1 van de Eigenstructuur, maar ook in het
frequentiegebied rond 3350 cm-1 van de Zundelstructuur. Dit betekent dat de Eigenstructuur heel snel wordt omgezet in een Zundelstructuur, met behoud van de excitatie van
de vibratie. Als een Eigenstructuur wordt omgezet in een Zundelstructuur verandert de
geëxciteerde O–H vibratie bij 2935 cm-1 in een geëxciteerde O–H vibratie bij 3350 cm-1.
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Figuur 5. Absorptieverandering als functie van frequentie, 200 fs na excitatie (bij 2935 cm-1)
van de O–H strekvibratie van de Eigenstructuur.
Als we de absorptieverandering bij 3350 cm-1 meten als functie van de tijd ten opzichte
van de excitatiepuls bij 2935 cm-1, dan zien we dat de negatieve absorptieverandering van
de Zundelstructuur vervalt met practisch dezelfde tijdsconstante die we meten bij 2935
cm-1. Dit alles wijst erop dat er een razendsnelle equilibratie plaatsvindt tussen Eigen- en
Zundelstructuren met een tijdsconstante <100 fs. De geëquilibreerde populatie laat vervolgens een gemeenschappelijke vibratierelaxatie zien met een tijdsconstante van 120±20 fs.
We vinden dat de Eigen- en Zundelstructuren razendsnel uitwisselen. Dat betekent (Figuren 1 en 2) dat het proton heel snel beweegt (‘ratelt’) tussen de zuurstofatomen van twee
naburige watermoleculen. Dit beeld stemt overeen met recent theoretisch werk, waarin
werd gevonden dat de protonoverdracht langs een enkele waterstofbrug in essentie barrièreloos plaatsvindt. Het proton in water vormt dus een zogenaamd ‘fluxional complex’
met de Eigen- en Zundel structuren als grens- en tussenconfiguraties.
In het voorgaande hebben we beschreven hoe vrije protonen zich door water bewegen.
We kunnen ook onderzoeken hoe een proton zich losmaakt van een in water opgelost
zuur en vervolgens door het water naar een naburige base wordt getransporteerd [6]. Dit
proces kunnen we ook onderzoeken met tijdsopgeloste infrarood spectroscopie. Een belangrijke voorwaarde voor dit onderzoek is dat we het afstaan van protonen door opgeloste
zuurmoleculen kunnen synchroniseren. Dit kan door gebruik te maken van zogenaamde
fotozuren: moleculen die door absorptie van licht in een sterk zuur veranderen. Voorbeelden van dit soort moleculen zijn naftolen, aromatische ringsystemen met een O–H group.
Absorptie van licht door dit soort moleculen leidt tot een verandering in de elektronenconfiguratie die vervolgens een verzwakking van de O–H binding induceert. Wij gebruiken
als fotozuur 8-hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulfonzuur (HPTS) en we exciteren dit fotozuur met
pulsen met een golflengte van 400 nm, een pulsduur van 100 fs en een energie van enkele microJoules. Deze pulsen worden verkregen via tweede harmonische generatie van
een deel van het 800 nm licht van een titaan-saffierlaser. Als base gebruiken we acetaat
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en chloor-acetaat. We volgen de protonoverdrachtsreactie die volgt op excitatie van het
fotozuur met behulp van femtoseconde infrarood pulsen. Hierbij maken we gebruik van
het feit dat het fotozuur, het proton in water én het proton gebonden aan de base allemaal zeer karakteristieke vibratieresonanties bezitten (figuur 6). Met infraroodpulsen van
de juiste frequenties kan dus de hele protonoverdrachtsreactie van het begin tot het eind
worden gevolgd.

Fig. 6. Transiënte infraroodspectra op zes verschillende vertragingen na excitatie van een
oplossing van 10 millimolair HPTS en 1 M chloor-acetaat in D2O. Figuur a toont de
vibratiebanden van het geëxciteerde HPTS* (1480 cm-1) en de geconjugeerde fotobase PTS*(1503 cm-1). Figuur b toont de brede infrarood absorptie van het zwakgebonden deuteron en
het gehydrateerde deuteron (>1800 cm-1, en de absorptieband van de C=O strekvibratie van
chloorazijnzuur (1720 cm-1).
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Figuur 7 toont het signaal van het vrije proton als functie van de tijd voor oplossingen met
verschillende acetaatconcentraties. Het verval van het signaal geeft weer hoe snel het proton door het acetaat wordt opgenomen. De data zijn geplot op een logaritmische schaal.
Het niet-lineaire verval op deze schaal laat zien dat de protonoverdrachtsreactie sterk
niet-exponentieel verloopt. Op korte (<20 ps) tijden na de excitatie van het fotozuur is de
waargenomen reactiesnelheid duidelijk veel hoger dan op langere tijden (>100 ps). Figuur
7 laat ook zien dat de snelheid van protonoverdracht sterk toeneemt met de acetaatconcentratie. Tot slot volgt uit de vergelijking van figuur 7a en figuur 7b dat de reactiesnelheid
in D2O beduidend lager is dan in H2O. In alle tijdsintervallen is de protonoverdracht in
H2O ca. 1.5 keer sneller dan de deuteronoverdracht in D2O. Dit is een verrassend resultaat
omdat tot dusver altijd werd aangenomen dat de snelheid van de reactie bepaald werd
door de diffusie van de reactanten, in dit geval het fotozuur en de acetaatbase. Echter als
diffusie bepalend zou zijn geweest voor de reactiesnelheid, zou de snelheid van deuterontransfer slechts 10% kleiner zijn geweest dan de snelheid van protontransfer, omdat D2O
een 10% hogere viscositeit heeft dan H2O. Uit het waargenomen isotoopeffect van 1.5 volgt
dus direct dat diffusie van het fotozuur en de base geen belangrijke rol speelt in de reactie.
Het isotoopeffect van 1.5 is ongeveer gelijk aan de verhouding van proton en deuteron
mobiliteiten in puur H2O/D2O. Dit wijst erop dat de overdracht van het proton/deuteron plaatsvindt via een soortgelijk geleidingsmechanisme wat verantwoordelijk is voor het
transport van vrije protonen in water. Vervolgens is dan een belangrijke vraag hoeveel water- moleculen er betrokken zijn bij de geleiding van het proton van het fotozuur naar de
base. We nemen waar dat voor een acetaatconcentratie van 2 M het signaal voor meer dan
50% vervalt in de eerste 10 picoseconden. Dit verval is veel groter dan de statistische fractie
van HPTS-acetaat complexen waarin het zuur en de base door slechts één watermolecuul
van elkaar gescheiden zijn. Hieruit volgt dat een belangrijk deel van de protonoverdrachtsreacties plaatsvindt in HPTS-acetaat paren die door twee of meer watermoleculen van
elkaar gescheiden zijn.

Fig. 7. Absorptie van het proton als functie van de tijd voor oplossingen van 10 mM HPTS
en 1, 2, and 4 M acetaat in H2O (a) en D2O (b). De inset toont het signaal in eerste 20
picoseconden en illustreert het sterk niet-exponentiële karakter van de protonoverdracht.
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We hebben een model ontwikkeld wat de protonoverdracht door een netwerk van watermoleculen beschrijft. We beschrijven de vloeistof als een verzameling van complexen:
RO-…H+…(OH2)n-1…Ba,

(1)

met RO-…H+ het fotozuur, (OH2)n-1 het aantal n-1 tussenliggende watermoleculen en a
het aantal base posities in de n-de solvatatieschil van het fotozuur. Het waterstofbrugnetwerk van water is op een dusdanige wijze vertakt dat het aantal accepterende zuurstofatomen verdubbelt voor iedere volgende schil. Schil n bevat dus 2n-1 zuurstofatomen, waarvan
er één of meer potentieel bij een base kunnen horen. Elk fotozuurmolecuul wordt dus
beschreven als een reactiecomplex met parameters n en a. Deze parameters betekenen dat
er n-1 schillen van watermoleculen tussen het zuur en de dichtstbijzijnde base zitten, en
dat het aantal accepterende base-zuurstofatomen in schil n gelijk is aan a. De mate waarin
complexen met bepaalde n en a voorkomen wordt bepaald door de baseconcentratie. Met
toenemende baseconcentratie zal de fractie van reactiecomplexen met kleine n toenemen.
Het model is geïllustreerd in figuur 8.
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Fig. 8. Schematische afbeelding
van het waterstofbrugnetwerk
van watermoleculen tussen de
O–H groep van het fotozuur en
de base.
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De snelheid waarmee het proton/deuteron binnen een reactiecomplex wordt geleid zal
afhangen van het aantal n-1 tussenliggende watermoleculen. We gebruiken de volgende
uitdrukking voor de snelheid:
(2)

k[n,a]=ak 0 Δ n- 2

De snelheid neemt dus exponentieel af met het aantal tussenliggende watermoleculen,
hetgeen erop neerkomt dat we aannemen dat de vrije-energie barrière voor de reactie
lineair toeneemt met de lengte van de ketting van watermoleculen tussen het zuur en de
base. De exponentiële afhankelijkheid van de reactiesnelheid volgt uit het feit dat geleiding van het proton/deuteron van het zuur naar de base alleen kan plaatsvinden wanneer
voor alle n tussenliggende waterstofbruggen de protongeleiding mogelijk is. Met andere
woorden, bij elke schakel in de ketting is er een kans dat de ketting verbroken is. Dit heeft
tot gevolg dat de totale reactiesnelheid wordt vermenigvuldigd met een factor Δ voor elk
extra element (waterstofbrug) in de ketting.
De lijnen in Figuur 7 zijn het resultaat van een fit van bovenbeschreven model aan de
data. De parameters die volgen uit de fit zijn: k 0 = (1.2 ps)- 1 /(1.8 ps)- 1 voor H2O/D2O en
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Δ=0.2 voor zowel H2O als D2O. Het model geeft duidelijk een zeer goede beschrijving
van het sterk niet-exponentiele gedrag en de afhankelijkheid van de baseconcentratie.
Dit gedrag wordt veroorzaakt doordat de oplossing een distributie van HPTS-(H2O)n-1-Ac
complexen met verschillende waarden van n bevat, die verschillende reactiesnelheden
vertonen (afhankelijk van n). De concentratieafhankelijkheid kan nu worden verklaard
uit het feit dat complexen met kleine n en dus grotere k[n,a] meer voorkomen bij hogere
concentratie. Uit de fits blijkt dat de meeste protonoverdrachtsreacties plaatsvinden in
complexen waarin het zuur en de base gescheiden door 2-4 watermoleculen. Dat betekent
dat de protonoverdracht over behoorlijk lange afstanden plaatsvindt. Verder blijkt er vrijwel geen vertraging te zijn tussen het moment waarop het proton het zuur verlaat en het
moment waarop het proton aankomt bij de base. Het proton op het fotozuur wacht dus
als het ware tot de watermoleculen die het met de base verbinden, de juiste configuratie
aannemen. Als het zover is, wordt het proton razendsnel als een harpoen door het waternetwerk naar de base geschoten.
De waarde van de parameter D kan worden verklaard uit de waterstofbrugstructuur die
nodig is voor protongeleiding. Verscheidene theoretische studies hebben laten zien dat
protongeleiding vereist dat het zuurstofatoom van het watermolecuul dat het proton opneemt, slechts één waterstofbrug accepteert. Een waarde van D van 0.2 betekent dat 40%
van de watermoleculen drie waterstofbruggen vormt. Dat betekent weer elke waterstofbrug
een waarschijnlijkheid heeft van 0.82 om intact te zijn, wat inhoudt dat het gemiddelde
aantal waterstofbruggen per watermolecuul 3.3 bedraagt, wat goed overeenkomt met het
aantal waterstofbruggen per molecuul in vloeibaar water.
Concluderend: ultrasnelle infraroodspectroscopie is een zeer geschikte methode om inzicht te krijgen in het mechanisme van protongeleiding door water. Met deze techniek
vinden we dat protonen via een zeer speciaal mechanisme worden getransporteerd: niet
het proton zelf, maar alleen de positieve lading van het proton wordt als een estafettestokje
door de watermoleculen doorgegeven. Dit mechanisme is zeer efficiënt en verklaart de
grote beweeglijkheid van protonen in water en het grote isotoopeffect van protongeleiding
en zuur-base reacties in waterig milieu.
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Deze lezing gaat over de betekenis van de natuurwetenschappen in de breedste zin van
het woord, over waar natuurwetenschappelijke kennis uit bestaat en hoe deze tot stand
komt. De keerpunten waar ik het over zal hebben zijn de belangrijkste wendingen in onze
visie op de natuur. Wetenschap is een systematische zoektocht naar waarheid en is als
zodanig een stapsgewijze bevrijding van uit de ijzeren omarming van het vooroordeel. De
opbrengst van deze zoektocht is
niet zozeer een collectie absolute
waarheden maar eerder een aantal robuuste uitspraken over hoe
de ons omringende werkelijkheid
in elkaar steekt, maar ook over
onszelf en over onze plaats in de
kosmos. In die zin hebben de natuurwetenschappen een belangrijke culturele dimensie waarmee
wij nodeloze angsten, collectieve
mythen en onwetendheid kunnen overwinnen. Daarnaast zijn
de natuurwetenschappen nauw
verweven met de technologische
vooruitgang die op zijn beurt
weer enorme sociale gevolgen
heeft en die meer dan wat ook de
drijfveer is achter sociale evolutie,
emancipatie en welzijn.
We kennen de uitspaak ‘kennis is macht’ maar toch is het goed om je te realiseren dat
wetenschap een proces is dat a priori gericht is op het verwerven van kennis en dus niet
op politieke macht of materiële rijkdom. De wetenschappelijke waarheid is relatief omdat
zij altijd in ontwikkeling is. Desalniettemin hebben de robuuste uitspraken die ze doet
een breed geldigheidsgebied en blijken buitengewoon duurzaam te zijn. Het proces van
wetenschappelijke waarheidsvinding is cumulatief, hetgeen betekent dat achterhaalde uitspraken niet opeens irrelevant worden, maar door hun beperkte geldigheidsdomein op
een natuurlijke manier ingebed worden in nieuwe meeromvattende inzichten. Zo neemt
de klassieke natuurkunde van voor 1900 bijvoorbeeld een natuurlijke plaats in binnen de
relativiteitstheorie enerzijds en de quantumtheorie anderzijds, en kan ze begrepen worden
als bijzondere limietgeval van laatstgenoemde theorieën.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Jong Diligentia Lezing gehouden voor de
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 17 november 2008.
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De dubbele helix van de kennisverwerving
De natuurwetenschappen worden ten onrechte vaak geïdentificeerd met het verschijnsel
techniek en daarmee wordt de wetenschap als geheel te kort gedaan. Natuurwetenschap
heeft in eerste instantie te maken met verwondering, met het je verbazen over wat je om
je heen ziet. Hulde aan de nieuwsgierigheid die de drijvende kracht is achter onze kennisverwerving. De Engelse filosoof Francis Bacon vatte dit samen in de uitspraak: “Verwondering is de kiem van de kennis”. Als credo is ‘Meten is weten’ natuurlijk een briljante
dooddoener, maar het bevat wel een harde kern van waarheid, want wie goed waarneemt
komt veel te weten. Anderzijds leidt nieuwe kennis ook steevast weer tot nieuwe vragen.
Dat is de cyclus weergegeven aan de bovenkant van onderstaande figuur.

Met de nieuwe vragen ga je als het ware terug naar af om nog beter te kijken. En dan
kom je nog meer te weten en zo gaat het door, ad infinitum. Of is dat juist niet het geval
en hebben we te maken met een cyclus die tot stilstand komt, doordat we op een goed
moment tegen onze waarnemings-grenzen aanlopen en er niks nieuws meer te zien valt?
Alle relevante vragen zijn op een goed moment gesteld en blijven onbeantwoord, dus dan
beginnen we in herhaling te vervallen. We belanden in een vicieuze cirkel waarbij zelfs
de verbeelding geen soelaas meer biedt. In de wetenschap is de verbeelding weliswaar
onontbeerlijk maar niet oppermachtig. Zij moet zich voortdurend onderwerpen aan de
feitelijke bevindingen. Dat is inderdaad anders in de kunsten, waar de vrijheid veel groter
is omdat men niet gebonden is aan harde feiten, hoewel de werkelijkheid van dat moment
wel vaak als een inspiratiebron fungeert. Vorm en stijl blijken uiteindelijk niet veel meer
dan conventies en daar kun je met de nodige menselijke creativiteit doorheen breken, in
dat opzicht kan de kunst altijd weer verder. Hoewel het op een goed moment natuurlijk
moeilijk wordt om niet oude wijn in nieuwe zakken te blijven doen. Om een laag-bij-degronds voorbeeld te geven, als we Roodkapje of Hans en Grietje met cybersprookjes als
Star Wars vergelijken, dan zien we dat vooral de verpakking drastisch is vernieuwd, terwijl
de opbouw en inhoud van het verhaal benauwend veel overeenkomsten vertonen.
In de natuurwetenschappen gebeurt er iets belangrijks, waardoor die vicieuze cirkel altijd
weer doorbroken wordt. Als we nieuwe inzichten hebben verworven, betekent dat meestal
dat we datgene wat we hebben leren begrijpen ook kunnen manipuleren: we kunnen er
iets mee doen, we kunnen iets nieuws ontwerpen of maken. De cyclus van verwondering,
via waarneming naar kennis en weer terug, krijgt een zijtak, waarbij we Bacon kunnen parafraseren met de uitspraak: “Kennis is de kiem van technologie”. Dat is de cyclus aan de
onderkant van de eerdergenoemde figuur. Laat ik dit proces illustreren met een tekening
van Escher (zie afbeelding). Je verbaast je over het licht dat op een blad valt; in het blad
ligt een dauwdruppel en opeens zie je dat die druppel de ondergelegen nerven van het
blad vergroot. Je ziet opeens dingen die je daarvoor niet kon zien. Deze observatie brengt
je misschien op het idee om die druppel van glas te maken en uit te zoeken wat de vorm
is die de beste vergroting geeft. Zo doe je tussen neus en lippen een geweldige ontdekking,
namelijk de lens, het vergrootglas, de beslissende stap naar de microscoop, de sterrenkijker
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en de bril. Daarmee verleg je op
een volstrekt objectieve manier je
waarnemingsgrenzen en ontsluit
aldus nieuwe werelden: de wereld van het microscopische en
de macroscopische wereld van
manen, van planeten en sterrenstelsels. Maar dat is niet alles, je
verlegt de horizon voor alle mensen die niet goed kunnen zien.
De bril is een duizelingwekkende
technologische innovatie, een zegen voor het individu maar ook
voor de samenleving als geheel.
Wat ik in de context van mijn verhaal wil benadrukken, is dat we
met het ontwikkelen van de lens
in de meest letterlijke zin een
nieuwe, objectieve uitvalsbasis voor onze waarnemingen hebben geschapen. En dat brengt
de cyclus van het meten naar weten direct op een hoger plan.
Een meer recent voorbeeld van dit mechanisme is de ontdekking van de structuur van
DNA, waarmee de erfelijke code en het mechanisme van genetische replicatie werden
blootgelegd. Ook daar kreeg men van de natuur als het ware een knip-en-plak-setje cadeau,
een moleculair instrumentarium in de vorm van enzymen (meestal eiwitcomplexen), waarmee het DNA verder onderzocht maar ook gemanipuleerd kon worden. Genetische manipulatie is een technologie met grote toepassingen in het wetenschappelijk onderzoek en op
termijn ook zeker daarbuiten. Weer een ander voorbeeld is de computer die het mogelijk
maakt informatie op zeer grote schaal met een ongekende snelheid en precisie te manipuleren, waardoor er allerlei onderzoek mogelijk is geworden dat daarvoor ondenkbaar zou
zijn geweest. Je kunt hierbij ook denken aan grootschalig statistisch sociaal onderzoek.
Er zijn legio voorbeelden aan te dragen van deze wisselwerking tussen wetenschappelijke
en technologische ontwikkelingen, denk bijvoorbeeld aan de laser of aan het moderne
diagnostisch instrumentariumpark waarmee onze ziekenhuizen volgestouwd zijn (zoals
MRI-, PET-, CT-scanners, echoscopie, etc.). Je ziet dat er in de natuurwetenschappen inderdaad sprake is van twee cycli die elkaar voeden en die aanleiding geven tot een dubbele
helix van kennisverwerving, met enerzijds de verwondering en de waarneming, anderzijds
het maken en ontwerpen van een
steeds geavanceerder instrumentarium, dat weer een product is van
die nieuw verworven kennis en dat
nieuwe waarnemingen mogelijk
maakt.
Er is een belangrijk ander aspect
aan de twee gekoppelde cycli: het
is namelijk niet mogelijk de cycli
rigoureus van elkaar te scheiden.
Als we alleen maar met vragen en
verwondering in de weer blijven,
lopen we vast en eindigen als verstokte filosofen. En als we alleen
maar dingen maken en niet bijtijds
weer nieuwe fundamentele vragen
stellen lopen we ook vast en eindigen als futiele productverbeteraars.
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Het is deze dubbele spiraal van de vooruitgang1 die een hechte band schept tussen wetenschap en technologie en ze als het ware tot elkaar veroordeelt.
Onze verbeelding stelde ons in staat om de vindingrijkheid van de natuur te begrijpen
en zo na te bootsen in onze technologische vondsten, maar het tegenovergestelde proces
doet zich evengoed voor: je kunt ook zeggen dat de nieuwe werkelijkheid een nabootsing
is van de verbeelding. Denk bijvoorbeeld aan zoiets virtueels als het Internet, dat is duidelijk een vrucht van de verbeelding, maar wel een die diep ingrijpt in onze alledaagse realiteit. Dit duale mechanisme, prachtig gesymboliseerd in de hierbij afgebeelde prent van
Escher, is werkzaam dankzij een even dynamische als delicate balans tussen waarneming
en verbeelding, tussen creativiteit en ervaring, en wordt daardoor continue generator van
radicaal nieuwe inzichten.
Einstein zei het in 1918 als volgt:
The most important task for scientists is to search for the most fundamental laws, from which
a picture of the world can be deduced. There is no logical path that leads to these elementary
laws, only an intuitive one, based on creativity and experience. With such a methodological
uncertainty one would think that an arbitrary number of equally valid systems would be possible.
However, history shows that of all conceivable constructions always a single one did stand out as
absolutely superior to all others.
We hebben het over een cultuurmechanisme dat ons in een subtiele dialoog tussen waarneming en verbeelding van de het ene keerpunt naar het volgende drijft.
De Ouroboros van de wetenschap
Hiernaast ziet u een afbeelding van een mythisch monster, de zogenoemde Ouroboros
(ook wel geschreven als Uroboros), die zichzelf lijkt te verzwelgen. Het is een slang die
zichzelf in de staart bijt, een Oudgriekse voorstelling die in gebruik was bij alchemisten
(maar ook bij de gnostici) en die de eenheid in natuur symboliseerde. Sheldon Glashow,
Nobelprijs winnaar in de natuurkunde, voorzag dit symbool in 1975 van een moderne incarnatie, door met diezelfde afbeelding de eenheid in de moderne natuurwetenschappen
voor te stellen op een hele specifieke manier waarop we uitgebreid terug zullen komen.
Die eenheid van alle krachten en processen in de kosmos werd oorspronkelijk beschreven
met de woorden: “Eén ding nauwkeurig bestuderen en door en door kennen is hetzelfde
als alles te kennen. De macrokosmos
wordt weerspiegeld in de microkosmos”. Er wordt ook wel verwezen naar
de Enneaden van Plotinus waarin gezegd wordt: “Want alles omvat alles in
zich en ziet dan weer in een ander alles, zodat overal alles is en elk ding alles is”. De Ouroboros is daarmee een
toepasselijk symbool voor de kern van
mijn betoog, het herinnert er ons niet
alleen aan dat de natuurwetenschappen mythische wortels hebben, maar
symboliseert tegelijkertijd de eenheid
in de natuurwetenschappen.
Ik zal deze Ouroboros als symbolische kapstok gebruiken om achtereenvolgens een aantal kenmerkende
aspecten van de natuurwetenschap als
geheel aan op te hangen. We zullen
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het als ondergrond gebruiken en er steeds een andere laag aan toevoegen. In het bijzonder geeft het een beeld van de waargenomen structuren op alle afstandsschalen, die de
kiem vormden van de zeer verschillende deelgebieden van wetenschap die zich met deze
afzonderlijke schalen bezighouden.
Dit leidt als vanzelfsprekend naar een beeld van de grote conceptuele keerpunten in de
natuurwetenschappen en hun samenhang die het best tot uiting komen als we naar de
evolutie van ons heelal kijken, vanaf de allereerste fractie van een seconde tot nu - 13,7
miljard jaar later - toe. Door deze verschillende, complementaire perspectieven op de
Ouroboros van de wetenschap als een reeks te presenteren, ontstaat als het ware een hogerdimensionaal perspectief dat een schat aan toegevoegde informatie blijkt te bevatten.
Afmetingen
In figuur 1 zien we de mens aan de onderzijde centraal staan, en de typische schaal waar
je bij de mens aan denkt is de meter. Maar is de mens de maat aller dingen, zo kan de
mens zich afvragen. Gedreven door een gezonde dosis nieuwsgierigheid, heeft de mens
het mysterie van de hem omringende natuur uitgebreid onderzocht. Aan de linkerkant
kijkt hij naar de buitenwereld of macrokosmos en richt zijn onderzoek zich op steeds grotere afstandsschalen, aan de rechterkant gaat het om de binnenwereld, de microkosmos
en de natuurlijk ordening op steeds kleiner wordende afstandsschalen.
We zien dat de afstandsschalen, aangegeven in meters, enorm variëren. De grootste afmeting die fysisch toegankelijk is, is die van het hele zichtbare heelal, een gigantische 1025
meter, dat is bijna een miljard keer een miljard keer een miljard meter. Is dat een groot
getal? Ja en nee; ter vergelijking, dat getal is ongeveer gelijk aan het aantal moleculen in
een glas water. De kleinste afmeting waar we inzicht in hebben dankzij het onderzoek met
grote versnellers zoals op het CERN te Genève, is een superminuscule 10-20 meter, een
miljardste van een miljardste centimeter. Op die schaal zien we alleen maar de meest ele-

Figuur 1.
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mentaire vormen van materie, zoals quarks en elektronen. We hebben nu alleen de meest
extreme afmetingen genoemd, maar wat zo enorm fascineert is dat de natuur zich op al
die tussenliggende schalen ook weer in stabiele structuren heeft georganiseerd. Dat komt
simpelweg omdat die bouwstenen onderhevig zijn aan krachten die ervoor zorgen dat de
bouwstenen op de meest gekke manieren met elkaar verbonden worden. Een ongekende
vorm van Lego.
Structuren
De mens staat qua afmeting min of meer in het midden en heeft uitgaande van zijn eigen
schaal gaandeweg inzicht gekregen in de structuren die karakteristiek zijn voor al die
andere lengteschalen. In afbeelding 2 hebben we de fundamentele structuren die in onze
kosmos voorkomen benoemd.
Vakgebieden
We merken nu op dat zich rond elke schaal waar zich een karakteristieke ordening voordoet, een eigen vakgebied heeft ontwikkeld met zijn eigen instrumentarium, zijn eigen jargon en vooral ook met zijn eigen (onopgeloste) problemen. Het ontstaan van nieuwe vakgebieden daar waar nieuwe structuren ontstaan heeft iets weg van het ontstaan van steden
op plaatsen waar wegen en rivieren elkaar kruisten. Als je er op een andere manier naar
kijkt is de Ouroboros dus ook een staalkaart van de natuurwetenschappelijke vakgebieden.
Bij de kleinste schalen hoort de hoge-energiefysica, met zijn enorme deeltjesversnellers
waarmee men de elementaire vormen van materie onderzoekt. Dat zijn typisch ook quarks
waaruit de fundamentele kerndeeltjes het proton en het neutron zijn opgebouwd. Daarna

Figuur 2.
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volgt de kernfysica, die atoomkernen onderzoekt, opgebouwd uit verschillende aantallen
protonen en neutronen. De kernfysica is natuurlijk het gebied waar men processen als
kernsplijting en kernfusie heeft leren begrijpen en probeert toe te passen.
Op een volgend niveau zien we de atoomfysica, waarbij de negatief geladen elektronen
zich aan de positief geladen kern hebben gebonden, zodat er een elektrische neutrale
combinatie ontstaat. Als we kijken naar de wereld van zeer veel atomen ontstaat de enorme structurele rijkdom van de gecondenseerde materie: vloeistoffen, gassen, vaste stoffen,
polymeren en de zeer complexe moleculen van het leven zoals DNA en RNA. We maken
dan eigenlijk de stap naar achtereenvolgens de chemie, de organische chemie, de biochemie, de moleculaire biologie en tenslotte de cluster van de levenswetenschappen, in de
afbeelding gesymboliseerd door de mens.

Figuur 3.
Als we aan de andere kant van de Ouroboros beginnen zien we de grenzen van het zichtbare heelal, waarbinnen de clusters van melkwegstelsels, dan de sterrenstelsels zelf, waarbinnen weer de sterren zoals onze zon, de planeten. Daarbij horen als vakgebieden: de
kosmologie, de astrofysica, de aardwetenschappen en de evolutionaire biologie met ook
weer als (voorlopig) eindpunt het meest complexe organisme dat we kennen, de mens.
Het is leuk om te zien hoe alle wetenschappelijke disciplines in deze afbeelding zij aan
zij staan, enerzijds autonoom maar anderzijds steeds meer verweven. Dat komt door de
enorme verscheidenheid aan verschijnselen die we in de loop der tijd door nauwkeurig
waar te nemen in kaart hebben gebracht, en dankzij de denkkracht en verbeelding
waarmee we die verschijnselen hebben leren doorgronden. Zo ontstond een uitermate
robuuste en samenhangende hiërarchie van structuren, allemaal opgebouwd uit precies
dezelfde bouwstenen en tengevolge van slechts een viertal fundamentele krachten. Het
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staat ons niet langer vrij zomaar iets te veranderen in het ene vakgebied omdat ons dat
leuk lijkt, want dat zou onmiddellijk consequenties hebben ergens anders. Ik gebruik het
woord robuuste kennis, omdat zoals ik eerder zei het in de wetenschap geen pas heeft om
te spreken van absolute waarheid. In een wetenschap die zich op het falsificatieprincipe
baseert, kan men alleen de onjuistheid van een veronderstelling aantonen maar nooit de
(absolute) juistheid ervan. We zijn onderweg, bezig een ladder te beklimmen waaraan nog
de nodige sporten ontbreken en waarvan we niet weten waar die uiteindelijk heen leidt.
Ultieme grenzen
Wanneer we heel veel afstand nemen en alleen naar de echt grote lijnen in de wetenschap
kijken, valt op dat er eigenlijk maar drie fundamentele fronten zijn waar de natuurwetenschappen zich geconfronteerd zien met grote mysteries. Dat is waar de mens, gedreven
door zijn nieuwsgierigheid, in een hevige strijd verwikkeld is met grote onbekenden.
In de eerste plaats is dat het front van de grootste afstandsschalen, met de typische vraag
wat de grenzen van ons heelal zijn als die er al zijn. Hoe oud het is, hoe het is ontstaan en
wat er in de verre toekomst mee gaat gebeuren.
Aan het front van de kleinste schalen stellen we de tegenovergestelde vraag: is alles opgebouwd uit steeds kleinere bouwstenen, of houdt dat ooit een keer op? Zijn quarks en
elektronen misschien de kleinste objecten die in de natuurvoorkomen of moeten we dan
denken aan veel kleinere objecten zoals supersnaren? Zou het zo zijn dat er zich op heel
kleine afstandsschalen meer ruimtelijke dimensies voordoen zoals de supersnaartheorie
voorspelt?
Dat zijn typisch vragen waar noch de melkboer, noch een politicus, noch een bankdirecteur van wakker ligt, maar gelukkig een behoorlijk aantal wetenschappers van over de
gehele wereld wel! Het heeft iets opwindends je voor te stellen dat het heelal, als het er
echt op aankomt, tien of elf dimensies heeft. Op dit moment lijkt dat onvoorstelbaar maar
misschien is het wel een geaccepteerd inzicht in het jaar 2050.
Tenslotte is er het grote front van de complexiteit, waarbij vooral de complexiteit van levende organismen buitengewoon gevarieerd en groot is. Een gebied met machtige vragen,
zoals hoe en waar het leven is ontstaan. Of de vraag naar de precieze werking van ons
brein. Het fascinerende is dat ook die complexiteit een gevolg lijkt van de wetmatigheden
van de onderliggende fysica en de chemie, en niets meer dan dat. Complexiteit ontstaat
al heel snel als men bouwstenen zich laat ontwikkelen tengevolge van heel simpele regels
(algoritmes). Hieruit putten onderzoekers de hoop dat uiteindelijk de complexiteit toch
weer een onderliggende eenvoud tot uitdrukking brengt die te begrijpen valt. Dat zijn dan
niet zozeer de structuren, maar eerder de processen die leiden tot die structuren. Deze
grote ontdekkingsreis is nog in volle gang in duizenden laboratoria over de hele wereld en
in de hoofden van miljoenen gedreven onderzoekers.
Inderdaad, wat de mens misschien meer dan welk ander ding ook uniek maakt, is dat
hij als eerste in een situatie zou kunnen komen om de ‘kosmische code’ te kraken en zo
mogelijkerwijs zijn eigen wezen te leren doorgronden. Dit lijkt mij de grootste uitdaging
waarmee wij ooit geconfronteerd zijn. Wetenschap is in dat opzicht niet alleen leuk, maar
in zijn totaliteit één van de meest belangwekkende historische processen die de mens in
gang heeft gezet. Het is een doorlopende uitdaging die grote collectieve inspanningen
vereist, maar die we volgens mij vol overgave moeten aangaan. Is het dan niet verbijsterend
om je te bedenken dat dat hele proces een bottom-up proces is, dat begonnen is met niets
weten en het stellen van eenvoudige haast voor de hand liggende vragen, zoals: waar is
alles van gemaakt, of wat is ruimte, wat is tijd, en wat is leven, wat is dood?
Keerpunten
In de Ouroboros kunnen we ook de belangrijkste keerpunten in ons denken over de natuur een duidelijke plek geven. We beginnen in de Verlichting met de klassieke natuurkunKeerpunten in de natuurwetenschappen
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Figuur 4.
dige theorie van Newton die een beschrijving van de zwaartekracht gaf en die daarmee
de aardse en hemelse mechanica onder één noemer bracht. Deze verklaarde waardoor de
maan om de aarde draaide en de planeten om de zon, maar ook waardoor de appel van
de boom viel, en dat alles in indrukwekkend kwantitatief detail. Het betekende ook de definitieve doorbraak van het besef dat wiskunde de taal is waarin de natuur zich ongekend
zuiver en ondubbelzinnig uitdrukt. De fundamentele wetten die elektriciteit, magnetisme
en optica samenbrachten, werden ongeveer twee eeuwen later door Maxwell neergeschreven. Ook hier was er sprake van een unificatie van verschillende verschijnselen in één
theoretisch raamwerk. Je zou de klassieke fysica ook in het centrum van de afbeelding
hebben kunnen plaatsen.
Eerst vindt dan de ontwikkeling plaats naar grotere afstandsschalen, naar de fundamentele
eigenschappen van ruimte en tijd; het daarmee verbonden keerpunt is de relativiteitstheorie van Einstein (1915). Daarin wordt de zwaartekracht geïnterpreteerd als een manifestatie
van de meetkundige structuur van ruimte en tijd. Die theorie liet ook zien dat de notie van
een dynamisch heelal - een uitdijend heelal - onontkoombaar was.
Dan is er de ontwikkeling aan de rechterzijde die naar boven gericht is, en dit betreft de
structuur van de subatomaire wereld. Het bijbehorende keerpunt is de quantumtheorie
(1925) waarmee o.a. de namen van Bohr, Heisenberg, Schrödinger en Dirac verbonden
zijn. Deze theorie opende de poort naar de microscopische wereld.
Aan de linkerzijde naar beneden gericht zien we de aarde en zijn ontstaansgeschiedenis
en de ontwikkeling van het leven op aarde, met als keerpunt in ons macrobiologische
perspectief de evolutietheorie van Darwin (1859). In zijn On the Origin of Species vat hij
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Figuur 5.
zijn grote inzicht kernachtig samen en laat geen twijfel bestaan over het belang van zijn
ontdekking:
Finally, the several classes of facts which have been considered..., seem to me to proclaim
so plainly, that the innumerable species, genera, and families of organic beings, with
which this world is peopled, have all descended, each within its own class or group, from
common parents, and have all been modi fied in the course of descent, that I should
without hesitation adopt this view, even if it were unsupported by other facts or arguments.
Tot slot, aan de rechterkant naar beneden, zien we de opmars van het moleculaire denken
in de levenswetenschappen met als keerpunt de ontdekking van de structuur van het DNA
door Crick en Watson (1953).
Het gaat, afgezien van de klassieke fysica, dus om maar vier grote wendingen in ons
denken die de moderne natuurwetenschappen in al hun diversiteit opspannen. Deze fundamentele wendingen in ons collectieve bewustzijn hebben de natuurwetenschappen in
het hart van de menselijke cultuur geplaatst. Deze keerpunten suggereren dat het ook in
de toekomst niet anders zal gaan – altijd weer nieuwe wendingen, nooit meer rechtdoor.
Kosmische evolutie
We hebben van diverse kanten beschreven dat er een gigantische hiërarchie van stabiele
structuren in de natuur bestaat. We hebben ook aangegeven wat het conceptuele raamwerk
is waarbinnen die structuren begrepen moeten worden. We stellen ons nu de vraag hoe die
structuren feitelijk tot stand gekomen zijn. Dat heeft alles te maken met het uitdijende heelal
en wat zich daarbinnen in de loop van een dertien miljardjarige evolutie heeft afgespeeld.
Keerpunten in de natuurwetenschappen
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Ook hier bewijst de Ouroboros weer zijn goede diensten. Het heelal begon ten tijde van
de oerknal als een zeer hete soep van de meest elementaire vormen van materie en straling, zoals quarks, elektronen en lichtdeeltjes of fotonen. We zitten dan dus rechtsboven
in de afbeelding. Door de uitdijing van het heelal koelde dat gaandeweg steeds meer af en
daardoor konden zich stap voor stap steeds gecompliceerdere structuren vormen, zonder
dat die door heftige thermische bewegingen weer uit elkaar geslagen werden. De uitdijing
en de daarmee gepaard gaande afkoeling zijn dus het drijvende mechanisme achter de
vorming van structuur in ons heelal.
Na enkele fracties van een seconde vormden zich eerst de kerndeeltjes (zoals protonen en
neutronen, gemaakt van ieder drie quarks). Na drie minuten ontstonden de eerste eenvoudige kernen van chemische elementen (zoals deuterium, helium en lithium) op hun beurt
als gebonden toestanden van verschillende kerndeeltjes. Na driehonderdduizend jaar (en
dan hebben we het nog steeds over het zeer vroege heelal) vormden zich de eenvoudige
atomen, voornamelijk waterstof en helium, wat inhoudt dat elektronen door de elektromagnetische krachten aan de kernen gebonden werden, waarbij het aantal gebonden elektronen precies zo was dat het resulterende atoom elektrisch neutraal werd. Toen het heelal
eenmaal gevuld was met neutrale materie in de vorm van atomen en straling, kon het
licht zich ongehinderd voortplanten en werd het heelal voor het eerst doorzichtig. In dat
elektrisch neutrale medium ging de veel zwakkere zwaartekracht overheersen. Gigantische
gaswolken trokken steeds verder samen zodat er een ongelijke ruimtelijke verdeling van
energie en materie in het heelal ontstond, waaruit later de miljarden melkwegstelsels zouden ontstaan. In het binnenste van die gaswolken werd de materie door de aantrekking van
de zwaartekracht weer zo sterk op elkaar gedrukt dat daar de druk en de temperatuur weer

Figuur 6.
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zo hoog opliepen dat zich daar sterren vormden die spontaan tot ontbranding kwamen.
Vele, zeer vele zonnen gingen schijnen. We leven in een heelal gevuld met honderden
miljarden gigantische fusiereactoren, extreem hete ovens, waarbinnen trouwens de meer
gecompliceerde atoomkernen - koolstof, stikstof, fosfor gemaakt zijn. De atoomkernen
waar u en ik uit zijn opgebouwd, zijn gebrouwen in het binnenste van sterren die inmiddels het loodje hebben gelegd. In de nabijheid van sterren ontstonden (zoals we nu weten)
in veel gevallen ook planetenstelsels en nu zijn we bijna thuis.
Merk op dat er een kosmische evolutie van ongeveer acht miljard jaar nodig was om planeten als de aarde voort te brengen en pas daarna krijgen we te maken met de processen
die op aarde zelf plaats hebben gevonden. Dankzij een aantal toevallige maar wel uiterst
gunstige randvoorwaarden, zoals de aanwezigheid van water, een atmosfeer en zeer milde
temperatuurschommelingen, ontstond op aarde de mogelijkheid voor de vorming van
zeer complexe moleculen, zoals aminozuren en ten slotte zelfs voor het ontstaan van
leven. Leven, dat zelf weer evolueerde van de primitiefste eencellige tot het verschijnsel
mens. Puur fysisch gesproken is de mens inderdaad een uiterst curieuze opeenstapeling
van elementaire materie. We zien de rijkdom van deze Ouroboros: niet alleen vertelt hij
ons iets over de verschijnselen en structuren op elke ruimtelijke schaal, maar tegelijkertijd
ligt ook hun ontstaansgeschiedenis in de afbeelding besloten.
Dwarsverbanden
In het zojuist geschetste wereldbeeld zitten veel uitermate verrassende dwarsverbanden
waaraan dat beeld zijn robuustheid te danken heeft. Ik wil op twee tot de verbeelding
sprekende voorbeelden kort ingaan.

Figuur 7.
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Er is bijvoorbeeld sprake van een direct verband tussen de natuurkunde van de allerkleinste
en die van de allergrootste afstandschalen. Dat zit zo: om kennis te vergaren over de dingen
die heel erg groot zijn, moeten we heel erg ver kijken. Wij bestuderen dan licht dat van heel
erg ver weg gelegen sterrenstelsels of quasars komt. Nu heeft licht een eindige snelheid die
weliswaar erg groot is naar onze maatstaven (300.000 km/sec), maar dat licht doet er desondanks toch heel erg lang over om van de rand van het heelal hierheen te komen. Dat licht
is miljoenen of soms miljarden jaren onderweg en dat betekent dat wat wij hier nu zien zich
miljoenen of miljarden jaren geleden heel erg ver weg heeft afgespeeld. We verkennen dus
niet alleen de grenzen van de ruimte maar tegelijkertijd de grenzen van de tijd. De informatie
die we van heel ver weg ontvangen, vertelt ons dus iets over wat zich heel lang geleden, d.w.z.
in het vroege heelal, heeft afgespeeld.
Maar nu de andere kant van dit verhaal. Zoals ik al zei, was het in het zeer vroege heelal
zo heet dat complexe materie gewoonweg niet kon bestaan. Er was geen leven, er waren
geen eiwitten, moleculen, atomen of zelfs maar kernen; alle beschikbare energie was aanwezig in de meest elementaire vormen van materie en straling – dus quarks, elektronen,
fotonen en wat dies meer zij. Daar begrijpen we als wetenschappers erg veel van, omdat we
zo ijverig de natuurkunde van de elementaire deeltjes, d.w.z. de fysica van de allerkleinste
afstandschalen bestudeerd hebben. Les extrèmes se touchent.
Er is sprake van een kosmische ‘kortsluiting’ tussen de grootst en kleinst denkbare afstandschalen in ons heelal. Waar we misschien eerst dachten dat de fysica van de grootst
en de kleinst voorstelbare afmetingen volstrekt niets met elkaar van doen zouden hebben,
blijken ze elkaar in de staart te bijten; het gaat uiteindelijk over één en hetzelfde probleem.
Dat is een mooie conclusie: om de rechterkant van de Ouroboros te kunnen bevatten,
moeten we de linkerkant begrijpen en vice versa. De fundamentele vragen naar de ultieme
binnen- en buitengrenzen van het heelal en dus van onze waarneming, komen samen in
de grote vraag naar het ontstaan van dat heelal. Dat gebeurt precies waar de Ouroboros
zichzelf in de staart bijt. Daar vindt dus ook de confrontatie plaats tussen twee grote theoretische concepten, dat van de quantumfysica als theorie van de materie enerzijds en dat
van de relativiteitstheorie als beschrijving van de ruimtetijd anderzijds.
Deze theorieën – hoe succesvol ook – blijken echter op een fundamenteel niveau incompatibel met elkaar. Onder de vraag naar de oorsprong van ons heelal ligt dus een fundamenteel conceptueel conflict tussen de twee belangrijkste paradigma’s van de moderne
natuurwetenschappen. Zo’n fundamenteel conflict is vaak de kiem van een totaal nieuw
concept dat beide theorieën op de een of andere manier zal overstijgen. Deze oplossing
zal een theorie zijn waarin ruimtetijd en materie als verschillende kanten van dezelfde
zaak worden opgevat en dat vereist een interpretatie van wat de quantumruimtetijd nu precies is. Anders gezegd: wat zou er gebeuren als de Ouroboros erin zou slagen inderdaad
zichzelf te verzwelgen?
Een belangrijk theoretisch raamwerk waarin deze ultieme unificatie plaats kan vinden, is
de theorie van de supersnaren, die nu in het centrum van de belangstelling staat en waarin
zowel ruimtetijd als alle soorten materie gemaakt zijn van één soort elementaire snaartjes
met een typische afmeting van zo’n 10-35 cm, heel veel kleiner dus dan de afstandschaal
van 10-18 cm die we nu met quarks en elektronen associëren. Dit spectaculaire probleem
vraagt om een oplossing. Nu begrijpt u waarom de Ouroboros zo’n passend symbool is
van wat er in de natuur en de natuurwetenschappen gaande is. Een meer realistische vorm
van holisme lijkt me niet denkbaar.
Aan de onderzijde van de Ouroboros doet zich een soortgelijke complementariteit tussen macro- en microkosmos voor. Daar zien we de mens als een uiterst gecompliceerd
organisme: vooralsnog het summum van complexiteit en daarom ook een ultiem studieobject voor de natuurwetenschappen. Het is duidelijk dat complexiteit de gezamenlijke
noemer is van zowel de macroscopische als de microscopische invalshoek; er is daar
sprake van een reusachtig kennisfront, dat zich bezig houdt met het leven in al zijn uitKeerpunten in de natuurwetenschappen
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eenlopende facetten. Aan de linkerkant staan de meer traditionele wetenschappen, zoals
de aardwetenschappen, de geologie, de paleontologie, culminerend in de evolutionaire
biologie. Immers bij Darwin ontstond het grote inzicht dat de toenemende complexiteit
van de verschillende levensvormen begrepen moest worden als verschillende stadia van
een dynamisch proces, dat volgens bepaalde wetmatigheden (variatie en natuurlijke selectie) verliep. Het geheel van de levende natuur in al haar complexiteit kon in één klap
overzichtelijk en begrijpelijk worden door al die verschijnselen langs een tijdas te ordenen.
Dit macrobiologisch evolutieproces heeft, zoals we later zouden ontdekken, een microscopisch evenbeeld in de structuur en evolutie van het DNA. Het DNA is niet alleen een
blauwdruk van al het leven op aarde, maar zeker ook een boek of beter bibliotheek, waarin
de geschiedenis van het verschijnsel leven objectief en nauwkeurig beschreven staat. Een
gigantische, nog grotendeels ongelezen bestseller, die zich naar het zich laat aanzien nog
wel een eeuw in de toptien zal weten te handhaven.
Bij dit kennisfront van de complexiteit hoort uiteindelijk ook de natuurwetenschappelijke
oplossing voor het probleem van het ontstaan van het leven, maar uitdagender nog, de
vraag naar geheugen en cognitie. Ook daar staan een aantal verschillende natuurwetenschappelijke paradigma’s omheen met elk een volstrekt andere invalshoek, die uiteindelijk moet leiden tot een eenduidige beschrijving van het functioneren van het brein.
De gapende kloof tussen geest en materie zal hier uiteindelijk gedicht moeten worden.
Een opwindende ontmoetingsplaats voor celbiologen, hersenonderzoekers, psychologen,
ontwikkelingsbiologen en informatici. En daarmee zijn ook aan de onderkant van de
Ouroboros de linker en rechter helft met elkaar verbonden. Het lijkt me evident dat de
inzichten die nodig zijn om het functioneren van het brein te begrijpen, stap voor stap
verkregen kunnen en zullen worden met dezelfde wetenschappelijke methoden. We staan
hier nog maar aan het prille begin van een lange weg, die ons in een andere dimensie van
ons wetenschappelijke inzicht voert. Dat inzicht zal naar mijn mening een ingrijpende
ontmythologisering van de menselijke geest en het bewustzijn met zich meebrengen.
In deze lezing heb ik getracht om aan de hand van de Ouroboros een kaleidoscopische
perspectief op de wetenschap te geven. De vele facetten die achtereenvolgens zijn belicht,
hebben hopelijk duidelijk gemaakt wat ik bedoel met de culturele rijkdom van de natuurwetenschappen. Het blijft een verontrustend feit dat deze rijkdom in ons alledaagse
culturele leven zo’n volstrekt marginale rol speelt. Er is alle reden ons daarover druk te
maken en ons in te spannen om daar verandering in te brengen.
Dit is een aangepaste vertaling van een hoofdstuk uit mijn boek One Nature One science: Turning points in the pursuit
of truth, dat zal verschijnen in 2010. De inhoud van dit hoofdstuk vormde de basis van de Jong Diligentia Lezing.
Het auteursrecht van bovenstaande tekst berust bij prof. dr. ir. Sander Bais.

Noot
1. In 1962 hield de toenmalige directeur van het Natlab van Philips, H.B.G. Casimir bij gelegenheid van het lustrum
van de Federatie van Natuurwetenschappelijke Faculteitsverenigingen in Groningen een rede waarin hij reeds
sprak over deze onderzoektechnologie spiraal. Deze staat ook beschreven in zijn autobiografie ‘Het toeval van de
werkelijkheid’ (Meulenhof, 2000).
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ZEBRAVISSEN BIJ HET ONTRAFELEN VAN HET IMMUUNSYSTEEM
door
Mw. dr. A.H. Meijer
Instituut Biologie Leiden, Universiteit Leiden

Samenvatting
De zebravis (Danio rerio) heeft in de laatste twintig jaar een belangrijke plaats ingenomen
naast de muis als modelorganisme voor onderzoek naar ontwikkeling en ziekten bij gewervelde dieren en de mens. De kracht van het zebravismodel ligt vooral op het terrein van
de genetica en de embryologie. Er bestaan uitgebreide mutantencollecties en efficiënte
methoden voor de analyse van genfuncties. Bovendien heeft de zebravis het grote voordeel
dat de embryo’s zich extern ontwikkelen in transparante eitjes. Dit maakt het mogelijk om
de vorming van weefsels en organen tijdens de embryogenese in microscopisch detail te
bestuderen. Het immuunsysteem van zebravissen en andere gewervelde dieren vertoont
grote overeenkomsten met dat van de mens. Bovendien zijn er bacteriële infectieziekten,
bijvoorbeeld tuberculose, die zowel bij de vis als bij de mens voorkomen. Als zebravisembryo’s nog maar één dag oud zijn hebben zich al de eerste cellen van hun immuunsysteem
gevormd en zijn deze cellen al in staat om te reageren op een infectie. In de transparante zebravisembryo’s kan het gedrag van deze immuuncellen in detail zichtbaar gemaakt worden
door deze cellen te markeren met het fluorescente eiwit GFP (green fluorescent protein).
De combinatie van dergelijke visualisatiestudies met genetische technieken biedt nieuwe
mogelijkheden voor de ontdekking van genen die een rol spelen bij gastheer-pathogeeninteracties. Bovendien is de toepassing van zebravisembryo’s bij geneesmiddelenonderzoek
een interessante nieuwe ontwikkeling.
Introductie
De zebravis, een kleine zoetwatervis uit India, is welbekend bij aquariumenthousiasten
en is recentelijk ook een zeer populair modelorganisme voor biologisch en biomedisch
onderzoek geworden [1]. Dit is in belangrijke mate te danken aan de geneticus en ontwikkelingsbioloog George Streisinger, die zich als een van de eersten realiseerde dat de
zebravis bij uitstek geschikt is voor het bestuderen van de ontwikkeling van gewervelde
dieren en voor het ontrafelen van de genetische netwerken die de ontwikkeling bepalen.
Als aquariumhobbyist wist hij hoe makkelijk het is om zebravissen te kweken. Bovendien
zijn zebravissen klein genoeg om ze in de grote aantallen te kunnen houden die nodig zijn
voor genetische studies. Tenslotte, het belangrijkste voordeel is wel de toegankelijkheid van
de zebravisembryo’s voor microscopische observatie en experimentele manipulatie. Onder
laboratoriumcondities zijn zebravissen het gehele jaar vruchtbaar en één enkel vrouwtje
kan wel 200 eitjes per week leggen. De bevruchting van deze eitjes vindt buiten de moeder
plaats en omdat zowel het eivlies (chorion) als het embryo zelf volledig transparant zijn
kunnen alle ontwikkelingsprocessen in detail bestudeerd worden (figuur 1). De eitjes zijn
ongeveer 1 millimeter groot en stevig genoeg voor experimentele manipulaties zoals micro-
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Figuur 1. Ontwikkeling van het zebravisembryo. (A) 1-dag-oud embryo in het chorion,
(B) 1-dag-oud embryo na verwijdering uit het chorion, (C) 2-dagen-oud embryo.
injecties en celtransplantaties. De ontwikkeling van het zebravisembryo is uitgebreid beschreven door Chuck Kimmel [2]. Alle patroonvormingsprocessen die een bevruchte eicel
veranderen in een herkenbare vis verlopen tijdens de eerste 24 uur en binnen vijf dagen zijn
alle belangrijke organen aangelegd.
Sequentieanalyse van het zebravisgenoom heeft aangetoond dat de overeenkomst met de
mens en andere gewervelde organismen op DNA-niveau zeer groot is. Bovendien bleken
tal van bij ziekteprocessen betrokken genen geconserveerd te zijn tussen de mens en de
zebravis [3,4]. Enkele voorbeelden zijn het huntingtin-gen dat gemuteerd is bij de ziekte van
Huntington, de presenilin-genen die betrokken zijn bij de ziekte van Alzheimer, de insulineen IA-2 genen die een rol spelen bij diabetes en de dystrophin- en dystroglycan-genen die
bepalend zijn voor spierdystrofie. De grote genetische overeenkomsten samen met de experimentele voordelen van het zebravismodel hebben ertoe geleid dat de ontwikkeling van op
zebravis gebaseerde ziektemodellen in de laatste tien jaar een grote vlucht heeft genomen.
Inmiddels wordt de zebravis dan ook toegepast bij onderzoek naar een grote diversiteit aan
ziekten, waaronder kanker, infectieziekten, spierziekten, botziekten, hart- en vaatziekten,
nierziekten, chronische darmontstekingsziekten en neurologische aandoeningen.
Genetische methoden voor het bestuderen van genfuncties in de zebravis
Het feit dat zebravissen relatief weinig ruimte nodig hebben en het gemak waarmee grote
hoeveelheden embryos’s kunnen worden verkregen, maakt de zebravis bij uitstek geschikt
voor grootschalige genetische studies gericht op de ontdekking van nieuwe genen en het
ontrafelen van genfuncties. Zowel klassieke mutagenese-screeningen (‘forward genetics’) als
knockout-technieken (‘reverse genetics’) worden hierbij toegepast. Genetisch onderzoek in
de zebravis wordt ook in belangrijke mate ondersteund door efficiënte methoden voor het
maken van transgene dieren.
Mutagenese-screeningen
Mutagenese-screeningen (‘forward genetic screens’) zijn gebaseerd op de willekeurige introductie van mutaties in het genoom, waarbij vervolgens wordt gezocht naar nakomelingen
met een veranderd fenotype. Het grote voordeel is dat deze screeningsmethode volledig onbevooroordeeld is en daarmee ideaal voor de identificatie van nieuwe genen. De beperking
is echter dat uitsluitend genen ontdekt kunnen worden die bij mutatie een detecteerbare
verandering van het fenotype opleveren. Daarom zal een gen waarvan de functie gecompenseerd kan worden door een ander gen bij een mutagenese-screening niet gevonden
Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem
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worden. De meest gebruikte mutagenese-methode is chemische mutagenese met N-ethylN-nitroso-urea (ENU). ENU induceert over het algemeen puntmutaties door overdracht
van de ethylgroep naar individuele basen van het DNA, waardoor fouten bij de replicatie
ontstaan. Hoewel ENU-mutagenese zeer efficiënt is, is de kartering van puntmutaties in het
genoom bewerkelijk en kan de positionele klonering van een gemuteerd gen een langdurig
proces zijn. De opsporing van mutaties is eenvoudiger wanneer een insertionele mutagenesemethode wordt toegepast, bijvoorbeeld met behulp van transposons or retrovirale
vectoren. Deze kunnen vervolgens als startpunt dienen voor het sequencen van het gemuteerde gen. De frequentie van insertionele mutagenese is echter een veelvoud lager dan de
frequentie van ENU-mutagenese. De eerste grootschalige ENU-mutagenese-screeningen
in het begin van de jaren negentig hebben geleid tot de karakterisering van honderden
mutaties betrokken bij de patroonvorming van het embryo en bij de ontwikkeling van cellen en organen [5,6]. Dit werk heeft de zebravis definitief als diermodel op de kaart gezet.
Knockout-technieken
De functie van enkele tientallen procenten van alle genen van de mens en andere gewervelde organismen is nog volledig onbekend. Een krachtige manier om genfuncties te
onderzoeken is de specifieke uitschakeling van een gen met behulp van een knockoutmethode (‘reverse genetics’). Voor de laboratoriummuis is een knockout-methode beschikbaar die gebaseerd is op homologe recombinatie in embryonale stamcellen. Helaas is deze
methode nog niet succesvol toegepast in de zebravis. Echter, TILLING (targeting induced
local lesions in genomes) vormt een bruikbaar alternatief [7]. Hierbij worden, net als bij de
hierboven genoemde mutagenese-screeningen, willekeurige mutaties in het genoom aangebracht en wordt vervolgens gericht gezocht naar mutaties die een stopcodon introduceren
in het gen van interesse. Oorspronkelijk werd voor de opsporing van deze mutaties een
techniek toegepast die gebaseerd is op de herkenning van mismatch-hybridisaties. Gezien
de enorme toename van de efficiëntie van DNA-sequencing, is grootschalige sequentieanalyse tegenwoordig de meest toegepaste methode voor de opsporing van knockout-mutaties.
Morpholino-knockdown
Naast het maken van knockout-mutanten zijn er ook methoden ontwikkeld om genfuncties tijdelijk en/of gedeeltelijk uit te schakelen (‘knockdown’). In celculturen en andere
diermodellen zoals Caenorhabditis elegans is RNA-interferentie (RNAi) een veel toegepaste
techniek. Bij RNAi wordt een RNA-sequentie geïntroduceerd die complementair is aan het
uit te schakelen mRNA. Hierdoor wordt een dubbelstrengs RNA gevormd, dat herkend en
afgebroken wordt door het enzym Dicer. De resultaten met RNAi in zebravisembryo’s zijn
niet eenduidig, maar een goed en uitvoerig toegepast alternatief is het gebruik van morpholino’s [8]. Morpholino’s zijn korte synthetische oligonucleotiden (over het algemeen 25
basen lang) waarvan de chemische structuur resistent is tegen afbraak door nucleases. De
sequentie van een morpholino wordt zo ontworpen dat deze complementair is aan de sequentie rond het startcodon van het gen van interesse of aan de sequentie rond een intronsplicingsplaats. Wanneer een morpholino vervolgens geïnjecteerd wordt in een ééncellig
embryo blokkeert het de translatie of de splicing van het betreffende mRNA. Het effect op
het fenotype van het embryo kan beïnvloed worden door de dosis van de morpholino te
variëren. De werkingsduur van morpholino’s verschilt van één dag tot maximaal acht dagen.
Sommige morpholino’s vertonen toxische bijwerkingen of hebben een onbedoeld effect op
een ander gen. Daarom is het van groot belang is om goede controles op de specificiteit
uit te voeren. Desalniettemin is de morpholino-knockdown-techniek een zeer snelle en
effectieve methode om genfuncties te onderzoeken. Een belangrijk voordeel is bovendien
dat door combinatie van morpholino’s ook verschillende genen tegelijkertijd uitgeschakeld
kunnen worden.
Genetische modificatie
Transgenese (het inbrengen van soortvreemd DNA) en cisgenese (het inbrengen van soortZebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem
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eigen DNA) zijn veel gebruikte methoden om de functies van genen te bestuderen. Transgenese wordt tevens gebruikt om nieuwe eigenschappen in een organisme te introduceren.
De meest gebruikte methode voor het genereren van transgene zebravislijnen is microinjectie. Injectie van DNA in een ééncellig embryo geeft een hoge efficiëntie van integratie
(tot tientallen procenten). De resulterende zebravissen hebben dan een mozaïekpatroon
voor het transgen en een percentage van hun nakomelingen zal heterozygoot zijn voor het
transgen. Eén van de belangrijkste toepassingen is het genereren van transgene zebravissen met een reportergen dat codeert voor een fluorescent eiwit [9]. Voor de ontdekking
van het fluorescente eiwit GFP (Green Fluorescent Protein) is in 2008 de Nobelprijs voor
de scheikunde uitgereikt. GFP is afkomstig uit de kwal Aequoria victoria. Inmiddels is een
groot aantal kleurvarianten van GFP ontwikkeld, evenals vormen die chemisch stabieler
zijn. Door het gen voor GFP of een kleurvariant onder de controle van een celspecifieke of
weefselspecifieke promotor te plaatsen, kunnen transgene vissen gemaakt worden waarin
het betreffende cel- of weefseltype fluorescent gemarkeerd is. In de transparante embryo’s
kan de ontwikkeling van GFP-gemarkeerde cellen en weefsels met ongekend detail bestudeerd worden. Het gebruik van induceerbare promotoren maakt het bovendien mogelijk
om de expressie van het transgen op elk gewenst moment in de ontwikkeling aan te zetten.
Het immuunsysteem van de zebravis
Net als bij de mens, bestaat het immuunsysteem van de zebravis uit twee takken: het aangeboren immuunsysteem en het adaptieve (verworven) immuunsysteem [10]. Het aangeboren
immuunsysteem vormt de eerste verdedigingslinie tegen ziekteverwekkers. Het omvat onder andere antimicrobiële stoffen en verschillende fagocyten, cellen die micro-organismen
kunnen opnemen en vernietigen. Deze fagocyten, zoals macrofagen en dendritische cellen,
wekken tevens een ontstekingsreactie op door het uitscheiden van signaalmoleculen, cytokinen en chemokinen. Hierdoor worden andere afweercellen vanuit de bloedbaan aangetrokken, waaronder monocyten, die in de weefsels differentiëren tot macrofagen, en neutrofielen. Als het aangeboren immuunsysteem niet in staat is om een infectie in te perken dan
wordt het adaptieve immuunsysteem geactiveerd, dat een weliswaar latere maar zeer gerichte aanval kan inzetten tegen een specifieke ziekteverwekker. Het adaptieve immuunsysteem
bestaat uit B- en T-lymfocyten. De B-lymfocyten scheiden antilichamen uit, die specifieke
moleculen, antigenen, binden die uniek zijn voor een bepaald micro-organisme. Hierdoor
wordt het micro-organisme direct vernietigd of gemarkeerd voor aanval door andere cellen.
T-lymfocyten herkennen antigenen op de oppervlakte van geïnfecteerde cellen en kunnen
deze cellen direct vernietigen. Na hun activering laten T- en B-cellen geheugencellen achter
waardoor het adaptieve immuunsysteem bij een tweede infectie met hetzelfde micro-organisme veel sneller kan reageren en een blijvende bescherming kan bieden. Het aangeboren
en adaptieve immuunsysteem vullen elkaar perfect aan. Het aangeboren systeem is direct
werkzaam en richt zich vooral op de structurele componenten van micro-organismen die
overeenkomstig zijn tussen verschillende soorten. Daarentegen past het adaptieve systeem
zich aan de ziekteverwekker aan en richt zich juist op de zeer specifieke componenten die
verschillende micro-organismen van elkaar onderscheiden. Het aangeboren immuunsysteem is het oudste systeem en vertoont zelfs grote overeenkomsten tussen ongewervelde en
gewervelde organismen. Het adaptieve systeem is 400 miljoen jaar geleden ontstaan tijdens
de evolutie van de vissen. Behalve de zeer primitieve kaakloze vissen (de prik en de lamprei)
bezitten alle vissen, zowel kraakbeen- als beenvissen, een goed ontwikkeld adaptief immuunsysteem met T- en B-lymfocyten. Wel is het zo dat vissen een minder ver ontwikkeld
lymfestelsel bezitten, zonder lymfeknopen en zonder Peyerse platen in de darm.
Ontwikkeling van het immuunsysteem
Als zebravisembryo’s tussen de tweede en derde dag van hun ontwikkeling uit het eivlies
(chorion) komen, worden ze blootgesteld aan een omgeving die rijk is aan micro-organismen. Op dat moment hebben de embryo’s nog geen adaptief immuunsysteem ontwikkeld
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Figuur 2. Neutrofielen van een 2-dagen-oud zebravisembryo worden massaal aangetrokken
naar het uiteinde van de staartvin na het aanbrengen van een verwonding. De neutrofielen
zijn hier zichtbaar gemaakt met behulp van een histochemische kleuring voor het
myeloperoxidase-enzym waardoor een zwart precipitaat ontstaat.
en zijn ze dus volledig aangewezen op hun aangeboren immuunsysteem. Uit proeven waarbij bacteriën geïnjecteerd worden in 1-dag oude embryo’s blijkt dat embryonale macrofagen al actief bacteriën kunnen opnemen (fagocytose) en dat deze cellen in staat zijn om
een niet-pathogene infectie (bijvoorbeeld E. coli) volledig op te ruimen [11]. Op de tweede
dag van de ontwikkeling is ook een tweede celtype van het aangeboren immuunsysteem
actief, de neutrofielen [12]. Deze cellen zijn herkenbaar aan de expressie van het enzym
myeloperoxidase (mpx) en bij een verwonding van het embryo reageren deze cellen door
onmiddellijke migratie in de richting van de verwondingplaats (figuur 2).
Het proces van hematopoiese, de vorming en ontwikkeling van bloedcellen, is sterk geconserveerd tussen de zebravis en de mens, hoewel de locaties waar de hematopoiese plaats
vindt niet altijd hetzelfde zijn. Tijdens de embryogenese van alle gewervelde dieren, inclusief de zebravis, treden twee golven van hematopoiese op [13]. De eerste golf, die bekend
staat als de primitieve hematopoiese, vindt plaats in de extra-embryonale dooierzak van
zoogdieren en op twee intra-embryonale locaties in de zebravis: de intermediaire celmassa
en het rostrale bloedeiland, die respectievelijk ontstaan uit posterior en anterior mesoderm.
De tweede golf, die bekend staat als de definitieve hematopoiese, begint bij zowel zoogdieren als bij de zebravis in een regio bij de dorsale aorta (de aorta-gonad-mesonephros,
AGM). Later tijdens de embryogenese verplaatst de definitieve hematopoiese zich eerst
naar verschillende tijdelijke locaties [14]. Bij zoogdieren zijn dat de foetale lever en de
placenta en bij de zebravis een hematopoietisch weefsel in de staart vlak bij de urogenitale opening. Vanuit deze tijdelijke locaties koloniseren de immuuncellen vervolgens de
organen waar de hematopoiese uiteindelijk actief blijft tijdens het volwassen leven. Eén
van deze organen is de thymus, waar T-lymfocyten zich ontwikkelen in zoogdieren zowel
als vissen. In zoodieren is het beenmerg de belangrijkste locatie van de ontwikkeling van
andere bloedcellen, inclusief de B-lymfocyten. Bij zebravissen, die geen beenmerg bezitten,
heeft het voorste gedeelte van de nier een belangrijke hematopoietische functie.
Hoewel de eerste precursors van de T-lymfocyten al tijdens de vierde dag van de ontwikkeling van het zebravisembryo gedetecteerd kunnen worden, duurt het enkele weken voordat
het adaptieve immuunsysteem volledig functioneel is [13]. Van deze tijdelijke scheiding van
het aangeboren en adaptieve immuunsysteem kunnen we bij ons onderzoek goed gebruik
maken. Het biedt namelijk de mogelijkheid om de afzonderlijke functies van het aangeboren immuunsysteem te onderzoeken, wat bijvoorbeeld in de laboratoriummuis niet zou
kunnen.
Toll-receptoren
Toll-receptoren (Toll-like receptors, TLRs) behoren tot de familie van zogenaamde patroonZebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem
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herkenningreceptoren (pattern recognition receptors) die essentieel zijn voor de herkenning
van micro-organismen. De Toll-receptoren zijn genoemd naar het eiwit Toll van de fruitvlieg, Drosophila melanogaster. Toll speelt een essentiële rol speelt bij de patroonvorming
van de Drosophila-larve. Later werd ontdekt dat Toll tevens betrokken is bij de afweer van
volwassen fruitvliegen tegen schimmelinfecties. Bovendien werd ontdekt dat zogenaamde
C3H HeJ muizen een mutatie hebben in een gen dat sterk homoloog is met de Toll-receptor van Drosophila. Dit gen bleek te coderen voor een receptor die het lipo-polysaccharide
(LPS) herkent, dat een belangrijke component is van de celwand van gram-negatieve bacteriën. De mutatie in deze receptor leidt aan de ene kant tot een grotere gevoeligheid van
C3H HeJ muizen voor infecties met gram-negatieve bacteriën, maar aan de andere kant beschermt het deze muizen tegen sepsis, de overreactie van het immuunsysteem die optreedt
wanneer LPS direct in de bloedbaan komt. De ontdekking in 1998 van de LPS-receptor,
later TLR4 genoemd, bracht een hernieuwde interesse in het aangeboren immuunsysteem
met zich mee, met name toen duidelijk werd dat het adaptieve immuunsysteem niet kan
functioneren zonder eerst geactiveerd te worden via de Toll-signaalroute [15].
De mens bezit negen functionele Toll-receptoren die elk een verschillende specificiteit hebben voor bepaalde structurele componenten van micro-organismen [16]. Zoals genoemd
herkent TLR4 LPS uit de celwand van gram-negatieve bacteriën. TLR2 vormt complexen
met TLR1 en met TLR6, die lipopeptiden en andere componenten uit de celwand van
gram-positieve bacteriën herkennen. TLR 5 herkent het eiwit flagelline uit de zweepstaart
van motiele bacteriesoorten. Andere Toll-receptoren, waaronder TLR3, TLR7 en TLR8, herkennen enkel- of dubbelstrengsvormen van viraal RNA. Tenslotte, TLR9 herkent ongemethyleerde regio’s van CG-rijk DNA die kenmerkend zijn voor virale en bacteriële genomen.
De herkenning van deze microbiële componenten door Toll-receptoren zet een signaalroute in werking die leidt tot de activering van verschillende processen die betrokken zijn
bij de immuunrespons, waaronder de productie van bacteriedodende, reactieve zuurstofmoleculen en de transcriptie van genen die coderen voor cytokinen die ontstekingsreacties
opwekken en het adaptieve immuunsysteem activeren.
Een fylogenie-reconstructie van de familie van de Toll-receptoren laat zien
dat deze familie sterk geconserveerd
is tussen de mens en de zebravis (figuur 3). De zebravis heeft minstens 17
Toll-receptoren, dus bijna twee keer
zoveel als de mens [17]. Dit is het gevolg van een genoomduplicatie die
heeft plaatsgevonden tijdens de evolutie van de vissen. Hierdoor heeft de
zebravis bijvoorbeeld twee tegenhangers van TLR4, die Tlr4a en b zijn genoemd. In andere gevallen is er na de
genoomduplicatie vermoedelijk weer
één van de gedupliceerde genen verdwenen, zodat er bijvoorbeeld maar
één tegenhanger van TLR3 in het
zebravisgenoom is overgebleven. Wij
hebben laten zien dat alle TLRs van
Figuur 3. Fylogenetische reconstructie
van de Toll-receptoren (TLR’s) van de
zebravis (Z), de koffervis (F), de mens
(H) en de Toll-9-receptor van fruitvlieg.
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de zebravis al tijdens de embryogenese tot expressie komen [18]. Bovendien blijkt de expressie van sommige TLRs induceerbaar te zijn door bacteriële infecties [17].
Om aan te tonen dat de TLR-signaalroute al in het zebravisembryo actief is hebben wij
gebruik gemaakt van de hierboven beschreven morpholino-knockdown-techniek. Allereerst
hebben wij een morpholino gericht tegen MyD88. Dit is een essentieel adaptermolecuul
in de signaaltransductie van bijna alle TLRs. In tegenstelling tot de controlegroep, waren
embryo’s die geïnjecteerd waren met de MyD88-morpholino niet meer in staat om een
niet-pathogene bacteriële infectie op te ruimen. Dit experiment toont dus aan dat MyD88
noodzakelijk is voor de immuunrespons van zebravisembryo’s. Recente morpholino-knockdown-studies in zebravisembryo’s (ongepubliceerde data) hebben tevens laten zien dat de
zebravishomologen van TLR5 (Tlr5a en b) betrokken zijn bij de herkenning van bacterieel
flagelline, evenals TLR5 van de mens. Deze resultaten onderstrepen de bruikbaarheid van
het zebravisembryomodel voor onderzoek naar de signaalroutes van het aangeboren immuunsysteem.
Transgene zebravislijnen voor immunologisch onderzoek
De transparantie van zebravisembryo’s maakt het mogelijk om de ontwikkeling en het
gedrag van immuuncellen zichtbaar te maken in een levend organisme, zonder gebruik
van invasieve technieken [11]. Dit kan met behulp van contrastmicroscopie of met behulp
van fluorescentiemicroscopie wanneer gebruik wordt gemaakt van transgene zebravissen
(figuur 4). In de laatste jaren zijn verschillende zebravislijnen met fluorescent-gemarkeerde
immuuncellen ontwikkeld. Bijvoorbeeld de PU.1-GFP-lijn vertoont specifieke fluorescentie
in de vroege precursors van de macrofagen en neutrofielen in 1-dag oude embryo’s [19].
Daarnaast zijn er transgene lijnen waarin de neutrofielen of een subpopulatie daarvan
fluorescent gemarkeerd zijn [20-22]. Met behulp van deze lijnen kan het proces van acute
inflammatie dat optreedt als reactie op een weefseltrauma in detail worden gevolgd, evenals
de resolutiefase waarin de ontstekingsreactie weer wordt opgeheven. Onderzoek van verschillende groepen heeft aangetoond dat de inflammatie van een verwond embryoweefsel
na 12 tot 24 uur weer is opgelost en dat bij de resolutiefase twee processen een rol spelen:
de geprogrammeerde celdood (apoptose) van neutrofielen en de migratie van neutrofielen
terug naar het bloedvatstelsel van het embryo [20,21]. Een macrofaag-specifieke transgene
lijn bestaat nog niet, maar wij hebben recent nieuwe macrofaag-specifieke genen gekarakteriseerd, waarvan de promotors nu gebruikt kunnen worden voor koppeling aan GFP en het
genereren van een transgene lijn. Zolang een dergelijke lijn nog niet beschikbaar is, kunnen
macrofagen wel eenvoudig zichtbaar gemaakt worden door injectie van fluorescente bacteriën of fluorescente micro-beads. Omdat macrofagen efficiënte fagocyten zijn, raken ze
hierdoor snel fluorescent gelabeld, terwijl de neutrofielen in zebravisembryo’s slechts een
geringe fagocytose-activiteit hebben [22, 23].

Figuur 4. Visualisatie van immuuncellen in zebravisembryo’s door middel van
contrastmicroscopie (A) of fluorescentiemicroscopie (B). (A) Macrofaag (links) en drie rode
bloedcellen in een bloedvat dat over de dooierzak van een 1-dag-oud embryo loopt. (B)
Transgene zebravis met GFP-expressie in het oog en in neutrofielen in de staart van een
3-dagen-oud embryo [22]. De inzet in B toont een detail van de GFP-gelabelde neutrofielen.
De lengtemaat is 10 micrometer.
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De zebravis als model voor onderzoek naar infectieziekten
In de laatste jaren hebben verschillende onderzoeksgroepen gewerkt aan de ontwikkeling
van zebravis-infectiemodellen, met name voor bacteriële en virale infectieziekten [24-26].
Naast de mogelijkheid voor ‘real-time imaging’ van infectieziekten, heeft de zebravis het
grote voordeel dat het model geschikt is voor grootschalige screeningen. Deze screeningen
kunnen gericht zijn op de ontdekking van anti-microbiële stoffen of op de ontdekking van
nieuwe gastheer- of pathogeenfactoren die een rol spelen bij de pathogenese. Volwassen
zebravissen en/of zebravisembryo’s zijn onder andere gebruikt als gastheer voor Listeria
monocytogenes, Streptococcus species, Mycobacterium marinum, Salmonella typhimurium en
Edwardsiella tarda. Bekende bacteriële mutanten die verzwakt zijn in zoogdierenmodellen,
bijvoorbeeld de LPS O-antigen Ra mutant van Salmonella typhimurium, zijn eveneens verzwakt in zebravisembryo’s [27]. Bij een grootschalige screening van meer dan 1000 Streptococcus iniae mutanten werden enerzijds bekende virulentiegenen geïdentificeerd en anderzijds verschillende nieuwe potentiële virulentiefactoren ontdekt, waarmee de kracht van het
zebravismodel voor het ontrafelen van gastheer-pathogeeninteracties werd aangetoond [28].
Mycobacterium-infectie en granuloomvorming
Een van de best bestudeerde gastheer-pathogeeninteracties in de zebravis is de infectie
met mycobacteriën [29]. Bacteriën van het genus Mycobacterium zijn de veroorzakers van
ernstige infectieziekten, zoals tuberculose en lepra. Tuberculose, veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis, eist 2 miljoen doden per jaar en 2 miljard mensen hebben een
zogenoemde latente infectie. Latentie ontstaat doordat mycobacteriën de bijzondere eigenschap hebben om te kunnen overleven in macrofagen. Kenmerkend voor tuberculose is dat deze geïnfecteerde macrofagen gaan samenklonteren en daarbij tevens andere,
niet-geïnfecteerde, immuuncellen aantrekken. Zo vormen zich georganiseerde structuren
van immuuncellen, granulomen, waarbinnen de mycobacteriën tot tientallen jaren kunnen overleven. Zo’n latente infectie kan gereactiveerd worden wanneer er een secundaire
infectie met mycobacteriën optreedt of wanneer het immuunsysteem ernstig verzwakt is,
bijvoorbeeld bij Aids-patiënten. Onderzoek naar Mycobacterium tuberculosis is moeilijk, niet
alleen vanwege het infectierisico, maar ook omdat deze bacterie zeer moeilijk te kweken
is. Onderzoek in zebravis biedt een bruikbaar alternatief. Een natuurlijke pathogeen van de
zebravis is Mycobacterium marinum, die genetisch zeer nauw verwant is aan M. tuberculosis
[30]. Een belangrijk voordeel van M. marinum is dat deze bacterie veel sneller groeit dan M.
tuberculosis. Bovendien is M. marinum veel minder gevaarlijk om mee te werken. Evenals
humane tuberculose manifesteert tuberculose bij de zebravis zich als een chronische ziekte
gekenmerkt door de vorming van granulomen.
Granulomen worden traditioneel beschouwd als afweerstructuren van de gastheer. Echter,
er wordt al lange tijd over gedebatteerd wie er eigenlijk het meest van granuloomvorming
profiteert: de gastheer of de bacterie. Aan de ene kant is granuloomvorming een effectief
middel van de gastheer om de gevaarlijke en persistente mycobacteriën in te perken in een
afgesloten omgeving. Aan de andere kant kunnen mycobacteriën juist effectief van granulomen gebruik maken voor hun overleving en verspreiding. Recent onderzoek van de groep
van Lalita Ramakrishnan (Univ. Washington) met gebruik van het zebravis-infectiemodel
heeft nieuwe aanwijzingen opgeleverd dat granuloomvorming sterk in het voordeel van de
bacterie werkt [31]. Allereerst heeft deze groep aangetoond dat zebravisembryo’s geschikt
zijn om mycobacterium-infecties te bestuderen. Injectie van een kleine hoeveelheid M.
marinum-bacteriën in de bloedbaan van een 1-dag oud embryo leidt binnen enkele dagen
tot de vorming van aggregaten van geïnfecteerde immuuncellen [32]. Omdat bepaalde mycobacterium-genen uitsluitend geactiveerd worden na granuloomvorming, kon aangetoond
worden dat de immuuncelaggregaten in embryo’s inderdaad beschouwd kunnen worden
als beginnende granulomen. Dit was een belangrijke observatie omdat het aantoonde dat
granuloomvorming kan plaatsvinden zonder de functie van het adaptieve immuunsysteem,
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dat in embryo’s van deze leeftijd nog niet ontwikkeld is. De context van het aangeboren
immuunsysteem bleek dus voldoende te zijn voor granuloomvorming, zodat het embryomodel gebruikt kon worden om de rol van granuloomvorming nader te onderzoeken. RD1mutanten van M. marinum, die een defect hebben in een secretiesysteem, bleken verzwakt
te zijn bij infectie van zebravisembryo’s, evenals RD1-mutanten van M. tuberculosis bij de
mens [33]. Door gebruik te maken van de transparantie van de zebravisembryo’s kon geobserveerd worden dat de verzwakte RD1-mutanten geen granuloomvorming bij de gastheer opwekken. Tevens werd waargenomen dat bij een secundaire M. marinum-infectie, de
bacteriën onmiddellijk de reeds bestaande granulomen opzoeken [34]. Vervolgens werd
bestudeerd wat er gebeurt in zebravisembryo’s waarin de ontwikkeling van macrofagen
vertraagd is door uitschakeling van een essentiële transcriptiefactor, PU.1, met behulp van
de morpholino-knockdown-techniek [35]. Hieruit bleek dat macrofagen in eerste instantie
helpen om de groei van M. marinum te beperken, maar dat de macrofagen vervolgens
door de mycobacteriën gebruikt worden voor hun verspreiding naar weefsels. Tenslotte
werd met behulp van een gedetailleerde microscopische analyse van het mycobacteriuminfectieproces in zebravisembryo’s een directe correlatie tussen bacteriële verspreiding en
granuloomvorming aangetoond [31]. Bij elkaar genomen hebben deze experimenten het
idee versterkt dat granuloomvorming uiteindelijk de verspreiding van mycobacteriën meer
bevordert dan dat het effectieve afweerstructuur is. Om meer inzicht te verkrijgen in het
proces van granuloomvorming worden nu in verschillende laboratoria genetische screeningen van enerzijds zebravismutanten en anderzijds bacteriële mutanten uitgevoerd. De
identificatie van mutanten die de granuloomvorming verminderen of juist versterken, is een
krachtige manier om nieuwe gastheerfactoren of bacteriële factoren te ontdekken die een
rol spelen bij granuloomvorming.
Expressiepatronen van genen betrokken bij de immuunrespons
Een ziekteproces, zoals een infectieziekte, gaat gepaard met grote veranderingen op het niveau van genexpressie. Met behulp van microarrays of met nieuwe sequentietechnologieën
is het mogelijk om de expressie van alle genen van een organisme tegelijkertijd in kaart te
brengen. Door middel van microarray-experimenten hebben wij laten zien dat mycobacterium-infectie van zebravissen leidt tot de expressie van diverse genen die homoloog zijn
aan humane immuunresponsgenen, waaronder genen coderend voor transcriptiefactoren,
cytokinen, metalloproteïnases en Toll-receptoren [36]. Daarnaast bleken veel genen geïnduceerd te worden waarvan de relatie met de immuunrespons niet eerder was aangetoond en
die daarom interessante kandidaten voor vervolgstudies zijn. Microarray-analyses worden
nu ook ingezet om de effecten van mutaties die granuloomvorming beïnvloeden, nader te
karakteriseren om zodoende de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan
mycobacterium-pathogenese beter te leren begrijpen.
Farmacologische toepassingen
Zebravissen kunnen eenvoudig blootgesteld worden aan farmaceutica door deze toe te
voegen aan het aquariumwater [37]. Bovendien heeft het gebruik van zebravisembryo’s
het voordeel dat slechts zeer kleine hoeveelheden teststoffen nodig zijn. De embryo’s en
larven zijn klein genoeg (1-3 mm) om te passen in standaard microtiterplaten, waardoor
geautomatiseerde analyses mogelijk worden. Behalve dat de transparante embryo’s zeer
geschikt zijn voor een screening op toxicologische effecten, kan ook gedacht worden aan
de screening van grote collecties van chemische stoffen op farmacologische werking. Bijvoorbeeld, transgene zebravissen met fluorescente neutrofielen zouden toegepast kunnen
worden bij de screening voor anti-inflammatoire farmaceutica [20,21]. In kleinschalige experimenten is al het bewijs geleverd dat een dergelijke aanpak in principe mogelijk is.
Wond-geïnduceerde ontstekingsreacties in zebravisembryo’s konden bijvoorbeeld geremd
worden met corticosteroïden, nocodazole en een caspase-inhibitor [20,38,39]. Om wondgeïnduceerde assays aan te passen tot een efficiënte (‘high-throughput’) screeningmethode
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zouden diverse stappen in de procedure geautomatiseerd moeten worden, waaronder het
sorteren en uitverdelen van embryo’s over microtiterplaten, de verwondingmethode, de
toediening van de chemicaliën en de microscopische beeldanalyse. Een aantrekkelijk alternatief voor wond-inductie van de ontstekingsreactie is het gebruik van zebravismutanten
die een chronische ontsteking vertonen. Bijvoorbeeld, bij de hai1-mutant is het vinweefsel
van embryo’s chronisch geïnfiltreerd met neutrofielen. De beweeglijkheid van neutrofielen
in hai1-embryo’s kon geremd worden met een COX-2-inhibitor, hetgeen aantoont dat deze
mutant geschikt is voor screening van anti-inflammatoire stoffen [40]. Wanneer ook bacteriële infectieprocessen geautomatiseerd zouden kunnen worden, zou het mycobacteriumzebravisembryomodel een zeer efficiënt systeem kunnen vormen voor de screening van
nieuwe antibiotica.
Conclusies
In de afgelopen jaren zijn met succes diverse zebravis-infectiemodellen ontwikkeld, waarbij
karakteristieke kenmerken van de humane pathogenese goed geconserveerd bleken zijn.
Het gebruik van extern ontwikkelende zebravisembryo’s, waarin aangeboren immuniteit
gescheiden is van de adaptieve respons, heeft verscheidene experimentele voordelen. De
kracht van het model ligt met name in de mogelijkheid voor ‘real-time’ visualisatie van
infectieprocessen in transparante embryo’s met detectie van bacteriën and immuuncellen
in verschillende fluorescente kleuren. Bovendien is de zebravis bij uitstek geschikt voor
genetische screeningen om nieuwe immuunfuncties te ontdekken en inzicht te verschaffen
in de mechanismen van gastheer-pathogeeninteracties. Tenslotte is er veel te verwachten
van farmacologische screeningen in zebravisembryo’s, die in potentie de ontwikkeling van
nieuwe farmaceutica aanmerkelijk zouden kunnen versnellen.
De auteur dankt Prof. dr. Herman Spaink en andere collega’s van het Instituut Biologie Leiden voor stimulerende
discussies en dankt Wilbert Bitter en Astrid van der Sar van de Vrije Universiteit Amsterdam voor samenwerking op
het gebied van mycobacterium-infectie. Het onderzoek naar inflammatie en infectie in de zebravis aan de Universiteit Leiden wordt gesubsidieerd door de Europese gemeenschap (projecten ZF-MODELS en ZF-TOOLS) en door
het SmartMix-programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en SenterNovem.
Aanvullende informatie is te vinden op: http://zebrafish.liacs.nl/ en www.zf-models.org/
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IJZER, MEESTER DER METALEN?
door
Prof. dr. R. Boom
Technische Universiteit Delft, Afdeling Technische Materiaalwetenschappen,
en Corus Research, IJmuiden

Dit artikel neemt u mee op een tocht door de wereld van de metalen. De rode draad die
deze tocht geleidt is getrokken van ijzer. IJzer is een materiaal dat zo vanzelfsprekend
aanwezig is dat het pas opvalt als het er niet is.
Zonder ijzer in zijn bloedlichaampjes zou het met de mens slecht gesteld zijn. Immers,
onze zuurstofhuishouding wordt vernuftig geregeld door ijzer: opnemen van zuurstof in
de longen, afgifte van zuurstof op de plaatsen waar dit element nodig is. Een volwassen
mens heeft ongeveer vijf gram ijzer in zijn bloed nodig om dit proces goed te laten verlopen. Voor de totale wereldbevolking van 6 miljard zielen betekent dit een behoefte aan
biologisch ijzer van 30 miljoen kilogram ofwel 30.000 ton. Industrieel wordt wereldwijd
meer dan een miljard ton ijzer per jaar gemaakt. De staalindustrie zou aan een kwartier
ruimschoots genoeg hebben om de hele behoefte aan biologisch ijzer voor de mensheid
te produceren!
Opmerkelijk is dat bij de bereiding en raffinage van ijzer als metaal het element zuurstof
een allesoverheersende rol speelt. Zoals uit het volgende duidelijk zal worden, is zuurstof
daarbij zowel aartsvijand als boezemvriend van ijzer.
Wat is een metaal?
Wij kennen op aarde ruim 100 verschillende chemische elementen (onlangs is element
nummer 112 ontdekt), waarvan 73 vallen in de klasse van metalen.
Voor een definitie van een metaal vallen we terug op de natuurkunde. Een atoom bestaat
uit een kern met protonen en neutronen, met daaromheen cirkelend elektronen. Bij een
bepaald element hoort een vast aantal protonen, in neutrale staat heeft een atoom evenveel negatief geladen elektronen als positief geladen protonen. Laten we als voorbeeld
ijzer nemen, dat heeft 26 protonen en in neutrale toestand dus ook 26 elektronen. De
meest voorkomende isotoop van ijzer telt 30 neutronen. Het atoomgewicht of relatieve
atoommassa van ijzer is dan 26 + 30 = 56.
Metalen zijn elementen waarvan de atomen in de gecondenseerde vorm, hetzij in vaste
of vloeibare toestand, hun valentie-elektronen delen met elkaar. De gedeelde elektronen
worden vrije of geleidingselektronen genoemd, de gezamenlijke pot heet de geleidingsband. De vrije elektronen verlenen het element de specifieke metallische eigenschappen.
Als een elektrische spanning wordt aangelegd over een stuk metaal gaan de vrije elektronen bewegen: dat maakt een metaal tot een elektrische geleider. Als aan één kant van
een stuk metaal de temperatuur wordt verhoogd willen de geleidingselektronen subiet de
warmte verdelen - dat verklaart de eigenschap van goede warmtegeleiding.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 15 december 2008.
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Een nadeel van de vrije elektronen is dat zij de doorgang van licht afschermen, en dus is
een metaal ondoorzichtig. Elk voordeel heeft zo zijn nadeel. De oorzaak is dat de vrije elektronen gaan trillen in het wisselende elektrische veld van de invallende lichtstraal. Daarbij
wordt energie in alle golflengten geabsorbeerd waardoor het metaal ondoorzichtig wordt.
Bovendien zenden de trillende elektronen licht uit en produceren zo een spiegelend effect, meestal grijs ‘metallisch’ maar bij goud en koper geelachtig.
Niet-metalen zoals zuurstof en chloor gedragen zich veel minder solidair: de elektronen
die bij hun individuele atoom horen houden ze voor zichzelf óf worden bij een verbinding
volledig geruild voor extra bindingsenergie. Ook in combinaties met metalen gedragen
zij zich zo, met als gevolg dat metaaloxides en metaalchloriden geen enkele metallische
eigenschap hebben.
Metaal-metaal reacties
Chemici weten goed te voorspellen hoe twee verschillende niet-metalen of een metaal en
een niet-metaal met elkaar reageren. Wat er gebeurt als men twee verschillende metalen
bij elkaar brengt en laat reageren, is echter veeleer een vraag voor metallurgen of metaalkundigen dan voor chemici.
De metallurgen hebben heel lang gebruik gemaakt van vuistregels als het ging om reacties
tussen verschillende metalen. Het product van een dergelijke reactie heet een legering. Het
blijkt namelijk dat metalen mooie verbindingen zoals AuCu3 of NiAl of PtZr2 kunnen vormen maar tevens genoegen kunnen nemen met mengsels in uiteenlopende verhoudingen
van de uitgangsmetalen. Sommige metalen lossen volledig in elkaar op, andere metalen
verzetten zich hardnekkig tegen mengen en vormen in de legering eilandjes waarin je de
oorspronkelijke metalen nog duidelijk herkent. De vuistregels gelden voor klassen van
metalen en het atomaire volume van de metalen speelt daarin een belangrijke rol. Zij
voorspellen redelijk goed wanneer metalen niet met elkaar willen legeren, maar slaan de
plank vaak mis in het geval dat metalen juist wel willen legeren. Soms past metaal A met
een groot atoomvolume beter bij metaal B met een klein atoomvolume, maar soms heb je
ongeveer gelijke volumina nodig om een mooi geordend legeringskristal te maken.
Als twee metalen een verbinding vormen of in elkaar oplossen doen ze dat alleen als de
energie van de legering lager is dan de gewogen som van de energieën van de uitgangsmetalen. De kunst is dus de vormingswarmte of mengenergie van de legering uit te rekenen
en die te vergelijken met de beginenergie van de zuivere constituerende metalen. Als je dat
kunt, kun je het legeringsgedrag van metalen voorspellen.
Het Miedema-model van legeringen
Omstreeks 1970 ontwikkelde prof. Andries Miedema aan de Universiteit van Amsterdam
een empirisch model, het macroscopisch atoommodel, om het legeringsgedrag van metalen te beschrijven. Sleutelbegrip in het model is de vormingswarmte van de legering en
omdat het specifiek om metalen gaat moeten de geleidingselektronen wel een doorslaggevende rol spelen. Legeren is schematisch aangegeven in figuur 1. Een legering A-B wordt
gemaakt door de atomaire cellen van de zuivere uitgangselementen te nemen en ze in
de legering te plaatsen. Die atomaire cellen worden voorgesteld als kleine blokjes met de
eigenschappen van een macroscopisch stuk metaal, dus ook met behoud van de originele
ladingverdeling van de elektronen. De vorm van de cellen wordt iets anders om de hele
ruimte in de legeringsstructuur te vullen maar zolang het atomaire volume niet verandert
is het effect op de energie te verwaarlozen.
De warmte-effecten komen dan van de noodzakelijke wijziging van de ladingverdeling op
die plaatsen waar de atoomsoorten A en B aan elkaar grenzen. Allereerst is er het effect
van het verschil in chemische potentiaal voor elektronen, F *, zoals die geldt voor de zuivere metalen A en B. De elektronen zullen bij voorkeur daarheen gaan waar de chemische
potentiaal gunstiger is en derhalve zal zo’n verschil tot een verlaging van de energie leiden.
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Legeren
van metalen

Figuur 1. Basis van het Miedema-model voor het legeren van metalen.
Een tweede bijdrage aan de vormingswarmte vindt zijn oorsprong in de discontinuïteit
van de dichtheid van de elektronen, nWS, aan het grensvlak tussen ongelijksoortige atomen.
Dit verschil in dichtheid D nWS leidt tot een positieve bijdrage in de legeringswarmte. Immers, de oorspronkelijke dichtheid in de metalen A en B was zo gekozen dat een energieminimum werd bereikt: elke verandering zal dus tot een energievergroting leiden. In
wiskundige termen uitgedrukt zijn de bijdragen te schrijven als kwadratische termen. In
zijn oervorm ziet de formule die de vormingswarmte DH van een legering A-B beschrijft er
als volgt uit, met P en Q empirische constanten:

D H = -P(D F *)2 + Q(D nWS )2
Veel werk is gestopt in het verzamelen van thermodynamische gegevens over legeringen en
in het vinden van de beste waarden voor de parameters F * en nWS voor de zuivere metalen.
De beste waarden voor de empirische constanten P en Q zijn bepaald aan de hand van
experimentele waarden voor de legeringswarmte.
Met behulp van de oerformule is een heldere scheiding te maken tussen A-B systemen die
wel of niet met elkaar willen legeren. Als D H negatief is dan zal er een legering bestaan, is
D H positief dan lukt het legeren niet.
Aanvankelijk ontmoette het Miedema-model veel scepsis: vakgenoten konden niet accepteren dat steeds kleinere brokjes metaal, tot op atomaire schaal, nog steeds de eigenschappen van het macroscopische metaal zouden vertonen. Anno 2008 zouden zij verwijzen
naar de afwijkende materiaaleigenschappen op nano-schaal die de fysica telkens weer verbazen. Weldra bleek echter de voorspellende kracht van het model ‘verbluffend groot’ [1].
Het model was in staat tot kwantitatieve voorspellingen van warmte-effecten bij legeren,
zoals de oploswarmte van metaal A in metaal B, de mengwarmte van A en B, oppervlakteenergie effecten bij legeren en van de energie van lege plaatsen in het kristalrooster van
een legering (zogenaamde vacatures). Ook bleek het mogelijk amorfe structuren na legeren te voorspellen. De houding van de vakgenoten veranderde langzaam maar zeker. In
1980 ontvingt Miedema de Hewlett Packard Europhysics Prize, gevolgd door de Hume
Rothery Gold Medal in 1981. Het verschijnen van het boek Cohesion in Metals: Transition
Metals in 1989 [2] was een doorbraak.
Productie van metalen
De productie van metalen op wereldschaal is samengevat in tabel 1. Het is duidelijk dat
de productie van ijzer en staal in tonnen gemeten (ruim 1,4 miljard ton in 2007) de totale
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Tabel 1 Wereldproductie van metalen in 2006
De ‘groten’ (x 1000 ton)
ijzer en staal
aluminium
koper
zink
mangaan
lood
chroom
silicium

1 124 000
33 994
17 328
10 667
7 600
8 039
5 200
5 600*

De ‘kleintjes’ (x 1000 ton)
nikkel
magnesium
tin
titaan
(x 1 ton)
zilver
goud

1363
704
350
150**
18 934
2 469

* 2005
** schatting

productie van alle andere metalen in de wereld ruimschoots overtreft. Aluminium volgt op
afstand met 2,5 % van het jaarlijks geproduceerde gewicht aan ruwstaal. Men schat dat van
het beroemdste metaal in de wereld, goud, in totaal 150.000 ton gedolven is. Niet meer
dan één zesde daarvan is verloren gegaan. Van de resterende 125.000 ton ligt 33.000 ton
in voorraad bij banken. Circa 87.000 ton is gebruikt in munten, wordt gedragen als sieraad
of wordt particulier bewaard als staaf.
Bereiding en raffinage van ijzer
IJzer komt op aarde veelvuldig voor als ijzererts, als verbinding met zuurstof, als pyriet
gebonden aan zwavel (‘fool’s gold’) en sporadisch als metaalkorrels tussen basalt in vulkanisch gesteente. IJzer als metaal wordt ook gevonden in meteorieten, meestal samen met
nikkel.
Om ijzer te onttrekken uit ijzererts moet zuurstof losgemaakt worden uit het ijzeroxide.
Dat gebeurt door koolstof op een hoge temperatuur in contact te brengen met ijzererts in
een hoogoven. Bij de reactie die dan plaatsvindt voert koolstof de zuurstof af in de vorm
van koolmonoxidegas, CO, of kooldioxidegas, CO2. De reactie verloopt doordat er energiewinst optreedt.
IJzererts wordt voorbewerkt tot pellets, hard
150ºC
gebakken knikkers, of
tot sinter, ertskoek.
Deze agglomeraten worden eventueel samen
met stukerts boven in de
hoogoven gestort.
De koolstof wordt in
1100ºC
de vorm van kooks
toegevoegd via de top
1450ºC
van de hoogoven of als
poederkool ingeblazen
met hete wind onder in
de oven (figuur 2). De
wind levert de zuurstof
voor de verbranding en
1500ºC
een deel van de benodigde warmte. Om ongewenste elementen zoFiguur 2. Schematische doorsnede door een hoogoven met
als zwavel uit de kolen
temperaturen en reacties.
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Figuur 3. Stappen in de bereiding van ijzer en staal.
te binden, worden slakvormende grondstoffen toegevoegd, zoals kalk. In totaal zijn dus
nodig: een sinterfabriek, eventueel een pelletfabriek, kooksovens, kolenmaalinstallaties,
windverhitters en hoogovens (figuur 3).
Een hoogoven functioneert het best als die op volle capaciteit ongestoord produceert.
Op basis van gegevens uit 2005 van 100 hoogovens wereldwijd, is Hoogoven 6 van Corus
in IJmuiden, een van de twee ovens die daar nog staan, in 2007 uitgeroepen tot beste
hoogoven ter wereld.
Van ijzer naar staal
Het vloeibare ruwijzer dat onder uit de oven wordt getapt bevat 4,5% koolstof, 0,5% silicium, enige tienden procenten mangaan, soms wat titaan, en altijd fosfor en zwavel.
Gestold is het in deze samenstelling zeer bros en uitsluitend geschikt om gietstukken te
maken. Voor andere toepassingen moet het ijzer worden geraffineerd in de staalfabriek.
Zwavel wordt grotendeels verwijderd uit het ruwijzer door inblazen van calciumhoudende
stoffen zoals kalk of carbide, of door inblazen van magnesium metaal. Zwavel bindt zich
aan calcium of magnesium en komt terecht in de slak die op het ijzer drijft. De slak wordt
mechanisch verwijderd van het metaalbad.
In de staalfabriek wordt het ontzwavelde ruwijzer, samen met zo’n 20 gewichtsprocent
schroot, in een groot vat gegoten, de converter. Vervolgens wordt zuivere zuurstof op het
mengsel van ruwijzer en schroot geblazen om de elementen koolstof, silicium, titaan en
fosfor te oxideren. De koolstof verdwijnt als een mengsel van koolmonoxide en kooldioxide uit de converter; dit gas wordt opgevangen om te dienen als brandstof. Silicium, titaan
en fosfor worden gebonden als oxiden en komen als een slak op het metaalbad drijven.
Om deze oxiden te binden wordt gebrande kalk toegevoegd. Zou men dit niet doen, dan
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zou het gevormde siliciumdioxide de vuurvaste bemetseling van de staalconverter onmiddellijk aantasten.
Bij deze verbrandingsprocessen komt zeer veel warmte vrij, die voor een groot deel wordt
gebruikt om het toegevoegde ‘oud ijzer’ te smelten. Het proces wordt zo gestuurd dat de
gewenste eindtemperatuur (tussen 1640 en 1690°C) binnen enkele graden nauwkeurig
wordt behaald. Het gewenste koolstofgehalte bij het einde van het blaasproces dient binnen enkele honderdsten van procenten ingesteld te worden.
Voor het meten van temperatuur en koolstofgehalte maakt men gebruik van een zogeheten
sublans. Dit is een met water gekoelde lans met een meetkop die enkele minuten voor het
einde van de blaasperiode wordt neergelaten in de converter. Op grond van de meting
kan men extra koelmiddel (bijv. schroot) toevoegen zodat het gewenste eindpunt in het
temperatuur/koolstofdiagram binnen het gewenste venster komt te liggen (figuur 4).

Figuur 4. Temperatuur versus koolstofgehalte tijdens de conversie van ijzer in staal, met effect
van meting van de samenstelling via een sublans (bron: Danieli-Corus).
Staal is kampioen in het hergebruik, in recycling. Afgezien van het gebruik in de staalconverter, is voor het omsmelten en raffineren van schroot de elektro-oven ontworpen. Via
koolstofelektroden wordt een sterke stroom door het schroot geleid waardoor het oude
metaal tot smelten wordt gebracht. Om de snelheid van het proces te verhogen en de raffinage te verbeteren, worden in moderne ovens koolstofpoeder en zuurstofgas ingeblazen
en gasbranders ingezet. Wereldwijd wordt steeds meer staal via deze route vervaardigd,
onder andere bij NedStaal in Alblasserdam.
Bereiding en raffinage van aluminium
De grondstof voor de aluminiumbereiding is bauxiet dat is gezuiverd tot aluinaarde, Al2O3.
Slechts de helft van het bauxiet blijft over, de rest is moeilijk hanteerbaar afval. Het verdrinIJzer, meester der metalen?
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Figuur 5. Principe van een elektrolysecel voor de fabricage van aluminium.
gen van zuurstof uit het oxide door een reactie met koolstof, zoals in de hoogoven, lukt
alleen bij onwerkbaar hoge temperaturen boven 2000°C. Elektrolyse lukt beter: een proces
waarbij aluinaarde door middel van een elektrische stroom ontleed wordt in metallisch
vloeibaar aluminium en zuurstof. De stroom in de cel wordt toegevoerd via koolstofanoden, waarbij de koolstof gebruikt wordt om de vrijgekomen zuurstof te binden tot kooldioxide (figuur 5). De celtemperatuur is 960°C, het ideale werkpunt voor het elektrolyt. De
ovens worden in lange rijen in serie geschakeld, waarbij een grote stroom gunstig is voor
het energieverbruik. Men werkt met stromen tussen 100 kA en 300 kA, afhankelijk van het
ontwerp van de cel en de rangschikking van de cellen onderling. Aldel in Delfzijl heeft
in totaal 348 ovens, opgesteld in vier lange rijen. Dit schetst meteen het karakteristieke
probleem van de primaire aluminiumbereiding: het zeer grote aantal kleine eenheden, in
tegenstelling tot de weinige zeer grote eenheden bij de productie van ijzer. Het meten van
een groot aantal procesparameters bij de elektrolysecellen is problematisch omdat van
elke sensor en meeteenheid er honderden nodig zijn - volstrekt anders dan bij de ijzerbereiding waar men met zeer geavanceerde meettechnieken het procesverloop kan volgen.
Het geproduceerde aluminium wordt regelmatig uit de cellen gezogen en in grote voorraadovens verzameld. Na eventuele zuivering worden legeringselementen toegevoegd zoals mangaan, magnesium, zink, silicium en koper. De legering is dan klaar om afgegoten
te worden in palen of plakken.
Bereiding en raffinage van magnesium
Magnesium wordt net als aluminium geproduceerd via een elektrolyseproces (figuur 6)
met als grondstof voorgezuiverd magnesiumchloride, dat in grote hoeveelheden in zeewater aanwezig is. Dit chloride is tevens het elektrolyt. Er is geen goed bruikbaar zoutmengsel
waarin magnesiumoxide oplost, dus een magnesiumvariant van de ‘aluinaarde in kryoliet’
route zoals bij aluminium werkt niet. Er treden complicaties op omdat de elektrolyt MgCl2
zwaarder is dan het gevormde vloeibare magnesium. Bovendien verdwijnt chloor als gas
uit het proces, dat niet in contact mag komen met het vrijgemaakte magnesium. Met
vernuftige membraanconstructies worden gas en metaal gescheiden. De cellen werken bij
circa 700°C.
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Figuur 6. Principe van een elektrolysecel voor de fabricage van magnesium.
Bereiding en raffinage van titaan
Titaan komt veel voor in de aardkorst, vooral als oxide. Extractie van het metaal is moeilijk, omdat titaanoxide erg stabiel is. Het oxide wordt eerst omgezet in TiCl4 dat daarna
metallothermisch wordt gereduceerd tot titaan. De reactie wordt in het meest toegepaste
Krollproces uitgevoerd in een hermetisch gesloten stalen drukvat waarin vóór het sluiten
magnesium-metaal wordt ingebracht dat als reductiemiddel dient. Als de temperatuur
wordt opgevoerd tot 900°C smelt het magnesium en verdampt gedeeltelijk. Dan wordt
gasvormig TiCl2 ingeblazen en er begint onmiddellijk een exotherme reactie waarin magnesiumchloride gevormd wordt. Uiteindelijk blijft metallisch titaan in sponsachtige vorm
over dat na afkoelen met geweld uit het vat moet worden verwijderd. Het magnesiumchloride kan via elektrolyse weer worden omgezet in magnesium-metaal voor hergebruik in
het proces. Titaan heeft een grote chemische affiniteit voor koolstof, zuurstof, stikstof en
waterstof. Omgaan met vloeibaar titaan vraagt dan ook zeer zorgvuldig werken.
De plaats van metalen in de moderne maatschappij
Lijdt de mensheid aan metaalmoeheid? Beseft en waardeert men de rol van metalen nog
wel? De vraag stellen is hem beantwoorden: neen, metalen worden als een gegeven beschouwd. Materialen leveren alleen stukjes in de wetenschapsbijlagen van de dagbladen
als ze onder de noemer ‘nieuw’ vallen. Veelal betreft het dan functionele materialen, materialen die een bepaalde interessante eigenschap hebben. Elektrisch zijn dat bijvoorbeeld
stroomversterking, halfgeleiding of supergeleiding bij lage temperaturen. Magnetisch zijn
dat permanent ferromagnetisme of paramagnetisme. Optisch gaat het om functionele eigenschappen zoals lichtgeleiding, kleuraanpassing, schakelbare spiegeleigenschappen of
lichtversterking. Structureel zijn interessante eigenschappen het vormgeheugen en metastabiele of amorfe variaties op de evenwichtsstructuur.
Sterkte, vervormbaarheid, taaiheid bij lage temperaturen, bestand zijn tegen vermoeiing,
lasbaarheid, hardheid, corrosievastheid, oppervlakteveredeling door aanbrengen van deklagen, resistentie bij hoge temperaturen, betrouwbaarheid, verkrijgbaarheid en prijs per
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kilogram, zijn eigenschappen die de pers niet halen. Toch gaat het juist daarom bij een
grote groep metalen die toegepast worden in de transportsector, de bouw, de civiele techniek, de offshore en mijnbouw, of voor huishoudelijke apparaten of verpakkingen. IJzer en
staal zijn toonaangevend in deze markten, aluminium is een snelle volger. De markt hecht
vooral aan een lage en voorspelbare prijs voor metalen.
In welk metaaltijdperk leven we nu?
Een duidelijk antwoord op deze vraag is er niet. Tegen het eind van de negentiende eeuw
was ijzer op zijn hoogtepunt met als trots bewijs de Eiffeltoren, gemaakt van ijzer. Bedoeld
als tijdelijk demonstratieobject tijdens de wereldtentoonstelling in Parijs (1887-89), nu
symbool van die stad. Op dezelfde tentoonstelling stond een giet- en smeedijzeren huis als
toonbeeld van het vakmanschap van de ijzerbereiders en smeden in de Oeral. Het is nu te
bewonderen in het stadsmuseum van Jekaterinburg (figuur 7).

Figuur 7. Giet- en smeedijzeren huis, nu in het stadsmuseum van Jekaterinburg, Rusland.
Staal is een ijzerlegering met weinig koolstof, vervormbaar en sterk. In de negentiende
eeuw werden processen ontwikkeld waarmee men op grote schaal staal kon bereiden uit
ijzer. De Brit Sir Henry Bessemer (1813-1898) heeft hier pionierswerk verricht. Het was
niet langer de smid die door vernuftig spelen met zijn smidsvuur, koolstof en water de
eigenschappen van het basismateriaal ijzer naar zijn hand zette. Grote fabrieken met een
keten van installaties bleken in staat betrouwbare kwaliteit te leveren in enorme hoeveelheden voor een ongekend lage prijs. Ongemerkt ging omstreeks 1900 de IJzertijd over in
het Staaltijdperk (figuur 8). Als we anno 2008 de Eiffeltoren zouden bouwen met de sterke
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Figuur 8.
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Figuur 9. Groei van de
staalproductie 19502007, in miljoen ton
(bron: IISI/WSA).

staalsoorten die nu beschikbaar zijn zou het gewicht slechts een derde zijn van wat het
nu is! In de twintigste eeuw groeide de staalproductie dan ook snel, vooral na de Tweede
Wereldoorlog. Figuur 9 illustreert dit.
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In de vorige eeuw is de dominante positie van staal meermalen aangevallen. De opkomst
van de kunststoffen, de plastics, werd door de staalindustrie als een enorme bedreiging
gezien. Plastisch, verwerkbaar bij lage temperaturen, zeer eenvoudig vorm te geven door
spuitgieten, niet roestend en leverbaar in een groot kleurenscala. Inderdaad is staal in
sommige toepassingen, zoals emmers voor huishoudelijk gebruik, geheel verdrongen door
kunststoffen. De houdbaarheid en de duurzaamheid in het gebruik bleken echter alras een
probleem en de gevreesde totale overwinning van kunststoffen op staal is uitgebleven. In
de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam technische keramiek op als het materiaal van
de toekomst - een nieuwe bedreiging voor metalen. Maar ook de gevreesde substitutie van
vooral staal door keramiek heeft niet plaatsgevonden. Er ligt echter een nieuwe bedreiging
vanuit de metalen op de loer.
De aanval van de lichte brigade
IJzer heeft twee grote problemen: ijzer roest en ijzer is zwaar. Het roestprobleem is aan te
pakken door het staaloppervlak te bedekken met metallische deklagen (zink, tin) en/of
met polymeren. Op een nieuwe auto geeft men eenvoudig tien jaar garantie tegen roestvorming. Het soortelijk gewicht van ijzer is echter een natuurgegeven. IJzer is een zwaar
constructiemateriaal vergeleken met hout en polymeren, maar ook onder de metalen is
ijzer en dus staal relatief zwaar. Andere constructiemetalen zoals aluminium, magnesium
en titaan hebben een natuurlijk voordeel doordat ze aanmerkelijk lichter zijn dan ijzer.
Aluminium was het eerste metaal dat deze eigenschap uitbuitte in de strijd om een plaats
op de materialenmarkt. De eigenschappen in het gebruik waren echter niet goed bekend
en ervaring met verbinden en vervormen moest worden opgebouwd. De groei van de
luchtvaart was hier de drijvende kracht: veel kennis over de toepassing van aluminium is
verworven in ontwikkelingen voor de vliegtuigindustrie en later ook de ruimtevaart.
In de bouw- en constructiesector is aluminium vooral daar ingevoerd waar sterkte en
duurzaamheid geboden zijn in combinatie met een laag soortelijk gewicht. In de verpakkingsmarkt voor conserven, bier en frisdranken was staal het enige metaal, totdat men
drankenbusjes van het lichtere aluminium ging maken.
Het succes van aluminium als licht constructiemateriaal, gepaard aan de behoefte aan
voertuigen die minder energie gebruiken, leidde in 1997 tot een publiciteitsstunt van Audi.
Op de Autoshow in Frankfurt werd de nieuwe A2 geïntroduceerd: een fraaie personenauto
vrijwel geheel van aluminium. Een enorme bedreiging van de plaats van staal in deze
veeleisende en prestigieuze markt. Eerst waren al de kunststof bumpers verschenen ter
vervanging van een traditioneel sterk stukje staal met goede oppervlakte-eigenschappen
zodat er een mooie chroomlaag op kon worden aangebracht, en toen kwam aluminium.
Audi, overtuigd van zijn materiaalkeuze, adverteerde met de leuze: het einde van het stalen
tijdperk. In de ogen van Audi begint het aluminiumtijdperk in 1997.
Het keizerrijk slaat terug
Het antwoord van de staalindustrie loog er niet om. Onder auspiciën van het International
Iron and Steel Institute (IISI – nu World Steel Association) werd een consortium gevormd
van 33 staalbedrijven van over de gehele wereld, dat samen met Porsche Engineering het
Ultra Light Steel Automotive Body (ULSAB) project opzette en uitvoerde. In een volledig
nieuw ontwerp van de kernconstructie (de zogenaamde body-in-white) van een middenklasse-auto werd de materiaal- en toepassingskennis van de staalindustrie gecombineerd
met het ontwerptalent van Porsche. Het resultaat was 25 % lichter dan het uitgangspunt,
geheel uitgevoerd in staal en conform alle eisen van stijfheid, veiligheid en comfort. Bovendien was de prijs nauwelijks hoger dan bij het conventionele ontwerp.
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Figuur 10. Positie van moderne staalsoorten in een diagram van rek versus treksterkte; elk
ellipsvormig gebied vertegenwoordigt een bepaalde staalsoort.
Een echte ‘ULSAB-auto’ is nooit gemaakt, maar het project had laten zien dat veel voordeel te behalen is door de eigenschappen van materialen toe te snijden op de beoogde toepassing en door onderdelen op slimmer manier te ontwerpen. Daarmee gaf het
ULSAB-project een belangrijke impuls aan de ontwikkeling van staalsoorten die het mogelijk maken met minder materiaal toch te voldoen aan de basiseisen van de auto-industrie:
een onberispelijk oppervlak, een hoge weerstand tegen indeuken en een optimale bescherming van de inzittenden in geval van botsingen.
Materialen op maat
Bedrijven die een vooraanstaande positie in profijtelijke markten willen innemen blijven
voortdurend nieuwe materialen ontwikkelen om nog beter te voldoen aan de behoeften
van die markten. In de aluminiumindustrie betekent dat vooral het spelen met het gehalte
aan belangrijke legeringselementen zoals silicium, magnesium en mangaan [3]. Bij staal is
het de microstructuur die de uiteindelijke mechanische eigenschappen bepaalt, waarbij
het vooral gaat om vervormbaarheid en sterkte. De microstructuur wordt enerzijds bepaald
door de chemische samenstelling (gehalte aan koolstof en toeslagelementen zoals mangaan, silicium, niobium, vanadium en nikkel) en anderzijds door de procesinstellingen bij
de bewerkingen die het staal in de vaste fase ondergaat.
Het resultaat van de inspanningen van de metaalkundigen zijn ‘families’ van staalkwaliteiten met uiteenlopende sterkte en vervormbaarheid. Daarbij ging het tot zo’n tien jaar
geleden veelal om ofwel een steeds betere vervormbaarheid bij een aanvaardbare sterkte,
ofwel een steeds grotere sterkte (figuur 10). Van recenter datum zijn de inspanningen, met
als drijvende kracht het streven naar lichtere autoconstructies, staalsoorten te maken die
èn goed vervormbaar èn behoorlijk sterk zijn. Deze staalsoorten staan tegenwoordig bekend onder de verzamelterm AHSS (advanced high strength steels) [4].
Het gevolg van deze ontwikkelingen is dat het aantal verschillende staalsoorten en vooral
ook het aandeel van nieuwe staaltypen in het totaal de laatste jaren enorm toegenomen.
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Meester der metalen
Wie (er) werkelijk op let, ziet staal in vele varianten om zich heen. Maar dat zich in het
laatste kwart van de vorige eeuw ook andere materialen – met lichte metalen en kunststoffen voorop – zich een vaste plaats in het dagelijks leven hebben verworven, valt niet te
ontkennen. Toch onderscheidt staal zich van alle andere materialen door zijn onmisbaarheid. Want ook al zijn emmers tegenwoordig van kunststof en vliegtuigen van aluminium
– om ze te maken zijn stalen werktuigen onontbeerlijk. Het is trouwens maar goed dat
landingsgestellen van vliegtuigen niet van aluminium zijn...
Verlagen CO2 uitworp: het zwaard van Damocles
Op de langere termijn is er één grote bedreiging van de hegemonie van staal in de metalenwereld: de CO2-problematiek die tot het broeikaseffect leidt. De bereiding van ijzer
uit ertsen in hoogovens leidt onvermijdelijk tot productie van CO2. Het omsmelten van
schroot in elektro-ovens vraagt energie die in veel gevallen wordt opgewekt onder uitstoten
van CO2. Wereldwijd is de staalproductie verantwoordelijk voor 6% van de CO2-uitstoot
door menselijk handelen; gemiddeld komt bij productie via de hoogovenroute per ton
staal 2,2 t CO2 vrij, voor de elektrostaalroute is dit getal 0,5 t CO2 /t staal.
Zich wel bewust van deze bedreiging heeft de Europese staalindustrie het initiatief genomen tot het omvangrijke ULCOS (Ultra-Low CO2 Steelmaking) project dat in 2050 moet
leiden tot 50% minder uitstoot van CO2 bij de fabricage van staal uit erts in vergelijking
met de beste referentie in 2004, toen het project begon. Alle grote Europese staalproducenten nemen aan dit project deel, samen met toeleveranciers, universiteiten en kennisinstituten [5].
De aluminium industrie heeft eveneens een CO2-probleem. Vervangen van de koolstof
anode in de primaire aluminium cel door een inerte anode is hier de oplossing, die echter
nog veel onderzoek en zeer zeker veel geld zal vergen.
De internationaal gevoelde noodzaak om de CO2-uitworp van de industrie te verlagen
hangt dus als een zwaard van Damocles boven de metalenwereld.
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EIWITTEN: STRUCTUUR EEN FUNCTIE GEVEN
door
Mw. prof. dr. T.K. Sixma
Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam

Inleiding
Voor biomedische onderzoekers zijn dit spannende tijden. Nieuwe technieken geven een
scala aan nieuwe mogelijkheden. Zo is enkele jaren geleden de volledige volgorde van het
DNA in het menselijke genoom bekend geworden. Deze informatie is voor alle biomedische onderzoekers van belang. De DNA-volgorde vertelt welke aminozuren de eiwitten
in de cel bevatten. Echter, zij vertelt niet de structuur van de eiwitten: hoe de aminozuren
zich opvouwen tot het eiwit en hoe dat eiwit werkt. Met behulp van structuuronderzoek
kunnen wij dit wel zichtbaar maken en hiermee het functionele onderzoek een belangrijke
impuls geven.
Wij bestuderen de structuur en functie van eiwitten. De ruimtelijke structuur van eiwitten,
ketens van aminozuren die zich opvouwen tot een driedimensionaal pakketje. Onze fascinatie met eiwitstructuren is makkelijk uit te leggen. Een plaatje zegt meer dan duizend
woorden: de ruimtelijke structuur vertelt veel over een eiwit. Wij zijn in staat die ruimtelijke
plaatjes te maken en dat laat ons alle atomen in het eiwit zien (figuur 1). Maar we willen
meer, we willen die structuur een functie geven: gebruiken om meer te weten over eiwitten,
hoe individuele eiwitten hun functie in de cel en in het organisme vervullen, hoe ze de
machines en de regelneven van de cel zijnen de organisatie van de cel in handen hebben.

Figuur 1. Representaties
van eiwitstructuren

We bepalen zo’n eiwitstructuur door met röntgenstralen naar het eiwit te kijken (Drenth;
Rhodes, 2006). De röntgenstralen hebben een golflengte die kleiner is dan de afstand tussen twee atomen en dat maakt het mogelijk individuele atomen onderscheiden. Voor röntgenstralen bestaan geen lenzen en daarom kunnen we van de verstrooide golven slechts
de intensiteit meten en niet de fase. Dit betekent dat we een deel van de informatie
missen en niet in één keer een plaatje van het eiwit kunnen maken. Gelukkig zijn er een
aantal verschillende kunstgrepen mogelijk waardoor het uiteindelijk meestal wel lukt. Die
kunstgrepen zijn soms technisch lastig en ze kosten altijd tijd en materialen. Een ander en
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misschien nog wel groter probleem van röntgenstralen is dat ze schade toebrengen aan
het object waar we naar kijken. Dit betekent dat we het signaal over veel eiwitten moeten
uitsmeren. In de praktijk gebeurt dat door een eiwit te laten kristalliseren. Daar rangschikken vele miljoenen eiwitten zich netjes in drie dimensies en dit versterkt het afgebogen
röntgensignaal dusdanig dat we voldoende signaal meten, het gemiddelde van miljoenen
eiwitten. De röntgenstructuurbepaling geeft als resultaat de positie van alle atomen in het
eiwit, ongeacht hoe groot het eiwit is.
Kristallisatie
Om te kunnen kristalliseren, laten we een oplossing van het eiwit een beetje indrogen
en soms zal er dan netjes een kristal groeien, als suikerkristallen uit een oververzadigde
suikeroplossing. Door toevoegingen en variatie in temperatuur en concentratie kunnen
we de kans op kristallisatie vergroten. Dit vergt veel variatie en dus ook veel eiwit. Eiwit
overexpressie is een belangrijk deel van het werk en variatie van de precieze lengte kan
helpen om beter kristalliserend eiwit te krijgen. Pipetteerrobots zijn hierbij behulpzaam: efficiënter, beter reproduceerbaar, vooral beter in staat om met kleine volumes te werken: we
kunnen experimenten op nanoliterschaal opzetten. Nu we langzamerhand aan steeds grotere en ingewikkelder complexen gaan werken wordt dat steeds belangrijker. Om de best
mogelijke röntgendata te krijgen maken we gebruik van de meeste intense röntgenbundels.
Deze worden geproduceerd door een bepaald soort deeltjesversnellers (synchrotrons),
bijvoorbeeld de ESRF in Grenoble. Dit is een dure technologie, waar wij dankzij internationale samenwerkingen gelukkig voldoende toegang toe hebben. Continue investeringen
zijn essentieel: de levensduur van een goede bundel en bijbehorende apparatuur is helaas
beperkt door de schade die de straling zelf aanricht.
Als de kristallisatie en structuurbepaling lukt, is dat prachtig, maar helaas wil niet elk
eiwit kristalliseren. Als een eiwit te flexibel is, of niet homogeen, dan lukt de kristallisatie
niet. Een groot deel van ons onderzoek is daarom gericht op het maken van de eiwitten,
maar ook op het leren kennen van de eiwitten waaraan we werken: we gebruiken een serie
biochemische en biofysische methoden om meer te weten van onze eiwitten: hoe groot
ze zijn, hoe stabiel, hoe actief, met wie ze complexen maken en onder welke omstandigheden, wanneer ze actief zijn en hoe actief, waar dat van afhangt en hoe dat gaat (zie bijv.
Minor, 2007). We kijken naar grootte door naar de verstrooiing van licht te kijken. Als je
dat vanuit verschillende hoeken doet meet je de statische lichtverstrooiing. Deze is een
maat voor de waterverplaatsing van het eiwit, die evenredig is met de exacte massa van
het eiwit. Niet zo interessant voor een los eiwit, want daar weten we uit de aminozuur
volgorde al hoe groot het moet zijn, maar wel interessant als het gaat samenklonteren tot
bijvoorbeeld dimeren of tetrameren, of nog belangrijker, als we kijken naar eiwitten in
complexen. In het laatste geval kunnen we dan ook uitrekenen hoeveel exemplaren van
elk eiwit samen het complex vormen. Door deze metingen te koppelen aan een zuiveringssysteem waar we op grootte scheiden, kunnen we een goed overzicht krijgen van de
verschillende toestanden waar een eiwitcomplex in kan voorkomen. Vervolgens kunnen we
ook kijken in die complexen hoe de twee eiwitten aan elkaar binden. Dit kan bijvoorbeeld
door plasmon resonantie, waar we een eiwit koppelen aan een chip met een goudlaagje.
Ook hier spelen bijzondere vormen van lichtweerkaatsing een rol, die een maat zijn voor
een binding aan het oppervlak. Zo kunnen we naar binding zelf kijken, maar ook inzicht
krijgen in de snelheid, de kinetiek van dit proces: hoe snel bindt iets en hoe snel laat het
weer los. Dit geeft informatie over de dynamica van het systeem. Met een complementaire
techniek kijken we naar de hoeveelheid warmte die vrij komt bij de binding van twee moleculen. Dat is een prachtige methode omdat hij direct naar de interactie kijkt. Deze warmte
is direct gerelateerd aan de enthalpie van de binding, een belangrijke thermodynamische
parameter. Als je vervolgens steeds meer van een van de partners toevoegt kun je een
bindingscurve berekenen en daarmee ook andere thermodynamische parameters, zoals
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de entropie van de binding bepalen. Dat zijn niet alleen stoere termen, maar ze vertellen
ook wat het belangrijkste aspect aan binding is: het directe contact dat we als enthalpie
meten of aanpassingen in de structuur die we als entropie zien. Met die kennis weet je beter wat er zal gebeuren als je bijvoorbeeld iets verandert aan een van beide componenten.
En ook of het nuttig is om ze samen te kristalliseren. We willen ook weten of de eiwitten
actief zijn: kunnen ze een bepaalde chemische reactie katalyseren, kunnen ze hun cellulaire bindingspartner activeren, kunnen ze DNA of andere eiwitten herkennen en binden.
Dergelijke functionele experimenten zijn van belang om het eiwit te leren kennen en om
beter te kunnen kristalliseren.

Figuur 2. Interactie is de
basis van eiwitfunctie

Functie
Deze experimenten leveren echter ook een basis voor ons begrip van de functie. Wat is
die functie die eiwitten hebben? Eiwitten zijn de regelneven van de cel: ze geven signalen
door, ze versnellen reacties, ze zorgen voor de energievoorziening, ze waarschuwen en
ze zorgen voor de voortplanting, de celdeling. Er is niets bureaucratischer dan een cel:
begrijpen hoe de feedbackmechanismen werken, waar de controle zit en wie wat doet en
waarom is belangrijk. Maar hoe doen ze dat? In sommige gevallen door een chemische
reactie te versnellen, te katalyseren, door iets te maken of af te breken. Maar veel van die
signalen worden doorgegeven door binding, door interactie van eiwit met eiwit, van eiwit
met DNA of met andere stoffen (figuur 2). Veel van de experimenten die ik net beschreven
heb leggen daarom een basis voor het begrip van de functie. Wij onderzoeken een deel
van dit bureaucratische proces, de afspraken en regels die gelden en proberen de onderliggende structuren herkennen. Dit is van belang, want het zijn deze mechanismes die mis
gaan bij kanker: in de kankercel kloppen die feedbackmechanismes niet meer, ontspoort
het proces en gaat de cel groeien waar hij dat niet moet doen. De bureaucratie ontspoort
en is niet langer functioneel.
Die cellulaire bureaucratie wordt voor een belangrijk deel gereguleerd door kleine chemische veranderingen in eiwitten. Een bekend voorbeeld hiervan is de fosforylering, waar
een fosfaatgroep aan het eiwit zorgt dat het al of niet een bepaalde activiteit gaat uitvoeren. Met fosfaat kan het eiwit bijvoorbeeld binden aan een partner, een chemische reactie
uitvoeren of zich naar de kern verplaatsen waar het een nieuwe functie heeft. De kinases
die het fosfaat aan een eiwit hangen en de fosforylases die het er weer afhalen, horen zo
tot de best bekende regelneven in de cel. Er zijn meer van dit soort regulatieprocessen
bekend, zoals de binding van een acetylgroep, een methylgroep of een suiker. Het is nu al
duidelijk dat ieder van deze modificaties, deze chemische veranderingen, een aantal cellulaire processen reguleert, maar eerlijk gezegd verwacht ik dat we slechts het topje van de
ijsberg zien en dat in de komende jaren zal blijken dat elk van deze modificaties een nog
veel groter aandeel innemen in de cellulaire regulatie dan nu duidelijk is.
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Ubiquitine- en SUMO-modificatie
Een groep van modificaties waar het belang al wel duidelijk is, zijn hele bijzondere, de
ubiquitine- en de SUMO-modificatie (Small Ubiquitine-like Modifier) (Geiss-Friedlander
and Melchior, 2007; Pickart, 2001). In dit geval gaat het niet om een kleine chemische
groep zoals een fosfaat of een methylgroep, maar hier wordt een heel eiwit aan een specifiek aminozuur, lysine, in een ander eiwit gehangen. Het eiwit kan ook zichzelf nog
binden op een aantal verschillende plekken en daardoor lange, al dan niet vertakte, ketens
vormen. Zo’n ubiquitine-signaal kan verschillende dingen betekenen. Ubiquitine-ketens
die onderling verbonden zijn door Lysine48- of Lysine29-bindingen, zorgen ervoor dat
het target wordt afgebroken. Aangezien bijvoorbeeld de celdeling geregeld wordt door
de tijdelijke aanwezigheid van eiwitten, is de precieze en tijdsgebonden afbraak van de
betrokken eiwitten essentieel voor een correct verloop van dit proces. De eiwitten die
zorgen voor die ophanging van het ubiquitine, de ubiquitine conjugerende eiwitten, zijn
hier dus van groot belang. Ze worden zelf dan ook weer geactiveerd door kinases, die fosfaatgroepen aan hen ophangen: een duidelijk staaltje van de eerder genoemde cellulaire
bureaucratie. Een enkele ubiquitine aan een eiwit, de mono-ubiquitine, dient echter vaak
als signaal dat door andere eiwitten herkend wordt. Zij hebben een domeintje, een stuk
eiwit, dat specifiek in staat is een mono-ubiquitine te herkennen, terwijl een ander deel
het target herkent. Pas met ubiquitine is de binding van het target sterk genoeg om een
nieuw proces op gang te helpen. Ubiquitine functioneert daar dus als een vlaggetje om
te zeggen ‘hier ben ik’ voor het partnereiwit, om zo nieuwe processen in de cel te starten.
Het SUMO eiwit, dat sterk op ubiquitine lijkt, heeft een andere functie. Samen met Frauke
Melchior en Andrea Pichler in Göttingen en Wenen, heeft Puck Knipscheer laten zien dat
SUMO de enzymatische functie van een aantal eiwitten kan beïnvloeden (Knipscheer et
al., 2008; Knipscheer et al., 2007; Pichler et al., 2005). Zij heeft hier mooi structuurwerk
aan gedaan, maar in dit geval zegt het plaatje alleen dat het target door binding van
SUMO niets verandert (Pichler et al., 2005). Eigenlijk dus dodelijk saai voor de structuurbioloog: we zien immers graag verschillen, maar omdat we in de functie zijn geïnteresseerd, is een dergelijk resultaat toch wel nuttig om te weten. Het gebrek aan structuur
maakte namelijk duidelijk dat we verder moesten zoeken. Dankzij een combinatie van
biochemische experimenten, de lichtverstrooiing en recente plasmon resonantie data zijn
we er uiteindelijk in geslaagd om helder te maken hoe die SUMO het eiwit dan wel remt,
namelijk door in de weg te zitten bij de binding aan een ander eiwit. Wij denken dat dit
een trend is: SUMO werkt vaak doordat het zijn targeteiwit hindert in de functie en zelden
als vlaggetje voor een partner.
Om zo’n klein ubiquitine-eiwit op te hangen, te conjugeren, zijn 3 eiwitten nodig, de E1,
de E2 en de E3. De E1 activeert, de E2 verzorgt de binding en de E3 helpt om het target

SUMO

SUMO

S

S

SUMO E1

SUMO E2

SUMO
E3
SUMO E2
SUMO

Figuur 3. Het proces van ubiquitine- en SUMO-conjugatie verloopt chemisch hetzelfde.
Hier zijn de stappen voor SUMO conjugatie aangegeven. Er is slechts een enkel E2 eiwit
voor SUMO, Ubc9.
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te herkennen. Er is maar 1 E1 voor ubiquitine, maar er zijn wel 35 E2’s in onze cellen en
het aantal E3’s is nog onbekend, maar zou wel eens in de honderden kunnen lopen. Veel
van deze E3’s bestaan zelf uit complexen van meerdere eiwitten. De chemische reactie
waarmee de ubiquitine aan zijn targeteiwit wordt geconjugeerd, verloopt steeds hetzelfde
en hoewel SUMO zijn eigen set enzymen kent is de chemische reactie identiek. Wij zijn
geïnteresseerd in de specificiteit die bepaalt welk eiwit wordt gemodificeerd en hoe snel,
waar en met welk type ketens. Wij proberen te begrijpen hoe dit geregeld wordt door de
structuren van de eiwitten te bepalen, individueel, maar vooral als complex. Daarnaast
kijken we ook naar de snelheid van de reacties, om te begrijpen wat hiervoor belangrijk is.
Zo heeft Puck Knipscheer in een serie analyses laten zien hoe de E2 voor SUMO, het
eiwit Ubc9, zelf door SUMO gereguleerd kan worden (zie fig. 3) (Knipscheer et al., 2008;
Knipscheer et al., 2007). We wisten natuurlijk dat de E2 met SUMO moest reageren, de
zogeheten thioester moet maken. Deze plaatst hij op het ‘target’eiwit. Zij kon aantonen dat
Ubc9 zelf ook een target voor SUMO kan zijn en dat dit van belang is voor de efficiëntie
van sumoylering van verschillende targets: sommige worden sneller herkend door het
gesumoyleerde Ubc9, andere juist langzamer. Daarnaast heeft zij ook een kristalstructuur
kunnen bepalen met een niet-covalent gebonden SUMO. Dit bleek weer op een andere
plaats te binden. Door de structuur goed te bestuderen kon zij specifieke mutaties voorspellen die alleen een effect op deze binding hadden. Hiermee kon zij laten zien dat deze
niet-covalente binding van belang is voor SUMO-ketenvorming op verschillende targeteiwitten. Met deze structuren (figuur 4) kon zij dus laten zien hoe de functie van het SUMO
E2 op diverse wijzen door SUMO zelf aangepast en gemoduleerd kan worden.

Figuur 4. Ubc9 (zwart) met drie
SUMO-moleculen (grijs). Model
opgebouwd vanuit verschillende
kristalstructuren. Twee SUMOmoleculen reguleren het proces van
sumoylering van een targeteiwit
(Knipscheer et al., 2008; Knipscheer
et al., 2007) met een 3de SUMO
(onderaan, model op basis van
Eddins et al., 2006).

Acetylcholine-bindend eiwit (AChBP)
Structuren hebben ook een andere belangrijke functie: ze geven aan hoe de atomaire
interactie van de eiwitten is met kleine chemische moleculen die mogelijk als medicijn
kunnen dienen. Ze leggen uit welke interacties voor de binding van belang zijn en waar
de kleine moleculen veranderd kunnen worden om tot een betere binding of een meer
medicijnachtig gedrag te komen. De moleculaire medicijnen, ontwikkeld tegen subtypes
van eiwitten bieden belangrijke perspectieven. In het volgende voorbeeld is ons onderzoek
met name van belang voor de zoektocht naar nieuwe geneesmiddelen.
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Signalen in het brein worden doorgegeven als elektrische stroompjes in het zenuwstelsel.
Het open- en dichtzetten van ionenkanalen in het pre- en postsynaptische membraan is
daarvoor van essentieel belang. Een belangrijke subklasse van ionenkanalen zijn de cysloop receptoren, een klasse van eiwitten waardoor het elektrische stroompje opgewekt
kan worden in antwoord op binding van een neurotransmitter. Tot deze familie horen de
nicotinerge acetylcholine receptoren (nAChR), maar ook sommige GABA en de 5HT3
serotonine-receptor.
Deze receptoren zijn farmacologisch zeer belangrijk, omdat ze bijvoorbeeld betrokken zijn
bij pijn, angst en verslaving aan bijv. alcohol. De benzodiazepines, zoals bijv. valium, werken op de GABA receptor, terwijl de nAChR van belang is voor de verslaving aan nicotine
en roken. Medicijnen tegen deze klasse van eiwitten hebben dan ook allerlei toepassingen:
als spierverslapper bij operaties, als hulpmiddel bij de bestrijding van angst of pijn, als
positieve beïnvloeding van gemoedstoestand, hulp bij sommige vormen van epilepsie en
ziekte van Alzheimer en als antibraakmiddel tijdens chemotherapie.
Deze klasse van ionenkanalen functioneert doordat een chemische stof, een ligand, aan
het eiwit bindt en zorgt voor een conformatie-verandering, waardoor een porie in het
trans-membraandeel zich opent, zodat een ionenstroompje kan lopen. De vraag hoe het
ligand bindt en hoe het kanaal opent, heeft lang de aandacht getrokken. Uitgebreide mutagenese en crosslinking studies toonden wel zes ‘loops’ aan die van belang waren voor
de ligandherkenning. Een kristalstructuur zou hierbij behulpzaam kunnen zijn, maar tot
op heden is het niemand gelukt een hoge resolutie structuur te maken van een intacte
receptor, of het vijfvoudige ligandbindende domein (Sixma and Smit, 2003).
Een grote stap voorwaarts kwam toen Guus Smit (Vrije Universiteit, Amsterdam) een eiwit
isoleerde uit slakkenhersenen dat grote gelijkenis vertoont met het nAChR ligandbindende domein, maar dat geen transmembraan domein bezit (Smit et al., 2001). Het werd
daarom acetylcholine bindend eiwit of AChBP genoemd. Guus Smit en John van der Oost
realiseerden zich dat dit eiwit zeer geschikt was voor kristallografische structuurbepaling.
Het is Katjusa Brejc in mijn groep gelukt hiervan een eerste kristalstructuur te bepalen

Figuur 5. Nicotine
gebonden aan AChBP,
model voor de nicotine
receptor.
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(Brejc et al., 2001), gevolgd door vele structuren met liganden door anderen (Bourne et
al., 2005; Celie et al., 2005a; Celie et al., 2005b; Celie et al., 2004; Hansen et al., 2005;
Talley et al., 2008). Deze structuur was een ware eye-opener, omdat duidelijk werd hoe de
verschillende ‘loops’ inderdaad bij elkaar komen om het ligand te binden. De structuur
maakte nu echter duidelijk hoe deze binding in zijn werk gaat. Structuren met nicotine en
een acetylcholine homoloog maakten vervolgens in detail duidelijk waar deze nicotinerge
agonisten inderdaad binden. Zoals u kunt zien, kijken we dan naar de precieze contacten
van het nicotine molecuul aan het eiwit (figuur 5). Het nicotine maakt een paar korte
contacten (waterstofbruggen) en het wordt ‘ingepakt’ in de eiwitomgeving. Met deze gedetailleerde kennis is het mogelijk om voorspellingen te doen voor nieuwe interacties. Om
vervolgens te kunnen kijken hoe de antagonisten werken, hebben we gebruikt gemaakt van
een conotoxine (Celie et al., 2005a; Dutertre et al., 2007; Ulens et al., 2006). Deze kleine
peptides uit een slak hebben een opmerkelijk hoge affiniteit voor specifieke subtypes van
receptoren. De structuur van het complex van conotoxine PnIA met AChBP was het eerste
receptor-complex voor deze farmacologisch interessante moleculen (Celie et al., 2005a).
Ondertussen blijkt dat we het eiwit ook kunnen gebruiken om nieuwe liganden te vinden.
Enerzijds wordt in bindingsstudies gekeken of AChBP bindt aan een serie verschillende
moleculen. Als er goede binding is, kan gekeken worden of deze nieuwe moleculen ook
aan de echte nAChR receptoren binden. Op dergelijke wijze kon een nieuw conotoxine
met bijzonder nicotinerge subtypenspecificiteit geïdentificeerd worden. Anderzijds kunnen we in samenwerking met de groep van Iwan de Esch op de VU computerprogramma’s
gebruiken om series moleculen in de computer in de bindingsplaats van AChBP te ‘docken’. Moleculen die daar goed lijken te binden worden dan echt getest op binding aan
AChBP en vervolgens op binding aan de echte nicotine receptor (Ulens et al, in press).
Een deel van deze tekst is in iets bewerkte vorm eerder verschenen als oratie bij de aanvaarding van een bijzonder
hoogleraarschap aan het Erasmus MC, Rotterdam.
Mailadres: t.sixma@nki.nl.
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Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld
door
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Influenza A virussen komen primair voor bij vogels, maar worden van tijd tot tijd ook
vanuit dit reservoir naar zoogdieren, waaronder de mens, overgedragen. Naast influenza A
virussen kennen we ook influenza B en C virussen. De influenza B virussen komen vrijwel
alleen bij de mens voor en veroorzaken doorgaans een relatief mild beeld van wintergriep.
Influenza C virussen daarentegen komen bij mensen en varkens voor en veroorzaken bij
de mens slechts een verkoudheid. Er zijn drie verschillende vormen van influenza bij de
mens: wintergriep, vogelgriep en pandemische griep.
De wintergriep komt in onze gematigde klimaatzone elk jaar wel in het najaar of in de
wintermaanden voor. Het ziektebeeld kenmerkt zich in het algemeen door een plotseling
optreden van een combinatie van de volgende symptomen: hoge koorts, hoesten, keelpijn,
ontstoken slijmvliezen van de luchtwegen, spier- en gewrichtspijn, koude rillingen en algehele malaise. In de meeste gevallen is bedrust voor een dag of vijf aangewezen, waarna het
meestal nog één tot twee weken duurt voordat men geheel is opgeknapt. Vooral mensen in
de zogenaamde risicogroepen hebben een verhoogde kans om complicaties op te lopen.
Hiertoe behoren mensen met chronische hart- en vaatziekten, chronische luchtwegaandoeningen, diabetes mellitus, chronisch nierfalen, mensen met een slecht functionerend
afweersysteem en tenslotte ook alle mensen boven de leeftijd van 60 jaar. Naar schatting
overlijden in Nederland jaarlijks tussen 1000 en 3000 mensen aan de directe of indirecte
gevolgen van influenza. Het gaat hierbij vooral om mensen in de risicogroepen. Daarom
wordt aan hen dan ook jaarlijks vaccinatie tegen wintergriep aangeboden.
Vogelgriep is een zelden voorkomend ziektebeeld bij de mens. Dit wordt veroorzaakt door
infectie met een vogelgriepvirus dat in de voorkomende gevallen doorgaans direct van
vogels op de mens wordt overgedragen. Deze infectie wordt dan vervolgens niet of niet
efficiënt van mens op mens overgedragen, waardoor het inderdaad tot sporadische infecties beperkt blijft. De symptomen van vogelgriep bij de mens kunnen, mede afhankelijk
van het virus dat de infectie veroorzaakt, variëren van mild en bijvoorbeeld beperkt tot de
slijmvliezen rond het oog, tot zeer ernstig en dodelijk. Zo hebben we in 2003 in Nederland
ca. 90 gevallen gehad van infectie met het zogenaamde H7N7 virus, bij pluimveehouders,
ruimers en anderen die direct bij het ruimen van met dit virus besmet pluimvee betrokken
waren. Dit virus veroorzaakte grote sterfte onder pluimvee en in totaal moesten ca. 30 miljoen kippen en kalkoenen worden geruimd. Alhoewel het merendeel van de infecties bij
de mens mild verliep, met ontsteking van de oogslijmvliezen als belangrijkste symptoom,
kwamen toch ook ernstiger influenza-achtige ziektebeelden voor en is zelfs een dierenarts
aan een longontsteking, veroorzaakt door dit virus, overleden. Hierbij dient vermeld te
worden dat aan allen die bij de ruiming van pluimvee waren betrokken preventief behandeling met het antivirale middel oseltamivir werd aangeboden. Dit was niet het geval bij
de dierenarts, die slechts korte tijd op een besmet bedrijf aanwezig was geweest.
Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Kennismakingslezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 16 januari 2009.
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In 1997 was door ons voor de eerste maal aangetoond dat een voor vogels zeer gevaarlijk
H5N1 influenzavirus ook bij de mens een dodelijke infectie kan veroorzaken. Het virus
werd in grote hoeveelheden in de longen van een overleden jongetje in Hongkong aangetoond. Nadat in Hongkong in totaal zes van de 18 met dit virus geïnfecteerde mensen waren overleden en bekend was geworden dat vrijwel al deze mensen contact met pluimvee
hadden gehad, werd besloten om alle levende vogels die op de markten van Hongkong
worden verhandeld, te ruimen. Direct hierna werden inderdaad geen gevallen van deze
infectie meer bij de mens in Hongkong gezien. Dit bevestigde eveneens het aanvankelijk
vermoeden dat dit H5N1 virus niet – of in ieder geval niet efficiënt - van mens op mens
werd overgedragen. Vanaf 2003 zijn soortgelijke H5N1 virussen van pluimvee met enige
regelmaat bij de mens gevonden. Dit beperkte zich niet tot Zuidoost-Azië, maar het virus
verspreidde zich geleidelijk naar het westen, waarbij sterfte onder pluimvee door infectie
met dit virus geleidelijk in het Midden-Oosten, Europa en uiteindelijk ook in Afrika werd
waargenomen. Sporadische, veelal fataal aflopende infecties werden met enige regelmaat
bij de mens gevonden en uiteindelijk zijn meer dan 400 gehospitaliseerde gevallen gerapporteerd, van wie meer dan 60% kwamen te overlijden. De grote vrees bestond dat dit virus
uiteindelijk toch zo zou veranderen dat het wel efficiënt van mens op mens overdraagbaar
zou worden. Immers een virus dat zo veel sterfte veroorzaakt en zich over de wereld zou
gaan verspreiden zou tot een ware pandemische catastrofe kunnen leiden.
In de afgelopen eeuw zijn we drie maal geconfronteerd met een wereldwijde uitbraak van
griep bij de mens: pandemische influenza. In 1918 werd de wereld getroffen door de zogenaamde ‘Spaanse griep’ die zo`n 50 miljoen mensen wereldwijd het leven kostte. In 1957
en 1968 waren het respectievelijk de ‘Aziatische griep’ en de ‘Hongkong griep’ die beide
‘slechts’ één tot enkele miljoenen slachtoffers eisten. Al deze virussen waren afkomstig uit
de dierenwereld. Het virus van de ‘Spaanse griep’ was waarschijnlijk een vogel-influenzavirus dat via varkens bij de mens was terechtgekomen, terwijl de andere twee virussen
mengvormen van een vogel-influenzavirus en een zoogdier-influenzavirus waren.
De vraag rijst natuurlijk of we in deze eeuw en het huidige millennium ook weer met
influenzapandemieën te maken zullen krijgen en, wellicht nog belangrijker, in hoeverre
we er ons op kunnen voorbereiden. We weten inmiddels dat aan het begin van het jaar
2009 een pandemie veroorzaakt door een H1N1 virus afkomstig van varkens in Mexico
voor het eerst de kop heeft gestoken en zich vervolgens inderdaad over de gehele wereld
is gaan verspreiden.
De ernst van deze Mexicaanse grieppandemie lijkt vooralsnog enigszins mee te vallen.
Hij is op dit moment (september 2009) echter nog in volle gang en het is moeilijk te
voorspellen hoe ernstig hij uiteindelijk zal blijken te zijn en hoeveel slachtoffers hij uiteindelijk zal maken. Belangrijk is dat we ons door de dreiging die uitging van het H5N1
vogelgriepvirus, in Nederland goed op een pandemische uitbraak van influenza hebben
voorbereid. Een goed surveillancesysteem is in Nederland door het Nationaal Influenza
Centrum geïnstalleerd. Bij de eerste introducties van het Mexicaanse griepvirus konden in
het begin alle gevallen worden opgespoord en behandeld met antivirale middelen. Aanvankelijk werden ook alle contacten van deze patiënten behandeld. Geleidelijk aan bleek
het ondanks dat het in de zomer gebeurde, onmogelijk om alle gevallen op te sporen
en werd het in Nederland ook niet noodzakelijk geacht om patiënten zonder onderliggend lijden te behandelen. Voor een derde deel van de Nederlandse bevolking waren uit
voorzorg antivirale middelen opgeslagen, zodat in ieder geval daaraan geen gebrek zou
ontstaan als het op grotere schaal nodig zou zijn. Inmiddels zijn we aan het begin van
het normale wintergriepseizoen beland. Op het zuidelijk halfrond hebben we gezien dat
de normale wintergriepvirussen grotendeels het veld hebben moeten ruimen voor het
pandemische Mexicaanse griepvirus. Voldoende vaccins zijn inmiddels besteld om de
gehele bevolking te vaccineren tegen het Mexicaanse griepvirus en de verwachting is dat
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in oktober 2009 de eerste miljoenen doses beschikbaar zullen komen. Besloten is om in
Nederland vooralsnog de klassieke risicogroepen voor influenza, zwangere vrouwen (2de
en 3de trimester) en gezondheidswerkers tegen het Mexicaanse griepvirus te gaan vaccineren. Tevens zullen de risicogroepen tegen wintergriep worden gevaccineerd. Of uiteindelijk
de gehele Nederlandse bevolking inderdaad zal worden gevaccineerd, is op dit moment
nog niet duidelijk en zal mede afhangen van de ernst van het ziektebeeld dat door dit
virus wordt veroorzaakt in de komende maanden. Het is wellicht eveneens te overwegen
om het eventueel te verwachten overschot aan bestelde vaccins te delen met landen waar
men door een te late of in het geheel afwezige bestelling van pandemisch vaccin zelfs de
risicogroepen niet kan vaccineren. Kortom, pandemische voorbereidingen in Nederland
zijn mede door de vogelgriepdreiging optimaal geweest en het is te verwachten dat als
het Mexicaanse griepvirus niet zal muteren tot een ernstiger of voor antivirale middelen
ongevoelige vorm, we deze dreiging althans in Nederland goed het hoofd kunnen bieden
met een relatief geringe ziektelast en een relatief gering aantal sterfgevallen.
Voor verdere informatie: ‘101 vragen & antwoorden over griep’. Ab Osterhaus en David de Pooter,
Elsevier Gezondheidszorg Maarssen 2009. ISBN 978 90 352 3120 7
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MOLECULAIRE PALEONTOLOGIE:
MOLECULEN UIT EEN VER VERLEDEN
door
Prof. dr. ir. J.S. Sinninghe Damsté
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), Texel, en Universiteit Utrecht

Inleiding
Afzettingsgesteenten vormen een archief van het vroegste leven op aarde in de vorm van
gepreserveerde fossielen. We kennen allemaal de voorbeelden van botten van dinosaurussen en afdrukken van bijzondere planten. Daarnaast zijn er microfossielen, vaak afkomstig
van eencellige plantjes of dieren, die een schat aan informatie met zich mee dragen. Hiermee kunnen paleontologen de evolutionaire geschiedenis van het leven reconstrueren.
Helaas is hun werkgebied beperkt tot die organismen die fossiele resten achter laten.
In het vakgebied van de moleculaire paleontologie bestuderen we een andere vorm van
fossielen: de chemische of moleculaire fossielen. Dit zijn specifieke organische verbindingen die voorkomen in sedimenten. Deze kunnen worden gerelateerd aan specifieke
organismen en geven informatie over fysische, chemische of biologische processen tijdens
de afzetting. Het bestuderen van de fossiele organische moleculen is één van de weinige
manieren om informatie over microben, zoals (cyano-)bacteriën, archaea, microalgen en
eencellige heterotrofe eukaryoten, uit het verleden te verkrijgen.
In het vervolg zal blijken hoe we de resten van de celmembraan van koudwater-archaea
(minuscule organismen, kleiner dan 1 µm, die gedurende de laatste 100 miljoen jaar wijd
verbreid in de oceaan voorkomen) kunnen gebruiken om vroegere zeewatertemperaturen
en daarmee klimaatveranderingen te reconstrueren.
We weten nog maar heel weinig van de microbiële diversiteit in de oceaan. Een van de
grootste verassingen van de laatste tien jaar is dat elke liter zeewater 1 tot 100 miljoen
archaea bevat. Archaea lijken uiterlijk op bacteriën maar zijn genetisch niet verwant en
onderscheiden zich ook door een ander celmembraan en vormen daarmee het derde
domein van het leven (figuur 1). Archaea werden oorspronkelijk gedacht alleen in extreme
milieu’s voor te komen. Zo leven hyperthermofiele archaea bij temperaturen boven de
zestig graden Celsius. Acidofielen gedijen bij hoge zuurgraad, halofielen leven in een zeer
zoute omgeving en methanogenen groeien in zuurstofloze milieus. Vanwege deze eigenschappen die mogelijk op de condities van de vroege aarde zouden lijken en vanwege hun
visuele gelijkenis met bacteriën werden ze oorspronkelijk archaeabacteriën of oerbacteriën
genoemd. De schematische stamboom van het leven (zie figuur 1) laat echter zien dat
archaea niet als de voorloper van de bacteriën gezien kunnen worden.
Archaea in de oceaan
Begin jaren negentig van de vorige eeuw kwamen de eerste aanwijzingen dat het domein
Archaea niet alleen extremofiele organismen omvat, maar ook archaea die onder ‘nor-
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Figuur 1. Schematische stamboom van het leven gebaseerd op de sequenties van het
ribosomale RNA gen. Uit deze boom volgt de indeling van het leven in drie Domeinen:
de bacteriën, archaea en eukaryoten. Deze levensvormen worden gedacht alle vanuit
één oerorganisme geëvolueerd te zijn. De afstanden van de takken in de boom geven de
mate van verschil in het ribosomale RNA gen. Voor ieder van de drie domeinen is een
karakteristiek membraanlipide aangegeven.
male’ omstandigheden leven. Met behulp van DNA-technieken kwamen er steeds meer
aanwijzingen dat archaea zeer wijdverspreid voorkomen in oceaanwater en begin deze
eeuw werd het aantal crenarchaeota, de meest dominante groep van mariene archaea,
geschat op 1,3 x 1028 cellen, maar liefst 30% van het totaal aantal bacteriële cellen in de
oceaan [1]. De genetische diversiteit van deze crenarchaeota is gering; zij vallen grotendeels binnen de zgn. Groep 1A, waarbij verschillen in de basenpaarvolgorde van het 16S
ribosomaal gen veelal <3% is (en volgens de gangbare definitie in de microbiologie dus tot
één soort behoren). De mariene crenarchaeota lijken niet gebonden aan speciale condities. Zij komen voor in het koude water rondom Antarctica en in het warme water van de
tropen; zij bevinden zich in het oppervlaktewater, waar nog licht doordringt, maar leven
ook in diep en donker oceaanwater.
Ons werk aan de membraanlipiden van archaea bevestigde dit baanbrekende werk van
moleculair ecologen. Om dit toe te lichten moeten we even teruggaan naar een vraag die
microbiologen zich al tientallen jaren geleden stelden. Waarom gedijen archaea onder
extreme omstandigheden? Voor de hyperthermofiele archaea ligt het antwoord in hun
zeer specifieke membraan-overspannende lipiden. Dit speciale membraan stelt ze in staat
bij zeer hoge temperaturen tot wel 114 ºC te functioneren. Door vijfringen (zgn. cyclopentanen) in deze moleculen in te bouwen, wordt het membraan nog ‘stijver’ en meer
geschikt voor het leven bij hoge temperaturen. Groot was dan ook de verbazing toen wij
deze uiterst karakteristieke membraanlipiden aantroffen in ‘niet extreem’ oceaanwater. Wij
denken dit mysterie te hebben verklaard [2]. Nadere studie toonde namelijk aan dat er een
subtiel verschil is in membraansamenstelling tussen de hyperthermofiele en de mariene
archaea. Deze laatste groep bevatte een membraanlipide, crenarchaeol genaamd (figuur
2). Dat lijkt sterk op dat van hyperthermofiele archaea, maar behalve vier vijfringen bevat
het ook één zesring. Moleculaire modellering van dit molecuul heeft laten zien dat deze
zesring de pakking van het membraan verstoort, waardoor het membraan geschikt werd
om bij lagere temperaturen zoals in de oceaan te functioneren.
Het voorkomen van crenarchaeol in de sedimentaire archieven laat zien dat deze ‘koudwater tak’ van de thermofiele archaea nog niet eens zo lang geleden ontstaan moet zijn.
Moleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verleden

113

Diligentia

Namelijk in het Midden Krijt [3]. Dit was een periode in de geologische geschiedenis
van wijdverbreid onderwatervulkanisme en daarmee geassocieerde levensgemeenschappen van (hyper)thermofiele archaea op de zeebodem. Van hieruit moet een mutant, die in
staat was de zesring aan te brengen in de membraanlipiden, de grote stap naar de koude
oceaan gemaakt hebben. Overigens hebben deze koudwater archaea een eigenschap van
(hyper)thermofiele archaea geërfd. Ze passen nog steeds het aantal ringen in hun membraanlipiden aan de omgevingstemperatuur aan. Hiervan maken wij dankbaar gebruik om
zeewatertemperaturen uit het geologische verleden te kunnen aflezen uit de sedimentaire
archieven (zie beneden).
Crenarchaeol komt, net als 16S rDNA sequenties van crenarchaeota, zeer wijdverspreid
voor in zeewater en de analyse van de membraanlipiden van deze organismen bevestigt de
dominante rol van archaea in de microbiële ecosystemen in de oceaan. Echter, ondanks
hun abundantie, was hun fysiologie en rol in de biogeochemische cycli tot voor kort onbekend, met name omdat deze archaea (nog) niet in cultuur gebracht waren.

Figuur 2. Chemische structuur van een glycerol dibifytanyl glycerol tetraether (GDGT) met
vier cyclopentaanringen, zoals die voorkomt in (hyper-)thermofiele archaea en crenarchaeol
[2], de tetraether karakteristiek voor mariene crenarchaeota uit Groep 1A.
Fysiologie van crenarchaeota in de oceaan
Een eerste tip van de sluier werd opgelicht in een experiment waarbij wij een grote tank
met Noordzee-water in het donker incubeerden met 13C-gelabeld bicarbonaat [4]. Na een
week bleek 70% van de hoeveelheid geïncorporeerd label ingebouwd te zijn in de membraanlipiden van de crenarchaeota (o.a. crenarchaeol). Dit experiment toonde aan dat
de mariene crenarchaeota chemo-autotroof zijn, dus in staat anorganisch koolstof vast
te leggen zonder licht te gebruiken. Wat echter de bron van chemische energie was bleef
onduidelijk. Deze vinding sloot wel goed aan bij het feit dat crenarchaeota ook beneden
de fotische zone in de oceaan leven.
Een tijdserie studie van Noordzeewater toonde aan dat crenarchaeota vooral dominant
zijn in de winter, wanneer de hoeveelheid licht beperkend is voor het fytoplankton en
wanneer de concentraties ammonium hoog zijn. In de winter wordt dit ammonium omgezet in nitriet en vervolgens nitraat. Dit suggereert dat crenarchaeota via nitrificatie in hun
energie voorzien [5]. Nitrificatie is de omzetting (oxidatie) met zuurstof van ammonium in
nitriet. Een verrijkingscultuur van een crenarchaeon uit kustwater van de Noordzee toonde
dat inderdaad ondubbelzinig aan [5], een vinding die onafhankelijk ook door Amerikaanse
onderzoekers aan een crenarchaeon geïsoleerd uit een filter van een zeeaquarium is geMoleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verleden
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daan [6]. Door te kijken naar het aantal kopieën van een gen dat codeert voor het enzym
dat het eerste deel van het nitrificatie proces katalyseert (het zgn. amoA gen), konden we
vaststellen dat juist in de winter dit gen, in tegenstelling tot het bacteriële amoA-gen, dominant is en dat crenarchaeota dus een belangrijke rol in de stikstofcyclus van de Noordzee
spelen. Daarnaast bestudeerden we ook zeewater uit de bovenste 1000 m van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan [5]. Hier vindt het merendeel van de afbraak van organisch
materiaal van dode zee-organismen plaats. Ook in dit water waren de dichtheden van het
amoA-gen van crenarchaeota 10-1000 maal hoger dan die van het bacteriële amoA-gen.
Omdat deze resultaten voor de Atlantische Oceaan het beeld van de Noordzee bevestigen,
is het waarschijnlijk dat ook in andere kustzeeën en oceanen de crenarchaeota een veel
belangrijkere rol in het nitrificatieproces als onderdeel van de mondiale stikstofkringloop
spelen dan de ‘gewone’ bacteriën, een volstrekt nieuw inzicht in de microbiële ecologie
maar goed passend in het beeld van crenarchaeota als dominante en alomtegenwoordige
micro-organismen in de oceaan.
Lipiden van crenarchaeota als paleothermometer
Naast hun importantie voor de mondiale stikstofcyclus, spelen crenarchaeota ook een
belangrijke rol in het klimaatonderzoek. Uit onze studies is gebleken dat deze archaea
hun celmembranen aanpassen aan de watertemperatuur en dat dit signaal in de vorm van
fossiele membraanlipiden in sedimenten bewaard kan blijven. Hiermee kunnen we zeewatertemperaturen reconstrueren tot ongeveer 140 miljoen jaar geleden. Dit is interessant
omdat in het Midden Krijt de koolstofdioxide-concentratie 4-10 maal zo hoog was als de
pre-industriële waarde van ongeveer 280 ppmv. Deze periode kan dus model staan voor
een mogelijk toekomstige situatie wanneer de anthropogene uitstoot van koolstofdioxide
doorgaat in hetzelfde tempo als in de afgelopen decennia. Er is een grote behoefte aan
methoden om kwantitatieve klimaatgegevens van deze ‘broeikas’-periode te genereren.
Hoe werkt onze methode? Zoals gezegd passen crenarchaeota de samenstelling van hun

Figuur 3. De TEX86 van oppervlaktesedimenten uitgezet tegen de gemiddelde oppervlaktezeewatertemperatuur. Met deze relatie kunnen paleo-zeewatertemperaturen door de analyse
van fossiele archaeale membraanlipiden bepaald worden.
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celmembranen aan aan de zeewatertemperatuur om de fluïditeit van het membraan optimaal te houden. Dit doen deze archaea door de relatieve hoeveelheid van de verschillende
membraanlipiden aan te passen: hoe warmer het zeewater, hoe meer ringstructuren van
vijf koolstofatomen er worden ingebouwd, net als hun thermofiele tegenhangers dat doen.
Deze verandering in samenstelling wordt gekwantificeerd met een index, de zgn. TEX86
(TetraEther indeX van componenten met 86 koolstofatomen maar ook verwijzend naar
Texel, de locatie waar deze index bedacht is) [7]. Een ijkgrafiek waarin de TEX86 gemeten in
oppervlakte sedimenten uitgezet wordt tegen de oppervlaktetemperatuur van het zeewater,
geeft een lineair verband te zien (figuur 3). Met deze grafiek kunnen zeewatertemperaturen
uit een ver verleden bepaald worden door middel van de analyse van lange sedimentkernen van de zeebodem. Natuurlijk werd ook bekeken of de verandering van de TEX86
inderdaad een fysiologische aanpassing van de crenarchaeota is door gebruik te maken
van verrijkingsculturen. Het blijkt dat crenarchaeota inderdaad een lineaire respons van
de TEX86 te zien geven in het temperatuurgebied 10-40ºC en dat saliniteit en nutriëntconcentraties geen invloed hebben. Studies met sedimentvallen hebben verder aangetoond
dat het TEX86 signaal dat in oppervlaktesedimenten gevonden wordt voornamelijk de
temperatuur van de bovenste 100 m van de oceaan weerspiegelt.
De toepassing van deze palaeothermometer in het midden Krijt heeft aangetoond dat de
toenmalige tropische oceaan minstens 7 ºC warmer was dan de huidige tropische oceaan
[8]. Hoewel dit niet direct een oorzakelijk verband met de hoge concentratie aan broeikasgassen bewijst, geeft het in ieder geval aan dat de toenmalige ‘broeikas’-aarde veel warmer
was dan de aarde nu. Tevens genereert dit onderzoek gegevens die gebruikt kunnen worden om klimaatmodellen onder ‘broeikas’-condities te testen. Helaas zijn er nog geen gegevens beschikbaar over zeewatertemperaturen van gebieden op hogere breedtegraden om
zo de pool-evenaar gradiënt te bepalen. Wel zijn onlangs gegevens beschikbaar gekomen
van zeewatertemperaturen van de Arctische oceaan ten tijde van het Paleoceen/Eoceen
(55 miljoen jaar geleden), een periode waarin de aarde enorm opwarmde waarschijnlijk
door de emissie van grote hoeveelheden methaan. TEX86 paleothermometrie gaf aan dat
de zeewatertemperaturen in het Arctische gebied tot zelfs boven de 20 ºC opliepen [8].
Nader onderzoek wordt momenteel uitgevoerd aan tal van klimaattransities in de laatste
140 miljoen jaar.
Samenvattend kan gesteld worden dat ons onderzoek aan mariene crenarchaeota niet alleen tot volledig nieuwe inzichten in de mondiale koolstof- en stikstofcyclus heeft geleid,
maar ook via het lezen van de sedimentaire archieven inzicht verschaft in mogelijk toekomstige klimaatscenario’s.
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Epigenetica: het dynamische deel van erfelijkheid
door
Dr. J.M. Kooter
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Samenvatting
Met Gregor Mendel deed de genetica in de 19de eeuw haar intrede en kregen we voor
het eerst inzicht in de overerf baarheid van eigenschappen. Bijna een eeuw later werd de
chemische structuur van het DNA opgehelderd en werd gedacht dat de specifieke volgorde van de DNA-bouwstenen, G, A, T en C, allesbepalend is voor de eigenschappen
van cellen en organismen en het enige dat wordt doorgegeven naar volgende generaties.
Nu blijkt echter dat er nog ‘iets' aan wordt toegevoegd. Onderzoek aan deze extra informatie van het DNA is het terrein van de epigenetica.
Het bezitten van een specifieke basevolgorde wil niet altijd zeggen dat informatie die
daarin ligt opgeslagen tot uiting komt. Voor het af lezen van de ‘DNA-hardware' en het
tot leven brengen van eigenschappen gebruikt de cel een ingenieus chemisch ‘besturingssysteem'.
Een belangrijke eigenschap van epigenetische modificaties is het dynamische karakter.
Genen kunnen hierdoor aan- en uitgezet worden, (stam)cellen krijgen hun specifieke
karakter en chromosomen, af komstig van vader en moeder, kunnen gemarkeerd worden. Omgevingsfactoren, voeding en drugs kunnen erfelijk materiaal beïnvloeden en
daarmee mogelijk toekomstige generaties. Ook genen in zenuwcellen blijken epigenetische veranderingen te ondergaan wat mogelijk een rol speelt bij het vastleggen van
ervaringen.
Tijdens de lezing is ingegaan op de chemische/epigenetische modificaties van DNA en
van eiwitten die met DNA zijn geassocieerd en op de verschillende biologische fenomenen waarin epigenetica tot uiting komt. Verder zijn de defecten van het epigenetisch
besturingssysteem bij de mens aan bod gekomen en hoe deze kunnen resulteren in
ziektes, waaronder kanker.
Een volledig artikel zal naar verwachting worden gepubliceerd in het volgende Jaarboek.
De volgende website biedt aanvullende informatie: http://Epigenome.eu/nl.
Zie ook: www.bio.vu.nl/genetica
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QUANTUMSUPERPOSITIE EN QUANTUMTELEPORTATIE
door
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Introductie
Ruim honderd jaar geleden, in 1900, begon een revolutie in de natuurwetenschap. Max
Planck postuleerde dat licht naast de toen bekende golfeigenschappen, die de werking van
lenzen, de regenboog en andere optische effecten verklaren, tevens een deeltjeskarakter
heeft. Dit deeltjeskarakter houdt in dat licht is opgebouwd uit lichtpakketjes, zogenaamde
fotonen. Niet lang daarna postuleerde De Broglie dat alle deeltjes, zoals elektronen en atomen, golfeigenschappen hebben. De theorie van de golfdeeltjesdualiteit is de quantumtheorie. De quantumtheorie verklaart de structuur van atomen, moleculen en in principe
alles wat daaruit is opgebouwd.
Hoewel de quantumtheorie keer op keer is bevestigd door steeds nauwkeuriger metingen,
blijft er een levendig debat over de interpretatie van deze theorie. Hoe is het toch mogelijk
dat een quantumdeeltje zich voortbeweegt als een golf, die zich uitspreidt in alle mogelijke
richtingen, maar echter wel degelijk een deeltje blijkt te zijn wanneer het gedetecteerd
wordt? Niels Bohr interpreteerde de golf als een wiskundige constructie die de waarschijnlijkheid berekent om het deeltje op een bepaalde plaats waar te nemen. Zolang de positie
van het deeltje niet wordt gemeten kan het zich in een superpositie van verschillende
plaatsen bevinden. Voor vele natuurwetenschappers is deze ‘vlucht in waarschijnlijkheden’
onlogisch en moeilijk te aanvaarden.
In 1905 publiceerde Albert Einstein de speciale relativiteitstheorie. Deze theorie veronderstelt dat de snelheid van licht, ongeveer 300.000 kilometer per seconde, de hoogst mogelijke snelheid is en dat die snelheid onafhankelijk is van de beweging van de bron die het
licht uitstraalt. Wanneer nu lichtsignalen gebruikt worden om tijd- en ruimte-intervallen te
bepalen, dan is het mogelijk om aan te tonen dat ruimte en tijd geen absolute geldigheid
hebben. De relativiteitstheorie is een hoogtepunt van logische redenatie en het is niet al
te verwonderlijk dat juist Albert Einstein grote bezorgdheid heeft geuit over de geldigheid
van de quantumtheorie (zie figuur 1).
Discussies over de interpretatie en geldigheid van de quantumtheorie stonden in het middelpunt van de belangstelling in de jaren dertig, veertig en vijftig, echter concrete vooruitgang werd niet geboekt.
Als een donderslag bij heldere hemel verscheen in 1965 een kort maar krachtig artikel van
John Bell dat een experiment voorstelde dat uitsluitsel zou moeten geven of de quantumtheorie daadwerkelijk zou moeten worden vervangen door een diepere, meeromvattende
theorie, zoals Einstein zich voor ogen had. Het voorgestelde experiment ging over twee
quantumdeeltjes, bijvoorbeeld twee fotonen, die in een heel bijzondere quantumtoestand
zijn geprepareerd. Deze quantumverstrengelde toestand houdt in dat, hoewel de deeltjes ver
van elkaar verwijderd kunnen zijn, ze onomstotelijk met elkaar verbonden blijven. Een meting aan een van de deeltjes verandert de toestand van het andere deeltje op een manier
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Figuur 1. Albert Einstein en Niels Bohr
wandelend en filosoferend over de geldigheid
van de quantumtheorie. Einstein had
grote problemen met het feit dat toeval en
kansen een belangrijke rol spelen in de
quantumtheorie. Het leek hem tegen het
gezonde verstand in te gaan dat op een
fundamenteel niveau niets absoluut bepaald
is. Hij uitte zijn verontrusting met uitspraken
zoals “God speelt niet met dobbelstenen”
of “God is subtiel maar niet gemeen”. Bohr
echter was zeer ingenomen met de eenvoud
en kracht van de quantumtheorie en vond het
niet zo bezwaarlijk dat de theorie ons verstand
te boven lijkt te gaan. Hij antwoordde nadat
Einstein een van zijn bekende uitspraken
mompelde: “Alstublieft Albert, stop ermee God
te vertellen wat te doen!”

die niet te verklaren is volgens een ‘logische’ theorie. Einstein noemde deze voorspelling
van de quantumtheorie “spookachtige wisselwerking op afstand”.
De theoretische voorspelling van John Bell zette een experimentele jacht in naar het produceren van verstrengelde toestanden van quantumdeeltjes, en in de jaren 1980 werd het
experiment dat John Bell voorstelde voor het eerst gerealiseerd in Parijs. De metingen
demonstreerden dat de quantumtheorie, hoe bizar dan ook, de juiste voorspellingen doet.
Het leek alsof met deze experimenten een lang hoofdstuk in de natuurkunde was afgerond.
Echter tot grote verbazing van velen bleek dit slechts het begin te zijn van een dramatische ontwikkeling in de natuurkunde. Quantumverstrengeling bleek niet alleen van belang voor het testen van de grondslagen van de natuurkunde, maar opende tegelijkertijd
de deur voor geheime informatieoverdracht: het zogenaamde quantumgeheimschrift. De
‘spookachtige wisselwerking op afstand’ loste hiermee een praktisch probleem op dat
eeuwenlang intensief is bestudeerd. Niet lang na de ontdekking van deze eerste concrete
toepassing van quantumverstrengeling werd de voorspelling van quantumteleportatie gedaan. Quantumteleportatie maakt het mogelijk om de precieze quantumtoestand van een
voorwerp van één plaats naar een andere plaats te brengen met de snelheid van het licht.
De quantumtoestand van het origineel wordt daarbij vernietigd.
In de volgende secties beschrijf ik quantumverstrengeling, quantumgeheimschrift en quantumteleportatie.
Quantumverstrengeling
Quantumgolven
Ik begin met een paar algemene eigenschappen van de quantumtheorie. Zoals vermeld in
de introductie beschrijft de quantumtheorie elk voorwerp, denk in eerste instantie aan een
atoom, een lichtdeeltje of een elektron, met een golf. Voor watergolven is het welbekend
dat mooie interferentiepatronen kunnen ontstaan wanneer bijvoorbeeld twee steentjes
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Figuur 2.
Interferentiepatroon
van watergolven.

Figuur 3. Een vlakke golf
komt van links in op een
afscherming met twee
openingen, A en B. Achter
de afscherming ontstaan
twee golven die samen
interfereren.

in het water worden gegooid (zie figuur 2). Het interferentiepatroon houdt in dat op bepaalde plaatsen de golven elkaar versterken en op andere plaatsen elkaar uitdoven.
In plaats van twee steentjes kunnen we ook een vlakke golf, inkomend op een afscherming
met twee openingen A en B, gebruiken om een interferentiepatroon te maken (zie figuur
3). Het interferentiepatroon is de som van de golven die ontstaat wanneer of opening A of
B wordt afgesloten (zie ook figuur 3).
In de quantumtheorie worden golven gebruikt die net zo interfereren als watergolven. Bij
elk deeltje hoort een speciale golf. Het verbluffende van deze quantumgolven is dat ze niet
uit materie bestaan maar slechts een wiskundig middel zijn om te berekenen wat de waarschijnlijkheid is om een deeltje ergens waar te nemen. Plaatsen waar golven elkaar uitdoven
zijn onbereikbaar voor het deeltje en op plaatsen waar golven elkaar versterken is de kans
groot het deeltje aan te treffen. Op een scherm, zoals aangegeven in figuur 3, kunnen we de
aangekomen deeltjes detecteren en het interferentiepatroon zichtbaar maken. Figuur 4 laat
het patroon zien dat verkregen is door metingen aan neutronen (een elementair deeltje).
Het mysterieuze is dat zelfs als er slechts één deeltje tegelijkertijd wordt gebruikt om de metingen te verrichten, nog steeds het interferentiepatroon zichtbaar wordt. De quantumtheorie laat daarom toe dat een enkel deeltje verschillende wegen tegelijkertijd bewandelt. Wanneer we een meting doen, zullen we echter het deeltje op één bepaalde plaats waarnemen.
De meting veroorzaakt als het ware het instorten van de quantumgolf. Zolang geen meting
wordt verricht, bevindt het quantumvoorwerp zich in een superpositietoestand. Voor een
quantumvoorwerp is het tevens mogelijk om naast plaats ook in een superpositie te zijn van
andere eigenschappen zoals snelheid, kleur of rotatierichting.
Fotonen
Wij zijn met name geïnteresseerd in de quantumtoestand van fotonen. Licht is opgebouwd
uit ‘samengevlochten’ elektrische en magnetische golven. De richting waarin het elektriQuantumsuperpositie en quantumteleportatie
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Figuur 4.
Interferentiepatroon
van neutronen.

sche veld oscilleert wordt de polarisatierichting genoemd. Watergolven oscilleren in het algemeen van boven naar beneden en zijn daarom verticaal gepolariseerd. Lichtgolven kunnen zowel verticaal, horizontaal, of in een combinatie daarvan oscilleren. Een lichtdeeltje
draagt daarom polarisatie-informatie met zich mee. De polarisatiequantumtoestand van
een foton kunnen we schrijven als:
| Ψ foton〉 = α | Vertikaal〉 + β | Horizontaal〉. De waarden van a en β bepalen de precieze polarisatie. Als bijvoorbeeld a = 1 en β = 0 dan is het foton verticaal gepolariseerd.
Wanneer we van een foton iets over de polarisatie-eigenschappen willen weten, dan moeten we een meting verrichten. Zulke metingen worden verricht door een optisch element
dat horizontaal (H) licht onder een hoek reflecteert en verticaal (V) licht doorlaat, gevolgd
door twee fotondetectoren (zie figuur 5A). De waarden van a en β bepalen de waarschijnlijkheid dat de H- en V-detectoren het foton zullen waarnemen. Deze meting wordt ook
wel een projectie van de quantumgolf op de H,V-polarisatiebasis genoemd. Door bijvoorbeeld de meetopstelling te roteren is het mogelijk om in een andere basis te meten, zoals
in de basis waarin de H,V 45 graden gedraaid zijn (zie figuur 5B).

Figuur 5. Meting van de polarisatie van een foton in de horizontale/verticale basis (A), en in
de 45 graden geroteerde basis (B).
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Quantumbits
Een normale computer maakt gebruik van ‘bits’, kleine geheugencellen die bitwaarde 1 of
0 kunnen hebben. Alle informatie, zoals tekst en foto’s, kan worden opgeslagen in lange
rijen van bits. Een computer kan geprogrammeerd worden zodat de ingevoerde informatie
kan worden omgerekend naar andere informatie. Bijvoorbeeld, we kunnen de getallen 4
en 9 invoeren en de computer vragen om de getallen te vermenigvuldigen. Wanneer we
nu verschillende vermenigvuldigingen met verschillende getallen willen uitvoeren, moeten
we dat één voor één doen. Een rij bits kan immers slechts één getal tegelijkertijd representeren.
Vervangen we nu het klassieke bit door een geheugencel die bestaat uit een quantumvoorwerp, dan is het mogelijk dat dit quantumbit in een superpositie is van bitwaarde 1 en van
bitwaarde 0. Bijvoorbeeld, een foton kan gebruikt worden als quantumbit door aan een
verticaal foton bitwaarde 0 en aan een horizontaal foton bitwaarde 1 toe te kennen:
| Ψ foton〉 = α | bit + 0 〉 = b |bit = 1〉.
Door gebruik te maken van quantumbits wordt het mogelijk om vele berekeningen tegelijkertijd uit te voeren. De quantumgolf behorende bij de quantumcomputer bevat in principe alle informatie over alle gevraagde antwoorden. Het uitlezen/meten van de antwoorden geeft echter het probleem dat de quantumgolf instort en slechts een enkel antwoord
oplevert. Het is aangetoond dat ondanks het instorten van de quantumgolf het gebruik
van quantumbits een enorme winst in computerkracht kan opleveren. Veel natuurkundig
onderzoek vindt momenteel plaats naar de mogelijkheid om een quantumcomputer te
bouwen.
Het doel van quantumteleportatie
Het zal wellicht nog tientallen jaren duren voordat een quantumcomputer taken van een
klassieke computer zal overnemen. Een belangrijk element in het ontwikkelen van quantumcomputers is het overdragen van quantuminformatie. Stel dat Alice (A) quantuminformatie, opgeslagen in een quantumvoorwerp, naar Bob (B) wil versturen. In principe
beschrijft de quantumgolf van het voorwerp alle eigenschappen van het voorwerp. Voor
het versturen van de informatie kan Alice echter niet direct de golf meten. Immers door
de meting stort de golf in en zal slechts een klein beetje informatie gewonnen worden.
Wanneer het tevens onmogelijk is voor Alice om het quantumvoorwerp direct aan Bob
te geven (Bob kan zich op een andere planeet bevinden) dan lijkt het uitgesloten dat
Bob de quantuminformatie kan ontvangen. Quantumteleportatie maakt het desondanks
mogelijk om de quantuminformatie te versturen. Het moet duidelijk zijn dat gedurende
quantumteleportatie niet het voorwerp zelf wordt verplaatst maar de quantumtoestand van
het voorwerp.
In een interview vroeg een journalist aan Asher Peres (een bekend fysicus): “Kan enkel het
lichaam geteleporteerd worden of ook de geest?” Het antwoord van Asher was: “Alleen
de geest!”
Quantumverstrengeling
Aan de hand van een analogie met twee personen zal ik proberen uit te leggen wat quantumverstrengeling tussen twee quantumvoorwerpen betekent. Normaal gesproken heeft
een persoon een eigen mening. Wanneer we een persoon een vraag stellen dan kunnen we
uit het antwoord iets over het karakter van die persoon leren. Wanneer twee personen in
een quantumverstrengelde toestand verkeren, dan blijkt dat ieder persoon een willekeurig
antwoord geeft op welke vraag dan ook. Het lijkt alsof ieder persoon geen eigen mening
heeft. Echter, wanneer we kijken naar de antwoorden van de twee personen op dezelfde
vraag, dan blijkt dat ze een tegengesteld antwoord geven. Ondanks de mogelijkheid dat de
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personen ver van elkaar verwijderd kunnen zijn, en ondanks het gegeven dat het onmogelijk is dat de twee personen van te voren antwoorden hebben afgesproken op alle mogelijk
vragen, toch zullen ze een tegengesteld antwoord geven op welke vraag dan ook.
Verstrengelde fotonen
Nu gaan we het begrip quantumverstrengeling toepassen op twee fotonen. Zoals boven
vermeld, bevat de quantumgolf van een enkel foton polarisatie-informatie (vastgelegd in
de waarden voor a en β). Wanneer twee fotonen, ver van elkaar verwijderd, verstrengeld
zijn, hebben ze geen onafhankelijke polarisatie-informatie meer, maar daarvoor in de
plaats hebben ze een vaste relatie tussen hun polarisaties; bijvoorbeeld de polarisaties
staan altijd loodrecht op elkaar.
De quantumtoestand van twee verstrengelde fotonen 1 en 2, | Ψ12 〉, kan beschreven worden
als: | Ψ 12 〉 = 1 (|V1 〉| H2 〉-| H1 〉| V2 〉), waarbij de term | V1 〉| H2 〉 betekent dat foton 1 verticaal
√2
gepolariseerd is en foton 2 horizontaal en de term | H1 〉| V2 〉 het omgekeerde betekent.
De twee termen geven aan dat de quantumtoestand een superpositie van die twee mogelijkheden is. Wanneer nu een polarisatiemeting (zie figuur 5A) in de horizontale/verticale
basis wordt verricht op foton 1, dan is er 50 procent kans dat het foton als horizontaal
gepolariseerd en 50 procent kans dat het als verticaal gepolariseerd gedetecteerd wordt.
Het is dus volledig willekeurig welk meetresultaat voor foton 1 verkregen wordt. Maar
zodra de meting op foton 1 is verricht, dan is daarmee de polarisatie van het andere foton
vastgelegd, namelijk altijd loodrecht op de gemeten polarisatie van foton 1. Het meest
bijzondere van de verstrengelde toestand van de twee fotonen is dat wanneer de twee
fotonen in een willekeurige andere polarisatiebasis gemeten worden, bijvoorbeeld in de
45-graden geroteerde basis (figuur 5B), ze nog steeds het tegengestelde resultaat geven.
Wanneer één foton in de H/V-basis en het andere foton in de 45-graden geroteerde basis
wordt gemeten dan is er echter geen correlatie tussen de meetuitkomsten. De verbluffende
conclusie is dat de twee fotonen nauw met elkaar verbonden blijken te zijn ondanks dat ze
ver van elkaar verwijderd zijn. Einstein noemde dit effect “spookachtige wisselwerking op
afstand”. Het is mogelijk om met speciale kristallen en laserbundels verstrengelde fotonen
te genereren (zie Figuur 6).

Figuur 6. Een speciaal kristal bestraald met laserlicht zendt paren
van fotonen uit,
zodanig dat verstrengelde fotonen
ontstaan. Deze
fotonen kunnen
vervolgens gebruikt
worden voor quantumgeheimschrift
of voor quantumteleportatie.
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Quantumgeheimschrift
Het verlangen om in het geheim te
communiceren is minstens zo oud als
schrijven zelf. Het is bekend dat methoden voor geheime communicatie
zijn ontwikkeld in Mesopotamië, het
oude Egypte, India and China. Een
klassiek en eenvoudig voorbeeld van
geheimschrift is Caesars sleutel waarbij elke letter vervangen wordt door de
letter die drie plaatsen verder in het
alfabet voorkomt. De personen die
Figuur 7. Rond 400 voor Christus
‘de sleutel’ kennen kunnen met elkaar
gebruikten de Spartanen de scytale
communiceren. Een ander klassiek
als een methode voor geheimschrift.
voorbeeld waarbij ‘de sleutel’ niet een
voorgeschreven regel is maar een voorwerp, is de scytale die gebruikt werd door de Spartanen ongeveer 400 voor Christus. De
scytale is een willekeurig gevormde stok, zie figuur 7. Wanneer er geschreven wordt op een
lint dat om de stok gewikkeld is, dan kan alleen diegene die een kopie van de stok heeft
de boodschap op het lint ontcijferen. Voor geheime communicatie is het dus van uiterst
belang dat ‘de sleutel’ (in dit geval de stok) op een veilige manier wordt overhandigd aan
de gebruikers van het geheimschrift.
Het is bekend dat het gebruik en ontcijferen van geheimschrift enorme invloeden gehad
heeft op het verloop van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Tevens is veilige informatieoverdracht van groot belang voor transacties tussen banken en dergelijke. Het zal
daarom niemand verbazen dat er veel onderzoek aan geheimschrift wordt verricht. Tot
voor kort was de algemene opvatting dat een geheimschrift in principe altijd te ontcijferen is. Het is slechts de vraag hoe lang een spion nodig heeft om een geheime sleutel te
kraken. Modern geheimschrift gebruikt in plaats van bijvoorbeeld Caesars sleutel gecompliceerde wiskundige sleutels die bijna onmogelijk te kraken zijn in een korte tijd, zelfs als
supercomputers voor het ontcijferen worden gebruikt.
Het kwam als een grote verrassing dat de quantumtheorie een oplossing voor dit eeuwenoude probleem gaf. Door gebruik te maken van verstrengeling is het mogelijk om
een sleutel te genereren voor de twee gebruikers, genaamd Alice en Bob, die absoluut
onmogelijk te breken is door een spion. We hebben alle voorbereidingen in voorgaande
secties gemaakt om quantumgeheimschrift te beschrijven. Alice heeft een geheime boodschap (bijvoorbeeld een foto of tekst) gecodeerd in een lange rij van bits (bijvoorbeeld:
0100101…00) die ze aan Bob wil versturen. Stel dat Alice en Bob nu beiden tevens een
geheime sleutel hebben die bestaat uit een willekeurige rij van bits, even lang als de boodschap van Alice, (bijvoorbeeld 1100110...01) dan kunnen ze veilig communiceren. Alice
moet slechts haar boodschap bit voor bit met de geheime sleutel optellen in het binaire
stelsel (0+1=1, 0+0=0, 1+1=0). Dit levert 0100101…00 + 1100110...01 = 1000011…01. De
nieuwe rij bits is onmogelijk te ontcijferen behalve voor Bob die de geheime sleutel bezit.
Alice kan de nieuwe rij bits gerust in de krant zetten wetende dat alleen Bob de boodschap
kan ontcijferen door de geheime sleutel van de boodschap af te trekken: 1000011…01 1100110...01 = 0100101…00. De grote vraag is nu: hoe kunnen we ervoor zorgen dat Alice
en Bob de geheime sleutel ontvangen? Hier komt quantumverstrengeling in het spel. Alice
en Bob ontvangen ieder een foton van hetzelfde verstrengelde fotonpaar. Beide kiezen
ze een polarisatiemeting of wel in de H/V-basis of in de 45-graden geroteerde basis. Van
te voren is afgesproken dat een meetuitkomst H of +45-graden bitwaarde 1 representeert en V en –45-graden bitwaarde 0. De verstrengeling zorgt ervoor dat elke polarisatiemeetuitkomst van Alice 50 procent kans heeft om bitwaarde 1 of 0 te krijgen. En als Bob
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dezelfde detectiebasis gekozen heeft, dan zal hij met zekerheid het tegengestelde antwoord
krijgen. Mocht Bob de andere basis kiezen, dan zal zijn meetuitkomst niet afhangen van
de meetuitkomst van Alice. Wanneer nu vele paren van verstrengelde fotonen na elkaar
aan Alice en Bob worden verstuurd en wanneer zij voor elk paar afzonderlijk één van de
twee detectiebases kiezen, dan krijgen ze beiden een lange rij van willekeurige meetuitkomsten. Alice en Bob kunnen dan in de krant publiceren in welke basis zij elk foton
hebben gemeten (natuurlijk niet de meetuitkomst vermeldend). Ze kunnen nu nagaan
voor welke fotonparen ze dezelfde basis gekozen hadden. Voor die metingen moeten hun
bitwaarden altijd tegengesteld zijn en Bob hoeft slecht de enen en nullen te verwisselen
om dezelfde sleutel te krijgen als Alice. De uiteindelijke sleutel is een willekeurige rij van
enen en nullen die in principe volledig veilig is. Een spion die geprobeerd zou hebben
om de polarisatie van de verstrengelde fotonen, verstuurd naar Alice en Bob, te meten zal
onvermijdelijk de quantumtoestand van de fotonen veranderd hebben. Dit heeft als gevolg
dat er fouten in de geheime sleutel moeten zijn. Om te controleren of de sleutel inderdaad
veilig is moeten Alice en Bob na het verkrijgen van de sleutel een willekeurige gekozen
deel van de sleutel opofferen om daarvan de bitwaarden te vergelijken. Als er geen fouten
zijn, kan de rest van de sleutel gebruikt worden om veilig te communiceren, gegarandeerd
door de quantumtheorie.
Quantumteleportatie
Zoals eerder vermeld is het onmogelijk om de exacte quantumtoestand van een gegeven
voorwerp te meten. Als Alice een voorwerp in een quantumtoestand | Ψ〉 heeft (deeltje 1
in figuur 8) en wanneer het voorwerp niet direct aan Bob overhandigd kan worden, dan
lijkt het in eerste instantie onmogelijk om | Ψ〉 aan Bob over te dragen. Door op twee manieren gebruik te maken van verstrengeling is het echter toch mogelijk dit te bereiken. Als
eerste moeten Alice en Bob ieder één van een verstrengeld paar van deeltjes (bijvoorbeeld
fotonen) ontvangen. De verstrengelde lijnen 2 en 3 in figuur 8 geven deze twee deeltjes
aan. Zoals eerder vermeld, deze twee deeltjes hebben geen ‘eigen mening’ maar zullen
tegengestelde eigenschappen hebben (bijvoorbeeld tegengestelde polarisatie). Als tweede
moet Alice deeltje 1 en deeltje 2 zodanig behandelen dat ze in een verstrengelde toestand
geraken. Dit is niet eenvoudig: deeltje 1 moet daarvoor van zijn quantumtoestand | Ψ〉
beroofd worden. Dit kan bereikt worden door de identiteit van deeltjes 1 en 2 te vervagen,

Figuur 8. Schematisch overzicht van
quantumteleportatie.
Een quantumtoestand van deeltje 1
wordt vernietigd door
Alice maar duikt
weer op bij Bob door
gebruik te maken
van quantumverstrengeling en klassieke
communicatie.
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bijvoorbeeld door de deeltjes op een half reflecterende en half doorlaatbare spiegel te
laten samenkomen (zie figuur 9). Na de wisselwerking met de spiegel is het niet meer duidelijk welk deeltje oorspronkelijk deeltje 1 of 2 was. Het verlies van identiteit gaat gepaard
met het creëren van verstrengeling tussen deeltjes 1 en 2. Er zijn verschillende vormen van
verstrengeling. We zijn inmiddels bekend met de vorm waarbij de deeltjes tegengestelde
eigenschappen hebben. Een andere vorm is dat de deeltjes juist precies dezelfde eigenschappen hebben. Alice kan dus door metingen aan deeltjes 1 en 2, gebruikmakend van
half doorlaatbare spiegels, verstrengeling van de deeltjes veroorzaken en waarnemen. Zij
kan echter niet van te voren weten welke vorm van verstrengeling ze zal meten. Na haar
meting kan ze via klassieke communicatie (gestippelde lijn in figuur 8) Bob de vorm van
de verkregen verstrengeling tussen deeltjes 1 en 2 vertellen. Omdat oorspronkelijk deeltje
2 en 3 verstrengeld waren en vervolgens deeltje 1 met deeltje 2 verstrengeld is geraakt, kan
Bob precies bepalen hoe deeltje 3 de toestand | Ψ 〉 van deeltje 1 kan krijgen. Door de
twee vormen van verstrengeling is deeltje 1 in contact gekomen met deeltje 3 (ook al zijn
ze ver van elkaar verwijderd) en heeft daarbij zijn quantumtoestand geteleporteerd naar
deeltje 3.
Quantummechanica geldig
voor zwaardere objecten?
Tot nu toe hebben we gesproken over
experimenten die gebruik maken van
quantumverstrengeling van fotonen,
deeltjes van licht zonder massa. Het
succes van deze experimenten heeft
aanleiding gegeven tot plannen om via
satellieten verstrengelde fotonen te versturen. Daarmee zou dan een wereldwijd quantumcryptografisch netwerk
opgestart kunnen worden. De volgende
uitdaging bestond uit het in verstrengelde toestand brengen van deeltjes met
massa, van de grootte van een of meer
atomen. Dat is geslaagd bij het onderzoek naar de quantumcomputer: daar
heeft men met succes een rij ionen in
een quantumtoestand gebracht. Door
deze koppeling kunnen ze met elkaar
communiceren en quantumoperaties,
berekeningen, uitvoeren. Ik verwacht dat
er binnen tien tot twintig jaar een werkende quantumcomputer zal zijn.

Figuur 9. Door gelijke deeltjes op een
halfreflecterend oppervlak samen te laten
vallen, is na afloop niet meer te zeggen welk
deeltje oorspronkelijk deeltje 1 of deeltje 2
was. Het verlies van identiteit resulteert in
quantumverstrengeling tussen de deeltjes.

Mijn eigen experiment is erop gericht een grote stap te doen, door te proberen een macroscopisch object (een minuscuul spiegeltje, bestaande uit ca. 1014 atomen) in een quantumsuperpositie te brengen. Daarmee tracht ik een grote vraag in de quantummechanica
te beantwoorden: waarom nemen we in het alledaagse leven geen quantumeffecten waar?
De Britse natuurkundige Roger Penrose heeft voorspeld dat de kans om quantumeffecten
waar te nemen kleiner wordt, naarmate en object zwaarder is. Die kleine kans op succes
wordt bevorderd door te gaan werken bij extreem lage temperaturen. Dan wordt verstorende warmtestraling vrijwel vermeden, de interactie van de omgeving met de deeltjes in
de opstelling is geminimaliseerd. In onze opstelling gaan we werken bij een temperatuur
van ca. 300 nanokelvin, een fractie boven het absolute nulpunt.
Voor ons onderzoek is dus een combinatie nodig van nanotechnologie (om het spiegeltje
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te maken) en van de productie van extreem lage temperaturen. Het nanotechnologisch
deel wordt gedaan in Santa Barbara, de opstelling voor de unieke koeltechniek staat in
Leiden.
Een beetje vrijmoedig samengevat: met ons experiment proberen we de grens van de
quantummechanische wereld een stuk op te rekken en aan te tonen dat de fundamentele
wetten van de quantummechanica ook werken in de klassieke wereld.

Quantumsuperpositie en quantumteleportatie

IMMUNOLOGIE VAN DE HYGIËNE-HYPOTHESE
Immunology of the hygiene hypothesis
door
Mw. prof. dr. M. Yazdanbakhsh
Afdeling Parasitologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Introduction
Many studies have documented that the prevalence of sensitisation (IgE and skin prick test
positivity) to allergens has been increasing, not only in industrialised developed countries
but also in less affluent developing countries (ISAAC III). However, there is considerable
geographic variation in the prevalence of allergic disorders and although genetic factors
may play a role in the development of allergic disorders, they are unlikely to explain the
strong urban/rural differences that is seen in the prevalence of allergies. So far, epidemiological studies examining the geographical variation in the prevalence of allergic disorders
have suggested that rural lifestyle confers protection, whereas urbanisation is an important
risk factor for diseases such as asthma and atopic dermatitis. In rural Ethiopia, South
Africa, Kenya and Gambia but also in rural traditional farmers residing in Europe (for
example in Germany or in Eastern Europe), there is little allergy compared to major urban
cities. It has been proposed that understanding the cause of the change in prevalence of
allergies would help us understand the risk factors at the environmental and mechanistic
level that are responsible for the so called ‘allergic march’ worldwide. This knowledge
can then be exploited to stop the allergy epidemics worldwide. One of the environmental
factors, namely infections, is thought to play a role in this regard: although some respiratory infections are known to exacerbate asthma, there is a list of other infections that are
thought to play a protective role.
Exposure to micro-organisms and parasites: risk or protective factor
During the course of evolution man has constantly been exposed to a wide variety of micro-organisms and parasites, ranging from harmless to life-threatening ones. Our immune
system has evolved to counteract dangerous infections but to tolerate or even to depend
on harmless ones. For example, the gut microflora, is essential for the normal development of the immune system as shown in studies of animals raised under germ free conditions. Studies of the interaction of the immune system with molecular patterns present
on bacteria in the gut have shown, for example, bacterial polysaccharide to be essential
for the development of a fully functional immune system. In line with this, there has been
much interest in, and controversy over, the relationship between infections and allergies.
The Hygiene Hypothesis
The hygiene hypothesis was initially proposed by David Strachan when he observed that
in a British Cohort study allergic rhinitis was more prevalent among first-borns and less
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frequent in children with older siblings and those from large families. He suggested that
frequent exchange of childhood infections among siblings in large and less affluent families was responsible for the lower incidence of allergic disorders. Following interest in the
hygiene hypothesis numerous studies have examined the relationship between infections
and allergic disorders using approximations to measure infections.
Several associations between viral, bacterial and parasitic infections and allergies have
been shown with indirect measurements of infections. Antibodies to hepatitis A, to Toxoplasma gondii or H. Pylori, as well as cellular responses to mycobacterial antigens were
shown to be inversely associated with prevalence of asthma or skin prick test positivity.
The only studies that have related the actual presence of infections to allergic disorders are
those measuring viral or parasitic infections in the cohorts studied. Whereas respiratory
viral infections have been shown to be associated with exacerbation of asthma, parasitic
helminth infections have often been shown to be negatively associated with allergic disorders. However, the latter relationship is complex as a number of studies have indicated
that helminth infections do increase the risk of allergic sensitization, atopy and symptoms.
In most studies where an exacerbation is seen, the helminth infection loads were light or
humans were not the definitive host. The current thinking is that the protective effects of
helminth infections on allergic disorders would only be seen if helminth infections are
chronic in nature and intense.
Interestingly, short-term application of anti-helminth drugs (12 months) in Ecuador did
not change the prevalence or atopy nor of clinical signs of allergy (wheeze) in comparison
to the untreated group. However, long-term anti-helminth treatment in Venezuelan (> 22
months) or Gabonese (> 30 months) children resulted in increased skin prick test reactivity to house dust mite, supporting a direct effect of helminth infections on allergic atopy.
The cellular immunological explanations of the Hygiene Hypothesis
In Western countries where the increase in allergic disorders had been observed, the
hypothesis was put forward that allergic responses might result from a faulty maturation
and polarizaiton of the immune system. It was presumed that the decrease in exposure
to bacterial and viral infections might lead to a slower development of Th1 adaptive responses, allowing pro allergic Th2 responses to develop unhindered. Birth cohort studies
in affluent countries seem to support the notion that a slow developing Th1 response
could indeed be responsible for increased susceptibility to allergic disorders.
The distorted balance between Th1 and Th2 becomes interesting when considering developing countries and in particular the rural areas in these countries, where infections leading to Th2 type responses are highly prevalent. The parasitic helminths are the strongest
natural stimuli for the development of Th2 responses, characterized by IL-4,IL-5 and IL-13
secretion from T cells and resultant increased IgE antibodies and eosinophils in peripheral blood. Importantly, these infections being present during pregnancy of an infected
mother, can affect the immune response of the foetus. Increased Th2 responses have been
measured in neonates born to mothers with parasitic helminths.
The question how a Th2-inducing infection might be associated with decreased risk of
atopy has been addressed in some studies, but as yet there is no definitive proof. The possible mechanisms that may explain why helminth infections that lead to a strong Th2 do
not lead to the development of allergies and even seem to play a protective role, may be
as follows:
1. the functional capacity of the IgE generated to an allergen during helminth infections
might be different, in such a way that no mast cell degranulation occurs when these
antibodies, present on mast cells, bind an allergen.
2. one of the important properties of helminth infections, namely their capacity to induce
regulatory responses may be responsible for the suppression of the effector phase of the
allergic response.
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Histamine,
leukotrienes,
prostaglandins

The regulatory response inhibiting allergic inflammation.
In a study carried out in Gabonese schoolchildren, it has been shown that children with
an increased parasite induced IL-10 production had a decreased risk of being atopic to
house dust mite. The inhibitory cytokine, IL-10, is indeed up regulated during chronic
helminth infections, and has been shown to be able to inhibit basophil degranulation.
Therefore, it is plausible that during helminth infections regulatory responses and suppressory cytokines such as IL-10, inhibit the inflammatory process that eventually leads
to allergic disease outcome, as suggested in the diagram. However, several questions such
as whether high levels of IL-10 are present in tissues where mast cells reside, how does
the IL-10 reach these tissues and does it work in an antigen specific manner, need to be
addressed before this model is accepted.
Immuno-epidemiological studies have the problem that it is impossible to control for all
confounders. Therefore, it is extremely valuable, if possible, to use animal models and well
controlled conditions to prove whether a finding can be confirmed in the experimental
system.
To study the causal relationship between helminth infections and the development of
allergic diseases, several research groups have developed combined murine models of
infection and asthma. Either house dust mite antigen or a model antigen (e.g. ovalbumin)
is used to induce airway inflammation that involves eosinopilic infiltration. This model is
then used to study the effect of helminth infections on the development of airway allergies. Studies with Schistosoma mansoni have demonstrated that this infection, at the chronic stage, leads to strongly reduced eosinophilic airway inflammation. Interestingly, during
the acute phase of infection, there was no suppression of the inflammatory response to
allergen and if anything, there seemed to be an enhanced eosinophil recruitment into the
lungs of acutely infected mice. The latter supports the notion that only chronic helminth
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infections are able to suppress allergic disorders. In terms of mechanisms involved in suppression of airway inflammation by helminth infections, there is evidence that regulatory
cells such as Tregs and regulatory B cells are involved. The transfer of T and B cells from
chronically infected mice into allergen sensitized mice protected the development of airway inflammation following allergen challenge of sensitized mice.
Concluding remarks
The epidemiologic studies as well as studies in experimental models of asthma, support
the notion that certain infections reduce the risk of developing an allergic disease. The
mechanisms so far point towards an important role for regulatory cells of the immune system. Therefore it is proposed that in areas where infections are highly endemic, exposure
to microbial compounds can lead to the development of a robust regulatory response,
which in turn can ensure that inflammatory immune activation is kept under control and
thus prevents the development of overt inflammation in tissues such as in the lung.
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SERIEUZE GAME-TECHNOLOGIE
door
Prof. dr. P.J. Werkhoven
Afdeling Game Media & Agent Technology, Universiteit Utrecht,
en TNO Defensie en Veiligheid, Den Haag

Inleiding
Serious gaming is een methode om in collectief verband oplossingen te vinden voor (maatschappelijke) problemen die zich kenmerken door een hoge complexiteit, vele externe
(politieke) factoren, een betrokkenheid van vele belanghebbenden, en een grote diversiteit
aan relevante expertisegebieden. Voorbeelden zijn het omgaan met de energie- en grondstoffenschaarste, de beveiliging van onze main ports, het oplossen van de fileproblematiek,
etc. De oplossingsruimtes hierbij zijn groot, de factoren onzeker. In de kern heeft serious
gaming de vorm van een virtuele wereld (spelomgeving) met speciaal ontworpen scenario’s en spelregels waardoor het juiste (collectieve) gedrag wordt gestuurd. Serious gaming
brengt mensen op een uitdagende en interactieve wijze bijeen, confronteert en daagt uit.
Op basis van voorspellende kennismodellen wordt ervaren wat de consequenties zijn van
bepaalde keuzes. Ik schets de ontstaansgeschiedenis van electronic gaming en serious gaming, de huidige mogelijkheden en toepassingen ervan (met een accent op toepassingen
in het veiligheidsdomein), en de ontwikkelingen die nog voor ons liggen.
Gaming, een fundamentele dimensie in de
ontwikkeling van menselijk gedrag
De kracht van gaming zit al besloten in de taalkundige oorsprong van het woord ‘game’. De oudste
vormen van het woord zijn volgens de Oxford Dictionary gamen in het Oud Engels, game in het Oud
Fries en gaman in het Oud Hoog-Duits, alle met
de betekenis van vreugde. Rond dezelfde tijd betekende het woord gaman in het Oud Noors spel en
vrolijkheid. Het Gotische gebruik van gaman had al
de betekenis van participatie en verbondenheid.
Reeds in 1938 identificeerde taalwetenschapper en
historicus Johan Huizinga in zijn boek Homo Ludens – Proeve eener bepaling van het spel-element der
cultuur, het spel als een wezenlijk kenmerk van de
menselijke beschaving, en spel en wedijver als cultuurscheppende functies (Huizinga, 1938). Recht,
handel, kunst en wetenschap hebben alle hun oorsprong in het spel.

Figuur 1.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 87. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 6 april 2009.
Serieuze game-technologie

134

Diligentia

Het is daarom niet verwonderlijk dat jong en oud zich aangetrokken blijven voelen tot het
spel. Het beantwoordt aan een natuurlijke behoefte tot ontspanning, ‘vooroefening tot de
ernstige werkzaamheid’ en ‘bevrediging van in de werkelijkheid onvervulbare wenschen
in een fictie en daarmee zelfhandhaving van het persoonlijkheidsgevoel’. Het spel is een
fundamentele dimensie in de ontwikkeling van menselijk gedrag.
Computer games
Met de opkomst van geavanceerde sensor- en visualisatietechnologie hebben computer
games wereldwijd een grote vlucht genomen. In 1958 had William Higinbotham nog een
tafel vol met analoge elektronicakasten nodig om de eerste elektronische game ‘Tennis
for Two’ te realiseren. Hierbij was op een oscilloscoop (bij de pijl op de foto hieronder)
een eendimensionaal tennisveld te zien waarop een balletje van links naar rechts over
een vertikaal streepje kon bewegen (Anderson, 1983). In 2006 lanceerde Nintendo de
Wii game computer waarmee een driedimensionaal tennisveld wordt gevisualiseerd en
waarmee spelers in de huiskamer met echte, door draadloze sensoren geregistreerde, tennisbewegingen tegen elkaar kunnen tennissen.

Figuur 2. William A. Higinbotham (Amerikaans fysicus, 1910-1994) ontwikkelde een van de
eerste elektronische games ‘Tennis for Two’, waarvan hier de apparatuur is getoond. (bron:
http://pongmuseum.com/history/WillyHiginbotham-PaleolithicPong.php).
Volgens een TNS-NIPO-enquête in 2008 speelt inmiddels 72% van de gehele Nederlandse
(online) bevolking van acht jaar en ouder games, en wel met een gemiddelde van 4 uur
per week. Van de jongeren van acht tot en met negentien jaar speelt meer dan 95 procent
games, maar ook meer dan de helft (57%) van de Nederlandse 50-plussers doet dit regelmatig. Wie denkt dat het allemaal om ‘shooting’ games gaat heeft het mis, want de meest
populaire games zijn puzzle-games, adventure-, strategy-, en brain-training-games.
Een uiterst boeiende ontwikkeling zijn games die spelers entertainment en competitie
bieden, in ruil voor de vrijwillige en gratis inzet van hun perceptuele en cognitieve vaardigheden (ook wel ‘crowd sourcing’ genoemd). Luis von Ahn is hoogleraar ‘Human Computation’ aan Carnegie Mellon University en heeft online games ontwikkeld, met als doel om
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computers te leren zien (Von Ahn, 2006, 2008). Om computers te trainen heeft hij foto’s
nodig waarvan bekend is wat zich waar bevindt (annotaties). En om die annotatie (gratis)
door mensen te laten doen heeft hij bijvoorbeeld de game ESP ontwikkeld.
Het principe van ESP is verbluffend eenvoudig. U wordt online gekoppeld aan een random andere speler die u niet kent en met wie u niet kunt communiceren. U krijgt beiden
eenzelfde plaatje te zien. Uw opdracht is om met trefwoorden het plaatje te beschrijven,
maar u krijgt pas punten wanneer beide spelers hetzelfde trefwoord invoeren. Dat woord
wordt dan toegevoegd aan de annotatie. Spelers krijgen een beperkte tijd om een beperkt
aantal plaatjes te ‘annoteren’ en doen dit, gedreven door het spel en puntensysteem, gratis
en vrijwillig. Later zijn varianten ontwikkeld om ook de plaats van objecten in plaatjes te
weten te komen. Zo wordt hersencapaciteit op speelse wijze gealloceerd ten behoeve van
wetenschap.
Op vergelijkbare wijze worden de intuïtie en cognitieve vaardigheden van de Nederlandse
burgers benut bij het oplossen van ernstige misdrijven. De recherche plaatst onderzoeken
zo volledig mogelijk op het internet (www.politieonderzoeken.nl) en daagt de burgers uit
om oplossingen te vinden. Hierbij ontstaan communities van spelers die gezamenlijk aan
het ‘puzzelen’ zijn.
Serious Gaming
Het begrip Serious Gaming is inmiddels gekaapt door vele aanbieders van wat vroeger
simulatie en virtual reality technologie genoemd werd. Met die technologie kunnen we
mensen laten rondlopen in virtuele gebouwen en landschappen, al dan niet met grote
projectieschermen of met brillen op. Maar dat is in het geheel niet de kern van Serious
Gaming, waarbij juist de scenario’s, spelregels en interactievormen de essentiële elementen vormen.
Clark C. Abt, oprichter en (oud-)bestuurder van Abt Associates, lanceerde de term Serious Gaming al voor het moderne computertijdperk in zijn boek Serious Games uit 1970:
‘Reduced to its formal essence, a game is an activity among two or more independent
decision-makers seeking to achieve their objectives in some limiting context’ (Abt, 1970).
Pas in 2002 nam het Woodrow Wilson International Center for Scholars in Washington
het ‘Serious Games’ initiatief om electronic game technologie en vooral game design
(ontwikkeld voor de entertainment wereld) in te zetten voor innovatie van management
en leiderschap in de publieke sector (social change). En in 2005 definieerde Mike Zyda
(hoogleraar Computer Science aan USC)) Serious Gaming als ‘… a mental contest, played
with a computer in accordance with specific rules that uses entertainment to further
government or corporate training, education, health, public policy, and strategic communication objectives’ (Zyda, 2005).
Inmiddels vinden allerlei vormen van serious gaming snel hun weg in diverse domeinen.
De aantrekkingskracht van serious games als spannende, interactieve leer- en bewustwordingsomgevingen heeft inmiddels geleid tot climate games (Climate Challenge), cultural
awareness games (Real Lives) en games over humanitaire onderwerpen (Food Force). In
de medische sector zijn er health care games (Pulse!!) en worden games toegepast bij de
behandeling van posttraumatische stress (USC Institute for Creative Technologies). In het
veiligheidsdomein zijn games op het gebied van crisis management voor first responders
gerealiseerd door Nederlandse bedrijven zoals Vstep en E-semble. Serious Games worden
ook al succesvol ingezet voor werving en selectie, bijvoorbeeld America’s Army.
Een nieuwe dimensie in Serious Gaming zijn de ‘Alternate Reality games’. Als treffend
voorbeeld dient ‘WorldWithoutOil’ (worldwithoutoil.org), in 2007 ontwikkeld door de
non-profit public media company ITVS San Francisco. Doelstelling van de ontwikkelaars
is om tot een massale collectieve beeldvorming te komen van de consequenties van een
wereldwijde oliecrisis en mogelijke oplossingen daarvoor. Hierbij worden de multimediale
scenario’s door de makers geïnitieerd en door de spelers uitontwikkeld.
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Training
Serious Games zijn uitermate geschikt voor opleiding en training. Met voldoende realistische simulaties kunnen taak-omgevingen op een gecontroleerde wijze zichtbaar, hoorbaar
en zelfs voelbaar gemaakt worden. De mate van ‘immersion’ en ‘presence’ in de virtuele
wereld die spelers ervaren, hangt af van de techniek die wordt gebruikt. Dat varieert van
eenvoudige desk-top simulatie op een PC-scherm (waarbij het field of view beperkt is en
het perspectief zich niet aanpast aan hoofdbewegingen), tot geavanceerde head-mounted
displays waarbij beeld en geluid natuurgetrouw in drie dimensies worden ervaren. In hightech simulaties kan de speler zelfs in een bewegingssimulator worden geplaatst, die alle
door het lichaam ondergane versnellingen natuurgetrouw laat ervaren. Desdemona, de
recent door TNO en AMST ontwikkelde bewegingssimulator in Soesterberg, is momenteel
de meest geavanceerde bewegingssimulator ter wereld (zie figuur 3).

Figuur 3.
Desdemona is een
bewegingssimulator,
desoriëntatietrainer
en geavanceerd
onderzoekslab in
één. Deze wereldwijd
unieke simulator
(ontwikkeld door TNO
en het Oostenrijkse
AMST Systemtechnik)
kan worden gebruikt
voor onderzoek én
voor het nabootsen
van complexe situaties
waarin gevlogen,
gereden of zelfs
gevaren wordt. (bron:
www.tno.nl).
Virtuele omgevingen kunnen zo op intuïtieve wijze en multi-sensorisch worden ervaren.
De grote voordelen van virtuele trainingsomgevingen zijn dat het gedrag van de speler
continu wordt gemonitored en geanalyseerd, en dat het type scenario’s en de frequentie
van leermomenten continu aangepast kunnen worden aan het leerniveau van de speler.
Bovendien kunnen in virtuele werelden spelers bijeengebracht worden die zich in werkelijkheid ver van elkaar bevinden. Ook zijn risico’s en consequenties van handelen – anders
dan in de werkelijke wereld - volledig gecontroleerd. Uiteindelijk wordt de zogenaamde
trainingtransfer vooral bepaald door de attractiviteit en effectiviteit waarmee rollen, spelregels, scenario’s en verhaallijnen worden ontworpen, d.w.z. de echte game-factoren. Juist
om die reden is bijvoorbeeld het Amerikaanse Defense Modeling and Simulation Office
in 1999 intensief gaan samenwerken met script writers en designers van Paramount Digital
Entertainment.
Hoewel trainingssimulatoren al decennia worden ingezet voor vlieg-, rij- en vaartrainingen, zijn de echte game-elementen pas recent geïntegreerd in trainingen. In Nederland,
bijvoorbeeld, zet het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre van de Koninklijke
Landmacht sinds 2006 naar tevredenheid Serious Games in voor het op tactisch niveau
trainen van infanterie- en cavalerie-eenheden, op het gebied van manoeuvre, crisisbeSerieuze game-technologie
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Figuur 4.
Virtual Battle Space als
game engine gebruikt
door het Opleidingsen Trainingscentrum
Manoeuvre van de
Koninklijke Landmacht
voor het op tactisch niveau
trainen van infanterie- en
cavalerie-eenheden.

heersing en humanitaire hulp bij expeditionair optreden. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de commercieel verkrijgbare game engine Virtual Battle Space. De aanpak is die van
Job Oriented Training (JOT), waarbij het accent ligt op ‘discovery learning’ en met de juiste
game scenario’s, game rules en verhaallijnen op leiderschap en samenwerking gestuurd
wordt.
Concept Development & Experimentation (CD&E)
Het oplossen van veel maatschappelijke problemen loopt veelvuldig vast vanwege de hoge
complexiteit aan onzekere factoren, de betrokkenheid van vele stakeholders met vaak tegengestelde belangen, en de enorme diversiteit aan relevante experts die elkaars vocabulair niet delen. Zonder Serious Games als tovermiddel te willen presenteren, kan gesteld
worden dat deze innovatieprocessen sterk kunnen versnellen. Ten eerste wordt het daarmee mogelijk om op intuïtieve en interactieve wijze ‘what-if’ scenario’s te spelen, waarin
de consequenties van bepaalde keuzes op basis van gevalideerde modellen verkend kunnen worden. Ten tweede kunnen met het juiste design van rollen, spelregels en groepsdynamica de individuele belangentegenstellingen op micro-niveau worden omgebogen naar
collectieve voordelen op macro-niveau. En ten derde worden impliciete kennis (in het
hoofd van experts) en expliciete kennis (modellen van wetenschappers) op intuïtieve wijze
voor alle spelers uitwisselbaar en ervaarbaar gemaakt.
Serious Gaming wordt concreet ingezet om nieuwe scenario’s voor crisisbeheersing te ontwikkelen en beproeven. De methode wordt ‘Concept Development & Experimentation’
(CD&E) genoemd. Daartoe is bestaande kennis verwerkt in gevalideerde modellen waarmee het tijdens de game mogelijk wordt om, bijvoorbeeld bij een explosie in een tunnel,
te voorspellen hoe mensen reageren en vluchten en hoe de gassen zich verspreiden. Ook
wordt voorspeld wanneer de first responders (politie, brandweer, GHOR) mentaal of fysiek
zijn uitgeput en wat de effectiviteit is van de diverse bestuurlijke aansturingmechanismen.
Achter CD&E zit essentieel een rijke kennis van menselijk gedrag, bestuurlijke organisatie,
publieke infrastructuren en technologische mogelijkheden. De uitdagingen van serious
gaming bij CD&E liggen dus niet zozeer in de simulatietechniek waarmee men zich een
situatie in beeld en geluid kan voorstellen. Het gaat veel meer om de kracht en validiteit
van onderliggende modellen die de ontwikkeling van de situatie kunnen voorspellen.
Een succesvol voorbeeld van een serious game ten behoeve van CD&E is de wargame,
die voor het Joint Project Optic Windmill (JPOW) is gerealiseerd om nieuwe concepten te
Serieuze game-technologie

138

Diligentia

Figuur 5. J-ROADS software (Joint Research On Air Defence Simulation) vormt de kern
van de wargame waarmee Defensie wordt ondersteund bij het uitvoeren van grootschalige
experimenten, het analyseren van operationele vraagstukken, en het bestuderen van
toekomstige systeemspecificaties op het gebied van ‘Joint Air & Missile Defence'.
ontwikkelen en beproeven voor de Europese luchtverdediging tegen ballistische raketten.
In de wargame worden echte en virtuele voertuigen, wapens en operationele eenheden
gekoppeld in een driedimensionale omgeving, inclusief de onderliggende simulatie van
commandostructuren, het gebruik van middelen, logistiek, etc. Tijdens een internationale
JPOW-oefening in Nederland in 2008 zijn met land-, zee- en luchtstrijdkrachten van diverse participerende landen verschillende scenario’s tot leven gebracht om nieuwe vormen van netwerk-centrische aansturing en communicatie te testen. Hierbij spelen lastige
dilemma’s in coalities van landen, bijvoorbeeld als het uitschakelen van een inkomende
ballistische raket met als doel land A besloten moet worden door land B, terwijl de consequenties van de uitschakeling (bijvoorbeeld biologische of chemische materialen) neerkomen op het grondgebied van land C. Spelenderwijs zijn belangrijke nieuwe operationele
inzichten naar boven gekomen en geïmplementeerd.
De toekomst van Serious Gaming
De ontwikkeling van Serious Gaming heeft computers in feite getransformeerd van rekenmachines tot ervaringsmachines. Inspiratie hiervoor vormde de multisensorische ervaringsmachine ‘Sensorama’ die door filmmaker Morton Heilig in 1960 werd gebouwd. Hiermee kon een vooraf geregistreerde motorrit door New York multisensorisch op realistische
wijze worden ervaren, met driedimensionaal beeld en geluid, geur, wind en trillingen. Maar
deze ervaring was vanwege het vooraf met camera’s opgenomen karakter niet interactief.
Sutherland realiseerde in 1966 een interactieve computergestuurde ervaringsmachine met
head-mounted displays die de Virtual Reality beweging in gang bracht. Vanwege beperkte
rekenkracht waren de gesimuleerde omgevingen echter nog erg eenvoudig.
Met de huidige gametechnologie en game design kunnen sterk interactieve en realistische
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Serious Games al met PC’s en via het internet worden gerealiseerd. Computers bedienen onze zintuigen met de consequenties van ons handelen, ondersteunen menselijke
communicatie, faciliteren groepsdynamiek en laten ons scenario’s gezamenlijk ervaren.
Computers zijn meer en meer ervaringsmachines geworden. De nieuwe generatie gametechnologie in ontwikkeling zal daar nog belangrijke functionaliteit aan toevoegen. De belangrijkste ontwikkelingen liggen op het gebied van virtual humans, innovatieve interfaces,
voorspellende modellen en de integratie van virtuele en echte werelden (mixed reality).
Virtual humans
De virtual humans, die de Serious Game omgevingen bevolken, zullen in uiterlijk meer
menselijk worden, natuurlijker gaan bewegen en op cognitief en emotioneel niveau realistischer gedrag gaan vertonen. In feite krijgt daarmee de virtuele wereld daarmee een
daadwerkelijk menselijk gezicht, een doelstelling die reeds in 1948 door Norbert Wiener
– de grondlegger van de cybernetica - werd geformuleerd: ‘human communication should
be a model for human-machine interactions’ (Wiener, 1948). Dit vergt nieuwe stappen in
het modelleren van cognitief gedrag en tevens diepgaand onderzoek naar de emotionele
respons (‘affective appraisal’) op verschillende verschijningsvormen van virtual humans.
Cognitief en sociaal intelligente virtual humans zullen, meer dan nu in Serious Games
mogelijk is, het trainen met virtuele teamgenoten mogelijk maken, evenals coaching door
virtuele instructeurs. Ook wordt dan CD&E functioneler door, bijvoorbeeld, gevalideerde
gedragingen van mensenmassa’s.

Figuur 6.
Virtuele
instructeur
(artist
impression).
Innovatieve interfaces
Een ontwikkeling waarvan veel mag worden verwacht, zijn synesthetische interfaces. Hoewel momenteel nog veel interfaces vooral visueel en auditief georiënteerd zijn, wordt
in toenemende mate ook de huid als informatiekanaal ontdekt. Met het zogenaamde
‘tactiele pak’ kan de huid met grote precisie worden geprikkeld, waardoor (analoog met
de prikkeling van het netvlies) patronen of beelden op de huid kunnen worden ‘geprojecteerd’. Daarmee kan informatie die normaal visueel wordt waargenomen, voelbaar gemaakt worden. Er worden dus kruisverbanden tussen zintuigen gemaakt. Vandaar de benaming synesthetische media waarmee verwezen wordt naar het natuurlijk voorkomende
verschijnsel waarbij mensen, bijvoorbeeld, geluid ook visueel percipiëren in vorm en kleur,
of zelfs geluid proeven zoals Beeli et al. in 2005 in Nature publiceerden (Beeli, 2005).
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De ontwikkeling van tactiele displays die door Paul Bach-y-Rita werd ingezet (Bach-yRita, 1969), heeft inmiddels geleid tot door TNO ontwikkelde operationele tactiele pakken waarmee vliegers hun helikopter op ‘het gevoel’ aan de grond kunnen zetten, zelfs
wanneer opwaaiend stof het zicht onmogelijk maakt. Het tactiele pak biedt hen tactiele
patronen, zoals een kunstmatige horizon en richtings- en hoogte-informatie waarmee zij
zich op intuïtieve wijze ruimtelijk kunnen oriënteren. Multi-sensorische en synesthetische
interfaces zullen het mogelijk maken om bij CD&E op innovatieve wijze bewust te worden
van patronen in informatie en scenario’s te ervaren.

Figuur 7.
Tactiel pak voor
helikopterpiloot.
Ook zal de ‘bediening’ van de serious game omgevingen intuïtiever worden. De nog steeds
gangbare vorm is het gebruik van keyboards en joysticks om te navigeren in en te communiceren met de virtuele omgeving. Dergelijke interacties doen eigenlijk een onnodig
beroep op onze cognitieve resources, terwijl deze resources nodig zijn voor de primaire
taken, creativiteit en sociale interacties. Een oplossing hiervoor wordt gezocht in de ontwikkeling van brain-machine interfaces waarbij hersensignalen direct worden vertaald naar
intenties en targets. Aangezien deze signalen niet-belastend en noodzakelijk aan het hersenoppervlak moeten worden geregistreerd en er vele hersenactiviteiten tegelijk plaats vinden, is er nog steeds sprake van zeer slechte signaal-ruis verhoudingen. Wel veelbelovend
is de zogenaamde ‘event-related potential’ P300, waarmee kan worden bepaald dat een
speler speciale aandacht heeft voor een bepaald event (een letter of voorwerp) dat langs
komt. Door gebruik te maken van tactiele events is bij TNO een prototype brain-machine
interface ontwikkeld, waarmee in vier richtingen kan worden genavigeerd door enkel aan
een richting te denken.
Voorspellende kennismodellen
Een van de belangrijkste ontwikkelingen is het zodanig modelleren van bestaande kennis
dat in Serious Games de omgevingsreacties op keuzes en handelen van spelers realistisch
gesimuleerd kunnen worden. Alleen al in het domein van crisis management praten we
over een grote diversiteit aan kennismodellen. Bijvoorbeeld, hoe verandert de veiligheidsbeleving van mensen door een bepaalde maatregel, wat zijn de gevolgen van het uitvallen
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van een centrale op de kritische infrastructuur (energie, transport, communicatie, etc.) in
Nederland? Wat gebeurt er waneer een bepaalde schakel in de bestuurlijke aansturing
overbelast raakt? Bij welke schaal van het crisisscenario raken welke resources uitgeput?
Het gaat hierbij om kennis van menselijk gedrag, bestuurlijke organisatie, publieke infrastructuren en technologische mogelijkheden. Met CD&E wordt de grootste toegevoegde
waarde verwacht van het kunnen combineren van heterogene en onderling afhankelijke
kennismodellen, het valideren daarvan en het real-time kunnen doorrekenen.
Mixed reality
Uiteindelijk zullen virtuele en echte werelden niet naast elkaar bestaan, maar vergaand
integreren. Een vroeg voorbeeld was het ‘Mobile Augmented Reality System’ (MARS)
van Columbia University voor het US Naval Research Laboratory, waarbij gebruikers via
‘doorzicht-displays’ hun werkelijke omgeving real-time verrijkt zagen met synthestische
informatie. Zo konden tijdens een wandeling locaties worden aangewezen of zelfs nieuwbouwplannen tussen bestaande gebouwen worden gevisualiseerd. Een recent en zeer
aansprekend voorbeeld is de ‘sixth sense’ applicatie van de Fluid Interface Group van
het MIT. Hierbij wordt op de borst zowel een videocamera als een miniatuur projector
gedragen, draadloos gekoppeld aan een computer en aan het internet. Hiermee kunnen
handgebaren voor de camera worden vertaald naar computer commando’s. Informatie
kan door de projector op elk deel van de werkelijke omgeving worden geprojecteerd (de
muur, de tafel, de eigen hand, of het overhemd van een collega). Bijvoorbeeld door met
uw vinger een horloge te tekenen op uw pols, wordt door de projector op diezelfde pols de
tijd geprojecteerd. Wanneer u in de winkel een product in de hand heeft, zal de camera het
product identificeren, via het internet informatie zoeken over prijs, kwaliteit en duurzaamheid en dit via de projector op het product zelf visualiseren. En dit alles geheel ‘hands-

Figuur 8. Prototype brain-machine interface.
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free’. Beperkter toepassingen via de camera en het display van PDA’s zijn al op de markt.
Een vergaande integratie van de werkelijke omgeving met synthetische informatie is tot
stand gebracht door Steven Mann (Univertsity of Toronto) die zich de eerste Cyborg
noemt en reeds 30 jaar door het leven gaat met aan het hoofd gedragen mini-camera’s
en doorzicht-displays. Dit systeem registreert niet alleen zijn dagelijkse audiovisuele waarnemingen, maar geeft hem ook op intelligente wijze feedback op basis van deze waarnemingen. Bij het ontmoeten van een bepaalde persoon, bijvoorbeeld, vindt via de camera
automatische herkenning plaats en worden relevantie informatie en afspraken via zijn
display teruggekoppeld. Interessant is, hoewel gecompliceerd door ethische discussies, dat
zijn opgeslagen ervaringen in principe deelbaar zijn met anderen en ook van generatie op
generatie kunnen worden doorgegeven.
Het moge duidelijk zijn dat met deze ontwikkeling ook de nu vaak geheel virtuele serious
game omgevingen vergaand zullen mengen met onze werkelijke omgeving en met eigen
opgeslagen ervaringen. Hierdoor zal Serious Gaming steeds meer een geïntegreerd onderdeel worden van ons dagelijks leven waarbij we, op continue basis virtueel verbonden met
anderen, al spelenderwijs, tot idee- en conceptvorming zullen komen.
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