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VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE MA ATSCHAPPIJ VOOR
NATUURKUNDE DILIGENTIA
over het seizoen 2009-2010
Het seizoen werd op 21 september 2009 geopend met de Kennismakingslezing over
De evolutie van onze hersenen door prof. dr. D.F. Swaab. Later in het najaar hield
prof. dr. P. de Knijff de Jong Diligentia Lezing, over DNA-onderzoek bij misdrijven.
Deze lezing werd bijgewoond door minstens 100 leerlingen van de vijf middelbare
scholen die lid zijn van Diligentia. De laatste jaren werden er elk seizoen 14 lezingen gehouden. Hieraan werd nu een nieuwe lezing, De Nobelprijs verklaard, toegevoegd. Wij beogen hiermee om het onderzoek waarvoor in het voorgaande jaar een
Nobelprijs werd toegekend, door een Nederlandse spreker te laten toelichten. Eind
april 2010 gaf prof.  d r. A. Polman deze lezing n.a.v. de Nobelprijs voor natuurkunde
2009 voor glasvezelcommunicatie en fotochips. De lezing werd zeer gewaardeerd. Het
bestuur heeft besloten deze vijftiende lezing in het vervolg aan het programma toe te
voegen. De jaarlijkse excursie, waaraan 50 leden deelnamen, was dit jaar een bezoek
aan ASML in Veldhoven.
Een ander hoogtepunt is ieder seizoen de uitreiking van de Diligentiaprijs voor scholieren
aan leerlingen met uitzonderlijke prestatie in exacte vakken van het eindexamen. In
2010 werd de prijs uitgereikt aan Boris de Graaff (VCL), Pieter van Loenen (Gymnasium Sorghvliet), Rosa Sterkenburg (Maerlant Lyceum), Paul van de Vijver (Segbroek
College) en Leon Lopik (Gymnasium Haganum).
Tijdens het seizoen werden 52 nieuwe leden genoteerd en er waren 24 opzeggingen.
Aan het einde van het seizoen was het ledenaantal 458 en er waren 5 schoollidmaatschappen.
De financiële positie van de Maatschappij is goed. Het innen van de contributie over
het gebroken financiële jaar (18 maanden; 1 januari 2009 t/m 30 juni 2010) heeft geen
problemen opgeleverd. De ledenvergadering van 6 april 2009 stemde ermee in de
contributie met € 5,00 te verhogen, tot € 35,00 per jaar. Het bestuur heeft later echter
besloten deze verhoging pas voor het seizoen 2011-2012 te laten ingaan.
Het bestuur vergaderde 7 januari 2010 (daarin werd het programma voor de lezingen
in het volgende seizoen samengesteld) en op 1 februari 2010. In het voorjaar van 2010
werd geen ledenvergadering gehouden i.v.m. de verandering van het financiële jaar van
de Maatschappij (1 juli t/m 30 juni). De jaarvergaderingen zullen in het vervolg in het
najaar worden gehouden, zodat dan ook de jaarrekening van het afgelopen seizoen en
de begroting kunnen worden besproken.
Het bestuur

najaar 2010

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.
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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,
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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

Dr. G.J.M. Coolhaas
W.C.A. Staring, R.A.W. Sluiter,
Dr. E.H. Groenman, Jhr. dr. E.J.G. Everts, 1885-1919
J. van Rijn van Alkemade, F. de Bas,
Mr. R.Th. Bijleveld, Dr. C.J.J. Ninck Blok

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

Dr. G.J.M. Coolhaas
1885-1919
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G.L. Goedhart, Dr. H.J.Coert
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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,
J.H. Beucker
Andreae 1921-1926 Dr. A.H. Borgesius, Ir. A. Vroesom de
Haan, G. Doorman, G.L. Goedhart,
Dr. H.J. Coert, E.F. Hardenberg,
W.C.J. Smit, Prof. dr. J. Kraus
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 Iterson (1963-1975),
Mw. ir. H.F. Hazewinkel (1963-1972),
Ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984),
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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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
(1996-2006) 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 - 2010

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 De introductie van de westerse geneeskunde
			
in Japan
M
Blij, prof. dr. F. van der
1989/1990 Rekenen en tekenen met getallen
W
Boddeke, dr. R.
1994/1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek
B
Bolhuis, prof. dr. J.J.
2004/2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen
B
Boom, prof. dr. R.
2008/2009 IJzer: meester der metalen?
T
Bouwmeester, prof. dr. D.
2008/2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N
Bovenberg, mr. dr. J.A.
2009/2010 Eigendom van DNA
X
Brabander, mw. dr. E.E.M. de
2001/2002 Coatings: van kunst naar wetenschap
C
Brakefield, prof. dr. P.M.
2005/2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen
B
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Titel voordracht

Vakgebied

Brakman, prof. dr. P.
1992/1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met
			
ophoping van vetachtige stoffen en bindweefsel
M
Brouwer, prof. dr. A.
1992/1993 Thera en het einde van de Minoïsche
			
beschaving op Kreta
G
Brunekreef, prof. dr. ir. B.
2007/2008 Fijn stof
X
Bruyn, prof. dr. A.G. de
2004/2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof
			
in het heelal: LOFAR en de Epoche van
			
Reïonisatie
S
Buchem, prof. dr. M.A. van
2009/2010 Het brein in beeld: neuroradiologie
M
Buhrman, prof. dr. H.M.
2004/2005 Quantum computing
T/W
Bijker, prof. dr. ir. E.W.
1988/1989 Veilig achter los-opgestoven zand
G
Bijvoet, prof. dr. O.L.M.
1992/1993 Omgaan met botarmoede
M
				
C
		
Cohen Stuart, prof. dr. M.A.
2009/2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag
			
van moleculen
C
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L.
2005/2006 Plaattektoniek en aardse risico’s
G
Craats, prof. dr. J. van de
1991/1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke		
			
achtergronden van de muziek
W
				
D
		
Daan, dr. S.
1993/1994 Slapen en waken, regeling en functie
B
Daan, prof. dr. S.
2003/2004 De biologische klok: Timing van gedrag op een
			
draaiende planeet
B
Dalen, prof. dr. D. van
1992/1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer
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De evolutie van onze hersenen
door
Prof. dr. D.F. Swaab
Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, KNAW, Amsterdam

Inleiding
Onze hersengrootte en onze intelligentie zijn in de loop van de evolutie sterk toegenomen. Maar hierbij gaat het niet om de absolute grootte, maar om de relatieve grootte
van onze hersenen ten opzichte van het lichaam, zoals Darwin al in 1871 stelde. De
toename van onze hersengrootte tijdens de evolutie kwam door een toename van het
aantal bouwstenen, de hersencellen (neuronen) en hun verbindingen.
De beste maat voor intelligentie is dan ook het aantal neuronen in de hersenschors. Die
neuronen zijn in de hersenschors gegroepeerd in functionele eenheden, die als zuiltjes
naast elkaar liggen en kolommen worden genoemd. De grootte van de hersenschors is
tijdens de evolutie toegenomen door een toename van het aantal kolommen. Hierdoor
ontstond tevens de noodzaak voor de hersenschors om zich te gaan plooien. Bij dit alles
veranderde het bouwplan van de hersenen niet. Het verschil tussen de hersenen van de
mens en die van de andere primaten is er dus voornamelijk één van grootte.
Tijdens de evolutionaire ontwikkeling van de mens is in de periode van ‘slechts’ drie
miljoen jaar de schedelinhoud meer dan verdrievoudigd. De sociale complexiteit
heeft geleid tot de ontwikkeling van de grote primaten-hersenen. De complexiteit en
intensiteit van paarvorming en monogamie, waarover we allemaal kunnen meepraten,
lijken een sterke evolutionaire druk op de ontwikkeling tot grotere hersenen te hebben gegeven.
In het vervolg van deze bijdrage bespreek ik een aantal aspecten van deze evolutionaire ontwikkeling.
Onderhandelen en toename van hersengrootte
Onze hersengrootte en onze intelligentie zijn in de loop van de evolutie toegenomen.
Intelligentie is: het vermogen om problemen op te lossen, de snelheid van denken, de
capaciteit om doelgericht te handelen, rationeel te denken en op een effectieve manier
om te gaan met de omgeving. Er zijn vele soorten van intelligentie, zoals taalkundige,
logische, wiskundige, ruimtelijke, muzikale, sociale, en motorische, en het intelligentiequotiënt (IQ) is maar een povere maat voor intelligentie. Tijdens de evolutie is onze
intelligentie toegenomen, tezamen met de hersenengrootte. Maar hierbij gaat het niet
om de absolute grootte van de hersenen. De mens heeft met zijn 1,5 kg in absolute
termen ook lang niet de grootste hersenen. De potvis heeft met 9 kg het grootste
brein en de olifant heeft een gemiddeld hersengewicht van 4,8 kg. De olifant Alice,
die in een Luna park in New York leefde, had zelfs een hersengewicht van 6 kg. Maar
de walvis en de olifant zijn zeker niet zo intelligent als de mens. De relatieve grootte

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Kennismakingslezing gehouden voor
de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 21
september 2009.
De evolutie van onze hersenen

24

Diligentia

Figuur 1. Hersengewicht als functie van lichaamsgewicht (beide op logaritmische schaal).
De rechte lijn is het ‘gemiddelde’ voor levende zoogdieren, afgeleid uit gegevens van 249
zoogdiersoorten. De mens ligt het verste boven deze lijn en heeft dus de grootste hersenen
vergeleken met het lichaamsgewicht. (Ontleend aan M.A. Hofman, Brain Behav. Evol. 20,
84-96 (1982)).
van de hersenen ten opzichte van het lichaam heeft wel een duidelijke relatie met de
kwaliteit van de hersenen als informatie verwerkende machine, zoals Darwin in 1871
al stelde, en Michel Hofman, honderd jaar later heeft berekend.
Een betere maat voor het niveau van de evolutionaire hersenontwikkeling is het encephalisatie quotiënt (EQ), dat is de relatieve hoeveelheid hersenweefsel bovenop de
hoeveelheid die nodig is om het lichaam te besturen. Daar komt de mens inderdaad
verreweg het beste uit te voorschijn. Het EQ wordt vooral bepaald door de ontwikkeling
van de hersenschors. De toename van onze hersengrootte tijdens de evolutie kwam door
een toename van het aantal bouwstenen, de hersencellen (neuronen) en hun verbindingen. De beste maat voor intelligentie is dan ook het aantal neuronen in de hersenschors.
Die neuronen zijn in de hersenschors gegroepeerd in functionele eenheden die als
zuiltjes naast elkaar liggen en kolommen worden genoemd. Hoewel de hersenschors
tijdens de evolutie enorm toeneemt in grootte, blijft de doorsnede van de kolommen
vrijwel gelijk, zo’n halve millimeter. Dat betekent dat de grootte van de hersenschors tijdens de evolutie is toegenomen door een toename van het aantal kolommen. Hierdoor
ontstond tevens de noodzaak voor de hersenschors om zich te gaan plooien. Bij dit alles
veranderde het bouwplan van de hersenen niet en het verschil tussen de hersenen van
de mens en die van de andere primaten is er dus voornamelijk één van grootte. Door
deze evolutionaire toename in hersengrootte is het informatieverwerkend vermogen
sterk toegenomen. De progressieve toename van de hersengrootte tijdens de evolutie
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ging samen met een langere zwangerschapsduur, een langere periode van ontwikkeling
en leren, een langere levensduur en een vermindering van het aantal nakomelingen.
Tijdens de evolutionaire ontwikkeling van de mens is in de periode van ‘slechts’ 3 miljoen jaar de schedelinhoud meer dan verdrievoudigd en is de levensduur verdubbeld.
Primaten zouden een evolutionair voordeel hebben, want hoe meer hersenen hoe
meer werktuig gebruik hoe meer voedsel. Vervolgens werd verondersteld dat het de sociale complexiteit zou zijn die heeft geleid tot de ontwikkeling van de grote primaten
hersenen, ook wel de Machiavelli hypothese genoemd. De individuen moesten investeren in sociale strategieën die op de lange duur een betere overleving van de groep
garandeerden. Inderdaad is er bij primaten een duidelijk verband gevonden tussen de
grootte van de hersenschors en de grootte en de complexiteit van de sociale groep. De
complexiteit wordt sterk bepaald door paarvorming en monogamie. Beide stellen hoge
eisen aan het brein. Ze vragen om een zeer goede selectie van de partner, in termen
van vruchtbaarheid, en maken ingewikkelde onderhandelingen tussen de partners
noodzakelijk. De complexiteit en intensiteit van deze relaties, waar we allemaal over
mee kunnen praten, lijkt een sterke evolutionaire druk op de ontwikkeling tot grotere
hersenen te hebben gegeven. Het mechanisme van de monogame partnerkeuze bij
de mens zou zich al zo’n 3,5 miljoen jaar geleden hebben ontwikkeld en heeft zijn
evolutionaire voordeel voor de bescherming van het gezin tijdens de evolutie bewezen,
maar het blijft een enorme belasting voor ons brein.
De evolutie van hersenen
Wij worden gekenmerkt door een fantastisch brein van anderhalve kilogram, dat bestaat uit zo’n 100 miljard hersencellen, neuronen. Dat is 15 maal meer dan er mensen
zijn op aarde. Iedere hersencel maakt contact met zo’n 10.000 andere hersencellen
middels zeer gespecialiseerde contactplaatsen, de synapsen. Ons brein bevat ruim
100.000 kilometer bevezeling. Toch zijn de fundamentele eigenschappen van de
zenuwcel, zoals het ontvangen, geleiden, verwerken en uitsturen van impulsen, op
zich niet specifiek voor zenuwweefsel. In principe worden deze eigenschappen ook
gevonden in vele andere weefsels, bij alle levende organismen, zelfs bij eencelligen.
Hetzelfde geldt voor rudimentaire vormen van geheugen en aandacht. Maar, zoals
Prof. C.U. Ariëns Kappers (1930), de eerste directeur van het Herseninstituut in Amsterdam, al schreef is het zenuwstelsel zoals het zich specialiseerde tijdens de evolutie
ontzettend veel beter in deze functies geworden. Terwijl de geleidingsnelheid van
prikkels in weefsels anders dan het zenuwstelsel zelden boven de 0,1 cm per seconde
uit komt, geleidt de simpelste zenuwcel prikkels met een snelheid van 0,1- 0,5 m per
seconde. Onze zenuwcellen kunnen zelfs geleidingssnelheden van 100 meter per seconde halen, rekende Kappers ons voor. En dat is maar één van de gespecialiseerde
eigenschappen van de zenuwcel die een enorm evolutionair voordeel opleverde.
Sponsen, de meest primitieve dieren, hebben slechts enkele soorten cellen en zij
hebben geen gespecialiseerde organen noch een echt zenuwstelsel. Maar er zijn voorlopers van zenuwcellen en in hun DNA is wel een bijna complete set genen aanwezig
voor het bouwen van de eiwitten die aan de ontvangende kant van de contactplaats
tussen zenuwcellen zitten, de post-synaptische membraan. Zo kon er dus tijdens de
evolutie met een paar kleine veranderingen een compleet nieuwe functie in de overdracht van chemische boodschappers ontstaan.
Een primitieve zenuwcel is al zo’n 650-543 miljoen jaar geleden ontstaan, in het PreCambrium. Holtedieren hadden toen al een diffuus zenuwnetwerk met echte neuronen en synapsen. Vanaf het begin werd er door deze zenuwcellen gebruik gemaakt
van chemische boodschappers, waarvan de stapsgewijze moleculaire evolutie naar
sterk verwante chemische boodschappers in ons brein te volgen is. Het meest populaire holtedier in het onderzoek is de kleine poliep Hydra die totaal slechts 100.000
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Figuur 2. Encephalisatie-index als functie de coëfficiënt n. Iedere stap in de evolutie van de
hersenen bij zoogdieren (coëfficiënt n) gaat gepaard met een exponentiële toename in het
relatieve hersengewicht (index c = encephalisatie). (Ontleend aan M.A. Hofman, Brain Behav.
Evol. 20, 84-96 (1982)).
cellen heeft. Hydra heeft al een verdichting van het zenuwnetwerk in de kop en in de
voet, wat je kunt beschouwen als een eerste aanzet tot het ontstaan van hersenen en
ruggenmerg. In Hydra wordt een chemische boodschapper in het zenuwstelsel gevonden die zowel op ons vasopressine als op oxytocine lijkt. Zo’n klein eiwitje dat door
zenuwcellen als chemische boodschapper wordt gemaakt wordt een ‘neuropeptide’
genoemd. Bij gewervelde dieren is het gen voor dit neuropeptide eerst verdubbeld en
toen op twee plaatsen veranderd. Hierdoor zijn de twee zeer verwante maar gespecialiseerde neuropeptiden vasopressine en oxytocine ontstaan die recent in de belangstelling staan, onder anderen als belangrijke boodschappers in ons sociale brein.
Af hankelijk van hun plaats van productie, afgifte en van de plaats waar de boodschap
wordt ontvangen, kunnen deze twee boodschappers echter ook betrokken zijn bij de
nierfunctie, baring, melkafgifte, dag-en-nacht ritmes, stress, verliefdheid, erectie, vertrouwen, pijn en vetzucht. Het ‘Hydra Peptide project’ had in 2001 al 823 peptiden geïsoleerd en chemisch gekarakteriseerd. Er zaten ook neuropeptiden bij die vervolgens
voor het eerst werden gevonden bij gewervelden, zoals het ‘kopactiverende peptide’
van Hydra, die daarna ook aanwezig bleken te zijn in de hypothalamus, placenta en
in hersentumoren bij de mens. Tijdens de evolutie is het eerste groepje zenuwcellen in
de kop, dat herkenbaar is als het echte begin van de hersenen, het kopganglion, te vinden in Platwormen. De stapsgewijze kleine structurele en moleculaire veranderingen
tijdens de evolutie van de hersenen maken duidelijk dat we de vaak geclaimde unieke
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plaats van de mens in het dierenrijk moeten relativeren. Zo zei Darwin in the Descent
of Man and Selection in Relation to Sex (1871): “Ik denk dat niemand er aan twijfelt
dat de grote hersenen van de mens, in relatie tot zijn lichaamsgrootte, vergeleken met
die van de Gorilla of de Orang Oetan sterk gerelateerd is aan zijn grotere mentale
capaciteiten. …Anderzijds denkt niemand dat het intellect van welke twee dieren of
welke twee mensen dan ook exact af te leiden is door alleen maar hun schedelinhoud
te bepalen.” Zo is het precies: de grootte van ons brein is een zeer belangrijke, maar
zeker niet de enige factor die onze intelligentie bepaalt. Kleine moleculaire verschillen hebben ook grote gevolgen.
Moleculaire evolutie
De Intelligent Design (ID) beweging heeft de afgelopen jaren een krampachtige, en
volkomen mislukte, poging gedaan om Darwin’s evolutietheorie onderuit te halen.
Het ontkennen van het bestaan van de evolutie is natuurlijk wettelijk toegestaan, maar
het openlijk ontkennen van aanwezige wetenschappelijke informatie, zoals ID-ers dat
doen moest eigenlijk verboden worden. Een onderdeel van deze ID-campagne was het
ontkennen van de grote bijdrage van de moleculaire biologie voor ons begrip van de
evolutie. Zo zegt de natuurkundige Prof. Arie van den Beukel in Cees Dekker’s boek
over Intelligent Design (2005): “Menigmaal wordt gesuggereerd dat de resultaten van
de moleculaire biologie van de laatste tientallen jaren de beslissende steun zouden
geven aan de Darwinistische theorie. Niets is minder waar.” Laat ik met een paar
voorbeelden illustreren dat ook deze forse uitspraak van een ID-er weer onzin is.
Het is nauwelijks te bevatten dat Darwin in 1859, zonder alle moleculaire kennis van
nu, al stelde dat al het leven voortkwam uit één oervorm, omdat alle levende weefsels
chemisch zoveel gemeenschappelijks hadden. De moleculaire biologie heeft dit visionaire idee de afgelopen periode van een sterk fundament voorzien. De evolutie is in
het DNA bijvoorbeeld te volgen in: (1) de stapsgewijze moleculaire veranderingen in
die genen die coderen voor eiwitten, (2) de verdubbeling van genen en de vorming van
nieuwe functionele genen hieruit, (3) de verwijdering van genen en (4) de evolutionaire
veranderingen in de niet voor eiwit coderende stukken RNA, die belangrijke regulerende functies in de cel hebben. Het moleculaire onderzoek genereert voortdurend
nieuwe kennis en ideeën over het pad dat de evolutie heeft gevolgd en waarom dat zo
gegaan is. Dit geldt ook voor de aan het zenuwstelsel gerelateerde genen.
Darwin zou het moleculair onderzoek aan het DNA van de mitochondriën van de beroemde vinken die hij op zijn tocht met de Beagle op de Galapagos eilanden aantrof,
vast gewaardeerd hebben. Hieruit bleek dat de 13 soorten inderdaad uit één voorouder
zijn ontstaan zoals Darwin al dacht. Deze voorouder moet 2,3 miljoen jaar geleden
vanaf het Zuid-Amerikaanse vasteland naar de Galapagos eilanden zijn gemigreerd.
Ook Darwin’s idee dat de voorlopers van de mens in Afrika gezocht zouden moeten
worden heeft steun uit de moleculaire biologie gekregen, evenals de migratiegolven
van de mens vanuit Afrika, 200-300.000 jaar geleden en de continentale migratie
30-60.000 jaar geleden die zo gedocumenteerd zijn. Het zenuwstelsel van wormen, insecten en gewervelde dieren van vissen tot mensen moet ook één gemeenschappelijke
voorloper te hebben gehad die 600 miljoen jaar geleden leefde, gezien de grote moleculaire overeenkomsten. De paar centimeter lange borstelworm (Platerius dumerelii)
is een levend fossiel. Deze worm blijkt tijdens de embryonale ontwikkeling dezelfde
moleculaire programma te volgen als wij, zoogdieren in onze vroege ontwikkeling.
Recent wordt er gezocht naar de moleculair-genetische veranderingen die hebben
geleid tot de menswording in de zo’n 300.000 generaties sinds de afsplitsing van de
Chimpansee. Er wordt altijd op gewezen dat het genoom van de mens en de Chimpansee ongeveer 35 miljoen DNA bouwstenen schelen, en dat is slechts 1%. Maar deze
grote overeenkomst gaat er aan voorbij dat in principe enkele genen verantwoordelijk
kunnen zijn voor de verdrievoudiging van ons hersengewicht sinds de afsplitsing van
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de Chimpansee. En bovendien zijn inderdaad cruciale verschillen beschreven.
Eén van de strategieën om de genen op te sporen die voor de menswording verantwoordelijk kunnen zijn geweest, is bij de mens genen te zoeken waarin een mutatie
geestelijke achterstand bij de mens tot gevolg heeft. Bij primaire microcefalie is het
brein net zo klein als bij grote apen, zonder dat de globale structuur is veranderd.
Deze afwijking is gelokaliseerd op zes plaatsen in het genoom. De betreffende genen
zijn betrokken bij de celdeling en de respons op DNA schade en hun bijdrage aan
de hersengrootte tijdens de ontwikkeling is dus logisch. Een van deze genen is het
ASPM gen, dat een versnelde verandering in zijn DNA bouwstenen heeft doorgemaakt
na de afsplitsing tussen de Chimpansee en de mens, zo’n 5,5 miljoen jaar geleden.
Verder lijkt het er zelfs op dat de hersenen van de mens nog steeds evolueren aangezien een genetische variant van ASPM slechts 5800 jaar geleden zou zijn ontstaan
en zich sindsdien snel door de populatie heeft verspreid. Een genetische variant van
het Microcephaline gen (de MCPH1-variant D) zou pas in de laatste ijstijd, zo’n 37.000
geleden in het DNA van Homo sapiens terecht gekomen zijn, terwijl nu 70% van de
huidige wereldbevolking drager is van deze variant. Zo’n snelle verbreiding is slechts
mogelijk als deze variant een duidelijk evolutionair voordeel geeft.
Er zijn ook genen gevonden waarin veranderingen geassocieerd worden met de taal bij
de mens. Mutaties in het FOXP2 gen leidt tot een taal- en spraakstoornis in families.
En ook ASPM en microcephaline lijken geassocieerd te zijn met taal.
In de loop van de evolutie zijn er ook nieuwe functionele genen ontstaan. Het beste
voorbeeld is het gen voor het driekleuren zien bij primaten. Door verdubbeling van
het ‘groene’ opsine en vervolgens mutaties en selectie, ontstond het ‘rode’ opsine bij
primaten. Het evolutionaire voordeel van kleuren zien zou de mogelijkheid zijn om de
rode, rijpe, vruchten te onderscheiden van de onrijpe vruchten. Nog steeds staat rood
bij ons voor opwinding, terwijl van de alles overheersende kleur in de natuur, groen,
een rustgevende invloed uitgaat.
Ook verlies van genen heeft plaatsgehad. De muis heeft 1200 reukreceptor genen,
terwijl er bij de mens nog maar 350 aanwezig zijn. Er is ook een gen, MYH16, waarvan
het verlies mogelijk indirect een bijdrage heeft geleverd aan de hersengrootte van de
mens. Dit gen kwam tot expressie in de zware kaakspieren van onze voorouders. Het
verdwijnen hiervan maakte de vergroting van de schedel van de mens als adaptatie op
de hersenvergroting mogelijk
Een andere strategie is het bepalen van het gehele genoom van verschillende vertegenwoordigers van het evolutionaire pad dat de mens heeft gevolgd. De van oorsprong
Zweedse onderzoeker Svante Pääbo bepaalt in het Max Planck Instituut in Leipzig
momenteel de gehele DNA base volgorde van het genoom van de 30.000 jaar geleden
uitgestorven Neanderthaler. Hij haalt het DNA uit fossiele botten en kan een onderscheid maken tussen Neanderthaler DNA en verontreinigingen veroorzaakt door
bacteriën en de mens. Hij hoopt zo binnen een paar jaar het gehele Neanderthaler
DNA te kunnen vergelijken met dat van de moderne mens. Daaruit zou kunnen worden bepaald welke genetische veranderingen ons tijdens de evolutie in staat hebben
gesteld die enorme sprong vooruit te maken.
Recent wordt bovendien duidelijk dat we voor de evolutie van de hersenen ons niet
zo sterk moeten focussen op genen die voor eiwitten coderen. 98% van het genoom
codeert niet voor eiwitten, maar slechts voor RNA. Stukken RNA reguleren vele processen in de cel en er zitten vaak grote verschillen in tussen de mens en de Chimpansee. Het grootste verschil tussen mens en chimpansee tot nu toe, is in het HAR1
(human accelerated region1) gevonden, een deel van een recent gevonden RNA gen.
Het RNA dat in de vroege ontwikkeling tot expressie komt (HAR1F) is specifiek voor
de Cajal-Retzius neuronen in de hersenen. Vanaf 17-19 weken zwangerschap bij de
mens komt HAR1F samen met Reeline tot expressie, een factor die essentieel is voor
de vorming van onze zes-lagige hersenschors. De veranderingen in dit humane gen
zijn waarschijnlijk meer dan 1 miljoen jaar oud, en zouden dus van belang kunnen
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zijn voor het ontstaan van de moderne mens. Ook kunnen kleine veranderingen in het
gen, de z.g. polymorfismen, de ruimtelijke structuur van een eiwit en dus zijn functie
totaal veranderen. Ook kunnen er uit één gen vele verschillende eiwitten worden gevormd.
Gedurende de evolutie zijn in ons DNA een enorme hoeveelheid rommel en herhalingen opgestapeld. Deze littekens van onze evolutionaire geschiedenis kunnen moeilijk
worden gezien als een argument voor een kundige ontwerper, laat staan dat je DNA met
goed fatsoen als ‘Gods taal’ kan beschouwen. Er is niets veranderd sinds Darwin in 1871
stelde dat het belangrijke principe van de evolutie nog steeds ferm overeind stond, als je
tenminste niet naar de fenomenen in de natuur keek als een wilde. ID-ers bezetten meer
dan 130 jaar later, een eenzaam plaatsje tussen de ‘wilden’ die de evolutie ontkennen.
Waarom een week?
Waarom leeft de hele wereld eigenlijk in periodes van een week? Volgens de Bijbel
heeft God de aarde in zes dagen geschapen en heeft hij de zevende dag gerust van
al dat werk. Afgezien van het gevoel dat hij voor het scheppen van de mens wel een
dagje meer had uit mogen uittrekken, kan men zich afvragen of wij een week van 7
dagen hebben omdat volgens de Bijbel de schepping 7 dagen duurde, of duurde het
scheppingsverhaal 7 dagen omdat we een ritme van 7 dagen hebben.
Alle levende wezens, van eencelligen tot en met de mens, dragen uit de miljarden jaren van evolutie biologische ritmes met zich mee zodat ze zich kunnen voorbereiden
op de regelmatig terugkerende veranderingen op aarde. De biologische klok in onze
hersenen heeft een ritme van ongeveer 24 uur die ons waarschuwde dat het binnenkort weer donker zou worden, zodat we op tijd naar de veiligheid van de grot terug
kon. Deze klok bereidt ons lichaam aan het einde van de nacht weer voor op de activiteit die een paar uur later zal beginnen. In het dag-nacht ritme van onze biologische
klok wordt de omwenteling van de aarde geref lecteerd. Deze klok in de hersenen heeft
ook een jaarritme gebaseerd op de omwenteling van de aarde om de zon. Het jaarritme was ons behulpzaam bij het inschatten wanneer we moesten zaaien, oogsten of
de voorbereidingen voor de winter moesten treffen. Ook het ritme van de maan lijken
we geïnternaliseerd te hebben, zoals blijkt uit de maandcyclus van de vrouw.
Zouden we ook een biologische klok met een weekritme hebben? Weekritmes zijn inderdaad aanwezig in concentraties van stoffen in ons bloed en urine. Ook f luctueren
de bloeddruk, het aantal hartinfarcten, herseninfarcten, suïcides en geboortes met het
ritme van een week. Maar deze weekf luctuaties zouden opgelegd kunnen zijn door het
wekelijkse ritme in onze sociale activiteiten in plaats van door een biologische klok
met een weekritme. Voor het bestaan van een biologisch weekritme pleiten de gegevens van een onderzoeker die 15 (!) jaar lang hormoonspiegels in zijn eigen urine mat.
De schommelingen hadden gedurende 3 jaar een ritme van ongeveer een week, maar
liepen uit de pas met de werkweek. Zo’n ‘vrijlopend’ ritme wijst op de aanwezigheid
van een biologische klok met een eigen periode van ongeveer een week. Mensen die
100 dagen lang onder constante omstandigheden in een grot verbleven vertoonden
ook een ritme van ongeveer een week. Ook is er een insect, Folsomia candida, dat met
het wekelijkse eileggedrag doorging onder omstandigheden van constante duisternis.
Dit alles pleit tegen de kalenderweek als trigger voor de wekelijkse biologische schommelingen. Het sterkste argument voor een biologisch ritme van een week komt echter
van fossielen van voorlopers van de mens, die in Oost-Afrika zijn gevonden. In de
schedel nummer 1500, de ‘Turkana jongen’, werden twee soorten microscopisch kleine
lijntjes op het tandglazuur ontdekt, één met een periodiciteit van een dag en één met
een periodiciteit van ongeveer een week. Bij deze fossiele hominiden bleek het tandemaille zich dus zes dagen lang lijntje voor lijntje in een vast tempo ontwikkeld te
hebben, en de 7e dag met een andere snelheid. Dit blijkt ook voor andere primaten te
gelden. Er is geopperd dat de basis voor deze periodiciteit van ongeveer een week een
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Figuur 3. Stamboom van de
mens en de vier grote mensapen,
gebaseerd op DNA-vergelijkingen.
De cijfers geven aan hoeveel
miljoen jaar geleden de
soorten zich hebben afgesplitst.
Chimpansees en Bonobo’s
vormen één genus, Pan. Het
menselijk geslacht heeft zich
ca. 5,5 miljoen jaar geleden van
die Pan- voorouder afgesplitst.
Uit de figuur is af te leiden dat
de Bonobo’s en de Chimpansees
nauw verwant zijn aan de mens.
De Gorilla en de Orang-Oetan
staan verder van de mens af.
(Ontleend aan Frans de Waal,
De aap in ons, 2005, Uitgeverij
Contact).
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f luctuatie in de straling van de zon zou zijn, maar dat wordt tegengesproken door goede sterrenkundigen. Veel waarschijnlijker is, dat ons weekritme samenhangt met de
periode in de evolutie waarin de stap gemaakt werd vanuit de zee naar het land en aan
de stranden naar voedsel werd gezocht. De wekelijkse afwisseling tussen springtij en
doodtij door het samenspel van de maan en de zon zal voor hen, die aan de kust aan
het foerageren waren, grote gevolgen hebben gehad, zowel voor de hoeveelheid als de
samenstelling van het voedsel. Maar wat ook de basis van dit ritme is, 3,6-3,8 miljoen
jaar voordat de Bijbel werd geschreven, miljoenen jaren voor onze maatschappelijke
week ontstond, was er al een biologische week. Mogelijk was dit biologisch ritme ook
de basis om te denken dat God zijn scheppingswerk in een week had verricht en niet
in bijvoorbeeld 8 of 9 dagen, laat staan in 4,5 miljard jaar.
Moreel gedrag: de mens in het beest
Aanhangers van de ‘Intelligent Design (ID)’ beweging gaan er van uit dat moraliteit
aan de mens is gegeven door Gods genade en dat de gelovigen bij die uitreiking vooraan gestaan hebben. Zo stelt de ID-er Henk Jochemsen in een boek geredigeerd door
Cees Dekker (2005) “Voor de sociobiologie en evolutionaire ethiek is onweerlegbaar
altruïstisch gedrag biologisch pervers en pathologisch omdat het tegen de eigenlijke
natuur van de mens ingaat. Maar in de meeste culturen en grote godsdiensten wordt
waarlijk altruïstisch gedrag juist als hoger ideaal gesteld.” Iedereen die het werk van
Darwin en Frans de Waal kent weet dat dit onzin is. Darwin beschreef al gedetailleerd
hoe ons moreel besef is voortgekomen uit sociale instincten die van belang zijn voor
de overleving van de groep. Dat zie je bij alle soorten die op samenwerking moeten
kunnen vertrouwen, zoals primaten, olifanten en wolven.
Het hebben van empathie, het meevoelen met anderen, is de basis voor al het moreel
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handelen. Ik heb zelf met bewondering gekeken hoe onze hond met zijn maatje, de
hond van onze dochter, meeleefde nadat deze aan zijn poot geopereerd was. Normaal
daagden ze elkaar voortdurend uit om wild te spelen. Maar na de operatie ging onze
hond heel voorzichtig snuffelend naar de ander toe en bleef eindeloos staan, geconcentreerd kijkend, terwijl hij zo nu en dan zacht piepend duidelijk maakte dat hij
met het lot van de ander begaan was. Vervolgens begon hij ook heel voorzichtig de
geopereerde poot van de andere hond te likken. Als een olifant wordt getroffen door
een kogel of een verdovingspijl, trompetteren de anderen heftig en proberen soms
urenlang met hun slurf of door tegen het slachtoffer aan te duwen hem weer overeind
te helpen. Ook wordt er door soortgenoten hulp geboden wanneer een olifant door
een ongeluk gewond raakt, en dat is zeker niet beperkt tot hulp binnen de eigen kudde.
Na een conf lict in de kolonie zoeken roeken troost bij hun partner voor het leven. Ze
doen aanhalig, delen wat voedsel, fatsoeneren elkaars veren en houden elkaar liefdevol bij de snavel, alsof ze elkaar aan het kussen zijn. Er zijn vele schitterende voorbeelden van waarlijk moreel gedrag bij dieren beschreven. In een dierentuin werd een
oude zieke aap aan een groep toegevoegd. Omdat hij niet begreep wat de verzorgers
van hem verwachtten, namen de Bonobo’s hem bij de hand en brachten hem naar de
juiste plaats. En toen hij verdwaalde en noodkreten slaakte kwamen de anderen naar
hem toe, kalmeerden hem en brachten hem terug naar de groep. Dat moreel besef bij
mensapen aanwezig is blijkt ook uit het bestaan van kameraadschap en het zorgen
voor een gewonde metgezel bij chimpansees. Pure empathie moet ook de basis zijn
geweest voor het troosten van een gewonde vogel door een Bonobo. In 1966 redde het
gorillavrouwtje Binti Jua een drie jaar oud jongetje dat zes meter naar beneden was
gevallen in het primatenverblijf in Chicago. Ook andere species kunnen zich opofferen voor de mens. Zo sprong een labrador in Californië voor zijn beste vriend en werd
daardoor zelf door een ratelslang gebeten. Van dolfijnen is bekend dat ze niet alleen
soortgenoten uit netten bevrijden, maar ook mensen kunnen redden. Het medeleven
met en het helpen van de ander is dus weliswaar de kern van de menselijke moraal,
maar heeft een lange en zeker niet voor de mens exclusieve evolutionaire geschiedenis.
Met deze paar voorbeelden wordt al duidelijk dat Prof. Cees Dekker de plank misslaat
als hij de moraliteit claimt voor het Christendom. Zo zei hij in een interview in de
Volkskrant (4-3-06): “Jezus zegt: heb God lief boven alles en je naasten als jezelf. Dat
is een morele opdracht, een wet die moeilijk te begrijpen is of te onderzoeken is met
natuurwetenschappelijke methodes. En toch is er besef tussen goed en kwaad.” ID-ers
lezen de literatuur van diegenen waar ze kritiek op hebben blijkbaar niet. Daarom hoeven ze ook niet te concluderen dat religie de morele regels niet heeft uitgevonden maar
ze slechts heeft overgenomen, nadat ze in de evolutie ontwikkeld waren voor sociaal
levende dieren, inclusief de mens.
Onbewust moreel gedrag
Morele regels zijn niet uitgevonden door religies, maar door deze overgenomen, nadat
ze in de evolutie ontwikkeld waren voor sociaal levende dieren, inclusief de mens.
Deze regels dienen om de samenwerking en onderlinge steun binnen een sociaal
levende groep te bevorderen en ze functioneren als een sociaal contract dat een
groot aantal beperkingen aan het individu oplegt. Darwin’s morele psychologie (1859)
was dan ook niet gebaseerd op een egoïstische competitie tussen individuen, maar
op sociale betrokkenheid binnen de groep. Tijdens de evolutie is het elkaar helpen
voortgekomen uit het liefdevolle zorggedrag van ouderdieren voor hun nakomelingen.
Vervolgens werd dit uitgebreid tot soortgenoten volgens het principe: wie goed doet
goed ontmoet. Op een gegeven moment werd sympathiseren met de ander een doel
op zich. Ten slotte wordt dit product van miljoenen jaren evolutie een hoeksteen van
de menselijke moraal die pas recent, een paar duizend jaar geleden, in religies is
opgenomen. Het is overigens cynisch te moeten constateren dat het hebben van een
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gemeenschappelijke vijand de sterkste prikkel voor het gemeenschapsgevoel is, een
mechanisme waar vele wereldleiders misbruik van hebben gemaakt.
Inherent aan het biologische doel van moraliteit – de samenwerking bevorderen – is
dat leden van het eigen groepje bevoordeeld worden. Allereerst is er de loyaliteit aan
het eigen gezin, de familie en de eigen gemeenschap als een morele plicht. Als de
overleving en de gezondheid van de naasten is gegarandeerd, dan kan de loyaliteitscirkel uitgebreid worden: “Erst das Fressen, dann die Moral”, zoals Bertolt Brecht
schreef. Sinds kort hebben we het zo goed dat de cirkel van loyaliteit uitgebreid wordt
naar de EU, het Westen, de Derde Wereld, het dierenwelzijn en, sinds de Conventie
van Genève in 1949, zelfs naar onze vijanden. De noodzaak hiervoor werd echter al
veel eerder gevoeld. In de 3e eeuw voor Christus verzuchtte de Chinese filosoof Mozi
toen hij de oorlogsverwoestingen zag: “Wat is de weg naar de universele liefde en wederzijds voordeel? Dat niemand landen van anderen beschouwt als de zijne.”
Hoewel er ook in testen geen significant verschil is in de morele keuzes die atheïsten
en gelovigen maken, claimt de Intelligent Design (ID) beweging het moreel gedrag als
iets dat specifiek is voor de mens, en iets dat voortkomt uit religie, en dan vooral uit
het Christendom. Zo kan men in het boek van Dekker (2005) lezen dat de ID-er Van
der Meer zegt “… mensen zijn de enige primaten die nadenken over morele normen.”
Frans de Waal, een expert op dit gebied, heeft er echter op gewezen de mens meestal
helemaal niet nadenkt over morele acties. Er wordt snel en instinctief gehandeld vanuit een sterke biologische basis. Vervolgens verzint men achteraf een reden voor wat
men in een f lits, onbewust gedaan heeft. Onze morele waarden zijn in de loop van
miljoenen jaren geëvolueerd en berusten op onbewuste universele waarden. Moreel
gedrag is ook reeds vroeg in de ontwikkeling zichtbaar, wat tezamen met het moreel
gedrag bij dieren een argument is voor de biologische basis voor dit gedrag. Jonge kinderen troosten familieleden die pijn hebben al voor ze taal hebben ontwikkeld of over
morele normen na hebben kunnen denken, net zoals mensapen elkaar troosten. Als
volwassenen doen alsof ze verdriet hebben troost een kind van 1-2 jaar hen al. En niet
alleen de kinderen, want ook de huisdieren deden heftig troostend in zo’n experiment
mee. Chimpansees kunnen, net als mensenkinderen van anderhalf jaar, ook zonder
dat er enige beloning op korte of lang termijn tegenover staat, altruïstisch gedrag vertonen. Ze kunnen aan een andere chimpansee een stok aanreiken of aan een kind een
potlood, simpelweg omdat de ander er niet bij kan. Ze doen dat bovendien herhaald,
zonder dat er enige beloning tegenover staat. De wortels voor ons altruïsme gaan dus
zeer ver terug. Er is dan ook geen basis voor wat de ID-er Van der Meer (in Dekker et
al., 2005) zegt: “goed gedrag heeft geen biologische oorzaak maar moet geleerd worden
omdat het van nature niet vast ligt en dus fout kan gaan.” Het is tevens onbegrijpelijk dat het schitterende primatenonderzoek van De Waal en anderen betreffende
de biologische basis van sociaal gedrag valt onder wat ID-er Jochemsen in Dekker’s
boek (2005) beschrijft als “het verschrompelen van de menswetenschappen en sociale
wetenschappen tot specialisaties van de biologie.” Een beetje relativeren van de eigen
niet onderbouwde gezichtspunten zou geen kwaad kunnen voor ID-ers.
Morele netwerken
We hebben in onze hersenen een ‘moreel netwerk’ waarvoor de neurobiologische
bouwstenen tijdens de evolutie stapsgewijze zijn ontwikkeld. In de eerste plaats nemen we de emoties van anderen waar door middel van ‘spiegelneuronen’. Het kijken
naar een handbeweging die iemand maakt, stimuleert dezelfde hersencellen die
geactiveerd worden wanneer je zelf die beweging uitvoert. Die spiegelneuronen zijn
de basis voor ons leren door na-apen. Dit imitatiegedrag verloopt grotendeels automatisch. Pasgeboren mensenbaby’s van minder dan een uur oud zijn al in staat mondbewegingen van volwassenen te kopiëren. Spiegelneuronen werken ook bij emoties. Zij
maken het zo mogelijk dat je in kunt voelen wat een ander voor emoties meemaakt en
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Figuur 4. In de hersenschors zijn de neuronen, dendrieten en axonen in verticale modules
(kolommen) gerangschikt. Als voorbeeld hier de visuele cortex van de Makaak. Tijdens de
evolutie wordt de cortex groter doordat er kolommen aan worden toegevoegd. Links: de
opbouw van de apicale dendrieten van de piramidale cellen. Rechts: Piramidale cel modules
(kolommen) met dendrieten en axonen. (Ontleend aan Mountcastle, Brain 120, 701-722 (1997)).
zij zijn zo de basis voor empathie. Er zijn spiegelneuronen ontdekt in prefrontale cortex (PFC), het voorste deel van de hersenen, en in andere delen van de hersenschors.
Onze grote PFC bevat belangrijke componenten van ons moreel netwerk. De PFC
zorgt er voor dat de waargenomen emoties gekoppeld worden aan morele opvattingen. Hij reageert op sociale signalen en remt impulsieve, egoïstische reacties af. Ook
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voor het gevoel een eerlijke ‘deal’ te maken is de PFC essentieel. Het belang van de
PFC voor ons moreel besef is gebleken uit de gevolgen van beschadigingen door tumoren, schotwonden en andere letsels in dat gebied, die kunnen leiden tot asociaal,
psychopathisch en immoreel gedrag. Een rechter in de VS kreeg een prefrontalecortexbeschadiging door granaatscherven. Hij kon daardoor geen enkel gevoel meer
opbrengen voor de verdachten en hield gelukkig op met zijn functie. Beschadiging van
de PFC op jeugdige leeftijd leidt tot stoornissen in morele opvattingen en gedrag dat
we kennen van psychopaten. Bij van moord beschuldigde mannen werden stoornissen
in de functie van de PFC gevonden. Patiënten met een frontotemporale dementie, een
hersenziekte die begint in de PFC, vertonen nogal eens asociaal, crimineel gedrag,
zoals ongevraagde seksuele benaderingen, verkeersovertredingen waarna wordt doorgereden, lichamelijk geweld, diefstal, inbraak en pedofilie. Pas later blijkt dan dat deze
gedragsveranderingen het begin waren van het ziekteproces.
De PFC staat centraal bij het nemen van beslissingen bij morele dilemma’s, zoals
testen waarbij het opofferen van het leven van één persoon nodig is om een paar
anderen te redden. Voor de meeste van ons zijn dit onmogelijke beslissingen om te
nemen, maar mensen met een beschadiging van de PFC maken heel koele, zeer onpersoonlijke afwegingen. Ze voelen geen empathie of medelijden bij dit soort vreselijke
beslissingen.
Naast de prefrontale cortex zijn ook andere corticale en subcorticale hersengebieden
van belang voor ons moreel functioneren, zoals het voorste deel van de temporaalkwab met hierin een amandelvormige kern (de amygdala), het septum dat tussen de
hersenholtes is gelegen, het belonend systeem (het ventrale tegmentum) en de hypothalamus, die in de basis van de hersenen ligt. Al deze gebieden zijn essentieel voor
de motivatie en emoties van ons morele gedrag. De amygdala is ook betrokken bij het
inschatten van de sociale betekenis van gezichtsexpressies en van de juistheid van
de reactie daarop. Bij moordenaars en psychopathen zijn er afwijkende functies gevonden van de amygdala wat ook verklaart waarom psychopaten minder reageren op
gezichtsexpressies als verdriet en vrees. Bij van moord beschuldigde mannen werden
deficiënties in de temporale hersenschors gevonden.
Het morele netwerk is dus niet alleen maar gelocaliseerd in de tijdens de recente
evolutie verworven hersenschors, de neocortex. Ook de evolutionair oude gebieden
zijn cruciaal voor onze morele functies. Typische morele emoties zoals schuldgevoel,
medelijden en empathie, schaamte, trots, verachting en dankbaarheid, alsook walging, ontzag, verontwaardiging en woede zijn af hankelijk van de interacties van de
genoemde hersengebieden. Functionele hersenscans, gemaakt tijdens testen waarbij
vreselijke morele dilemma’s worden voorgelegd, zoals het smoren van een huilende
baby om meer levens te redden, laten activiteits- veranderingen zien in hersengebieden waarvan we al eerder wisten dat beschadegingen en tumoren er tot morele
problemen kunnen leiden.
Maar we moeten bij al deze mooie morele impulsen niet vergeten dat empathie het
niet alleen mogelijk maakt om andere te begrijpen met hen mee te voelen, maar ons
ook in staat stelt om ons voor te stellen wat andere zullen meemaken als we hen opzettelijk kwetsen of martelen. En ook die impulsen kunnen we vervolgens met verve
volgen.
De magie van leven en dood
Zelfs voor de Instituten Levenswetenschappen van de KNAW zijn leven en dood moeilijk te definiëren. Leven moet voldoen aan een aantal criteria zoals beweeglijkheid,
stofwisseling, groei, zelfstandige voortplanting (waar informatiedragende moleculen
zoals DNA of RNA voor nodig zijn), integratie en regulatie. Hoewel de laatste twee
eigenschappen ook al aanwezig zijn bij eencelligen, zijn ze bij uitstek tot grote ontwikDe evolutie van onze hersenen
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keling gekomen door de evolutie van de zenuwcel. Afzonderlijk bewijst ieder criterium
geen leven. Stromend water beweegt, roestend ijzer heeft stofwisseling, een kristal kan
groeien en er zijn tegenwoordig vele jonge mensen die besluiten dat er voor hen meer
leven is zonder voortplanting. Integratie en regulatie zijn eigenschappen die je ook in
een computer kan programmeren. Om van leven te spreken moet de combinatie van
al die criteria aanwezig zijn.
De dood stelt de dokter al eeuwenlang vast door de afwezigheid van hartslag en
ademhaling, en door in te schatten dat die functies niet meer terug komen. Na een
paar spannende minuten wordt de dokter steeds zekerder van zijn diagnose. “Dood,
niets aan te doen", zoals Johnny the Self kicker eens dichtte. Wij hebben altijd geleerd
dat zenuwcellen extreem gevoelig zijn voor zuurstofgebrek. Na 4-5 minuten zonder
zuurstof zou onherstelbare hersenschade optreden. Dat is ook zo, maar het blijken
niet de zenuwcellen te zijn die zo gevoelig zijn voor een zuurstoftekort. Door het
zuurstoftekort zwellen de cellen van de haarvaten zo sterk op, dat ook als na 4-5
minuten het hart weer gaat kloppen en de ademhaling weer begint, de rode bloedcellen de haarvaten in de hersenen niet meer kunnen passeren om hun zuurstof af te
geven. Door een zuurstoftekort van een halve dag gaan de hersencellen uiteindelijk
dood. Belcampo heeft in zijn prachtige verhaal over het transplanteren van mooie
herinneringen, De Achtbaan (1953), voorspeld dat in het jaar 2000 men er in zou
slagen menselijke hersencellen te kweken. Inderdaad, als we obductie materiaal van
overleden donoren via de Nederlandse Hersenbank binnen 10 uur na het overlijden
verkrijgen, dan kunnen we neuronen (zenuwcellen) in dunne plakjes hersenweefsel
weken lang in kweek houden. Ronald Verwer heeft in 2002 als eerste gepubliceerd dat
in zulke plakjes cellen nog in staat zijn eiwitten te maken en stoffen te transporteren.
Ze kunnen ook elektrisch actief zijn. Gliacellen (steuncellen) zijn zelfs zo’n 18 uur na
de dood nog uit hersenweefsel te kweken.
Het kweken van plakjes post mortem hersenweefsel laat zien dat hersencellen tegen
een zuurstoftekort van 10 uur bestand zijn en dat de dood van de patiënt iets anders
is dan de dood van zijn cellen. De vraag wat leven en dood eigenlijk is wordt extra intrigerend als we vervolgens bedenken dat deze levende cellen zijn opgebouwd uit dode
moleculen, zoals DNA, RNA, eiwitten en vetten. Zou men uit dode moleculen leven
kunnen maken? Craig Venter heeft al in 2003 het eerste stapje op deze weg gezet door
een virus (Ph-X174) te synthetiseren uit dode materie. Maar een virus heeft voor zijn
voortplanting de hele moleculaire machinerie van de cel die hij infecteert nodig. Omdat een virus zich niet zelfstandig kan voortplanten, bevindt deze zich dus op de grens
tussen levende en dode materie en telt dit dus niet als het synthetiseren van leven.
Op het niveau van de bouwstenen van de moleculen, de atomen, is er sprake van volledige reïncarnatie. Atomen hebben zo’n lange levensduur dat iedere atoom waaruit
we bestaan vele miljoenen organismen heeft gepasseerd voordat het in ons lichaam
werd ingebouwd. Je hebt dus een goede kans dat je atomen bezit die eens in het
lichaam huisden van één van je eigen historische helden. De cel bevat verder watermoleculen die ook niet nieuw zijn. We drinken water dat via de rivieren naar beneden
is gestroomd. We plassen het uit, het wordt gezuiverd, gaat naar zee, verdampt en
komt via regen en rivieren weer in ons glas terecht. De bioloog Lewis Wolpert heeft
uitgerekend dat het aantal watermoleculen in een glas zo groot is dat de kans dat daar
een molecuul bij zit dat eerder de blaas van een historische figuur is gepasseerd, zeg
Lodewijk Napoleon, heel reëel is. Onze moleculen zijn dus opgebouwd uit zoveelstehands atomen. Ze zijn omgeven door water dat reeds vele lichamen is gepasseerd.
De moleculaire bouwstenen van het leven zijn in principe te synthetiseren. De hypothese is dat als alle noodzakelijke moleculen op de juiste wijze bijeen gebracht
worden, het leven als een emergente, nieuwe, eigenschap ontstaat. Het bewijs, dat
dit zo is kan slechts geleverd worden door uit dode materie bijvoorbeeld een levende
bacterie te synthetiseren. Craig Venter heeft begin 2008 het volledige DNA van een
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bacterie, Mycoplasma genitalium, gesynthetiseerd. Dit zijn meer dan een half miljoen
bouwstenen. Hij schatte dat het project van het synthetiseren van een bacterie in 2010
klaar zal zijn. Ik moet het nog zien dat er zo snel een levende bacterie uit dode materie
gesynthetiseerd kan worden. Maar als dit gebeurt betekent dit nog niet meteen een
Nobelprijs, want de prioriteit zal onmiddellijk geclaimd worden door de creationisten
met een verwijzing naar een eerder magisch experiment, zoals beschreven in Genesis
1:2-7: “Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neus: alzo werd de mens tot een levend wezen.”
Voor het gebruik van figuur 1 en 2 is toestemming verleend door Medical and Scientific Publishers S. Karger AG
Basel. De schrijver en uitgever stemden in met het gebruik van figuur 3. Voor figuur 4 werd instemming verkregen
van Oxford Journals.
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Humanoïde robots
de mens begrijpen door hem te bouwen
door
Prof. dr. ir. P.P. Jonker
Delft Bio-robotics Lab, TU Delft

1. Inleiding
René Descartes heeft in zijn Discours de la méthode (1637) de westerse wereld opgezadeld met een tweedeling tussen lichaam en geest. Dit idee was uniek in zijn tijd, maar
heeft later velen verleid tot het idee dat de hersenen een soort computer is, die dan via
de zenuwbanen de spieren aanstuurt en waarin de processen logisch en symbolisch
(talig) zijn. Libet et al.1 hebben al in 1983 laten zien dat het ‘vrijwillig’ beweging van
een vinger, de facto gestart wordt vanuit het onderbewuste en pas veel later als bewust
gestart waargenomen wordt. Er valt dus veel voor te zeggen om nog eens diep na te
denken of de Cartesiaanse tweedeling in enge zin nu nog wel zo’n goed model is en
wat dan wél een juist model is van een mens als geheel.
De psychologie, fysiologie, ethologie en neuro- en cognitiewetenschappen houden
zich volop bezig met dit vraagstuk. Maar ook de door de Robotica gedreven tak van
de Kunstmatige Intelligentie (AI) mengt zich hierin, met een stroming die zich richt
op ‘embodiment’, of wel: er is geen intelligentie zonder het lichaam zelf. Dit houdt
ook in dat de intelligentie ten dele bestaat uit de mechanische constructies van het
fysieke lichaam zelf. Als we dus intelligentie willen onderzoeken, zullen we ook dergelijke fysieke lichamen moeten bouwen om te ontdekken waar en hoe die intelligentie
aanwezig is. In de bio-robotica is de mens de inspiratiebron en door het bouwen van
humanoïde robots hopen we een bijdrage te leveren aan het breindebat en inzicht te
verwerven in hoe de mens in elkaar zit; met name om grip te krijgen op de complexiteit en de venijnige details die het verschil uitmaken. Omdat geen simulatie zo goed
is als de fysieke werkelijkheid in al zijn rijkdom, bouwen we echte fysieke robots. Er is
een tweede reden om studies naar humanoïde robots en hun onderscheid met mensen
te kijken en die wordt gegeven door de Japanse professor Innoue. Hij stelt dat de moderne mens zo zoetjes aan de hele wereld naar zijn hand gezet heeft en dat we leven
in een maatschappij waarin alles is afgestemd op de menselijke maat en de menselijke
intelligentie. Als we een universele machine willen bouwen die de mens helpt in al
zijn bezigheden, met name DDD (Dull Dirty Dangerous) werkzaamheden, dan is het
handig om humanoïde robots te bouwen want die zullen overal passen waar de mens
past; ook daar waar je dit van te voren nog niet voor had bedacht of ontworpen. Op den
duur zal dit wellicht ook de goedkoopste oplossing zijn. We hebben in de geschiedenis
hier al een voorbeeld van gezien met de computer. Na de uitvinding van de computer
in de jaren vijftig van de vorige eeuw, bedacht de directeur van IBM dat er op de hele
wereld wellicht plaats was voor 1 à 2 computers. Nu zijn er miljarden en ze worden
overal toegepast, ook daar waar het een gigantische overkill is aan rekenvermogen; het
maakt niet uit dat een processor in een wasmachine, auto of telefoon voornamelijk

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 5 oktober 2009.
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niets staat te doen; omdat hij zoveel wordt toegepast is hij goedkoper dan elkander
oplossing en bovendien kan ‘iedereen’ hem programmeren. Dit doortrekkend is de
gedachte dat er – na een shake out – over 50 jaar een of twee merken humanoïde robots
zijn die dan het aanzien van de wereld aanzienlijk veranderd hebben.
Sinds ca. 1997 wordt er wereldwijd in de boven geschetste context gewerkt aan dit
probleem en heeft de internationale RoboCup organisatie zich het doel gesteld te bewerkstelligen dat een team van 11 humanoïde robots de FIFA wereldkampioen voetbal
zal verslaan in 2050. Dit wil men bereiken door (universitaire) teams uit verschillende
landen van de wereld tegen elkaar te laten uitkomen in de jaarlijkse RoboCup. In deze
wereldkampioenschappen robot voetbal strijden bijna 150 teams in verschillende leagues tegen elkaar en wordt er gebouwd aan een keur van robot platforms.

Figuur 1. Leagues van de RoboCup: Simulatie, AIBO, Small Size, Middle Size, Humanoid.
RoboCup is een initiatief dat beoogt AI en robot onderzoek te stimuleren door een
standaardprobleem te introduceren, waarbij een groot aantal technologieën bestudeerd en geïntegreerd worden, die verder kunnen dienen als rode draad bij multidisciplinair project georiënteerd onderwijs. Voetbal is een aantrekkelijk en dynamisch
maar eenvoudig teamspel, met eenvoudige regels in een overzienbare omgeving (het
voetbalveld) en is daarom gekozen als het primaire doel van onderzoek naar robots.
Om een robot team daadwerkelijk te laten voetballen worden er technologieën gebruikt zoals: robot hardware ontwerp, sensor data fusie, real-time redeneren, procedureel leren van gedrag, declaratief leren van objecten en object classes, ontwerp van
autonome samenwerkende agents, strategie verwerving en leren van concepten.
RoboCup is a taak voor een team van meerdere snel bewegende communicerende
robots in een dynamische omgeving. Maar RoboCup is ook het gezamenlijke ontwerp,
de implementatie en het onderhoud van een hardware / software platform ten behoeve
van onderzoek aan de hardware / software aspecten van RoboCup door een groep stuHumanoïde robots
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denten / promovendi. De RoboCup kent de volgende leagues: Simulatie League (2D,
3D, Mixed Reality), Small Size League, Middle Size League, Four-Legged (Sony AIBO)
League (tot 2007), Standard Platform (NAO), Humanoid League (Kid-size, Teen-size).
Vooral de Teen-size humanoid league is een goed platform om de menselijke intelligentie te onderzoeken. Hierbij komen alle moeilijkheden samen en het is deze league
die in 2050 moet bewijzen dat robots met mensen kunnen samenwerken.
Aan de TU Delft wordt een kleine 10 jaar gewerkt aan robot voetbal en aan dynamisch
lopende robots. Dit zijn robots die lopen zoals mensen: ze laten hun zwaartepunt vóór
hun voorste voet komen en lopen in eigenfrequentie, zoals de slinger van een penduleklok. Opmerkelijk hierbij is dat het zwaaibeen zich volledig strekt. Deze beweging
ziet er dan ook anders uit dan de gangbare lopende robots die met zogenaamde ZeroMoment Point regelingen werken, dit soort robots schuifelt als oude mensen. In Fig.
2 staan de recente robots die door het Bio-Robotics Lab van de TU Delft ontwikkeld
zijn: Denise, Flame en Tulip. De laatste robot wordt in 3TU verband gebruikt om in
de Teen-size league van RoboCup mee te spelen; er zijn 4 exemplaren van: in Delft,
Eindhoven, Twente en bij Philips Applied Technologies.
Figuur 2. Dynamisch Lopende robots ontworpen
aan de TU Delft: Denise, Flame en Tulip.

In dit artikel zullen we aandacht besteden aan de intelligentie van het lichaam en van
het brein van zowel mens als robot. We gebruiken zowel de fysiologische opbouw van
de mens als wel de Tulip robot als algemene referentie. Eerst behandelen we de zogenaamde Sense, Think, Act loop. Dit is een cyclus van:
(Sense) de wereld waarnemen door sensoren, met name het visuele vermogen, (Think)
het nadenken over de waarnemingen gezien de taak waar mee we bezig zijn, en (Act)
het daarop reageren. Door dit laatste verandert de wereld om ons heen, al was het
maar omdat we door te bewegen ons standpunt gewijzigd hebben.
We beginnen dit artikel met sense-think-act loops van pantoffeldiertjes en autonome
stofzuigers tot mensen en humanoïde robots. Vervolgens de intelligentie die in de
constructie van een lichaam zit, in de actuatie en ref lexen en in de hersenen. Het
belang van balans en evenwicht komt aan de orde (waardoor we ondanks de zwaartekracht kunnen bewegen). Als laatste komt het autonoom leren bewegen door middel
van conditionering met behulp van belonen en straffen aan de orde.
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2. Sense-Think-Act loops
De intelligentie van een levend wezen van eencellige tot mens wordt gekenmerkt door
de ‘sense, think, act’ cyclus. Ook planten hebben zo’n cyclus: ze reageren op zwaartekracht, zonlicht en vocht, ze openen en sluiten hun bloemen op het dag-nacht ritme
en richten zich omhoog naar de zon. Het meest in het oog lopende verschil tussen
planten en dieren is het feit dat planten door fotosynthese hun eigen energie uit zonlicht kunnen halen en daarmee de bouwstenen kunnen maken voor hun eigen groei.
Dieren hebben meestal geen fotosynthese en zijn daarom af hankelijk voor hun energie en grondstoffen van het consumeren van voedsel. Hierdoor kunnen ze niet rustig – geworteld in vruchtbare grond – in de zon blijven staan, maar moeten ze actief
op zoek naar voedsel en daarvoor is een brein nodig. Het hebben van een brein is dus
gerelateerd aan snelle bewegingen om voedsel te verkrijgen.
Voor planten, die zich slechts langzaam voortbewegen door groei, zijn hormonen die
via sapstromen of als feromoon door de lucht bewegen snel genoeg. Voor dieren die
eten moeten zoeken, moeten afschrikken of vluchten om te voorkomen dat ze gegeten
worden, is dit niet snel genoeg. Ze hebben een sneller systeem, gebaseerd op zenuwbanen en zenuwknopen, nodig om een snelle sense-think-act cycli te krijgen, bijvoorbeeld ten behoeve van fight-or-f light reacties.
Er is enige analogie tussen planten en dieren én industriële robots en service robots.
Industriële robots staan met bouten vast aan de vloer of zijn als pick-and-place unit
ingebed in apparaten, zoals de component plaatsingsmachines. Ze hebben een oneindige bron van energie doordat ze aan het elektriciteitsnet hangen en voor hun taak
moeten ze wachten op wat er aan hen voorbij komt, bijv. het plaatsen van een elektronische component op een Printed Circuit Board (PCB) als het goede deel van het bord
voorbij komt. Service robots, bijvoorbeeld in hun simpelste vorm als stofzuigerrobot,
komen wel van hun plaats. Maar ze hebben geen oneindige bron van energie zoals industriële robots. Slimme service robots, zoals de AIBO hond, kunnen zelf een docking
station vinden om zich weer op te laden.
Figuur 3. Industriële Robots,
AIBO en NAO autonome
entertainment robots.

Pantoffeldiertjes – voor het eerst waargenomen in het vijverwater door de uitvinder
van de microscoop, Anthonie van Leeuwenhoek – zijn voorbeelden van eencelligen
die alle functionaliteit van een sense-think-act loop al in zich hebben. Zij hebben
verscheidene sensoren die een gedrag kunnen triggeren door een snelle passieve ontlading, gevolgd door een langzame actieve oplading (te vergelijken met een stortbak
van een toilet). Verder zien we een vooruit/achteruit regelbare actuator en een communicatiemechanisme gebaseerd op snelle propagatie van een elektrisch signaal door
een medium. In dit sense-think-act systeem is de ‘think’ wat magertjes, maar het heeft
de functionaliteit van een huishoud-stofzuigerrobot. Robotjes die een soortgelijk gedrag als eencelligen hebben, staan bekend onder de naam Braitenberg vehicles. In de
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Figuur 4. Pantoffeldiertje, autonome stofzuigerrobot en Braitenberg vehicle.
RoboCup Junior en in de First Lego League bouwen middelbare scholieren robotjes
met de intelligentie van pantoffeldiertjes.
In hogere orde dieren zie je een specialisatie in sensorcellen zoals ogen, actuator
cellen zoals spieren en informatietransport, transformatie en opslag cellen zoals zenuwcellen. Eigenlijk is ‘think’ gebaseerd op het transporteren en transformeren van
informatie. Bij het eencellige pantoffeldiertje gebeurt dit van voor naar achter in de
cel door middel van extra kanaaltjes die het signaal en het lawine / propagatie effect
versterken. Als zodanig is het een prototype van een zenuwcel. Bij echte zenuwcellen zijn de ingang (dendrieten) en uitgang (axonen) ook gescheiden, doordat aan de
ingangszijde er chemisch gevoelige kanaaltjes zijn die informatie opnemen en aan de
uitgangszijde er kanaaltjes zijn die chemische signalen afscheiden. Hierdoor kunnen
zenuwcellen gekoppeld worden en kan informatie samengevoegd of gedeeld worden.
Zenuwcellen kunnen op verschillende manieren aan elkaar geknoopt worden tot een
netwerk. Dit netwerk van zenuwcellen levert de intelligentie op van het levend wezen.
Axons van zenuwcellen kunnen koppelen aan dendrieten, aan de zenuwcel zelf en aan
het axon van een andere cel. De verbindingen kunnen exciterend (+) of inhiberend
(-) zijn (zie figuur 5). In termen van digitale elektronica kan men ze vergelijken met
threshold logic: de waarde van de dendrieten tellen op als ze exciterend zijn of trekken
af als ze inhiberend zijn; wordt de waarde in de cel hoger dan een bepaalde spanning
dan vuurt de cel in het axon een puls af.

Figuur 5. Op verschillende manieren gekoppelde zenuwcellen staan aan de basis
van intelligentie.
In wezen is het model nog net iets gecompliceerder en is het te vergelijken met de
pulselektronica. Elke inkomende puls heeft een bepaalde energie (spanning x duur)
die optelt bij opvolgende pulsen, totdat een drempel om te vuren is overschreden.
De gevoeligheid van de cel voor zijn inputs is iets dat onder het begrip plasticiteit
valt. De cel kan door oorzaken zoals gewenning, gevoeliger of ongevoeliger worden
voor zijn inputs. Hierdoor kunnen netwerken van zenuwcellen lerend vermogen hebben. Met neuronale logica kan zelfs het equivalent van een wat in de digitale elektroHumanoïde robots
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nica een D-f lipf lop heet, gebouwd worden: een geheugenelement dat de waarde van
de eerste ingang overneemt op een triggerpuls van de andere ingang. Concluderend,
met neurale elementen kunnen in principe zelfs elektrisch korte termijn geheugen
en statemachines gebouwd worden en zelfs processor architecturen zoals te vinden
zijn in moderne computers. Het is echter niet gezegd dat dergelijke schakelingen zich
ook werkelijk voordoen. Er zijn een aantal voordelen van de techniek die met neuronen bedreven kunnen worden boven conventionele digitale techniek. Ten eerste is het
digitale techniek (pulsen) en geen analoge techniek (elektrische spanning). Dit is op
zich al robuust. Ten tweede is het bij pulstechniek niet erg is als er een aantal pulsen
verloren gaat. Ten derde kunnen er een massief aantal parallelle zenuwbanen gebruikt
worden die allemaal min of meer hetzelfde doen. Hierdoor kan een systeem in termen
van statistiek beschreven worden. Het blijkt dat hoe hoger de orde van een levend wezen is, hoe massiever de parallelliteit in zenuwbanen is. Ten vierde kan eenzelfde actie
parallel op verschillende manieren uitgevoerd worden. Ten vijfde kan de projectie
van zenuwbanen naar een ander gebied verspreid worden, waardoor er altijd ook nog
zenuwbanen naar naburige gebieden bestaan die als de nood aan de man komt opgewaardeerd kunnen worden (plasticiteit) en gebruikt kunnen worden om deze naburige
gebieden te veroveren door meer verbindingen daar naar toe te laten groeien.
Tussen eencelligen en mensen komen alle mogelijke tussenvormen voor van steeds
meer toenemende intelligentie. Duizendpoten, bijvoorbeeld, hebben een parallelle
centrale zenuwbaan met zenuwknopen ter hoogte van elke poot. De twee helften
van het lichaam hebben elk hun eigen zenuwbaan naar de kop waar grote zenuwknopen / protohersenen zitten omdat hier
de mond en tastorganen zitten. Bij dit
laddervormige centrale zenuwstelsel
zijn er dwarsverbindingen ter hoogte
van elke poot, waardoor samen met de
verbindingen met de poten ervoor en
erachter, de poten in een gesynchroniseerde golf beweging kunnen lopen.
De dwarsverbindingen in de kop vormen een proto-hersenbalk. Eigenlijk
zijn er twee laddervormige netwerken,
een voor de sensoren en een voor de
actuatoren. Ook bij de mens is er sprake van een laddervormig netwerk; de
zenuwbanen worden alleen iets langer
bij de ledematen.
Figuur 6 laat zien hoe de intelligentie verdeeld in mens en dier. De lichaamsconstructie bevat vernuftige
mechanische, biochemische en elektrische constructies. Het centraal zenuwstelsel bevat allerhande neuronale
koppelingen tussen de segmenten van
het lichaam waardoor nuttige ref lexen
ontstaan. De hersenstam zorgt voor
de autonome functies van het lichaam.
De oude hersenen zorgen voor de balans in het lichaam, en een repertoire
van onderbewuste ingeleerde (ref lexmatige) bewegingen gebruik makend Figuur 6. Intelligentie (sense-think-act loops)
van alle sensoren van het lichaam: ‘dat gedistribueerd over het lichaam.
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doe je op je ruggemerg’. De nieuw hersenen zorgen voor bewuste gewaarwordingen,
gevoel, opbouw van herinneringen, logische acties en communicatie.
3. Lichaamsconstructie
Intelligentie zit dus niet alleen in de hersenen, maar ook in de constructie van het
lichaam. Hierbij wordt in de natuur alles wat maar fysisch mogelijk is, ook wel ergens
gebruikt.
De ledematen van veel dieren zijn ingenieuze mechanische constructies, veelal gebaseerd op massa-veer systemen en bewegingen in eigenfrequentie. Spieren en pezen
zijn in wezen voorgespannen veren; bij het lopen en rennen wordt de energie gebruikt
om tegen de zwaartekracht in omhoog te gaan, bij het neerkomen wordt de zwaartekracht energie deels weer gebufferd in de veer. Hierdoor kent de dierenwereld een
grote variëteit aan ingenieuze constructies om te lopen, rennen en springen waarbij
de intelligentie in de constructie zit en niet zozeer in de besturing. Ook het gebruik
van quasi-statische veerbalans constructies om de zwaartekracht te compenseren
komt voor, o.a. bij grote grazers zoals buffels die hun hoofd aan een spier-peesplaat
veerconstructie hebben hangen, waardoor ze maar weinig energie nodig hebben om
hun hoofd tegen de zwaartekracht weer in omhoog te halen.
Bij het Delft Bio-Robotics Lab (DBL), wordt dynamisch lopen bestudeerd en worden
er robots gebouwd die gebaseerd zijn op het lopen en rennen zoals mensen doen. Bij
het lopen zijn eigenlijk alleen de heupgewrichten van belang. Bij robot Denise zijn de
knieën passief en de voeten zijn afgeronde plateaus die met veren aan het onderbeen
vastzitten, waardoor enigszins voorwaartse en zijwaartse stabiliteit wordt verkregen.
Bij het standbeen zit de knie vergrendeld en bij het zwaaibeen zit de knie los, zodat
het onderbeen vrij kan zwaaien ten opzichte van het bovenbeen. Onder elke voet zit
een schakelaar die inkomt als de voet contact maakt met de vloer. Het zwaaibeen kan
vrij heen en weer zwaaien en zowel het bovenbeen als het onderbeen is te vergelijken
met de slinger van een penduleklok. Merk op dat als een mens geen knieën had het
zwaaibeen te lang zou zijn: de pendel zou door de grond moeten; vandaar dat het
kniegewricht er voor zorgt dat de pendel tijdelijk iets korter wordt. Mensen met een
stijf been moeten om te kunnen lopen óf waggelen óf ze maken een zijwaartse omhaal. Het standbeen kan worden vergeleken met een ‘balancing stick’, een bezemsteel
op je hand die je door bewegen in evenwicht houdt. Denise houdt het bovenlichaam
mechanisch altijd in het midden van de hoek die de twee benen met elkaar maken,
zoals bij een passer. Als een zwaaibeen de grond raakt wordt dat zwaaibeen standbeen
en het standbeen zwaaibeen. De schakelaar in de voet zorgt er voor dat de knie van het
zwaaibeen ontgrendeld wordt en dat zijn heupmotor gestart wordt. Het bovenbeen zal
versnellen door de zwaartekracht en de motor en het onderbeen blijft door zijn inerte
massa achter. Als het bovenbeen loodrecht op het vloeroppervlak staat zal het zijn
voorwaartse beweging gaan vertragen, waardoor het onderbeen het bovenbeen kan
inhalen en de kniegrendel uiteindelijk vast klikt. Doordat het bovenlichaam voorovervalt zal kort na het vastklikken van de knie de voet van het zwaaibeen de grond raken,
wordt zwaaibeen standbeen en begint de ander helft van de loopcyclus. Merk op dat
voor dit soort lopen helemaal geen motoren nodig zijn als de robot een f lauwe helling
af loopt: de energie van de zwaartekracht is genoeg om de robot de helling af te laten
sukkelen. Verder is er in principe ook geen regeling nodig, ware het niet dat met een
PD-regelaar het zwaaibeen een extra opslingering gegeven kan worden, te vergelijken
met een voorgespannen veer.
Deze manier van lopen wordt dynamisch lopen genoemd en verschilt essentieel van
de manier van lopen zoals de meeste huidige humanoïde robots lopen. Deze robots
hebben een positieregeling voor hun benen, dat wil zeggen dat de complete trajecten
die bovenbeen, onderbeen en voet maken voorgeprogrammeerd zijn. Dit leidt ook tot
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een loopbeweging die denken doet aan schuifelende bejaarden; altijd met kromme
knieën lopen en je zwaartepunt altijd tussen je twee voeten laten vallen. Het gevolg is
dat als de vloer iets lager of iets hoger is de robot een stukje voorover zal vallen of te
vroeg zal stuiken, waardoor de robot een aanzienlijke ruk krijgt. Dit is te vergelijken
bij ons als mens als je ten onrechte denkt dat er nog een traptree is bovenaan de trap,
of denkt dat je er al bent onderaan de trap en er is nog een tree.
4. Actuatie
Denise maakt voor zijn heupmotoren gebruik van een soort spieren die zich ook gedragen als voorgespannen veren, zogenaamde luchtspieren of ‘McGibben muscles’.
Het zijn rubber luchtslangen in een omhulsel van Kevlar gaas. Als er perslucht opgezet wordt zal de rubberslang verdikken waardoor het gaas ervoor zorgt dat de slang
verkort; hierdoor wordt een soort werking verkregen die lijkt op het voorgespannen
veer-model van een spier. Hiermee worden zoals bij de mens agonisten (buigers) en
antagonisten (strekkers) gemaakt. Het voordeel van deze perslucht spieren is dat hiermee aangetoond is dat met aan nul grenzende extra intelligentie – Denise heeft nauwelijks elektronica aan boord – gelopen kan worden zoals alle zoogdieren. Vandaar
dat Denise symbolisch een lege emmer als hoofd heeft. Het nadeel van deze perslucht
gedreven spieren is dat het aan/uit actuatoren zijn, waardoor stapgroottes niet gevarieerd worden, wat o.a. nodig is om robuust te zijn tegen verstoring door oneffenheden
in het vloeroppervlak. Vandaar dat in opvolgende robots zoals Flame en Tulip gebruik
gemaakt is van elektromotoren die met behulp van een computer geregeld worden.
Flame heeft ten opzichte van Denise nog twee extra vrijheidsgraden; hij kan zijwaarts
uitstappen waardoor hij robuust wordt voor zijwaartse verstoringen en zijn opvolger
Tulip kan zijn bovenbenen draaien waardoor hij ook bochten kan lopen; essentieel als
je wilt voetballen. De agonisten – antagonisten worden bij deze robots door maar één
motor vertegenwoordigd met een mechanisme dat ‘series elastic actuation’ genoemd
wordt. Op de assen van de gewrichten ( joints) zit een snaarwiel waarover een stalen
snaar loopt die ook over het snaarwiel van de motor loopt. De stalen snaar zit met
boutjes vastgeklemd op beide snaarwielen zodat hij niet slippen kan. Maar bovendien
zitten er tussen elk stuk snaar tussen de twee snaarwielen een stijve veer. Hierdoor kan
de impuls van een impact, zoals een voet die de grond raakt, door een veer afgevangen
worden waardoor de tandwielen van de vertragingsbak van de motor niet beschadigd
raken. Ook kan door het verschil van de hoeksnelheden van beide snaarwielen te meten – met encoders – de krachten op het been berekend worden die dan weer in een
krachtregeling van dat been gebruikt kunnen worden. De series elastic actuation en
bijbehorende regeling implementeert het agonist-antagonist systeem en spieren met
pezen als voorgespannen veren van het menselijke been.
Knieën en bovenbeenspieren zijn niet erg actief bij het lopen en hardlopen, maar essentieel bij het opstaan en traplopen. Voeten lijken oninteressant, maar mensen en
robots kunnen pas stabiel blijven staan als je de druk op een aantal plaatsen onder
de voetzool kunt meten. Tenen worden gebruikt bij de fijnregeling van de balans bij
stand. Onder de voetzool van Tulip zitten vier druksensoren die het mogelijk maken
om Tulip stil te laten staan zonder dat hij valt. Dezelfde druksensoren worden gebruikt om te voelen of een voet de grond raakt bij het lopen. De onderbeenspieren
worden gebuikt bij de voetafzet, die voornamelijk gebruikt wordt bij rennen en springen. Bij de TU Delft is een (op een loopband) rennende robot gebouwd, Phides, waaraan onderzoek gedaan wordt naar rennen en de efficiëntie daarvan door het bufferen
van energie in voorgespannen veren; dat is bij mens en dier in spieren en pezen.
Armen zijn in principe hetzelfde opgebouwd als benen, ware het niet dat ze minder
zware lasten hoeven te dragen.
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Rechtop staan betekent dat het been gestrekt is en dat heup, knie en enkel stijf gehouden worden door de samentrekking van de strekkers van elk gewricht. De strekkers in
het been doen minder dan de heffers/buigers. Heffers en strekkers onderhouden een
continue balans, de spiertonus. In de arm is dit omgekeerd, waar de heffers meer werk
moeten doen om de zwaartekracht te weerstaan. Er zijn sensoren in de gewrichtkapsels die – met lage nauwkeurigheid – de stand van de gewrichten door kunnen geven.
Spieren worden aangespannen door een spervuur van pulsen of de spiercellen door
honderden motorneuronen die hun oorsprong hebben in het centrale zenuwstelsel.
Als we gaan staan voel je de stijf heid van de spieren toenemen en dan gelijk blijven
als je hand op je dijbeen legt. Elke puls geeft een kort ‘zenuwtrekje’, naarmate al
deze zenuwtrekjes samenvallen en frequenter worden wordt meer en meer een gladde
samentrekking verkregen. De gemiddelde pulsfrequentie van elke motor-axon en het
aantal motorneuronen dat meedoet, is een maat voor de spierspanning.
Het anti-zwaartekracht mechanisme is complex, maar gebaseerd op een aantal ref lexen. Het eerste is de strekref lex ofwel een 20 ms positie-terugkoppeling. Geef je
een staand persoon een gewicht in handen dan zal hij praktisch geen verandering in
houding hebben; de strekref lex regelt de spierspanning bij met behulp van de spierspoeltjes die bij verlenging sneller gaan vuren. Dit telt op bij de pulsstroom van de
hersenen en geeft de motoraxons een hogere gemiddelde frequentie. Plotselinge verlichting geeft het omgekeerde resultaat: de spierspoeltjes vuren minder waardoor de
motoraxons ook minder gaan vuren. Het signaal van de spierspoeltjes wordt ook aan
de heffers doorgeven, zodat die ook hun spierspanning aan kunnen passen zodat de
tonus gelijk blijft.
De golgi peesorganen vuren pulsen af die de strekref lex tegen gaan, doordat deze afgetrokken worden van de motorcommando pulsen van de hersenen en de pulsen van
de spierspoeltjes. Als de strekkers tot scheurens toe overbelast worden zorgt het spervuur van pulsen van de golgi pees organen ervoor dat je ineen zakt. Dit is de bekende
knie ref lex, opgeroepen door op de pees te slaan onder je knieschijf.
Een complexere snelle ref lex is de buigref lex die optreedt als je bijv. op een scherp
voorwerp trapt en daarmee andere bewegingen zoals lopen wegdrukt. Sensoren in de
huid maken in het centraal zenuwstelsel contact met de buigers/heffers en inhiberen
de trekkers. Tegelijkertijd verdubbelen ze de spierspanning van de strekkers van het
andere been en verlagen ze de spanning van buigers van dat been.
Bij de TU Delft is de bovengeschetste opbouw ook toegepast in robotarmen. Hier
houden voorgespannen veren de stand van de arm tegen de zwaartekracht in omhoog.
Bij belasting, bijvoorbeeld door het oppakken van een zwaar voorwerp, wordt door
een klein motortje met spindel de voorspanning van de veer bijgeregeld en is de veer
in staat om ook het gewicht van het voorwerp te compenseren. Het verplaatsen van
het voorwerp bijvoorbeeld in het horizontale vlak kan dan met relatief kleine motoren
gebeuren.
Dergelijke veercompensatie blijkt ook te werken bij mensen met hersenbloedingen,
waarbij een deel van de motorische aansturing verdwenen is. Sommige mensen hebben baat bij een armondersteuning die gebaseerd is op een veerbalans principe die
hun arm voor de zwaartekracht compenseert en waardoor ze weer een groot deel van
hun bereik – de zwaai die ze met hun arm in het horizontale vlak kunnen maken – terug krijgen. Zie figuur 7.
Het voordeel van het bouwen van robots die veergecompenseerd zijn is dat ze daardoor uitermate geschikt zijn om met mensen samen te werken. De motoren om dynamische bewegingen te kunnen maken kunnen zeer klein zijn. Dit in tegenstelling
tot industriële robots die grote motoren hebben om actief objecten tegen de zwaartekracht in te verplaatsen. Ook zijn deze robots traditioneel positie gestuurd. Als je
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Figuur 7. Veergebalanceerde passieve armondersteuning en zwaartekracht gecompenseerde
robotarm.
zo’n robotarm naar een bepaalde positie programmeert, bijvoorbeeld om iets op te
pakken van een tafel en die positie is 1 mm onder het tafelblad, dan zal de positie
servo-regeling van de robot het volle vermogen van de robot inzetten om die positie
te bereiken. Een dergelijke robot is absoluut niet geschikt om met mensen samen te
werken; hij duwt door. Om met mensen samen te werken zijn er compliante robots
nodig, waarbij de aansturende motoren maar een gering vermogen hebben en waarbij
de regeling kracht gestuurd is. Figuur 7 laat de compliante robotarm van de TU Delft
zien, die geschikt is om met mensen samen te werken, kleine motoren heeft en kracht
geregeld is en waarbij de zwaartekracht d.m.v. een veerconstructie wordt opgeheven.
Handen zijn uiterst verfijnde instrumenten om allerhande voorwerpen op te pakken.
Er zijn verschillen de soorten grepen; waaronder krachtgrepen, zoals het vasthouden
van een bezemsteel, en fijnmechanische grepen, zoals het oppakken van een dopje
van een tube tandpasta. Voor de eerste soort grepen vormen de vijf vingers een gesloten gekromd vlak, bij de tweede soort grepen gebruik je in principe alleen wijsvinger,
middelvinger en duim. Voor het opdraaien van dat dopje heb je een opponeerbare
duim nodig, een duim die ook een schuif beweging kan maken. Grijpers met 3 vingers
zijn redelijk in staat om voorwerpen op te pakken. Voor sommige diersoorten zijn
handen en voeten essentieel om aan te hangen of zich in balans te houden, zoals bij
apen in een boom of kippen op een stok. Een sluitref lex komt vaak voor; prikkeling
van de handpalm doet de hand sluiten, maar een ‘release on request’ systeem komt
ook voor bijvoorbeeld bij vogels, waarbij de tenen standaard gekromd/gesloten zijn en
tegen een veerkracht in geopend worden. Kippenpoten hebben een pees die de krachten over de tenen verdeelt met een differentieel mechanisme; als je aan de pees trekt
sluiten alle tenen zich om een stok.
In figuur 7 is ook een 3-vingerige hand te zien die kracht-geregeld is en waarbij een
differentieel mechanisme ervoor zorgt dat de krachten over de 3 vingers verdeeld worden. De effectieve eindkracht kan ingesteld worden op bijvoorbeeld 2 Newton en met
deze kracht kunnen f lessen wijn, rauwe eieren en sponsen worden opgepakt zonder
dat er ongelukken gebeuren.
5. Balans
Een belangrijk meetinstrument om de zwaartekracht tegen te gaan is het evenwichtsorgaan. Met behulp van de twee evenwichtsorganen kan te allen tijde elke willekeurige
verandering van de pose (3D positie en oriëntatie) van het hoofd gemeten worden. De
cirkelvormige kanalen links en rechts van het hoofd staan in parallelle vlakken, hierHumanoïde robots
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door kan ook de pose bepaald worden van de centrale positie van het hoofd.
De twee evenwichtsorganen worden ook gebruikt ten behoeve van oogref lexen. Bij
fixatie op een object blijven de ogen het object volgen tot het buiten het beeld valt,
daarna draaien ze snel terug tot de middenpositie.
In de robotica worden bij het in balans houden van de robots ook evenwichtsorganen
genaamd inertia trackers of IMU (Inertia Measurement Units) gebruikt. Zie figuur 8.

Figuur 8. Inertia tracker en Augmented Reality
headset waarin de hoofdbewegingen van de
gebruiker gemeten worden door fusie van
gegevens van de
camera en de
inertia tracker in
de headset.

Er worden hierin drie loodrecht op elkaar staande accelerometers, gyroscopen en
magnetometers gebruikt. Een accelerometer om lineaire versnellingen te meten bestaat uit een microscopisch kleine elektrisch geleidende massa op een steeltje boven
een geleidend grondoppervlak. Bij beweging zal de massa dichter naar het oppervlak
toeneigen en zal de afstand en dus de elektrische capaciteit en dus de elektrische spanning tussen massa en oppervlak veranderen. De gyroscopen om hoekveranderingen te
meten zijn in trilling gebrachte microscopisch kleine stemvorkjes die verstemmen als
je ze bij de steel verdraait. De verandering in frequentie (toonhoogte) is een maat voor
de verdraaiing. De magnetometers tenslotte zijn zeer kleine spoeltjes die in 3 dimensies het aardmagnetisch veld meten: een 3D kompas. Omdat (in afwezigheid van ijzer
en motoren in de buurt) lokaal het aardmagnetisch veld constant is, is het binnen een
beperkt bereik een maat voor de absolute positie in de ruimte. Omdat lineaire versnellingen gemeten worden met de accelerometers, moeten deze twee maal geïntegreerd
worden (naar snelheid en naar positie) om de positie te krijgen. De sensoren zijn
gevoelig voor ruis en (temperatuur) drift en zitten er in de orde van millimeters per seconde in positie naast. Bovendien geeft de zwaartekracht een permanente versnelling
naar het aardoppervlak toe die roet in het eten gooit als je de verticale versnelling en
dus positieverandering wilt meten. Met behulp van de magnetometers kan tot op zekere hoogte de drift gecompenseerd worden en ook de richting van de zwaartekracht
gevonden en dus gecompenseerd worden. Meestal is dit niet goed genoeg en moeten
er camera’s met beeldbewerking aan te pas komen om de absolute positie ten opzichte
van de wereld te meten, waarbij de inertia tracker vooral de interpolatie voor zijn
rekening neemt bij snelle bewegingen, omdat de camera in het algemeen te traag is
om deze snelle bewegingen te kunnen volgen. Een toepassing van een combinatie van
camera en inertia tracking is in een Augmented Reality (AR) headset. In AR gebruik
je halfdoorlatende spiegels voor je ogen om zowel de werkelijke wereld te zien, als
wel virtuele objecten af komstig van LCD displays. Om de virtuele objecten een vaste
positie te kunnen geven in de echte wereld, moet je met hoge nauwkeurigheid en op
hoge snelheid de positie van je displays weten ten opzichte van de wereld. Dit kan met
een combinatie van inertia tracker en meetcamera op de headset (zie ook figuur 8).
Het zal duidelijk zijn dat de ref lexen van de ogen en de ref lexen om de balans te beHumanoïde robots
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Figuur 9.
Schets van
de mogelijke
besturing van de
gebalanceerde
bewegingen bij
de mens.

waren, gecontroleerd een bijgeregeld moet worden door een systeem dat weet heeft
van de bewegingstaak die verricht moet worden. Bij mens en dier wordt de balans van
lichaam en hoofd vooral geregeld door de kleine hersenen, het cerebellum.
Figuur 9 geeft een overzicht hoe de motorregelingen verlopen in een mens, gebaseerd
op de huidige kennis. De gamma motorneuronen aansturing (in zwart) wordt door het
cerebellum gebruikt om de spiertonus en de balans te regelen om de zwaartekracht te
compenseren. De gammaneuronen aansturing wordt door de basale kernen gebruikt
om (ingeleerde) standaard-taken aan te sturen, waarbij de grijze kern zorg draagt voor
ritmische herhaalde bewegingen zoals lopen. De alfaneuronen aansturing (in grijs)
wordt gebruikt om rechtstreeks een taak door de hersenschors te laten verrichten.
Dit is het pad waarbij min of meer bewust spieren worden aangespannen voor dynamische bewegingen, wellicht om de bewegingen van basale kernen en cerebellum in
te leren. De hersenschors kan op zijn beurt de basale kernen aansturen om indirect
de gammaneuronen aan te sturen en een schets van het resultaat terugkrijgen via de
thalamus. Voor de software architectuur van humanoïde robots worden soortgelijke
hiërarchische architecturen gebruikt.
6. Leren
Om dit robot onderzoek te doen wordt er, zoals gemeld, sinds 1997 wereldwijd enthousiast gevoetbald met teams van autonome robots door honderden universitaire teams
uit de hele wereld.
Maar rond 2005 brak het besef door dat als je robots programmeert, je als ‘intelligent
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designer’ nooit kan weten in wat voor (spel-)situaties je robot terecht komt. Telkens
bleek dat je weer iets vergeten was in te programmeren. En als je het al hersteld had,
bleek zo af en toe dat juist dat er voor zorgde dat iets anders niet meer werkte. Complexe software blijkt meer dan eens een kaartenhuis te zijn. Nadat in 2004 het Clockwork Orange team van UvA en TU Delft met 11 doelpunten van Singapore verloor (allemaal op een identieke manier) werd er op de TU Delft onderzoek gestart om robots
te maken die zelf konden leren zich aan te passen aan nieuwe situaties. Het verschil
tussen regelsystemen, adapterende systemen en lerende systemen zit hem in het feit
dat een regelsysteem een parameter op een ingestelde waarde houdt (bijvoorbeeld
bloeddruk), een adapterend regelsysteem de instelling aanpast als de langere termijn
omstandigheden blijken te veranderen (hogere druk bij gevaar), en een lerend systeem
kan onthouden hoe het systeem zich de vorige keer aan deze gewijzigde omstandigheden had aangepast (dreigend gevaar dus druk omhoog). Hierdoor wordt onmiddellijk
de juiste instelling gekozen zonder dat hij opnieuw hoeft te worden opgezocht, zoals
bij een adapterend systeem.
Dit leren bij robots wordt Reinforcement Learning genoemd, naar analogie van de
psychologie, waar dit ook wel conditioneren genoemd wordt. Het is zoals je zelf leert
lopen, fietsen, zwemmen, voetballen: je leert door het te doen en van je fouten te leren.
Daarbij is het niet nodig dat je weet hóe je het doet, vooral veel oefenen is belangrijk.
Je traint dus je motorisch geheugen, waarschijnlijk grotendeels in het Cerebellum, de
Basale kernen en wellicht ook deels in sensor-motor schors van de grote hersenen.
Hoe werkt dat bij robots? Als eerste moet je een robot maken die ergens van houdt. Bij
reinforcement learning ten behoeve van robots worden er punten gebruikt, zoals high scores bij flipperkasten en computer games. De robot wil zoveel mogelijk punten hebben, in
software gerealiseerd door een tellertje. Daar waar een mens er bijvoorbeeld naar streeft
om zo gelukkig mogelijk te zijn, streeft de robot naar een zo hoog mogelijke waarde van
dat tellertje. Dan moet de robot nog beloond worden voor goed gedrag en eventueel gestraft voor slecht gedrag. De robot die gebruikt wordt voor deze experimenten is de robot
Leo, te zien in figuur 10. Leo is in wezen een wandelend moederbord, dat rondjes loopt
om een boom (als een paard in een tredmolen) en door vallen en opstaan (trial-and-error)
en door belonen en straffen leert lopen, traplopen, etc. Leo wordt elektrisch gevoed via de
boom, maar heeft zelf alle intelligentie aan boord om te leren lopen.

Figuur 10. Robot Leo leert lopen door belonen en straffen; vallen, opstaan en opnieuw proberen.
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De specialiteit van het Delftse Bio-Robotics Lab is (o.l.v. dr. ir. M. Wisse) onderzoek
doen naar dynamisch lopen. Dit is lopen in eigenfrequentie, ofwel voorovervallen,
scharnierend om het standbeen, en net op tijd het zwaaibeen op de grond zetten. Tot
dusver lopen de humanoide robots vaak als bejaarden, het zwaartepunt altijd tussen
de twee voeten houdend. Leo is een dynamisch lopende robot. De benen van Leo
bevatten twee heupmotoren, twee kniemotoren en twee enkelmotoren. Leo heeft ook
een arm, die hem in staat stelt om op te staan als hij gevallen is. Deze laten we buiten
beschouwing. Het leerprobleem bestaat er uit om de beenmotoren zó samen te laten
werken dat er daardoor dynamisch loopgedrag ontstaat. Alle gewrichten hebben hoekencoders zodat de hoekstanden en hoeksnelheden van de bovenbenen, onderbenen
en voeten altijd bekend zijn. Verder zit het bovenlichaam met een gewricht aan de
boom waar ook een encoder op zit, zodat de hoeksstand en hoeksnelheid van het
lichaam ten opzichte van de grond ook bekend zijn. Het loop-leerprobleem bestaat uit
het vinden van een mapping van de toestand van de robot op een bepaald moment
tijdens het lopen naar de te nemen actie die de robot naar een volgende toestand zal
brengen, die ook deel uitmaakt van het lopen. De toestand van de robot wordt bepaald
door de 7 hoeken en hoeksnelheden van lichaam en ledematen van de robot. De te
kiezen actie bestaat uit de motorstromen die naar de 6 motoren van de benen gaan.
Om het leerprobleem iets minder complex te maken worden de stand van de voeten
een functie gemaakt van de stand van het onderbeen ten opzichte van de vloer. Het
leerprobleem heeft nu dus 10 toestandsvariabelen en 4 actievariabelen. Het leerprobleem spant dus een 14 dimensionale toestand-actie ruimte (state-action space) op.
Door de waarden van deze ruimte te discretiseren wordt deze in een 14 dimensionale
matrix gerepresenteerd. Elke toestand van de robot met bijhorende actie om in een
volgende toestand te geraken is dan één cel in de hoog dimensionale matrix. Eén
cel is de begintoestand van de robot en één cel is de toestand van de robot waarin
hij beloond wordt: in dit geval de heel-strike, het moment waarop hij met de hak van
zijn voet van het zwaaibeen de grond raakt (de voeten hebben sensoren hiervoor). De
matrix wordt geïnitialiseerd met random waarden dicht bij 0, waardoor als het systeem
begint te leren de robot random van de ene toestand naar de andere gaat. Als de
begintoestand van de robot er een is waarbij hij voorovervalt en met zijn zwaaibeen
toevallig de grond raakt zal de robot voor deze heel-strike beloond worden. Door deze
beloning te laten terugpropageren met afnemende intensiteit over alle toestanden die
geleid hebben tot de beloningstoestand zal er een pad ontstaan van start naar doel
waarin de cellen een hogere waarde hebben dan de omringende random geïnitialiseerde waarden. Een metafoor is bij voetbal de beloning die de spits krijgt wanneer
hij een doelpunt scoort. Hij moet de helft van zijn beloning afstaan aan de mid-velder
die hem de prachtige voorzet gaf en die moet daarvan weer de helft afstaan aan de
verdediger die de bal afnam van de tegenstander.
Door op deze manier de beloning terug te laten propageren over alle toestanden die
tot de beloningstoestand geleid hebben, zal op den duur na vele leerpogingen, een
hoogdimensionaal duinlandschap ontstaan zijn in de matrix, waarbij je vanuit elke situatie, door het steilste pad omhoog te kiezen altijd bij het punt uitkomt dat de hoogste beloning heeft, de heel-strike. Op den duur zal het systeem daardoor het optimale
(cyclische) pad door de toestandruimte vinden die de loopbeweging representeert.
Door de omgeving van een beloonde cel mee te laten genieten van de beloning (hoog
dimensionale Gauss) wordt er generalisatie verkregen en wordt het leren enigszins
versneld.
Het leerprobleem is nu teruggebracht tot de vraag: ‘Hoe moet je belonen en straffen?’
Het idee om te straffen is iets dat in eerste instantie blijkbaar dicht bij de mens ligt.
Toen we begonnen met de robot (in simulatie) te leren lopen, was de eerste gedachte
dat de robot pijn heeft als hij valt, dus straften we hem voor vallen. Al gauw kregen
we door dat dat niet werkte omdat de robot van alles probeerde, tot een been in zijn
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lope

nek leggen toe, om maar niet te vallen. Uiteindelijk vond de robot een stabiele oplossing, door in spreidstand met een been naar
voren en een been naar achteren te gaan
staan. Maar lopen deed hij niet. Dat klopt
ook, want de robot had daar geen enkele
baat bij; hij werd beloond voor niet vallen en
niet voor lopen. De conclusie was dus, dat
we hem moesten belonen voor elke voetstap
die hij deed. Dat werkte en de robot vond
zonder inprogrammeren zelf uit hoe hij staniet lopen
biel kon lopen. Als je er beter over nadenkt,
wordt ook duidelijk waarom belonen beter
werkt dan straffen. Stel dat je alle mogelijke
beenbewegingen van een robot aangeeft met
een cirkel (zie figuur 11), dan zijn de beenFiguur 11. Belonen versus straffen;
bewegingen die een stabiele loopbeweging
belonen voor goed gedrag is effectiever
vormen maar een heel klein deel van het todan straffen voor slecht gedrag.
taal aantal mogelijke beenbewegingen; dit is
aangegeven met de rode taartpunt. Dus het
is logisch dat als je hem beloont in de taartpunt, dit veel effectiever is dan hem te
straffen buiten de taartpunt. In de meeste gevallen is het zo dat er maar een paar
manieren zijn waarop het gedrag goed is en heel veel manieren waarop het gedrag
fout is en dat je dus met straffen wel aan de gang kan blijven en je met belonen veel
doelgerichter en efficiënter bezig bent.
n

Er is een uitzondering op deze regel, die we ontdekten toen we rijdende voetbalrobots wilden leren botsingen te vermijden. Ook hier werd begonnen met straffen, maar
steeds werd er nog (per ongeluk) gebotst. Toen de straffen tot ‘onmenselijke waarden’
werden opgevoerd bleek de robot na initialisatie onmiddellijk van het veld af te vluchten als enige kans om aan de moorddadige straf te ontkomen. In dit geval bleek het
aantal manieren waarop je niet botst vele malen groter groot dan wel botsen. Het is
dan effectiever de robot te leren botsen en hem daarna in zijn ‘dagelijkse leven’ de
inverse oplossing te laten gebruiken. Het valt te vergelijken met vechtsporten waar
geleerd wordt de opponent effectief uit te schakelen, waarna dat aan zeer strikte regels
gebonden wordt. Hierdoor gebeuren er minder ongelukken dan bij ongetrainde vechters. Ook de slipschool is een goed voorbeeld.
Tijdstraf is wel effectief; als de robot er bij het leren te lang over doet om doelpunten
te maken moet hij punten inleveren. Hierdoor worden snelle oplossingen op den duur
verkozen boven langzame oplossingen.
Belonen voor meerdere doelen is effectief. Het bleek dat als we de lopende robot
voor minimaal stroomverbruik beloonden, hij efficiënter ging lopen. Als we hem ook
beloonden voor snelheid ging hij sneller lopen. Door deze beloningen werd de robot
zowel efficiënt als snel, tot het punt dat snelheid en efficiëntie elkaar tegen begonnen
te werken. Het hangt dan af van de verhouding van de hoogte van de twee beloningen.
Interessant is ook dat elke robot die je vanaf niets leert lopen, een ander manier
loopt. Kippenloopjes, Russische soldatenpassen, het hele scala van het ‘ministry of
silly walks’ (Monty Python) komt voor. Dit verschijnsel spruit voort uit het feit dat elke
robot anders ter wereld komt (door de random initialisatie van de toestandruimte) en
andere omstandigheden tegen komt in zijn leven en/of ze in een andere volgorde tegenkomt. Hierdoor krijgt elke robot een ander karakter. Uniformiteit wordt verkregen
door maar lang genoeg door te leren en door neven beloningen zoals voor efficiency.
Niets menselijks is de robot vreemd.
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Aanvullende informatie is te vinden op de websites:
www.robocup.org als ingang voor alles wat met robotvoetbal te maken heeft;
www.robocup2010.org voor het afgelopen wereldkampioenschap robotvoetbal in Singapore;
www.robocup2011.org voor het komende wereldkampioenschap in Istanboel;
www.techunited.nl voor de nummer 2 robotvoetbal met rijdende robots in de wereld, het team van de TU/e;
www.dutchrobotics.net voor alles wat met humanoid voetbal en de Tulip Robot te maken heeft;
www.dbl.tudelft.nl voor alles betreffende het humanoide robot onderzoek aan de TU Delft;
compliantmechanisms.3me.tudelft.nl voor onderzoek naar compliant/veerbalans mechanismen;
www.arlab.nl voor alles betreffende Augmented Reality toegepast in kunst en ontwerp.

Noot
1. Zie http://brain.oxfordjournals.org/cgi/content/short/106/3/623.
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De cel als chemische fabriek
door
Prof. dr. ir. J.J. Heijnen
Department of Biotechnology, Technische Universiteit Delft

In de natuur vindt men een ongelofelijke diversiteit aan micro-organismen, die aan
de basis en oorsprong staan van onze biosfeer. Deze natuurlijke micro-organismen
zijn verantwoordelijk voor een zeer groot deel van alle chemische omzettingen in
de natuur. Deze vinden plaats in de bekende globale cycli (C, N, S, ….), waarin (an-)
organische verbindingen worden omgezet, waarbij nuttige farmaceutica, energie en
voedingsstoffen worden geproduceerd en waarin tevens schadelijke stoffen worden
gemineraliseerd tot onschadelijke producten (N2 , H 2O, CO2).
Micro-organismen bedrijven deze chemie op een globale schaal, die orden groter is
dan de industriële chemie en doen dit op basis van complexe metabole reactie netwerken (figuur 1) met duizenden reacties waarin, door miljarden jaren van selectie
en evolutie, materiaal, energie en informatie optimaal zijn geïntegreerd. Vanuit een
ingenieursperspectief kunnen we cellen dan ook beschouwen als zeer geavanceerde
chemische fabrieken op micro- tot nanometer schaal.
Een eerste interessante vraag
is, omdat velen een microorganisme zien als een katalysator, wat een micro-organisme uniek onderscheidt
van een katalysator? Er is
een enorme (in de orde van
miljoenen) verscheidenheid
aan micro-organismen in de
natuur, zelfs nu is pas een
fractie bekend. Ze liggen in
de natuur voor het oprapen!!
Micro-organismen bevatten
reactiesystemen die energie consumeren en die een
enorm product-scala (energie, chemicaliën, farmaceutica, voedingsingrediënten,
polymeren) mogelijk maken
uit eenvoudige goedkope
hernieuwbare grondstoffen
(glucose). Micro-organismen
vermenigvuldigen zich en

Figuur 1. Metabole reactie netwerk in cellen.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 19 oktober 2009.
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muteren daarbij. In de natuur leiden dit mutatieproces en de competitie om energie tot selectie naar snelle reactie/groei. Het energie vergende reactie-systeem en het
mutatie/selectie/energie principe zijn uniek voor micro-organismen ten opzichte van
chemische katalysatoren.
Een tweede vraag is waarom micro-organismen op dit moment zo interessant zijn als
chemische fabrieken. We moeten ons hierbij realiseren dat micro organismen al sinds
ca. 200 jaar zowel worden toegepast in de voedingsindustrie als om afvalstromen te
reinigen. Hun toepassing voor productie van chemicaliën is van meer recente datum
(Eerste Wereldoorlog: aceton en butanol, Tweede Wereldoorlog: penicilline). Micro
organismen zijn ‘natuurlijke’ chemische fabrieken die hernieuwbare grondstoffen
gebruiken in een gesloten CO2 – kringloop. Dit maakt chemische productie mogelijk
zonder fossiele grondstoffen, hetgeen nu i.v.m. de globale opwarming, zeer relevant
is. Door hun, na miljarden jaren van mutatie/competitie/selectie, verkregen ongeëvenaarde selectiviteit en hoge activiteit voeren cellen schone en snelle processen uit met
een al vermeld ongeëvenaard producten scala.
Maar de meest bepalende factor voor de huidige interesse is de op ‘genomics’ gebaseerde revolutie in de life science, waardoor micro-organismen op een heel andere
manier experimenteel kunnen worden bestudeerd (high throughput en genoom breed)
en model gebaseerd kunnen worden (her)ontworpen voor nieuwe gewenste productvorming door gerichte genetische interventies.
Dit heeft geleid tot geheel nieuwe gebieden in de life sciences: Metabolic Engineering,
Systems Biology, Synthetic Biology, Bio-informatics.
Vanuit een ingenieursoogpunt is het interessant om de celfabriek te vergelijken met
de chemische fabriek (zie de tabel). Meest belangrijk is het aanwezig zijn van multistaps (meer dan 20) reactienetwerken en volledige regeneratie van hulpstoffen (energie,
redox, beschermende groepen), waardoor een goedkope hernieuwbare grondstof (glucose) tot zeer complexe en commercieel aantrekkelijke producten (bijv. aminozuren,
antibiotica) kunnen worden omgezet, met hoog rendement, hoge snelheid en weinig
afval. Opmerkelijk is ook dat micro-organismen zo goedkoop zijn dat ze als wegwerpfabriek worden gebruikt. Een ander belangrijk aspect is het plug-in/modulair principe.
Hiermee wordt bedoeld dat in een bekend productie-organisme het ene productpad
(module) wordt uitgewisseld voor een ander productpad via genetische interventie. Dit
leidt in principe tot een snel pad van idee tot markt.
Een zeer belangrijke vraag is hoe we aan onze celfabrieken komen. Dit gebeurt door:
• slimme selectie uit de natuur
• genetische modificatie van een geschikt organisme
• combinatie van beide aanpakken.
Dat deze aanpak succesvol is blijkt uit het volgende overzicht.
• Selectie uit de natuur. Deze aanpak is op slimme selectiestrategieën gebaseerd, waarmee de gewenste organismen een voordeel krijgen op groeisnelheid. Succesvolle voorbeelden zijn biofilm vormende organismen, waarbij op hechting wordt geselecteerd;
daarmee zijn nieuwe compacte biologische waterzuiveringsprocessen ontwikkeld.
Selectie van NO2 – vormers, AMAMMOX en Bio-P opslag organismen is gelukt door
selectie-protocollen gericht op energievoorziening in de cel. Deze aanpak heeft
geleid tot vele nieuwe, in praktijk toegepaste biologische zuiveringstechnologieën
door onderzoek aan de TU Delft, in samenwerking met Paques, Grontmij, DHV en
Waterschappen.
• Genetische modificatie. Een mooi voorbeeld is de recente 7-ADCA productie door
DSM-Gist in Delft. Hierbij is het penicilline producerend organisme Penicillium
chrysogenum genetisch veranderd door introductie van enkele heterologe eiwitten,
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Tabel. Vergelijking van de cel en een chemische fabriek.
waardoor met dit micro-organisme 7-ADCA wordt geproduceerd. Dit nieuwe proces
vervangt het oude proces. Daarin werd door Pen. chrys. glucose eerst naar penicilline
omgezet, waarna er nog een complexe chemische route volgde om penicilline om te
zetten naar 7-ADCA. Het nieuwe volledige biologische proces, glucose direct naar
7- ADCA, heeft evidente voordelen: minder stappen, minder afval, minder kosten,
meer sustainable!!
Combinatie
• Het maken van 2nd generation biofuels, zoals ethanol, uit houtachtige gewassen vergt
de omzetting van houtsuikers (pentoses). Recent is prof. J.T. Pronk (TU Delft) via
genetische interventie erin geslaagd om door inbouw van enkele heterologe genen
xylose naar ethanol om te zetten in bakkersgist. Het verkregen organisme had echter
een zeer lage ethanol productie snelheid. Vervolgens is dit organisme in een periode
van enkele maanden d.m.v. een selectie protocol ‘evolved’ tot een organisme met
circa twintig keer hogere activiteit. Dit organisme wordt nu industrieel toegepast.
Aan prof. Pronk is voor dit werk de Dow-energieprijs 2009 toegekend (zie voor verdere informatie: http://www.knaw.nl/dow/).
Een belangrijke uitdaging in de celfabriek is het kiezen van de genetische modificaties.
De intuïtie schiet hier snel tekort door de vele niet-lineaire interacties in het grote
metabole reactie-netwerk in de cel. De ambitie (of droom) is daarom om de keuze
te doen op basis van een mathematisch model van de cel. Dit is uiterst ambitieus,
gezien het zeer grote aantal reacties, hun ingewikkelde niet-lineaire interacties en de
genetische regulatie mechanismen. Uiteindelijk, in de verre toekomst, zal zo’n model
miljoenen componenten bevatten. Deze Mega-dimensionaliteit is geen principieel
probleem, immers we ontwerpen al bijv. vliegtuigen en andere complexe technische
installaties met miljoenen onderdelen. De uitdagingen voor het celmodel zijn om te
beginnen experimenteel van aard, omdat er Mega veel metingen verricht moeten worden in een cel van ordegrootte μm. Maar ook de theoretische uitdagingen mogen er
zijn ten gevolge van Mega-dimensies: veel interacties, veel parameters, het model moet
gaan van alle genen tot productiesnelheid, grote verschillen in tijdschalen, parameteridentificatie, single molecule processen en het ontwikkelen van genetische interventie
strategieën waarmee de productiviteit van de ontworpen cel via selectie kan worden
verbeterd.
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De TU Delft met andere Nederlandse universiteiten en industrie, werken hard aan het
realiseren van deze celfabriek droom, in het Kluyver Centre for Genomics of Industrial
Fermentation en in B-Basic.
Aanvullende informatie is te vinden op de websites: www.B-Basic.nl en www.kluyvercentre.nl.

De cel als chemische fabriek

Grafeen: basis voor nieuwe elektronica
door
Prof.dr.ir. L.M.K. Vandersypen
Kavli Institute of Nanoscience, Technische Universiteit Delft

Tot enkele jaren geleden dacht men dat grafeen niet kon bestaan. Intussen is onderzoek
aan grafeen – één enkele atoomlaag grafiet – uitgegroeid tot een van de meeste actieve
gebieden in de vastestoffysica. De overweldigende belangstelling voor dit nieuwe materiaal komt voort uit de combinatie van de ongewone elektronische eigenschappen van
grafeen en het reële potentieel voor toepassingen in nano-elektronica.
Grafeen is een tweedimensionaal kristal, opgebouwd uit een zeshoekig rooster van koolstofatomen, één atoomlaag dik (figuur 1). Anders dan in grafiet leidt de symmetrie van
het kristalrooster ertoe dat elektronen in grafeen zich gedragen als relativistische deeltjes, waarvan de beweging wordt beschreven door de relativistische Dirac-vergelijking in
plaats van door de 'gewone' Schrödinger-vergelijking (box 1).

Figuur 1. Grafeen (rechts) is het tweedimensionale (2D) broertje van fullerenen (0D, links) en
koolstof nanobuisjes (1D, midden), die beide tot fascinerende ontdekkingen hebben geleid en
nieuwe onderzoeksgebieden hebben ingeluid.
Dit leidt tot bijzonder verrassende en interessante elektronische eigenschappen. Zo is de
snelheid van ladingsdragers in grafeen constant, zowat 300 keer lager dan de lichtsnelheid. Verder is grafeen elektrisch geleidend zelfs wanneer de ladingsdichtheid naar nul
gaat, een waarneming die nog steeds maar ten dele begrepen is. Voor natuurkundigen
blijken de bijzondere eigenschappen van grafeen ook uit het feit dat het zogeheten quantum-Hall effect half-gehele geleidingsplateaus vertoont, in plaats van de conventionele
gehele geleidingsplateaus die in alle andere materialen optreden.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 2 november 2009.
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Ook de optische, magnetische en mechanische eigenschappen zijn opmerkelijk. Zo leidt
het spectrum van grafeen ertoe dat het materiaal 1/pa ofwel ca. 2,3% van wit licht absorbeert (a is de fijnstructuurconstante), dus de absorptie hangt enkel af van fundamentele
constantes. Hoewel het maar één atoomlaag dik is, is grafeen daardoor met het blote
oog zichtbaar. Ondanks die minimale dikte is grafeen ook ongewoon stijf en kan het vele
micrometers horizontaal over een rand uitsteken, zonder onder zijn eigen gewicht neer
te vouwen zoals een blad papier.
Grafeen is echter niet alleen interessant vanuit een fundamenteel oogpunt. Er bestaat
ook een reële kans dat dit nieuwe materiaal de basis kan vormen voor belangrijke nieuwe toepassingen van chemische sensoren tot batterijen en elektronica. De verwachtingen voor toepassingen in de elektronica zijn gebaseerd op de hoge mobiliteit van
elektronen in grafeen, die mede bepalend is voor de snelheid van transistors. Zelfs met
de rudimentaire ‘plakbandmethode’ voor de fabricage van grafeen (zie hieronder) wordt
nu al een mobiliteit van meer dan 10.000 cm2/Vs verkregen bij kamertemperatuur, tien
keer hoger dan in silicium. Deze hoge mobiliteit blijft bestaan zelfs bij hoge dichtheden van ladingsdragers. Intrinsiek zou in grafeen van hoge kwaliteit een mobiliteit van
200.000 cm2/Vs mogelijk moeten zijn bij kamertemperatuur, begrensd door verstrooiing aan roostertrillingen. De tweedimensionale structuur van grafeen biedt bovendien
een praktisch voordeel voor elektronische toepassingen, in vergelijking met bijvoorbeeld
eendimensionale koolstofnanobuisjes. Daarnaast laten de materiaaleigenschappen van
zuiver grafeen naar verwachting relatief lange spinrelaxatie- en coherentietijden toe, wat
aantrekkelijke perspectieven biedt voor spintronica en quantumrekenen.

Box 1: Grafeen in een notendop
De bandenstructuur voor het zeshoekige grafeenrooster kan eenvoudig berekend worden via een ‘tight-binding’ aanpak. Bij lage energie blijken de geleidings- en valentieband elkaar op 2 sets discrete punten raken (de zogeheten K en K’ Diracpunten), die
samen een zeshoekig rooster vormen in de reciproke ruimte. De dispersierelatie rond
die punten is lineair (zie figuur), wat betekent dat elektronen en gaten door het materiaal
bewegen met een constante snelheid (de Fermisnelheid, vF ). Ze gedragen zich dus als
massaloze relativistische deeltjes, waarbij vF ~ 106 m/s de rol speelt van een ‘effectieve
lichtsnelheid’. De bewegingsvergelijking is de tweedimensionale Dirac-vergelijking.
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De fundamentele en toepassingsgerichte aspecten van het onderzoek zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden. Goed fundamenteel begrip is noodzakelijk om vruchtbare strategische keuzes te maken voor de realisatie van praktische grafeencomponenten. Deze
zijn op hun beurt cruciaal voor het bestuderen van de fundamentele eigenschappen van
grafeen. Grafeen onderzoek vergt dus op alle vlakken een nauwe samenwerking tussen
theorie, experimenten en materiaalontwikkeling. Meteen na de ontdekking van grafeen
zijn ook in Nederland diverse groepen begonnen met onderzoek op grafeen.
Diracdeeltjes doorgronden
De microscopische eigenschappen van Dirac-elektronen verschillen in belangrijke mate
van die van elektronen beschreven door de Schrödinger-vergelijking. De oorsprong hiervan is gelegen in de zeshoekige symmetrie van zowel het rooster in de reële ruimte als
het rooster in de reciproke ruimte (box 1). Dit gegeven leidt tot een lineaire dispersierelatie, een energiespectrum zonder bandkloof (‘bandgap’), symmetrie van elektronen en
gaten, enzovoort.
De uitdaging is om te begrijpen welke gevolgen deze ongewone eigenschappen hebben
voor de manier waarop Dirac-elektronen zich voortbewegen in het rooster en hoe de
ladingsdragers elkaar beïnvloeden. Nu al zijn theoretisch meerdere nieuwe verschijnselen voorspeld die uniek zijn voor Dirac-elektronen en die experimenteel kunnen getest
worden: instelbaar magnetisme aan de randen van smalle grafeenstrips, perfecte transmissie door potentiaalbarrières zonder beperking van hun hoogte, nieuwe quantumHalltoestanden in zowel enkellaags als dubbellaags grafeen, ongewoon interferentiegedrag, enzovoort.
Van groot belang daarbij is de relatie tussen de elektronische en structurele eigenschappen van grafeen. Met name rimpels in het grafeenkristal (zie figuur 2), roosterdefecten
en de koppeling met het substraat kunnen beperkingen inhouden voor de mobiliteit,
spin-coherentietijden en andere karakteristieken die van belang zijn voor de prestaties
van toekomstige grafeencomponenten. Welke effecten momenteel het belangrijkste zijn,
staat nog ter discussie en is het onderwerp van actief onderzoek.

Figuur 2. Grafeen blijkt enigszins
gerimpeld te zijn, zoals in dit
plaatje dat gebaseerd is op
elektronendiffractie en berekeningen
van een Stuttgart/Manchester/
Nijmegen samenwerking [Nature,
446, 60 (2007)].
Grafeenschakelaars
Grafeen is een halfgeleider zonder bandkloof. In conventionele elektronica is de bandkloof echter essentieel om potentiaalbarrières voor elektronen aan en uit te schakelen
en zo elektrische stromen aan of uit te schakelen. Hoe kunnen we grafeen dan toch
gebruiken in transistors?
Een eerste aanpak bestaat erin om grafeen zo te wijzigen dat toch een bandkloof
gevormd wordt. Het blijkt dat dit mogelijk is door in structuren van dubbellaags grafeen
een elektrisch veld aan te bieden loodrecht op de lagen. Dit elektrisch veld breekt de
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symmetrie in de potentiaal van de twee lagen en leidt zo tot het ontstaan van een bandkloof en halfgeleidend gedrag (zie figuur 3). Grafeen wordt ook halfgeleidend wanneer
het uitgebeiteld wordt tot smalle reepjes (nanoribbons). Nanoribbons met een breedte
van < 10 nm moeten volstaan om een bandkloof te creëren die groot genoeg is om bij
kamertemperatuur te werken. Dergelijke ribbons kunnen zowel met ‘top-down' (etsen)
als ‘bottom-up’ (langs chemische weg) methodes vervaardigd worden.

Figuur 3. De
weerstand van
dubbellaags grafeen
wordt met enkele
ordegroottes verhoogd
wanneer een elektrisch
veld wordt aangelegd
loodrecht op het
grafeen, zoals uit dit
resultaat van een
meting in Delft blijkt
[Nature Mat. 7, 151
(2008)].
Een tweede strategie is om volledig nieuwe schakelmechanismes te bedenken. Een mooi
voorbeeld hiervan is ‘valleytronics', waarbij gebruik gemaakt wordt van een onconventionele vrijheidsgraad als informatiedrager: bezetting van de K-vallei (de toestanden rond
het K-punt, zie box 1) stelt een 0 voor, bezetting van de K’-vallei een 1. Er bestaan intussen reeds voorstellen voor filters die enkel elektronen in de ene of de andere vallei doorlaten. Twee opeenvolgende filters kunnen dienen als schakelaar: alleen als beide filters
elektronen in dezelfde vallei doorlaten, loopt er stroom. Om de vallei-vrijheidsgraad niet
te verstoren moeten de randen van de grafeenstructuren wel langs een welbepaalde kristalrichting liggen. Dit is technologisch een hele opgave, maar niet ondenkbaar.
Ook biedt grafeen potentieel voor spintronica en quantuminformatie met spins. De verwachting is dat spincoherentie- en spin-relaxatietijden erg lang kunnen zijn in grafeen,
omdat de twee belangrijkste intrinsieke
spindecoherentiemechanismes veel zwakker zijn dan in andere materialen. Eerste
metingen (zie figuur 4) geven aan dat verdere ontwikkelingen nodig zijn om deze
lange tijden ook echt te halen.
Figuur 4. Een stuk grafeen (midden-grijze
horizontale structuur) met kobaltcontacten
(lichtgrijze verticale strips), waarmee in
Groningen spingepolariseerde elektronen
zijn geïnjecteerd in grafeen. Gemeten is over
welke afstand deze spinpolarisatie behouden
blijft [Nature, 448, 571 (2007)].
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Van plakband tot elektronica
Om grafeen te kunnen gebruiken in elektronische toepassingen, moet een technologie
ontwikkeld worden voor goedkope massaproductie van grafeen van hoge kwaliteit. Vandaag worden bijna alle grafeen-experimenten uitgevoerd met vlokken grafeen die letterlijk met plakband zijn afgepeld van een korrel grafiet (grafiet wordt in mijnen gevonden,
maar is ook een bijproduct van hoogovens). De plakband wordt dan op een siliciumoxide-silicium substraat gedrukt en sommige vlokken blijven achter op het substraat.
Met een optische microscoop worden de grafeenvlokken gelokaliseerd. Hoewel dit een
bijzonder toegankelijke techniek is in het laboratorium, is hij duidelijk niet geschikt om
grote hoeveelheden aan te maken.
Zowel langs chemische weg als met epitaxiale technieken is het intussen mogelijk om
grafeenfilms te maken. Door grafiet te oxideren kunnen individuele lagen (geoxideerd)
grafeen worden losgemaakt uit het grafietkristal en in water worden opgelost (zie figuur
5). Het grafeenoxide kan dan naar een substraat worden overgebracht en in opeenvolgende stappen gereduceerd worden. Hiermee kunnen in principe grafeenfilms op
een substraat worden verkregen, met afmetingen die enkel begrensd zijn door de afmetingen van het oorspronkelijke grafietkristal. Chemische functionalisatie, eventueel
in patronen, biedt bijkomende mogelijkheden om grafeen de gewenste eigenschappen
te geven. Met epitaxiale technieken zouden
films van nagenoeg onbeperkte afmetingen
verkregen kunnen worden. Ook hier zijn
de eerste resultaten al binnen. Verder werk
Figuur 5. Een oplossing van grafeenoxide
richt zich op het karakteriseren en verbein water. Grafeenvlokken kunnen vanuit
teren van de kwaliteit van het grafeen, met
de oplossing worden overgebracht naar
name de zuiverheid en aanwezigheid van
een substraat.
defecten.
Het beste moet nog komen
Het onderzoek aan grafeen staat nog maar in de kinderschoenen, maar het potentieel
voor mogelijke toepassingen is nu al duidelijk. Bedrijven zoals Intel en IBM zijn daarom
ook meteen op de kar gesprongen en ondersteunen of verrichten grafeenonderzoek.
Tegelijk biedt grafeen een van de meest vernieuwende platforms voor fundamenteel
onderzoek. Waarneming van fenomenen uit de quantumelektrodynamica zoals Kleintunneling en de Zitterbewegung is in de deeltjesfysica onbereikbaar, maar wordt toegankelijk in grafeenstructuren. Vanuit deze fundamentele studies hopen we erachter te
komen in welke mate en hoe de belofte voor toepassingen kan waargemaakt worden.
Referenties
M.I. Katsnelson, Graphene: Carbon in two dimensions, Materials Today 10, 20 (2006).
A.K. Geim and K.S. Novoselov, The rise of graphene, Nature Mat. 6, 183 (2007).
A.K. Geim and A.H. MacDonald, Graphene: Exploring carbon f latland, Physics Today, 60, 35 (Aug 2007)
Dit artikel is gebaseerd op een artikel met dezelfde titel, gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (Jan 2009, p. 16-19), geschreven samen met Prof. A. Morpurgo.
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DNA-onderzoek bij misdrijven
door
Prof. dr. P. de Knijff
Afdeling Humane genetica, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Forensische genetica is een terrein van de forensische geneeskunde dat sterk in opkomst is. De steeds snellere en fijnere methoden om erfelijk materiaal te onderzoeken
maken het vak tot een speerpunt in het gerechtelijk onderzoek. Dit artikel beoogt geen
overzicht te zijn van de technische aspecten van deze forensische discipline. Hier wordt
vooral ingegaan op de DNA-fingerprintmethode en de rol die deze techniek speelt in
de – soms moeizame – interactie van de getuige-deskundige(n), de rechtbank en de
verdediging, en niet te vergeten de media.
Eerst over ‘het laboratorium’. Bij het maken van een DNA-fingerprint, ook wel DNAprofiel genoemd isoleert men kleine stukjes van het DNA-molecuul uit celmateriaal
van haren, speeksel, sperma of bloed of huidschilfers van een verdachte persoon en
vergelijkt men die daarna met analoge stukjes DNA van door een dader achtergelaten
sporen. Omdat het altijd om hele kleine hoeveelheden gaat, moeten de stukjes DNA
die zijn geselecteerd, eerst worden vermenigvuldigd. Dat gebeurt met de zogenoemde
polymerase-kettingreactie (PCR). Hiermee kan men zeer kleine hoeveelheden erfelijk
materiaal in korte tijd vermeerderen zonder dat er levende cellen aan te pas komen.
Eerst maakt men van één molecuul twee moleculen, daarna van twee vier, van vier
acht, etc. Dat gaat zo exponentieel door, totdat er net zoveel DNA is dat het zichtbaar
kan worden gemaakt en kan worden vergeleken met ander DNA. Er worden 10 tot 15
verschillende stukjes onderzocht. Dat geeft over het algemeen voldoende informatie
voor een betrouwbare vergelijking. Als al de stukjes in beide monsters (bv. van sporenmateriaal – dus waarschijnlijk van de dader – en verdachte) identiek zijn, heb je een
zeer sterke aanwijzing dat beide monsters af komstig kunnen zijn van dezelfde persoon
(behalve bij een eeneiige tweeling!). De kans dat de overeenkomstigheid op toeval zou
berusten is dan kleiner dan bv. een op 10 miljoen.
DNA-profielen kunnen aldus een nauwkeurig antwoord geven op de vraag wie de ‘donor’ kan zijn van een achtergelaten spoor en daarmee bijdragen aan het opsporen van
de dader. Forensisch onderzoek kent strikte regels. Zo moeten onderzoekers op de
plaats delict of in laboratoria speciaal gekleed zijn (bijvoorbeeld in witte pakken), waarbij het hoofd, de mond en de handen bedekt zijn. Daarmee tracht men te voorkomen
dat het onderzoeksmateriaal wordt gecontamineerd met DNA-sporen van de onderzoekers. Ook passanten kunnen het materiaal ‘verontreinigd’ hebben.
Van het DNA kunnen drie aspecten bestudeerd worden:
- plekken op de autosomale chromosomen, de bulk van het DNA (namelijk alle nietgeslachtschromosomen) dat in de kern van elke lichaamscel zit opgesloten;
- plekken op het Y-chromosoom, het geslachtschromosoom dat bij mannen eveneens
in de celkern is gelegen (het gaat over van vader op zoon) en
- plekken op het mitochondriële DNA; dit is DNA in mitochondriën, de energiecentrales in de lichaamscellen, die van moeder op dochter vererfd worden.
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Ongeveer 95% van gerechtelijk genetisch onderzoek betreft autosomaal DNA, 4% Y-chromosomaal DNA en 1% mitochondrieel DNA.
Daarnaast wordt tegenwoordig ook steeds vaker onderzoek verricht van plekken op het
messenger-RNA, de ‘afdruk’ van een DNA-fragment dat codeert voor de synthese van
een eiwit in de cel. Dit kan aanwijzingen geven voor de aard van gevonden celmateriaal
(uit wat voor weefsel komt het?) en in de toekomst hopelijk ook voor de ouderdom van
dat materiaal.
Is het nu zo dat de kous af is wanneer de forensisch geneticus er in slaagt een verband
te leggen tussen sporen die op of in de buurt van het stoffelijk overschot worden gevonden en het lichaamsmateriaal van een verdachte? Nee, want waar de beta-wetenschapper zich uitdrukt in kansen, spreekt de juridisch denkende alfa over aannemelijkheid
en causaliteit. Sterker nog: een jurist moet in welles-nietes termen denken: ‘Deed-ie het
wel of deed-ie het niet?’ Dat is de eeuwige tweestrijd tussen magistratuur en deskundigen: probabilistisch denken tegenover absolutistisch denken. Een deskundige spreekt
zich uit over het feit of een biologisch spoor wel of niet af komstig kan zijn van een
specifiek persoon, niet of deze persoon de dader van een misdrijf is. Dat kan moeizame
communicatie opleveren en soms zelfs een spanningsveld.
De forensische genetici dienen derhalve interdisciplinair te kunnen denken en werken.
Zij kunnen geen specialisten met kokervisie zijn, maar dienen als sturende generalisten
op te treden.
Gedurende een proces heeft de deskundige een heel belangrijke maar toch beperkte
rol. Hij wordt geacht vragen te beantwoorden, eigen initiatief mag hij niet nemen. Het
kan zelfs voorkomen dat hem pas op het eind van het proces om verduidelijking wordt
gevraagd. De vragen zijn soms niet relevant en geven nogal eens blijk van weinig inzicht
in de betekenis van de conclusies die de deskundige heeft getrokken. Die conclusies
betreffen uiteraard nooit een uitspraak over daderschap, maar over al of niet gevonden
verbanden. De deskundige moet in deze stevig in zijn schoenen staan, hij mag niet in
de verleiding komen causale verbanden aan te geven tussen het door hem bestudeerde
materiaal en het gebeurde.
Bijvoorbeeld, als een persoon wordt verdacht van een verkrachting en op het slachtoffer wordt sperma aangetroffen, met een DNA profiel dat met dat van de verdachte
overeenkomt, dan is het redelijk om te stellen dat deze spermasporen van de betreffende persoon af komstig kunnen zijn. Echter, het DNA-bewijs op zich zegt niets over
het feit of deze persoon de verkrachter is. Er kan ook een kortstondige sexuele relatie
met wederzijdse instemming zijn geweest, waar het slachtoffer later spijt van heeft gekregen. Hoe men het dus ook wendt of keert, forensische genetica is een hulpmiddel bij
waarheidsvinding en het tot stand komen van een oordeel, zoals vroeger voorwerpen,
vingerafdrukken en getuigenverklaringen dat reeds waren.
Maar een probleem vormt dus het aanbod: gegevens van een toenemende ingewikkeldheid ter beantwoording van vragen van mensen met alfaopleidingen (zoals juristen).
Hier ligt een uitdaging voor de ‘vertaalslag’ tussen genetici en rechtsdienaren.
Prioriteit daarbij heeft ‘bijscholing’ van juristen op het gebied van de forensische genetica. Zij roepen immers de hulp in van deskundigen en dienen derhalve de rapporten
en conclusies van die deskundigen met begrip te kunnen lezen.
Achteraf gezien zijn de meest aandacht trekkende zaken steeds die geweest waar er
weinig bewijsmateriaal op tafel lag. In zo’n geval hebben diverse partijen maar ook de
media neiging om van het materiaal te veel te vragen/verwachten in de richting van
bepaalde conclusies. De deskundige heeft te maken met de advocaat van de verdachte,
met het openbaar ministerie en met de rechter. Juist in het geval dat er weinig bewijsmateriaal is, moet hij hen uitleggen dat er grenzen zijn aan de bewijsvoering via de
laboratoriumbepalingen van al dan niet aanwezig genetisch materiaal. Het bewijsmateriaal leidt lang niet altijd in een rechte lijn naar de dader. Heel vaak kan juist betrokkenheid van een verdachte uitgesloten worden.
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Het is een eeuwenoud gegeven dat over het algemeen mannen meer misdrijven plegen dan vrouwen. Of zij daartoe ‘genetisch’ gepredisponeerd zijn is een bron van veel
discussie. Maar hoe dan ook, het Y-chromosoom, uniek voor mannen, kan uitkomst
bieden bij o.a. verkrachtingsdelicten, al dan niet gevolgd door moord. In het vrouwelijke slachtoffer overtreft het eigen autosomaal DNA dat van de verkrachter verre. Maar
Y-chromosomaal materiaal moet af komstig zijn van (een) man(nen). Ook hier past weer
voorzichtigheid ten aanzien van ‘jumping to conclusions’. Het slachtoffer kan verkracht
en vermoord zijn na een eerder (al dan niet vrijwillig) seksueel contact.
Het volgende voorbeeld laat zien dat gematcht DNA nog geen schuld bewijst. Iemand
verwondt zich tijdens zijn werk. Bloedsporen op meerdere plaatsen zijn het gevolg. ’s
Avonds komt de werkster en zij krijgt spoortjes van dat bloed op haar kleding. Die
nacht wordt zij vermoord. Werknemers van het bedrijf wordt gevraagd bloed af te staan.
Die ene werknemer blijkt een ‘match’ voor de spoortjes op haar kleding. De deskundige
kan alleen dit verband aantonen. Hij is geen allesweter die een schuldige aanwijst. Het
is aan de rechter om zo’n verband mee te nemen in zijn afwegingen, samen met tal van
andere gegevens.
Een illustratief voorbeeld, tenslotte, van de misleidende rol die DNA-bewijs kan hebben is de zeer beruchte Tilburgse moordzaak. In april 1999 werd CvdW in doodgestoken aangetroffen in zijn Tilburgse f lat. Hij bleek via het babbelbox-circuit seksueel
contact te zoeken met mannen, waarbij hij zich als vrouw voordeed. De mannen die
hij naar zijn f lat lokte, lieten zich tijdens het liefdesspel meestal blinddoeken. De dader
was blijkbaar onaangenaam verrast en werd na de ontdekking agressief met de noodlottige moord tot gevolg. In augustus 1999 werd een man uit Groesbeek aangehouden na
een voltreffer in de DNA-databank. Zijn DNA was geregistreerd in het kader van een
verkrachtingszaak. Het was de eerste ‘hete DNA-hit’ in een Nederlandse moordzaak.
De verdachte ontkende ooit in deze f lat te zijn geweest. Tot ieders verbazing werd in de
loop van 2000 de echte dader opgepakt. Dit was een 23-jarige student bedrijfskunde uit
Rotterdam die onverwacht bekende de dader te zijn.
Het is nog steeds een raadsel waarom het DNA-profiel van de Groesbekenaar op het
lichaam van het slachtoffer is aangetroffen (een match die ook na een contra-expertise
overeind bleef staan). Van de Rotterdammer zijn geen DNA sporen aangetroffen. In
2000 werd de Groesbekenaar vrijgesproken en de Rotterdammer veroordeeld. Deze
ogenschijnlijke vals-positieve match is voor zover ik weet nog steeds een unicum.
Deze tekst werd eerder in enigszins gewijzigde vorm afgedrukt in het BWM-cahier ‘Speuren naar sporen’ (cahier 4 van 2009). Die tekst was in samenwerking met Pieter Bol en Jannes van Everdingen tot stand gekomen.
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DE BOOM VAN HET LEVEN IN DE EEUW VAN DE BIOLOGIE
door
Prof. dr. N.M. van Straalen
Afdeling Ecologische Wetenschappen, Vrije Universiteit, Amsterdam

Sinds 1995 is in de biologische wetenschappen een revolutie gaande: het op grote
schaal in kaart brengen van het volledige DNA (het genoom) van planten, dieren en
micro-organismen. Om het enorme belang van deze nieuwe kennis aan te geven zei de
Amerikaanse genoompionier Craig Venter in 1999: “We are now starting the century of
biology.” Door het op grote schaal vergelijken van de genomen van allerlei organismen
is het duidelijk geworden dat er op het niveau van het DNA een verbluffende eenheid
in het leven bestaat. Zo is gebleken dat de mens qua genensamenstelling nauwelijks
verschilt van de chimpansee, terwijl niet minder dan 70% van de menselijke genen ook
gevonden wordt in eenvoudige ongewervelde dieren. Door deze samenhang hebben
we nu een veel beter inzicht in de boom van het leven. Op essentiële punten blijkt die
boom anders in elkaar te zitten dan gedacht. Zaken die we jarenlang geleerd hebben,
zoals de indeling van het leven in planten, dieren en micro-organismen zijn nu volkomen achterhaald. De vraag rijst: hoe zijn in de evolutie van het leven nieuwe bouwplannen ontstaan, met relatief weinig veranderingen in de structuur van het genoom?
Evolutie in een netwerk
In de moderne evolutiebiologie worden nieuwe evolutionaire mechanismen bestudeerd die niet alleen veranderingen in de structuur van de genen beschouwen, maar
ook hun onderlinge interacties, de manier waarop ze aan- en uitgezet worden als onderdeel van de ontwikkeling en de regulatie van genactiviteit onder invloed van het
milieu. Evolutie speelt zich af in een netwerk van vele elkaar beïnvloedende genen. Dit
wordt duidelijk als je bedenkt dat voor de expressie van één gen de genproducten van
wel 20 andere genen nodig zijn (figuur 1).
Als een mutatie optreedt in een coderend deel van een gen kan dat leiden tot een
veranderd eiwit. Dit nieuwe eiwit kan voordelig zijn onder bepaalde omstandigheden,
waardoor het gemuteerde gen een selectief voordeel krijgt en in frequentie toeneemt.
We noemen dat structurele evolutie. Als er mutaties optreden in de regulerende delen
van een gen, bijvoorbeeld in de promoter die meestal vóór het gen (d.w.z. in de 5’-richting van het DNA) gelegen is, hebben we te maken met cis-regulatoire evolutie. Dit kan
bijvoorbeeld de ruimtelijke structuur van de promoter of de rangschikking en sequentie van bindingsplaatsen voor transcriptiefactoren betreffen. Als mutaties optreden in
de expressie of de structuur van transcriptiefactoren, die op hun beurt de expressie van
een gen beïnvloeden, spreekt men van trans-regulatoire evolutie (figuur 1). Mutaties die
de regulatie van een gen beïnvloeden veranderen niet de structuur maar de hoeveelheid eiwit die op een bepaald moment in de cel aanwezig is. De communis opinio in de
evolutiebiologie is dat regulatoire evolutie van eiwitten die de ontwikkeling sturen, het
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Figuur 1. Schematische weergave van het netwerk van moleculaire interacties betrokken
bij de expressie van een gen. Met een stip zijn mogelijke mutatieplaatsen aangegeven.
Veranderingen in de coderende sequentie kunnen een veranderd eiwit opleveren (structurele
evolutie). Veranderingen in de expressie van het gen kunnen leiden tot meer of minder eiwit;
dit kan veroorzaakt worden door mutaties in de promotersequentie in de nabijheid van
het gen (cis-regulatoire evolutie), of veranderingen elders in het genoom, bijvoorbeeld in de
structuur of de expressie van transcriptiefactoren (trans-regulatoire evolutie).
mechanisme is dat zorgt voor veranderingen in het bouwplan, zoals we die we zien bij
de overgang van vissen naar amfibieën, of van mensapen naar mensen.
Toch kunnen ook bij de evolutie van fysiologische adaptaties regulatoire effecten een
rol spelen. Janssens et al. (2008) lieten zien dat bij een vertegenwoordiger van de ongewervelde bodemdieren, de springstaart Orchesella cincta, een grote mate van polymorfie bestaat in de promoter van een gen dat codeert voor een metaalbindend eiwit,
metallothioneïne. Dit eiwit kan giftige metalen die de cel binnenkomen zeer efficiënt
binden en daardoor onschadelijk maken. Sommige metallothioneïne-promoterallelen
geven een hoge expressie van het gen wanneer het dier blootgesteld wordt aan zware
metalen, andere een lage. In springstaartpopulaties die leven in vervuilde gebieden was
de frequentie van het allel dat een hoge expressie geeft veel hoger dan in schone gebieden. Daardoor hebben vervuilde populaties gemiddeld een hogere tolerantie tegen
zware metalen. Er treedt dus in het veld micro-evolutie op door middel van veranderde
genregulatie. Regulatoire evolutie is niet beperkt tot veranderingen in het bouwplan.
Genoombiologie
Genomica (genomics) of genoombiologie is de studie van genomen, d.w.z. van de volledige DNA-sequentie van een organisme (Van Straalen & Roelofs 2006). De meest
bekende onderdelen van het DNA zijn de genen die afgeschreven worden als mRNA
en die coderen voor eiwitten. Er zijn echter ook genen waarvan wel een RNA-molecuul afgeschreven wordt, maar waarbij dat RNA niet wordt omgezet in een eiwit,
maar als RNA een katalytische of structurele rol vervult; dit zijn ribosomale RNAs,
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transfer-RNAs en kleine regulerende RNAs. Vervolgens zijn er nog sequenties die er
wel uitzien als genen maar die niet afgeschreven worden, omdat de promoter niet de
juiste bindingsplaatsen heeft of omdat er door mutaties voortijdige stopcodons in
terechtgekomen zijn. Dit noemt men pseudogenen. Sommige van deze genen worden
wel gedeeltelijk afgeschreven, maar het mRNA of het eiwit is niet functioneel en wordt
weer afgebroken.
Verreweg het grootste deel van het DNA heeft geen coderende functie, dat wil zeggen
dat het niet bestaat uit een serie tripletten die vertaald kunnen worden in aminozuren.
Onderdelen van dit niet-coderend DNA zijn bijvoorbeeld de promotersequenties waar
transcriptiefactoren aan binden en de introns, die tussen de coderende sequenties van
een gen liggen en bij het proces van splicing verwijderd worden. Maar van het grootste
deel van het DNA is de functie onbekend. Overal in het DNA vinden we sequenties
af komstig van virusachtige deeltjes, zogenaamde mobiele elementen. Hele stukken van
het DNA bestaan uit eindeloze herhalingen van een vaste basissequentie, ogenschijnlijk zonder enige functie.
Op grote schaal is men nu bezig het volledige DNA van allerlei soorten te sequencen.
Op dit moment is van 1152 soorten de volledige genoomsequentie gepubliceerd. De
meeste hiervan zijn bacteriën, die relatief gemakkelijk te sequencen zijn, omdat hun
genoom enkele ordes van grootte kleiner is dan dat van de meeste hogere organismen.
Het aantal dieren met een bekende genoomsequentie bedraagt 45, het aantal planten
13 en het aantal schimmels 34.
Naast deze volledige genoomsequenties is van duizenden soorten een groot deel van
het geëxpresseerd genoom, het transcriptoom, bekend. Al die genoominformatie kan
nu gebruikt worden om de boom van het leven te reconstrueren.
De boom van het leven
De boom van het leven is een figuur waarin de diverse organismen zo gerangschikt
zijn dat ze des te dichter bij elkaar staan naarmate ze meer verwant zijn. Op basis van
overeenkomsten en verschillen in het DNA wordt vastgesteld welke organismen een
gemeenschappelijke voorouder gehad moeten hebben. Alle afstammelingen van die
voorouder vormen tezamen een tak van de boom. Belangrijk is dat de takken zoveel
mogelijk compleet zijn, dat wil zeggen dat niet alleen alle soorten aan die tak van één
voorouder afstammen, maar ook dat alle afstammelingen van die voorouder in de tak
zitten. Gebruikmakend van dit principe is het mogelijk om de boom van het leven te reconstrueren vanuit het DNA van nu levende organismen. Hiervoor worden zeer krachtige computersystemen gebruikt omdat de hoeveelheid gegevens overweldigend is.
Het principe van de boom van het leven werd al in beeld gebracht door Charles Darwin. In één van zijn notitieboekjes schetste hij een figuur die te beschouwen is als de
eerste weergave van een evolutionaire stamboom. Hij schreef erbij: “ik denk...” (figuur
2). Zijn gedachte was dat, als soorten uit elkaar ontstaan, hun onderlinge verwantschap
is weer te geven als een boom.
Honderdvijftig jaar na het verschijnen van de ‘Oorsprong der soorten’ blijkt dat de
boom van het leven op essentiële punten heel anders in elkaar steekt dan je zou denken. Zo is het bijvoorbeeld helemaal niet gemakkelijk de vraag te beantwoorden wat
eigenlijk een plant is, terwijl de dieren tegenwoordig worden ingedeeld bij de schimmels en slijmzwammen. De mens is maar een heel klein takje van de boom, te midden
van stammen en grote takken die gedomineerd worden door micro-organismen. Hoe
is dat zo gekomen?
Al in 1977 bleek dat wat men voorheen bacteriën noemde eigenlijk uiteenviel in twee
domeinen, die nog meer van elkaar verschilden dan dieren en planten. Tegenwoordig
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Figuur 2. Kopie van blz.
36 van Notebook B van
Charles Darwin (1837).
De bijgeschreven tekst
luidt: “I think. Case must
be that one generation
then should be as many
living as now. To do this
& to have many species in
same genus (as is) requires
extinction. Thus between
A & B immense gap of
relation. C & B the finest
gradation, B & D rather
greater distinction. Thus
genera would be formed. –
bearing relation”.

noemen we die twee domeinen Bacteria en Archaea. Ook bleek dat die twee domeinen
niet met elkaar één hoofdlijn vormen. De term Prokaryota, die vaak gebruikt wordt
voor Bacteria plus Archaea, is niet meer evolutionair correct: Archaea staan dichter
bij de hogere organismen (de eukaryoten) dan de Bacteria. Verder blijkt dat bacteriën
en Archaea veel DNA uitgewisseld hebben waardoor gemiddeld 1% van een bacterieel
genoom en 3% van een archaeon-genoom bestaat uit genen die uit het andere domein
af komstig zijn. Dit percentage kan in uitzonderlijke gevallen oplopen tot 20%. Aan de
basis van de boom van het leven is dus nog nauwelijks onderscheid te maken tussen de
hoofdstammen. Het leven begon als een netwerk, niet als een boom.
Binnen de eukaryoten, de derde hoofdstam naast de bacteriën en de Archaea, is de
boomstructuur nog wel te herkennen. Probleem is wel dat die boom al heel vroeg
gesplitst is in vijf hoofdlijnen die men tegenwoordig noemt Unikonta, Rhizaria, Excavata, Archaeplastida en Chromalveolata (Keeling et al. 2005; Lane & Archibald 2008).
Dit zijn nieuwe en nog weinig ingeburgerde benamingen die de arme biologiestudenten tegenwoordig moeten leren. Geen indeling in dieren, planten en schimmels meer!
Vergeet de term Protozoa!
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In de nieuwe boom vallen de dieren, samen met de schimmels en slijmzwammen, onder de Unikonta (figuur 3). De planten vallen onder de groep Archaeplastida, waartoe
ook de kranswieren, groenwieren, roodwieren en glaucophyten behoren. Soms worden
Archaeplastida planten in brede zin genoemd. De bruinwieren daarentegen mogen
geen planten genoemd worden, want ze vallen onder de Chromalveolata, samen met
oömyceten, diatomeeën en allerlei eencellige ‘algen’. Het is opvallend dat het hebben
van een chloroplast (bladgroenkorrel) geen goed indelingscriterium meer is. In vier
van de vijf eukaryotische hoofdlijnen komen we groene organismen tegen. Alleen bij
de Archaeplastida zijn alle organismen groen gebleven; bij de drie andere hoofdlijnen
hebben verschillende groepen hun chloroplast weer verloren (bijv. Apicomplexa, ciliaten en Kinetoplastida).

Figuur 3. Stamboom van het leven volgens de inzichten van de genoombiologie. Het leven
bestaat uit drie domeinen, Bacteria, Archaea en Eukarya, die ontstonden uit een netwerk
van genetische interacties. De Eukarya splitsten zich al vroeg op in vijf hoofdlijnen: Unikonta,
Excavata, Chromalveolata, Rhizaria en Archaeplastida. De bekende indeling in planten,
dieren en schimmels bestaat niet meer. De term Protozoa is ook niet meer van toepassing.
Planten, dieren en schimmels zijn onderdeel geworden van een stamboom die gedomineerd
wordt door protisten.
Verrassingen bij de evolutie van de dieren
Ook binnen de evolutielijn van de dieren worden de inzichten herhaaldelijk vernieuwd.
Heel gewone vragen, zoals: “Welk dier lijkt het meest op de voorouder van alle dieren?”
konden jarenlang niet eenduidig beantwoord worden. De beste kandidaat voor het
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‘oerdier’ is nu Trichoplax adhaerens, een uiterst eenvoudig meercellig wezen dat uit
niet veel meer bestaat dan een cluster cellen met een onderkant en een bovenkant.
Trichoplax vertoont enige overeenkomst met de planulalarve van neteldieren en met
primitieve sponzen, vandaar dat een positie aan de basis van de stamboom der dieren
niet onwaarschijnlijk lijkt. Het rare is echter dat de moleculaire fylogenie Trichoplax,
samen met de sponzen, neteldieren en ribkwallen, plaatst als zustergroep van de bilateraal symmetrische dieren (Schierwater et al. 2009). Dit zou betekenen dat de radiaire
symmetrie van de neteldieren (koralen, zeeanemonen, kwallen en poliepen) secundair
verworven is en niet de voorouderlijke dierlijke toestand vertegenwoordigt: een kleine
revolutie in de zoölogie!
Verderop in de boom, komend bij het fylum van de geleedpotigen, zien we nieuwe verrassingen. Timmermans et al. (2008) maakten een moleculaire fylogenie van een groot
aantal geleedpotige dieren om de positie op te helderen van de vleugelloze zespotigen,
zoals de springstaarten. Het bleek dat de springstaarten een zustergroep van de insecten vormen, wat overeenkomt met de gangbare mening. Verder bleek dat de insecten
binnen de kreeftachtigen vallen en dus niet afgeleid zijn van de duizendpotigen, zoals
vaak gedacht wordt. Kreeftachtigen plus insecten noemt men daarom Pancrustacea.
Binnen de kreeftachtigen is echter iets vreemds aan de hand. Ze vallen uiteen in twee
groepen, waarvan er een meer verwant is aan de insecten dan aan de andere kreeftachtigen. Tot die eerste groep behoren watervlooien, pekelkreeftjes, zeepokken, mosselkreeftjes en roeipootkreeftjes, terwijl de tweede groep, de ‘echte kreeften’, bestaat uit
krabben, kreeften, garnalen, pissebedden en vlokreeftjes. De insecten zijn op te vatten
als een terrestrische afsplitsing van de eerste groep kreeftachtigen.
Ook aan de basis van ons eigen fylum, de Chordata (chordadieren), rommelt het. De
gewervelde dieren vormen een subfylum van de Chordata, samen met twee andere
subfyla, de Cephalochordata (lancetvisjes e.a.) en Urochordata (zakpijpen e.a.). Jarenlang is in alle zoölogiecolleges verteld dat de lancetvisjes, hoewel zelf ongewerveld,
het meest verwant zijn aan de gewervelden, omdat het bouwplan van deze dieren (vaak
geïllustreerd aan Amphioxus) zo mooi als prototype van de vertebraten opgevat kan
worden. Maar uit vergelijkend genoomonderzoek (Bourlat et al. 2006) blijkt dat niet de
lancetvisjes, maar de zakpijpen het meest verwante subfylum zijn. Voor de biologen
was het een schok te accepteren dat mensen verwant zijn aan zulke primitief aandoende dieren als zakpijpen!
Ook de fylogenie van de zoogdieren is de laatste jaren behoorlijk onder handen genomen. Moleculaire studies splitsen de placentale zoogdieren nu in vier hoofdlijnen:
1. Xenarthra (luiaarden, miereneters en armadillo’s),
2. Laurasiatheria (vleermuizen, spitsmuizen, mollen, egels, hoefdieren, roofdieren en
pangolins),
3. Euarchontoglires (primaten, boomspitsmuizen, vliegende colugo’s, knaagdieren,
hazen en konijnen) en
4. Afrotheria (een zeer diverse groep met o.a. aardvark, olifanten, klipdassen en
walrussen).
Men gaat ervan uit dat 105 miljoen jaar geleden, bij de scheiding tussen Afrika en ZuidAmerika, de Afrotheria zich in Afrika ontwikkelden en de Xenarthra in Zuid-Amerika.
De Laurasiatheria vinden hun oorsprong in Laurazië, het continent bestaande uit
Europa en Azië. Maar de moleculaire indeling is in zwaar conf lict met de morfologie:
de Afrotheria omvatten vier morfologisch zeer uiteenlopende ordes en er is nauwelijks
een morfologisch kenmerk te geven dat deze groepen verbindt.
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De toekomst
De stamboom van het leven is bij het begin van de eeuw van de biologie nog lang
niet compleet. Waarschijnlijk zullen we ruim voor het eind van de eeuw wel volledige
duidelijkheid hebben. Maar het gaat niet alleen om de evolutionair correcte plaatsing
van planten en dieren in de boom, het gaat ook om het begrijpen van het proces dat
ten grondslag ligt aan de opeenvolging van soorten en het ontstaan van nieuwe bouwplannen. In tegenstelling tot de indruk die soms gewekt wordt door over-enthousiaste
aanhangers van Darwin, begrijpen we daar nog niet veel van. Wat vooral nodig is, is
een beter begrip van de ontwikkeling van bevruchte eicel tot volwassen organisme. Als
we dat proces begrijpen kunnen we misschien ook nagaan hoe veranderingen in het
DNA en in de regulatie van genexpressie, het ontwikkelingsproces zo kunnen bijsturen
dat er een nieuwe levensvorm ontstaat. Dit te begrijpen is de echte uitdaging voor de
eeuw van de biologie.
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De boom van het leven in de eeuw van de biologie

Het brein in beeld
door
Prof. dr. M.A. van Buchem
Radiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

De neuroradiologie
De neuroradiologie is een specialisatie binnen het vakgebied radiologie. Net als in het
moederspecialisme staan beeldvormende technieken centraal in de neuroradiologie.
Die technieken worden aangewend om aandoeningen van het centraal zenuwstelsel,
het aangezicht, de hals en de wervelkolom aan te tonen. Buiten de diagnostische toepassing worden deze technieken ook steeds vaker ingezet voor behandeling van bijvoorbeeld vaatafwijkingen in de hersenen.
De neuroradiologie is een omvangrijk vakgebied, zowel in de breedte als in de diepte.
Het gebied is breed omdat er zulke totaal verschillende onderdelen van het lichaam
bestudeerd worden als het keel-neus-oorgebied en de hersenen. Die onderdelen hebben
niet meer met elkaar gemeen dan dat ze toevallig in elkaars nabijheid liggen. Ook is
het gebied breed omdat de beeldvormende technieken zowel diagnostisch als therapeutisch aangewend worden. De diepte van het vak is soms duizelingwekkend door alle
informatie die over die lichaamsdelen verkregen kan worden, variërend van anatomie
tot metabolisme. In het beperkte tijdsbestek van deze lezing wil ik u niet de breedte
van het vak tonen. De hersenen hebben mijn hart. Mij beperkend tot dat orgaan wil ik u
tonen wat me fascineert in de neuroradiologie: de diepte. Die diepte wordt bereikt door
de beschikbaarheid van een groot scala aan technieken. In dit verhaal zal ik u een overzicht geven van die technieken. En ik zal u de zin van die technieken veelal illustreren
aan ervaringen uit ons eigen wetenschappelijk onderzoek. Dat onderzoek is tot nu toe,
letterlijk en figuurlijk, hoofdzakelijk gericht geweest op drie onderwerpen: veroudering
van de hersenen, systemische lupus erythematosus en migraine.
Korte geschiedenis van de neuroradiologie: van schaduw naar beeld
Welke beeldvormende technieken om de hersenen af te beelden staan ons ter beschikking? Tot relatief kort geleden waren dat er niet veel. Het is goed daar even bij stil te
staan om de momenteel beschikbare technieken op waarde te schatten. Het probleem
dat radiologen aanvankelijk met de hersenen hadden, is dat ze opgesloten liggen binnen de benige begrenzingen van de schedel. Het gebruik van conventionele röntgentechnieken levert op grond van die situatie slechts informatie over het schedelbot op
en niet over de hersenen zelf. Meer informatie over wat zich binnen de schedel afspeelt
kon met behulp van conventionele röntgentechnieken worden verkregen door de dichtheidsverschillen binnen de schedel te vergroten. Hiertoe werd lucht in de ruimte van
het hersenvocht gebracht via een ruggeprik. Die lucht verspreidde zich vervolgens rond
de hersenen en kon op röntgenfoto’s waargenomen worden. Zo werd een soort afgietsel
van de hersenen verkregen. Deze methode, de pneumencefalografie, was voor de pa-
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tiënt onaangenaam en gaf slechts beperkte diagnostische informatie. Een andere methode die in die dagen gebruikt werd was de angiografie. Bij deze techniek werden de
hersenvaten zichtbaar gemaakt door een contrastmiddel in te spuiten. Op röntgenfoto’s
die na injectie vervaardigd werden was de vaatboom van de hersenen te zien. Omdat
die vaatboom zich om en in de hersenen bevindt, werd zo opnieuw een contourbeeld
van de hersenen verkregen. Als techniek om de hersenvaten af te beelden is de angiografie nog springlevend. Echter, als methode om informatie over het hersenweefsel te
krijgen, had de techniek dezelfde beperkingen als de pneumencefalografie: het leverde
slechts schaduwbeelden van de hersenen op.
In 1971 genereerde Hounsfield de eerste directe af beeldingen van het hersenweefsel
met behulp van computer-tomografie, kortweg CT genoemd. Deze af beeldingen werden mogelijk gemaakt door een rekenkundig model, de Fouriertransformatie, dat voor
dit doel ontwikkeld was door Hounsfield. Dit model maakt gebruik van dichtheidsprofielen van de schedel, verkregen door röntgenbeelden die vanuit verschillende hoeken
genomen zijn. De Fouriertransformatie levert dwarsdoorsneden van de schedel op. Het
beeld van die dwarsdoorsneden is opgedeeld in blokjes, pixels. Ieder pixel heeft een
grijswaarde die een ref lectie is van de röntgendichtheid van het stukje weefsel dat het
representeert. Gezamenlijk leveren de pixels op grond van hun grijswaarden een beeld
op. Met behulp van deze techniek werd de contour van de hersenen ingevuld: de hersenen kregen een gezicht. De grote indruk die de eerste directe blik op de hersenen
bij een levende mens maakte wordt geïllustreerd door het feit dat veel van de oudere
radiologen, neurologen en neurochirurgen zich nog levendig de dag herinneren dat zij
het eerste CT-beeld van de hersenen zagen. Het belang van de ontdekking van Hounsfield werd direct onderkend en leverde hem de Nobelprijs voor Geneeskunde in het
jaar 1979 op.
Hoewel CT-beelden met steeds meer detail en in steeds kortere tijd vervaardigd konden worden, bleef het niet bij CT. Gelukkig maar, want er is meer te beleven aan de
hersenen dan dichtheidsverschillen. Met de introductie in 1976 van kernspin-tomografie, beter bekend als Magnetic Resonance Imaging (MRI), ontstonden er nieuwe
ongekende mogelijkheden om de hersenen te bestuderen. Met deze techniek bleek het
gaandeweg mogelijk niet slechts een enkele gezichtsuitdrukking van de hersenen te
vangen, maar de vele gezichten van de hersenen waar te nemen. Op grond daarvan is
MRI momenteel de onderzoeksmethode van keuze als het om de hersenen gaat en is
de toepassing van CT in de neuroradiologie meer verschoven naar het af beelden van
het schedelbot en de bloedvaten.
MRI: veelzeggende beelden
Wat is MRI? MRI is een techniek waarbij gebruik gemaakt wordt van een magnetisch
veld en radiogolven. Binnen een MRI-apparaat wordt een sterk magnetisch veld opgewekt door een krachtige magneet. Als een lichaam geplaatst wordt in zo’n magnetisch veld dan zullen bepaalde atoomkernen in het lichaam, namelijk de kernen die op
grond van hun samenstelling magnetische eigenschappen hebben en zelf weer kleine
magneetjes vormen, zich als de naald van een kompas richten naar dat veld. Door
enerzijds variaties aan te brengen in het magneetveld en anderzijds radiofrequente
golven het lichaam in te zenden, treden er veranderingen op in het gedrag van deze in
het magneetveld gefixeerde atoomkernen. Deze veranderingen geven vervolgens aanleiding tot radiogolven die zijn waar te nemen met behulp van antennes. De door de
antennes geregistreerde informatie bevat ruimtelijke gegevens die door middel van de
Fouriertransformatie vertaald worden in digitale beelden. Ook deze beelden zijn, net
als bij CT, weer opgebouwd uit pixels. Door de radiogolven en veldvariaties in verschillende volgordes (ook wel sequenties genoemd) toe te passen, kunnen verschillende
karakteristieken van atoomkernen zichtbaar gemaakt worden. Deze karakteristieken
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geven informatie over het weefsel waar de atoomkernen deel van uitmaken. En in tegenstelling tot CT wordt deze informatie verkregen zonder schade toe te brengen aan
het lichaam.
Een groot aantal MRI-sequenties staat ons ter beschikking en ieder van die sequenties verschaft een ander soort informatie over de hersenen. Die informatie kan van
structurele of functionele aard zijn. Structurele informatie gaat over de structuur en samenstelling van het hersenweefsel. Met behulp van verschillende sequenties, zoals T1,
T2, PD en FLAIR-opnames, kan de anatomie van het hersenweefsel met verschillende
contrasten afgebeeld worden. Met MR-angiografie technieken kan stromend bloed gedetecteerd worden en op grond daarvan kan de architectuur van de hersenvaten weergegeven worden. Met diffusie tensor sequenties kan de anatomische architectuur op
microscopisch niveau afgebeeld kan worden. Daardoor kan het beloop van de zenuwbanen waargenomen worden. MR-spectroscopie maakt het mogelijk om geïnformeerd
te raken over het hersenmetabolisme door middel van het genereren van spectra. In
dergelijke spectra geeft iedere piek de concentratie van een hersenmetaboliet weer.
Op grond van deze pieken kunnen beelden van de hersenen gemaakt worden, waarvan de contrasten bepaald worden door de concentraties van een bepaald metaboliet.
Met functionele MRI-technieken kunnen dynamische hersenprocessen zichtbaar gemaakt worden. Met dergelijke technieken kan de bloedstroom in grote vaten en ook
de doorbloeding van de hersenen op weefselniveau bepaald worden. Met weer andere
technieken kan de subtiele lokale toename in hersendoorbloeding die optreedt tijdens
het uitvoeren van specifieke taken, vastgesteld worden. Hierdoor is het onder andere
mogelijk cognitieve processen af te beelden. Met andere woorden, we kunnen mensen
zien denken. Weest u gerust: wat ze denken blijft voorlopig nog onzichtbaar.
De kracht van het geoefende oog
Hoe wordt gebruik gemaakt van al deze technieken? Allereerst en vooral door beelden
te genereren. Die beelden ontstaan door de aanwezigheid van contrasten. Dankzij het
bestaan van contrasten tussen de verschillende normale componenten van de hersenen wordt de anatomie in detail zichtbaar. Dankzij het bestaan van contrasten tussen
normaal en afwijkend weefsel kunnen ziekteprocessen hun aanwezigheid verraden. En
omdat met MRI zowel contrasten tussen normale hersenstructuren, als tussen normaal
en afwijkend weefsel gegenereerd kunnen worden, kan men op MRI-beelden de ziekteprocessen precies anatomisch lokaliseren.
Contrasten spelen dus een belangrijke rol bij het detecteren van afwijkingen in de
hersenen. Er is een groot aantal sequenties ontwikkeld en elk daarvan geeft een ander
soort contrast dat andere aspecten van een ziekteproces belicht. De beelden die op
grond hiervan gegenereerd kunnen worden, verschaffen complementaire informatie
over een ziekteproces. Door een verstandige keuze te maken uit het arsenaal van MRIsequenties kunnen veel hersenafwijkingen gedetecteerd en gekarakteriseerd worden.
In de dagelijkse praktijk van de patiëntenzorg wordt MRI-informatie over de hersenen
gebruikt door contrastrijke beelden met het blote oog te bekijken en te interpreteren.
Dat blote oog moet wel geoefend zijn, anders kunnen beelden tot de wildste speculaties
aanleiding geven. Bij de interpretatie van beelden is het van belang een fundamenteel
begrip te hebben van enerzijds het mechanisme waardoor die contrasten tot stand komen en anderzijds kennis van ziekteprocessen. Soms gaan ziektebeelden gepaard met
kenmerkende morfologische eigenschappen die op één enkele sequentie zichtbaar zijn
en die direct de diagnose suggereren. Mijn promovenda Rivka van den Boom ontdekte
zo een afwijking bij patiënten met de erfelijke cerebrale vaataandoening CADASIL. De
bij die patiënten optredende defecten onder de hersenschors zijn karakteristiek voor de
ziekte. In het algemeen, echter, zal de gecombineerde informatie van verschillende seHet brein in beeld
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quenties tot een diagnose leiden. Deze werkwijze van het beoordelen van MRI-beelden
met het blote oog levert veel informatie op. Het belang van die informatie blijkt uit de
centrale positie die MRI door deze omgang met beelden in relatief korte tijd ingenomen heeft in de patiëntenzorg en het wetenschappelijk onderzoek van mensen met
neurologische aandoeningen, zowel voor als na de geboorte.
Het ontbreken van schadelijke biologische effecten maakt MRI in het bijzonder geschikt voor toepassing in epidemiologische studies. Epidemiologisch onderzoek is onderzoek waarbij in grote groepen mensen gezocht wordt naar correlaties die iets kunnen zeggen over oorzaken en gevolgen van ziektes. Voor dergelijk onderzoek worden
vaak groepen mensen buiten het ziekenhuis, in de algemene bevolking, onderzocht.
Deelnemers zijn daarom meestal geen patiënten en hebben niet direct baat bij deelname aan een studie. Schadelijke effecten van meetmethodes zijn in dergelijke studies
dan ook niet gewenst.
De waarde van het inzetten van MRI bij epidemiologisch onderzoek hebben we
in eigen beheer kunnen ervaren in de zogenaamde CAMER A-studie. In het kader
van een samenwerking met epidemiologe Lenore Launer van het NIH en neuroloog
Michel Ferrari van het LUMC, onderzocht promovendus Mark Kruit 450 mensen
uit de algemene bevolking in Maastricht en Doetinchem. Bij alle deelnemers werd
MRI- en lichamelijk onderzoek verricht en werden bloedmonsters verzameld. Kruit
kon naar aanleiding van zijn resultaten voor het eerst onomstotelijk aantonen dat
mensen met migraine vaker hersenschade hebben dan mensen zonder migraine. Bij
vrouwen met migraine werden meer witte stof-afwijkingen gevonden dan bij mensen
zonder migraine, en ook vaker dan bij mannen met migraine. De hoeveelheid afwijkingen was groter naarmate migraine-aanvallen vaker optraden. Bij migraineurs met
auraverschijnselen, zowel mannen als vrouwen, werden bijna 20 maal vaker infarcten
in de kleine hersenen aangetroffen. Op grond van deze bevindingen moet de kijk op
migraine grondig bijgesteld worden. Migraine moet niet langer als een lastige aandoening, maar als een potentieel schadelijke ziekte beschouwd worden. Verandering van
leefwijze en het voorkómen van aanvallen met behulp van geneesmiddelen zouden op
grond van deze studie overwogen kunnen worden. In het vervolg van dit onderzoek zal
nagegaan worden of de migraineurs die risico lopen op hersenschade te identificeren
zijn. Of zij zich bijvoorbeeld genetisch onderscheiden van migraineurs die dat risico
niet lopen. Daartoe zullen onder andere MRI-gegevens en genetische informatie van
de deelnemers in samenhang bestudeerd worden.
Meer uit het beeld met beeldbewerkingstechnieken
Uit het voorgaande mag blijken dat MRI-beelden een schat aan informatie over de
hersenen opleveren en dat die schat vaak gedolven kan worden met het blote oog. Maar
niet de hele schat. De kracht van een geoefend oog ligt in interpretatie van zichtbare afwijkingen en een zwakte schuilt in de kwantificatie daarvan. Op grond van die zwakte
zijn bepaalde alledaagse vragen moeilijk te beantwoorden. Zoals de vraag hoeveel afwijkingen er zichtbaar zijn in de witte stof bij een gegeven patiënt. Het antwoord op die
vraag is zonder hulpmiddelen slechts te vatten in woorden als ‘weinig’ en ‘veel’. Deze
woorden hebben echter slechts een relatieve betekenis. Lastig of zelfs onmogelijk is
het ook vaak om betrouwbaar vast te stellen of er in de loop van de tijd veranderingen
zijn opgetreden. Zijn witte stofafwijkingen toegenomen ten opzichte van een eerder
onderzoek? Wat ons hier parten speelt is een gebrek aan kwantitatieve maten. Maten
die precies weergeven wat er in een gegeven patiënt aan de hand is.
Dergelijke kwantitatieve maten kunnen worden verkregen met behulp van beeldbewerkings-technieken. Essentiëel bij deze technieken is een stap die segmentatie genoemd
wordt. Het doel hiervan is het vaststellen van grenzen tussen contrasterende structuren
op MR-beelden. Met segmentatie software kunnen zulke grenzen snel, automatisch en
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Fig. 1. Ventriculair rooster gegenereerd door het Growing and Adaptive MEshes (GAMEs)
algoritme en gelegd over een MRI-afbeelding.
reproduceerbaar worden vastgesteld. En op grond van deze segmentatie kunnen afwijkingen in maat en getal weergegeven worden. Op het Laboratorium voor Klinische
en Experimentele Beeldbewerking van onze afdeling Radiologie is dergelijke software
onder leiding van Faiza Behloul ontwikkeld. Deze software vervulde een belangrijke
rol in de PROSPER-MRI-studie. Deze studie verrichtten we in samenwerking met collega Blauw van de sectie Gerontologie en Geriatrie van de afdeling Algemene Interne
Geneeskunde van het LUMC. Het betrof een longitudinale studie waarin het effect van
een geneesmiddel (pravastatine) op de ontwikkeling van hersenafwijkingen bestudeerd
werd bij 650 ouderen uit de algemene bevolking. Een van de afwijkingen die we daarbij
met name bekeken, was een bepaald type witte stof-afwijking waarvan de prevalentie
toeneemt met het ouder worden. Met behulp van de genoemde segmentatie software
werd onder leiding van promovenda Dominique van den Heuvel de witte stofschade
gemeten, voor en na behandeling met het geneesmiddel of een placebo. In de hele
groep deelnemers kon een toename van de witte stofafwijkingen van slechts 2 mm3 in
de observatieperiode geobjectiveerd worden. Er werden echter geen verschillen waargenomen tussen de mensen die met pravastatine behandeld werden en degenen die
een placebo kregen. Op grond van deze gegevens moest helaas worden vastgesteld dat
pravastatine deze verouderingsverschijnselen in de hersenen niet kan voorkomen.
Niet alle hersenaandoeningen geven aanleiding tot afwijkende contrasten in de hersenen. Er zijn ook aandoeningen die alleen maar gepaard gaan met veranderingen
in vorm en volume van bepaalde hersendelen. Wat ons parten speelt als we met het
blote oog zoeken naar dergelijke afwijkingen, is de normale variatie. De grootte, vorm
en verdeling van grijze en witte stof van de hersenen is net zo individueel bepaald als
bijvoorbeeld het menselijk gezicht. En net zoals bij het menselijk gezicht wordt het
aanzien van de hersenen niet alleen bepaald door aangeboren kenmerken maar ook
door de leeftijd. Bij het beoordelen van hersenbeelden is het een permanente uitdaging
om onderscheid te maken tussen verschillen die normale variatie weerspiegelen en
verschillen die het gevolg of de oorzaak van ziekte zijn. Grove afwijkingen zijn bij indiHet brein in beeld
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Fig. 2. MRI-afbeelding van hersenventrikels (licht grijs) en witte stof laesies. De ventrikels
en laesies werden automatisch gesegmenteerd met de SNIPER medical image processing
software.
viduele patiënten meestal met het blote oog zichtbaar. Subtielere veranderingen echter
verdwijnen voor het oog in de ruis van de normale variatie.
Bij het onderscheiden van normale en abnormale variatie spelen beeldbewerkingstechnieken opnieuw een essentiële rol. Een belangrijke stap in dit kader is een bewerking
die normalisatie genoemd wordt. Het doel van deze normalisatie is te abstraheren van
normale variatie in grootte, vorm en weefselsamenstelling. Dit kan bereikt worden
door de hersenen in een virtuele ruimte dusdanig te vervormen dat zij passen op de
mal van een imaginair standaardbrein. Met deze stap raakt men variatie in grootte en
vorm kwijt. Wat men dan overhoudt is variatie in de verdeling van de grijze en witte stof
binnen de genormaliseerde contouren. Door dit te doen voor een grote groep normale
individuen en door vervolgens deze genormaliseerde breinen samen te nemen kan een
af beelding van een gemiddeld brein voor die groep gemaakt worden. Ieder pixel in dat
gemiddelde brein bevat numerieke gegevens over de variatie in de verdeling van grijze
en witte stof in die groep. Verschil tussen normale en abnormale variatie kan vastgesteld worden door een gemiddeld brein van een groep patiënten te vergelijken met het
gemiddelde brein van een gezonde controlegroep. Die vergelijking wordt per pixel verricht met behulp van statistische testen. Uit verschillende studies blijkt dat de subtiele
afwijkingen die met deze techniek aangetoond worden, grote gevolgen kunnen hebben.
Zo zijn bijvoorbeeld bij patiënten met schizofrenie subtiele afwijkingen in de hersenen
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aangetoond, die bij de beoordeling van beelden van individuele patiënten onzichtbaar
zijn. Mede met behulp van deze technieken blijkt in toenemende mate dat psychiatrische aandoeningen niet altijd alleen maar zetelen in de ziel, maar het gevolg kunnen
zijn van een concrete weeffout in de hersenen.
In het zojuist beschreven normalisatieproces worden verschillen in vorm tussen individuele hersenen vereffend. Daartoe wordt ieder pixel van de hersenen net zolang
verplaatst tot het zijn positie op de standaardmal gevonden heeft. De weg die een pixel
bij zo’n transformatie af legt kan mathematisch beschreven worden. Door dergelijke informatie van alle pixels van het brein te combineren ontstaat een zogenaamd deformatieveld. Variatie in vorm tussen individuen zit gevangen in de kwantitatieve informatie
van een deformatieveld en maakt het mogelijk vormverschillen tussen groepen vast te
stellen. Met behulp van dergelijke deformatievelden is vastgesteld dat de hippocampus
van patiënten met de ziekte van Alzheimer niet alleen in volume maar ook in vorm verschilt van die van even oude mensen zonder dementie. Het diagnostisch potentieel van
deze methode wordt gesuggereerd door de bevinding dat individuele patiënten met de
ziekte van Alzheimer er met een hoge sensitiviteit en specificiteit mee onderscheiden
kunnen worden van gezonde leeftijdsgenoten.
Op grond van genormaliseerde hersenbeelden kunnen niet alleen verschillen tussen
groepen mensen vastgesteld worden, maar is het ook mogelijk om de oorzaken en gevolgen van variatie binnen een groep vast te stellen. Hierbij wordt de variatie binnen
de groep niet gemiddeld, maar juist als uitgangspunt genomen. Van ieder hersenpixel
wordt de variatie binnen de groep vastgesteld. Vervolgens kan nagegaan worden of deze
variatie correleert met de variatie van een andere parameter. Dat kan bijvoorbeeld genetische informatie zijn, zoals in een studie van Thompson uit Los Angeles. Hij toonde
daarin aan dat de hersenen van tweelingen meer overeenkomsten in weefselsamenstelling hebben dan de hersenen van niet verwante mensen. En tevens dat bij eeneiige
tweelingen die overeenkomsten groter zijn dan bij tweeëiige tweelingen. Deze gegevens
tonen dat genen invloed hebben op de samenstelling van de hersenen, en laten ook nog
zien waar die invloed zich laat gelden. Dat deze invloed ook functionele gevolgen heeft,
toonde dezelfde studie aan doordat een associatie werd gevonden tussen de samenstelling van het hersenweefsel in bepaalde hersengebieden en cognitief presteren.
Het correleren van vorm en functie is niet nieuw. Begin negentiende eeuw was dat het
uitgangspunt van de frenologie. Frenologen bepaalden de uitwendige maten van de
menselijke schedel en meenden op grond van hun metingen iemands karakter te kunnen voorspellen. Een van de beperkingen van de frenologie school in de meetmethodes die toen voorhanden waren. Met de beschikbaarheid van bovenbeschreven nieuwe
beeldbewerkingstechnieken, die ook wel met computational neuroanatomy aangeduid
worden, is de kans groter dat door middel van het correleren van vorm en functie het
begrip van het functioneren van de hersenen zal toenemen.
Kwantitatieve beeldverwerving: de beelden voorbij
Tot nu toe ging dit verhaal over beelden. Ik heb met u besproken dat het geoefende
blote oog zijn kracht maar ook zijn beperkingen heeft bij het distilleren van informatie
uit beelden. Ook heeft u kunnen zien dat met behulp van beeldbewerkingstechnieken
veel meer informatie uit beelden te halen is. In het nu volgende deel van mijn verhaal
gaan we de beelden voorbij.
Toch blijft het gaan over toepassingen van MRI. En dat is mogelijk omdat MRI meer
is dan een beeldvormende techniek. Naast de kwalitatieve technieken die gericht zijn
op het genereren van contrastrijke beelden, bestaan er namelijk ook kwantitatieve MRItechnieken. Met MRI kan ook gemeten worden. Bij kwantitatieve technieken gaat het
niet om het genereren van contrasten, maar om het genereren van grijswaardes die betekenis hebben. De grijswaardes zijn dan de vertaling van een getal dat betekenisvol is.
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Wat dat getal betekent hangt af van de MRI-techniek waarmee het tot stand gekomen
is. Het besef van de kracht van kwantitatieve MRI-technieken is mij duidelijk geworden in het wetenschappelijk onderzoek waarbij ik de afgelopen jaren betrokken ben
geweest. Om ook u enig inzicht in die mogelijkheden te geven wil ik enkele ervaringen
op dat terrein met u delen.
Magnetization Transfer Imaging en neuropsychiatrische SLE
Daartoe neem ik u mee naar het ziektebeeld Systemische Lupus Erythematosus, kortweg
SLE genoemd. SLE is een auto-immuunaandoening, dat wil zeggen een ziekte waarbij
het afweersysteem zich richt tegen componenten van het eigen lichaam. De klassieke
complicaties van deze ziekte zijn huidafwijkingen in het gelaat, aantasting van de nieren en een verhoogde stollingsneiging. Minder bekend is dat bij SLE-patiënten frequent neurologische, psychiatrische en cognitieve stoornissen optreden; geschat wordt
dat 20 tot70% van de SLE-patiënten in de loop van de ziekte te maken krijgt met dergelijke symptomen. De ernst van die symptomen variëert sterk: van hoofdpijn tot coma.
Meestal lijken deze symptomen het gevolg te zijn van een directe aantasting van het
hersenweefsel door het ziekteproces. Men spreekt dan van neuropsychiatrische SLE.
Het is opvallend dat bij zulke neuropsychiatrische SLE-patiënten op kwalitatieve MRIbeelden meestal geen afwijkingen gevonden die de klachten kunnen verklaren. De discrepantie tussen de ernst van de symptomen en de radiologische bevindingen kan bij
dit ziektebeeld zo extreem zijn, dat er bij een comateuze patiënt op MRI-beelden geen
enkele afwijking te zien is in de hersenen.
Deze klinisch-radiologische paradox was de directe aanleiding om in samenwerking
met collega Huizinga van de afdeling Reumatologie van het LUMC een onderzoek op
te zetten. Het doel van dat onderzoek was na te gaan of met behulp van kwantitatieve
MRI-technieken afwijkingen in de hersenen aangetoond konden worden bij neuropsychiatrische SLE-patiënten. Objectieve maten voor hersenaantasting zouden het diagnostisch proces betrouwbaarder en gemakkelijker kunnen maken. En ook zouden ze
kunnen helpen bij de zoektocht naar het nog vrijwel onbekende onderliggende ziekteproces. Tenslotte zouden dergelijke maten ingezet kunnen worden bij het objectiveren
van de effecten van geneesmiddelen in trial verband.
Gerlof Bosma was, als promovendus, een van de pioniers van deze studie. Hij paste
bij patiënten met neuropsychiatrische SLE een kwantitatieve MRI-techniek toe die
bekend staat als Magnetization Transfer Imaging. Met behulp van deze techniek kan
per pixel een ratio berekend worden, de Magnetization Transfer Ratio (MT-ratio). Uit
eerder onderzoek was gebleken dat deze ratio in maat en getal de ernst van destructie
van het hersenweefsel weergeeft. Zij is vooral gevoelig voor aantasting van het isolatiemateriaal in de hersenen, het myeline. Als alle pixels van de hersenen samen genomen
worden en de MT-ratios van de hersenen als histogram weergegeven worden, dan is
de piekhoogte van zo’n histogram een goede maat voor de integriteit van de hersenen.
Met behulp van deze techniek kon inderdaad worden vastgesteld dat bij SLE-patiënten
tijdens een periode met neuropsychiatrische symptomen het hersenweefsel afwijkend
is. Ook werd aangetoond dat afwijkingen na een dergelijke episode blijven bestaan. In
samenwerking met de neuropsycholoog Middelkoop en neuroloog Bollen van de afdeling Neurologie van het LUMC werden de patiënten met SLE die ooit een episode met
neuropsychiatrische symptomen doorgemaakt hadden functioneel getest, zowel neuropsychologisch als neurologisch. Bosma toonde vervolgens aan dat bij deze patiënten de
maat voor weefselschade, vastgesteld met magnetization transfer imaging, goed correleerde met neurologisch en cognitief functioneren. Dit toont aan dat de weefselschade
die onzichtbaar is voor kwalitatieve MRI-technieken wel degelijk functionele gevolgen
heeft.
Wat is de diagnostische waarde van deze bevindingen? Samen met professor Paul
Tofts en Jamshid Dehmeshki van het Institute of Neurology aan het Queens Square
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Fig. 3. Significante ventriculaire focale atrofie in patiënten met Alzheimer (AD), vergeleken
met gezonde proefpersonen. De pijlen geven een algemene vergroting aan van de ventrikels
(de pijlrichting is van een gemiddelde gezonde proefpersoon naar een gemiddelde AD-patiënt).
in Londen verrichten we onderzoek naar de diagnostische waarde van MT-ratio-histogrammen in de specifieke context van SLE. Met behulp van multidiscriminant analyse
konden delen van het histogram geïdentificeerd worden die het sterkst verschilden tussen groepen patiënten. Op grond van die delen van het histogram kon bij individuele
patiënten met verschillende ziektes die klinisch met elkaar verward zouden kunnen
worden, toch vaak de juiste diagnose gesteld worden.
Kunnen kwantitatieve MRI-technieken een bijdrage leveren bij het zoeken naar de
aard van het onderliggende ziekteproces bij neuropsychiatrische-SLE? Ja dat kan. En
het is nog belangrijk ook. Met name omdat andere methodes om de ziekte vast te stellen vrijwel ontbreken. Analyse van hersenweefsel door patholoog-anatomen heeft tot
nog toe weinig inzicht gegeven in het ziekteproces. Dat is onder andere te wijten aan
het feit dat patiënten vrijwel nooit overlijden tijdens een acute episode van de ziekte,
zodat informatief obductiemateriaal niet verkregen kan worden. En ook is het nemen
van een hersenbiopt tijdens een acute fase meestal geen optie omdat het, bij gebrek
aan zichtbare afwijkingen, onduidelijk is waar dat biopt genomen moet worden. Stefan
Steens hield zich in het kader van zijn proefschrift bezig met het zoeken naar de oorzaak van het ziektebeeld neuropsychiatrische SLE. Hiertoe bestudeerde hij onder meer
de verdeling van de pixels met afwijkende MT-ratios over de hersenen. Met behulp van
de MT-ratio histogrammen kon worden vastgesteld dát de hersenen afwijkend waren,
maar niet wáár die afwijkingen zich bevonden. Met behulp van segmentatietechnieken
heeft Steens inmiddels aangetoond dat de afwijkingen zich zowel in de witte als in
de grijze stof bevinden. Een volgende stap is het visualiseren van het patroon van de
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afwijkende pixels binnen deze compartimenten. In dit onderzoeksproject werden daartoe de MRI-maten voor weefselschade ook vergeleken met laboratoriumparameters.
Zo konden we aantonen dat de omvang van hersenschade bij deze patiënten geassocieerd is met de aanwezigheid van antilichamen in het bloed die gericht zijn tegen
het stollingssysteem. Deze resultaten steunen de hypothese dat bij het ontstaan van
neuropsychiatrische-SLE een verhoogde stollingsneiging een rol speelt. Dit kan een
zuurstoftekort veroorzaken op het niveau van de haarvaten van de hersenen, wat vervolgens weer resulteert in symptomen.
Magnetization Transfer Imaging en veroudering
Zoals ik u al eerder liet zien, zijn het niet alleen ziekteprocessen die de hersenen veranderen, ook het verstrijken van de jaren heeft invloed op de samenstelling van ons
brein. En ook deze door de tijd gedicteerde veranderingen in de hersenen kunnen met
kwantitatieve MRI-technieken aangetoond worden.
Een deel van de hersenveranderingen die met veroudering gepaard gaan, zijn ook op
kwalitatieve MRI-beelden zichtbaar. Zo treden er focale afwijkingen in de witte stof op
en kan ophoping van ijzerhoudende stoffen in de basale kernen waargenomen worden.
Volumeverlies, atrofie, kan eveneens zichtbaar zijn of gemaakt worden op kwalitatieve
beelden. Aart Spilt heeft echter in het kader van zijn promotieonderzoek aangetoond
dat er in de hersenen, los van deze focale afwijkingen en los van de atrofie, veranderingen bij veroudering optreden die met magnetization transfer imaging waarneembaar
zijn. In samenwerking met collega Westendorp van de sectie Gerontologie en Geriatrie
van het LUMC werd een groep zeer oude, maar geestelijk zeer gezonde mensen uit de
bekende Leidse 85-plusstudie bestudeerd. Deze groep werd vergeleken met enerzijds
een even oude, maar demente groep mensen en anderzijds met een groep gezonde
jongeren. Daarbij bleek dat de ouderen zich onderscheidden van de jongeren door
een verandering in MT-ratio histogrammen van de hersenen. Maar ook tussen de twee
groepen ouderen werd een verschil gevonden: niet in de hoeveelheid witte stofafwijkingen en atrofie, maar in de MT-ratio-maten. Bij het ouder worden treden kennelijk nietzichtbare maar met kwantitatieve MRI-technieken wel meetbare veranderingen op in
de hersenen. Zolang ze beperkt zijn geven ze geen aanleiding tot cognitieverlies. Maar
wanneer ze uit de hand lopen kunnen ze tot dementie leiden.
Resultaten van het promotieonderzoek van Wiesje van der Flier, een samenwerking
rondom de polikliniek voor geheugenstoornissen, suggereren dat deze met magnetization transfer imaging meetbare veranderingen bij de ziekte van Alzheimer in de tijd
vooruitlopen op atrofie. In haar onderzoek toonde zij tevens aan dat deze veranderingen goed correleren met cognitiematen, hetgeen een extra aanwijzing is voor de veronderstelling dat men met deze kwantitatieve techniek relevante hersenschade aantoont.
Het lijkt er dus op dat de hersenveranderingen bij veroudering met kwantitatieve MRItechnieken gevolgd kunnen worden én dat met behulp van deze technieken normale en
abnormale veroudering van elkaar onderscheiden kunnen worden.
Andere kwantitatieve MRI-technieken
De enige kwantitatieve MRI-techniek om hersenweefsel te karakteriseren die ik tot
nu toe besproken heb, is magnetization transfer imaging. Dat betekent niet dat dit
de enig beschikbare kwantitatieve techniek is. Er zijn ook andere kwantitatieve MRImethodes die weer andere kenmerken van het weefsel in maat en getal uitdrukken. En
dan zijn er ook nog kwantitatieve technieken waarmee dynamische processen in getallen gevangen kunnen worden. Een voorbeeld daarvan is de kwantitatieve f lowmeting
waarmee onder andere de bloedstroom in de halsvaten (die het bloed naar de hersenen
transporteren) bepaald kan worden. Van veel van deze kwantitatieve MRI-technieken is
aangetoond dat ze gevoeliger zijn voor de aanwezigheid van structurele en dynamische
afwijkingen in de hersenen dan kwalitatieve MRI-technieken. En ook dat ze beter in
staat zijn die schade te kwantificeren.
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Sinds het uitspreken van de rede waarop deze tekst gebaseerd is (begin 2003), heeft de
hierboven beschreven trend zich voortgezet. Kwantitatieve MRI-methoden en beeldbewerkingmethoden domineren het wetenschappelijk hersenonderzoek. De vertaling
van deze technieken naar de patiëntenzorg blijft echter nog achter. Hopelijk zal de
in Nederland toenemende samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven deze
vertaling bespoedigen. De patiënten zullen er wel bij varen!
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SUPERGELEIDING, AL 99 JA AR (G)EEN KOUD KUNSTJE
door
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Universiteit Twente, Enschede, en Leids Instituut voor de Natuurkunde, Universiteit Leiden

Deze lezing begint niet 99 geleden, zoals de titel doet vermoeden, maar morgen (12
januari) 203 jaar geleden. Op die dag vond in de binnenstad van Leiden de grote ontploffing van het kruitschip plaats, die vele slachtoffers maakte en een groot gat achterliet in de bebouwing van de Leidse binnenstad. Een macabere overeenkomst met de
vuurwerkramp in Enschede, de beide steden waar ik werkzaam ben.
Dat feit alleen zou echter geen reden zijn om het hier aan te halen. Precies op de plek
waar het kruitschip ontplofte, ontstond aan het eind van de 19e eeuw het natuurkundig
laboratorium van de universiteit, waar Heike Kamerlingh Onnes en zijn medewerkers
in 1911 supergeleiding ontdekten [1]. Het voert helaas te ver om nu uitgebreid op de
geschiedenis van het Kamerlingh Onnes Laboratorium en de aanloop naar deze ontdekking in te gaan, maar voor degenen die er meer over willen weten kan ik van harte
de prachtige biografie van Kamerlingh Onnes door Prof. Dirk van Delft aanraden [2].
Supergeleiding is een van de bijzonderste fenomenen uit de natuurkunde. Het is het
verschijnsel dat de elektrische weerstand van een materiaal plotsklaps verdwijnt als
het materiaal wordt afgekoeld tot beneden zijn kritische temperatuur Tc. Kamerlingh
Onnes en collega’s ontdekten het toen zij het metaal kwik af koelden met vloeibaar
helium. Helium wordt vloeibaar bij een temperatuur van 4,2 graden boven het absolute
nulpunt van -273,15°C, in de natuurkunde spreken we dan van 4,2 Kelvin, ofwel 4,2 K.
Het vloeibaar maken van helium was het grote pièce de résistance dat de Kamerlingh
Onnes compagnie als eerste had volbracht in 1908. Kamerlingh Onnes kreeg voor het
onderzoek aan materialen bij lage temperaturen en het daarbij realiseren van vloeibaar helium in 1913 de Nobelprijs.
Naast het weerstandsloos geleiden van elektrische stroom, tot een bepaalde stroomsterkte en onder een kritische magnetische veldsterkte, is er nog een tweede kenmerkende eigenschap van supergeleiders. Supergeleiders zijn namelijk perfecte diamagneten, hetgeen betekent dat zij in hun binnenste geen magnetische veldlijnen toelaten.
De supergeleider zal zich uit zichzelf als een magneet gaan gedragen met precies
de tegengestelde veldsterkte als het extern aangelegde magneetveld, zodat binnen in
de supergeleider het magneetveld nul wordt. Vanwege dit zogeheten Meissner-effect
ontstaat er ook een afstotende wisselwerking tussen een externe magneet en de supergeleider. Dit vormt de basis voor het proefje van de zwevende magneet die stabiel
boven de supergeleider kan blijven zweven, zolang de supergeleider maar koud wordt
gehouden.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 11 januari 2010.
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Figuur 1. De twee kenmerkende
eigenschappen van supergeleiding. Links:
de elektrische weerstand gaat naar nul
beneden een bepaalde sprongtemperatuur
Tc. Deze figuur komt uit de originele
publicatie van Kamerlingh Onnes [1].
Rechts: het Meissner-effect, waardoor
een magneetje blijft zweven boven een
supergeleider (foto Huub Eggen, 2010).
Lange tijd hebben vele wetenschappers zich het hoofd gebroken over de vraag hoe de
supergeleiding nu eigenlijk tot stand komt. Pas in 1957 kwam hierin meer helderheid.
John Bardeen, Leon Cooper en Robert Schrieffer bedachten dat als twee elektronen,
die elkaar normaal gesproken afstoten, om de een of andere reden in een materiaal
een aantrekkende wisselwerking ondergaan en daarmee paren kunnen vormen (de
zogeheten Cooperparen), dat dan het hele systeem zou overgaan naar een collectieve
toestand. Deze collectieve toestand van gekoppelde elektronen zou zich dan en bloc
door het materiaal kunnen bewegen en lokale verstoringen, die normaal gesproken
voor weerstand zorgen, zouden niet sterk genoeg meer zijn om deze beweging te hinderen. Al snel werd bedacht dat de aantrekkende interactie tussen de elektronen zou
kunnen worden verzorgd door trillingen van het kristalrooster. De beweging van een
elektron genereert een golf in het rooster van de positief geladen atoomkernen. Deze
golf heeft een aantrekkende werking op een tweede elektron.
Het goede nieuws was dat men eindelijk begreep hoe de supergeleiding werkt, het
slechte nieuws dat men kon inschatten dat dit mechanisme niet bij al te hoge temperaturen kon functioneren. Boven zo’n 30 K zouden thermische roostertrillingen hiervoor
te krachtig worden en verstorend werken.
Hoewel de supergeleiding dus veroordeeld leek te zijn tot een exotisch laag temperatuurgebied was het niet alleen maar een merkwaardig fysisch fenomeen waar alleen
natuurkundigen warm van konden worden. Er werden namelijk belangrijke toepassingen ontwikkeld met supergeleiding. Met supergeleiders kunnen betrekkelijk eenvoudig
zeer sterke magneetvelden opgewekt worden, die met conventionele geleiders extreme
waterkoeling-voorziening zouden vereisen om de warmte af te voeren. De belangrijkste toepassing hiervan zijn de MRI scanners, zoals die inmiddels in veel ziekenhuizen
staan. Ik vind dit persoonlijk een prachtig voorbeeld van hoe fundamenteel wetenSupergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje
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schappelijk onderzoek en innovatie van groot maatschappelijk belang onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. In de tijd van Kamerlingh Onnes was zijn onderzoek een
voorbeeld van academische studies in een temperatuurgebied waar men geen enkele
toepassing vermoedde. Tegenwoordig zou dit soort onderzoek door sommigen zelfs als
‘wereldvreemd’ worden afgedaan. Nog geen honderd jaar later worden er wereldwijd
duizenden, zo niet miljoenen, medische behandelingen per jaar ondersteund door
nauwkeurige scans van het binnenste van de patiënten, zonder deze zelfs hiervoor aan
te hoeven raken. Dit mag een motivatie zijn voor alle wetenschappers en een les voor
alle beleidsmakers!
Andere toepassingen van sterke supergeleidende magneten zijn onder andere magneetzweeftreinen (de Japanse versie heeft op het ogenblik het wereldrecord snelste
trein met 581 km/uur), deeltjesversnellers zoals de bekende Large Hadron Collider
bij het CERN in Geneve en kernfusie-installaties zoals ITER, die nu aanbouw is in
Frankrijk. Met betrekking tot het laatste is het interessant op te merken dat de supergeleiding bij lage temperaturen gebruikt wordt om een plasma op te slaan dat een
temperatuur heeft van zo’n 100 miljoen graden Celsius, een aantal malen warmer dan
de temperatuur in het centrum van de zon!
Maar er zijn niet alleen grootschalige toepassingen van supergeleiding. Begin jaren
zestig ontdekte Brian Josephson, een student uit Cambridge, dat contacten tussen
twee supergeleiders met daartussen een dunne barrière bijzondere eigenschappen hebben, die ze geschikt maken voor allerhande elektronische toepassingen. Bardeen, die
met zijn BCS theorie furore maakte nadat hij eerder al betrokken was geweest bij de
ontwikkeling van de transistor – hetgeen hem twee Nobelprijzen opleverde – geloofde
overigens in eerste instantie niet erg in de analyse van deze Josephson. Maar het bleek
toch echt te kloppen en inmiddels zijn de ‘Josephson juncties’ de bouwstenen voor
de zaken als de Volt-standaard, ultrasnelle elektronica en extreem gevoelige sensoren.
En al deze toepassingen werden ontwikkeld met supergeleiders met een kritische temperatuur van zo’n 10-20 K, zoals niobium, lood, niobium-tin legeringen of andere
materialen die in de normale toestand ook redelijk goede geleiders zijn. Er werden
regelmatig nieuwe supergeleiders ontdekt, waarvan de Tc netjes beneden de voorspelde
bovengrens van zo’n 30K bleven.
In 1986 kwam er echter een daverende verrassing. In het IBM laboratorium in Rüschlikon, bij Zürich, vonden J. Georg Bednorz en K. Alex Müller supergeleiding net iets boven
de 30K, in een verbinding van lanthaan, barium, koper en zuurstof [3]. Het betekende
een forse verbetering van het bestaande wereldrecord van 23,5K in niobium-germanium,
maar dat was nog niet eens het belangrijkst. Veel interessanter was het dat de supergeleiding werd gevonden in een zuurstof houdend materiaal, een bij kamertemperatuur
matig geleidend soort keramiek waarin men totaal geen supergeleiding zou verwachten.
Al spoedig ontstond er in de hele wereld een ‘cold rush’ om varianten van deze hoge-Tc
supergeleiders te vinden, zeker nadat een samenwerking tussen groepen in Houston en
Alabama onder leiding van Paul Chu de eerste supergeleider met een kritische temperatuur boven de temperatuur van vloeibaar stikstof (77,4K) had ontdekt, het YBa2Cu3O7
met een Tc van 93K [4]. De supergeleider met de hoogste kritische temperatuur tot nu toe
is een verbinding tussen kwik, barium, calcium, koper en zuurstof.
Met de hogere overgangstemperaturen werd het mogelijk gebruik te maken van de
bijzondere mogelijkheden van de supergeleiding door koeling met vloeibaar stikstof of
simpele koelmachines. Dit is een enorm voordeel ten opzichte van koeling met vloeibaar helium, dat veel kostbaarder is en technisch ook veel gecompliceerder. Er wordt
momenteel naarstig gewerkt aan toepassingen in, bijvoorbeeld, de energievoorziening,
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Figuur 2. De ontwikkeling van de ontdekking van nieuwe supergeleiders in de loop van de
20e eeuw. Deze figuur maakt treffend duidelijk hoe spectaculair de ontdekking van de hoge
temperatuur supergeleiders in 1986 was.
de telecommunicatie en als sensoren in aardobservatie en medische apparatuur.
Net zoals het met de klassieke supergeleiders lang duurde voordat men het mechanisme begreep, geldt dit ook voor de hoge temperatuur supergeleiders. Nu, zo’n 25 jaar
later, buigen natuurkundigen zich nog steeds over de vraag hoe het werkt. De verwachting is dat als we het mechanisme beter begrijpen, we ook kunnen bedenken hoe we
de eigenschappen voor toepassingen verder kunnen verbeteren en hoe we eventueel
supergeleiders bij nog hogere temperaturen kunnen maken, zeker gezien alle vorderingen in de nano-technologie bij het synthetiseren van nieuwe materialen. Een mooie
droom is natuurlijk supergeleiding bij kamertemperatuur en ik wil niet uitsluiten dat
dit inderdaad mogelijk zou kunnen zijn.
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Ik zei al dat de hoge temperatuur supergeleiders bij kamertemperatuur maar matige
geleiders zijn. Om preciezer te zijn, ze vallen in de categorie ‘gedoteerde Mott isolatoren’. Deze klasse van materialen is vernoemd naar Sir Neville Mott, die midden
vorige eeuw in Cambridge werkte. Waar in normale metalen, zoals koper en zilver, de
elektronen zich betrekkelijk vrij kunnen voortbewegen als op een ijsbaan, kunt u zich
bij een Mott isolator het best een hobbelige eierdoos voorstellen, met in elk hokje geen
ei maar een elektron. Nu kan een elektron in principe wel van het ene naar het andere
hokje bewegen, maar daar zit al een elektron en twee elektronen zitten niet graag bij
elkaar. Maar laten we nu eens een extra elektron toevoegen. Dan maakt het voor dat
elektron niet zoveel uit of het nu bij de een of bij de ander in een hokje zit. Dit elektron
beweegt zich dus vrij gemakkelijk door de eierdoos, en het materiaal wordt geleidend,
hoewel vaak minder goed dan de standaard metallische geleiders.

Figuur 3. Onze kinderen Maartje en Tijmen, die het principe van het doteren van een
Mott isolator demonstreren.
We kunnen deze overgang van een isolerende naar een geleidende toestand ook nog
op een andere manier bereiken. Laten we daarvoor weer uitgaan van de geheel gevulde
eierdoos, dus de isolator, waaruit we een paar elektronen weghalen. Dan kunnen de
overgebleven elektronen gemakkelijker door de eierdoos bewegen, zonder dat er twee
elektronen bij elkaar in een hokje hoeven te zitten (denk ook aan de bekende schuifpuzzeltjes). In plaats van de beweging van alle elektronen te beschrijven kan je ook
kijken naar de vrije plaats, een ‘gat’ genoemd. Als dit gat naar rechts beweegt, gaat er
effectief een eenheid van negatieve lading naar links. Dus als we alleen kijken naar de
beweging van het gat, dan kunnen we het beschouwen als een deeltje met een positieve
lading. Interessant genoeg wordt in beide gevallen, met extra elektronen of door de
creatie van gaten, hoge temperatuur supergeleiding opgewekt.
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Wat we inmiddels ook zeker weten van de hoge temperatuur supergeleiders is dat de
supergeleidende toestand essentieel andere eigenschappen heeft dan in de klassieke
supergeleiders, zoals die door Kamerlingh Onnes zijn ontdekt. Halverwege de jaren
negentig werd ontdekt dat het supergeleidende condensaat in de hoge temperatuur
materialen beschreven kan worden door een golffunctie met een zogeheten ‘d-symmetrie’, terwijl voor de klassieke supergeleiders een ’s-symmetrie’ geldt. Een dergelijk
verschil doet vermoeden dat het mechanisme van de hoge temperatuur supergeleiding
essentieel anders is dan dat van de klassieke supergeleiders.
De consequenties van het verschil in symmetrie-eigenschappen tussen de klassieke
en de hoge temperatuur supergeleiders worden op fascinerende wijze zichtbaar als
we contacten maken tussen deze materialen, zoals bijvoorbeeld tussen niobium en
YBa 2Cu3O7. Maken we deze verbinding langs een rechte rand van het YBa 2Cu3O7, dan
gedraagt het zich als een volstrekt gebruikelijke supergeleidende kortsluiting, waar je
eigenlijk niets bijzonders aan ziet. Maken we echter dit contact om een hoekje van de
hoge temperatuur supergeleider dan blijkt er ineens een elektrische kringstroom te
gaan lopen, als een soort wervelwind met de hoek als middelpunt. De grootte van het
magneetveld dat is verbonden met deze kringstroom blijkt precies een vaste waarde te
hebben, een zogenaamd half f lux-quantum [5].

Figuur 4. Een figuur uit ons onderzoek aan spontaan optredende magneetvelden in
contacten tussen hoge-temperatuur en lage-temperatuur supergeleiders. De ring is
samengesteld uit afzonderlijke magnetische microscopie opnamen van contacten tussen
niobium en YBa2Cu3O7 met verschillende contacthoeken. Sommige contacten vertonen
geen magnetisatie, bij andere is duidelijk een magneetveldpiek te zien. Het klaverblad
in het midden van de figuur verbeeldt de ‘d-symmetrie’ van de hoge temperatuur
supergeleiding. Een gedetailleerde beschrijving van dit onderzoek is te vinden in [6].
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Omdat dit spontaan opgewekte magneetveld direct verbonden is met het bijzondere
karakter van de hoge temperatuur supergeleiding, denken we door een nauwkeurige
bestudering van dit verschijnsel mogelijk weer iets meer te kunnen leren over het
mechanisme van de supergeleiding. Ook zijn we geïnteresseerd in de vraag of we de
halve f lux-quanta kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor toepassingen in de informatietechnologie. Het spontaan gevormde magneetveld kan even gemakkelijk naar boven
als naar onder gericht zijn en zou dus uitstekend als informatiedrager kunnen fungeren. Daarbij is een interessant aspect dat de schakelsnelheid tussen deze toestanden
veel hoger kan zijn dan in de gebruikelijke halfgeleider schakelingen [7].
Het onderzoek aan supergeleiding is dus op verschillende fronten in volle gang. Van
het fundamentele onderzoek naar het begrip van de supergeleiding en de ontdekking
van nieuwe en betere supergeleiders, tot het toepassingen van deze fascinerende materialen in allerhande toepassingen. Ik kon hier vandaag alleen maar een korte indruk
van geven, maar wil iedereen die hier meer over wil weten van harte uitnodigen met
mij contact op te nemen.
Referenties
[1] H. Kamerlingh Onnes, ‘Further experiments with liquid helium, B. On the change of resistance of pure
metals at very low temperatures’, Communicatie Nr. 119 van het Natuurkundig Laboratorium Leiden,
Verhandelingen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Sectie Natuurwetenschappen 12, 1107-1113
(1911).
[2] D. van Delft, ‘Heike Kamerlingh Onnes; een biografie’, Uitgeverij Bert Bakker (2005).
[3] J.G. Bednorz & K.A. Müller, ‘Possible high Tc superconductivity in the barium-lanthanum-copper-oxygen
system’, Zeitschrift für Physik B 64, 189-193 (1986).
[4] M.K. Wu, J.R. Ashburn, C.J. Torng, P.H. Hor, R.L. Meng, L. Gao, Z.J. Huang, Y.Q. Wang & C.W. Chu, ‘Superconductivity at 93K in a new mixed-phase Y-Ba-Cu-O compound system at ambient pressure’, Physical
Review Letters 58, 908-910 (1987).
[5] H. Hilgenkamp, Ariando, H.J.H. Smilde, D.H.A. Blank, G. Rijnders, H. Rogalla, J.R. Kirtley & C.C. Tsuei,
‘Ordering and manipulation of the magnetic moments in large-scale superconducting pi-loop arrays’, Nature
422, 50-53 (2003).
[6] J.R. Kirtley, C.C. Tsuei, Ariando, C.J.M. Verwijs, S. Harkema & H. Hilgenkamp, ‘Angle-resolved phasesensitive determination of the in-plane gap symmetry in YBa 2Cu 3O7’, Nature Physics 2, 190-194 (2006).
[7] T. Ortlepp, Ariando, O. Mielke, C.J.M. Verwijs, K. Foo, H. Rogalla, F.H. Uhlmann & H. Hilgenkamp, ‘Flipf lopping fractional f lux quanta’, Science 312, 1495-1497 (2006).

Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje

Vriendschap sluiten met je vijand’s vijand:
interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren
door
Prof. dr. M.W. Sabelis
Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam

Planten kunnen niet weglopen voor hun vijanden en moeten zich daarom verweren. Zo
kunnen ze zich onsmakelijk, giftig of ondoordringbaar maken voor geleedpotige planteneters. Echter, planten blijken zich niet alleen direct, maar ook op indirecte wijze te
kunnen beschermen door de vijanden van planteneters aan zich te binden. Dergelijke samenzweringen tegen planteneters waren al zeker 50 jaar bekend van interacties tussen bepaalde planten en mieren. In de laatste 20 jaar is het echter duidelijk geworden dat vrijwel
alle planten hulp bieden aan de vijanden van hun eigen vijanden. De geraffineerde vorm
waarin die hulp wordt geboden, wordt nu stapje voor stapje opgehelderd. Zo kunnen
planten na insectenvraat tamelijk specifieke, chemische alarmsignalen afgeven die roofinsecten gebruiken om hun prooi te vinden. Planten kunnen ook hun vorm veranderen,
zodanig dat rovers beter toegang krijgen tot plekken waar de planteneters zitten. Tevens
kunnen planten voedselpakketjes en schuilplekken verschaffen op een manier die alléén
de overleving van rovers – en niet die van planteneters – bevordert. Hoewel de empirische
evidentie voor samenzweringen tussen organismen van verschillende trofische niveaus
zich opstapelt, is er nog geen sluitende theorie die verklaart hoe die verschijnselen onder
invloed van natuurlijke selectie kunnen ontstaan en blijven bestaan. De reden daarvoor is
dat nog moet worden aangetoond dat samenwerking tussen planten en rovers bestand is
tegen ‘bedriegers’. Denk aan mutant-planten die – belaagd of niet – altijd chemisch alarm
afgeven, mutant-planteneters die de plant niet opmerkt en mutant-rovers die ook de plant
eten. Een nieuwe theorie is wel in aantocht.
Inleiding
Dat ‘samenwerken met de vijand’s vijand’ een strategie is die zich voordoet bij interacties
tussen organismen is reeds lang bekend in de politicologie. Zo laat de film ‘Charley Wilson’s War’ uit 2007 zien hoe de Amerikaanse regering onder Jimmy Carter via het Texaans
congreslid Charley Wilson betrokken is bij wapenleveranties aan de Mujaheddin in Afghanistan in een poging om de Russische invasie in dat land af te remmen. Deze en andere
voorbeelden uit de internationale politiek laten vaak ook zien dat die strategie niet altijd
het gewenste resultaat oplevert. We weten nu dat de Russen zich weliswaar hebben teruggetrokken uit Afghanistan, maar dat de Mujaheddin – mede door die wapenleveranties van de
Amerikanen – een ontwikkeling in gang hebben gezet waaruit de Taliban is voortgekomen
met alle gevolgen van dien. In politieke processen kunnen dus heel gemakkelijk rolverwisselingen optreden die de verhoudingen dramatisch kunnen veranderen en het is maar de
vraag of die rolverwisselingen het gewenste resultaat vormen van de strategie.
In de biologie zijn ook reeds lang voorbeelden bekend van organismen die de vijand van
hun vijand een handje helpen. Zo leven er heel kleine roeipootkreeftjes in het troebele
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water aan de monding van rivieren in Venezuela. Zij geven d.m.v. fluorescentie een lichtsignaal af indien ze belaagd worden door een garnaal. Het gevolg is dat de garnaal in de
schijnwepers wordt geplaatst en daardoor kwetsbaarder is voor baarsachtige roofvissen
die hun gezichtsvermogen gebruiken om hun prooi (o.a. garnalen) te vinden. Midden
vorige eeuw publiceerde een zeer bekende bioloog Daniel Janzen een artikel waarin hij
liet zien dat Acacia aan planten mieren betere overlevingskansen geven door ze behuizing
en voedsel te verschaffen (Janzen, 1966). Die behuizing bestaat uit holten in gezwollen
doorns van Acacia bomen en het voedsel bestaat uit eiwitrijke pakketjes (zgn. ‘Beltian
food bodies’) aan de rand van Acacia blad en suikerrijke secreties uit nectariën die zich
op de bladsteel en bladnerf bevinden (en dus niet in de bloem waar ze functioneren om
bestuivers aan te trekken). De mieren profiteren dus van wat de Acacia planten leveren;
de Acacia profiteren doordat de mieren allerlei plantenetende insecten eten en daarmee
de plant beschermen tegen insectenvraat. Sindsdien zijn er tal van mieren-minnende
(myrmecofiele) planten ontdekt (e.g. Jolivet, 1996) en is de hypothese dat de mieren en
de mieren-minnende planten elkaar wederzijds bevoordelen (de zgn. ‘bed-and-breakfast
for protection’ hypothese), uitgebreid getest (e.g. Sabelis et al., 2005).
Het is dus wel duidelijk dat de strategie van ‘de vijand van je vijand is je bondgenoot’ een
rol speelt in de levende natuur, maar twee vragen dringen zich op. Ten eerste, kan men
zich afvragen of die strategie niet veel algemener voorkomt in transtrofische interacties,
d.w.z. tussen planten (1e trofische niveau) en de roofvijanden (3e trofische niveau) van
planteneters (2e trofische niveau): waarom wel bij bepaalde planten en mieren en niet
bij alle planten en alle natuurlijke vijanden van plantenetende insecten en mijten? Ten
tweede, kan men zich afvragen hoe stabiel transtrofische samenwerking is: hoe goed is
die samenwerking bestand tegen rolverwisselingen – zoals in de internationale politiek –
en tegen sabotage en misbruik van het bondgenootschap?
Hoe algemeen is transtrofische samenwerking?
In 1980 publiceerden de ecoloog Peter Price en medewerkers een literatuuroverzicht van de
verschillende manieren waarop planten de interacties tussen planteneters en hun roofvijanden kunnen beïnvloeden. Dat leidde tot hun hypothese dat planten niet alleen mieren,
maar ook andere roofvijanden stimuleren om als lijfwacht op te treden tegen plantenetende insecten. Zij stelden voor om twee manieren te onderscheiden waarop planten
zich verdedigen tegen hun belagers: (1) directe defensie tegen de planteneter, (2) indirecte
defensie door de hulp van roofvijanden te verwerven (figuur 1).

Figuur 1. Stroomdiagram
van directe en indirecte
defensie door planten.
Rechts is dit schematisch
weergegeven met de
drie trofische niveaus in
rechthoeken en interacties
via verbindende pijlen.
Links is een tritrofisch
systeem afgebeeld
bestaande uit een
roofmijt (bovenaan),
een plantenetende
spintmijt (midden) en
een komkommerplant
(onderaan).
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Bij directe defensie gaat het om alle manieren waarop planten hun belager kunnen vergiftigen (b.v. cyanoglycosiden) of immobiliseren (b.v. klierharen die plak- en gifstoffen
uitscheiden), zich onsmakelijk of onverteerbaar kunnen maken (b.v. via proteinase-remmers) of hun verteerbare delen moeilijk bereikbaar kunnen maken (b.v. dikke cuticula,
dichte bladbeharing). Planten kunnen hun effectieve, directe defensie ook adverteren
door vluchtige chemische stoffen af te scheiden. Zo is b.v. de sesquiterpeen verbindingen,
7-epi-zingiberene en de daarvan afgeleide R-curcumene, in wilde tomaat (Solanum habrochaites) niet alléén dodelijk voor floeemzuigende larven van wittevliegen, maar worden
tomatenplanten met een lichaamsgeur waarin die verbinding ook voorkomt, vermeden
door volwassen wittevliegen (Bleeker et al., 2010). In die lage (niet-toxische) concentraties
kunnen de volwassen vrouwtjes van wittevliegen het sesquiterpeen gebruiken als een signaal dat de tomatenplant giftig is en dat ze beter kunnen ‘doorvliegen’ naar een minder
toxische waardplant voor hun nakomelingen.
Bij indirecte defensie gaat het om alle manieren waarop de plant de effectiviteit kan vergroten waarmee roofvijanden planteneters opruimen. Sinds Price et al. (1980) zijn er tal van
ontdekkingen gedaan die de mogelijkheden hiervoor gestalte hebben gegeven. Ten eerste,
blijken planten niet alleen structuren te produceren die mieren een nest- en schuilplek
verschaffen (zgn. mieren domatia), maar ook heel specifieke, veel kleinere holle structuren die alléén geschikt zijn als schuilplek voor heel kleine (< 1 mm), plantbewonende
roofmijten (zgn. mijten domatia) en die vaak zijn gelegen op plaatsen waar de grotere
nerven van een blad zich vertakken (Dicke & Sabelis, 1988; Walter, 1996). Roofmijten zijn
van belang omdat ze de aantalsontwikkeling van diverse plantenetende insecten (tripsen,
wittevliegen) en mijten (spintmijten, roestmijten) in toom kunnen houden (Helle & Sa-

Figuur 2. Mijtendomatia op de bladeren van koffieplanten. Linksboven een adaxiaal
aanzicht, linksonder een abaxiaal aanzicht op een blad met domatia waar de nerven zich
splitsen. Rechts twee foto’s van roofmijten in een domatium (boven) of voor de ingang van
een domatium (onder).
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belis, 1985). De meest gespecialiseerde mijten domatia, zoals b.v. de schuilkelder-achtige
holten bij nerven van koffiebladeren (figuur 2), hebben een ingang met zodanige afmetingen dat alléén mijten binnen kunnen binnenkomen. Er zijn echter ook minder gespecialiseerde structuren zoals afdakjes met brede toegang (b.v. meidoorn), bosjes bladhaar
in de ‘oksels’ van nerven (b.v. appel) en minder compacte groeitoppen (b.v. cassave; Onzo
et al., 2003, 2009). De roofmijten profiteren van de schuilmogelijkheden tegen UV-B straling, regen, wind en vijanden (Onzo et al., 2010) en de plant profiteert van het feit dat de
roofmijten schadelijke insecten en mijten opeten. Voor plantenetende mijten is het wel
mogelijk, maar niet voordelig om zelf ook die schuilplekken in de groeitop te bezoeken,
omdat ze dan als het ware ‘het hol van de leeuw betreden’ (Sabelis et al., 1999). Dit is
waarschijnlijk de reden waarom planten van domatia profiteren ondanks het feit dat ze
niet kunnen controleren welke organismen er gebruik van maken. Inventarisaties van domatia op houtachtige planten laten zien dat domatia op een aanzienlijk deel (c. 30-70%)
van de soorten voorkomen (Walter, 1996).
Als tweede vorm van indirecte defensie, blijken planten voedsel te verschaffen dat door
roofinsecten en roofmijten kan worden benut voor overleving of zelfs voor ontwikkeling
en reproductie. Dat voedsel is alleen op bepaalde plekken op de plant beschikbaar en dit
stelt de roofvijanden in staat om die plekken te monopoliseren zelfs als er plantenetende
insecten en mijten zijn die deze voedselbron in principe ook kunnen benutten. Door de
samenscholing van roofvijanden rondom die voedselplekken maken de planteneters geen
kans om van dit voedsel te profiteren (Sabelis et al., 2005). De voedselgiften kunnen bestaan uit suikerrijke oplossingen, zoals floeem-exudaten en nectar uit klierharen (figuur 3)
die zich op stengels, bladstelen en bladnerven van tal van planten bevinden (en dus niet
in de bloem waar ze de bestuivers van dienst zijn; vandaar dat ze extraflorale nectariën
worden genoemd). Eiwitrijke voedselgiften zijn ook beschikbaar in de vorm van stuifmeel,

Figuur 3. Extraflorale nectariën op de bladsteel van passiebloem (Passiflora oerstedii) (links)
en laurierkers (Prunus laurocerasus) (rechts).
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Figuur 4. Overzicht van vluchtige plantenstoffen die geproduceerd worden na een aanval
van plantenetende insecten en mijten. DMNT = (E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene;
TMTT = (E,E)-4,8,12-trimethyl-1,3,7,11-tridecatetraene.
dat ‘gemorst’ is in de bloem en op bladeren er direct onder. Het grootste deel van de
pollen van een plant gaat verloren voor reproductie, maar komt in de vorm van voedsel
o.a. bij roofvijanden terecht. Ook hier geldt weer dat de lokale beschikbaarheid in de
omgeving van de bloem de roofinsecten en roofmijten in staat stelt om deze voedselbron
te monopoliseren en te gebruiken voor hun groei en vermeerdering. Daardoor lopen de
plantenetende insecten en mijten op hun beurt meer kans om opgegeten te worden (Van
Rijn et al., 2002; Sabelis et al., 2005). Stuifmeel is natuurlijk heel algemeen beschikbaar
en wordt alleen beperkt door de bloeiperiode en de bloeifrequentie van planten. Echter,
niet alle planten produceren stuifmeel dat geschikt is als voedsel voor een gegeven roofvijand. Of en hoe planten de eigenschappen van stuifmeel aanpassen aan de behoeften
van natuurlijke vijanden van planteneters, is onvoldoende onderzocht, maar er zijn veel
aanwijzingen dat stuifmeel een rol speelt in de vermeerdering van roofvijanden, de onderdrukking van planteneters en de vermindering van vraatschade (Sabelis et al., 2005).
Als derde vorm van indirecte defensie kunnen planten reageren op vraatschade door insecten of mijten door vluchtige chemische stoffen af te geven; deze worden op hun beurt
door roofvijanden gebruikt om hun prooi, de veroorzaker van de vraat, te vinden (Dicke
& Sabelis, 1988; Dicke et al., 1990). Die chemische signalen zijn vaak complex in samenstelling en blijken specifieke informatie te leveren over de aanwezige prooisoort (Sabelis
& Van de Baan, 1983; De Moraes et al., 1996). Ze bevatten vaak diverse terpenoiden (monoterpenen, sesquiterpenen) en zgn. groene geuren (b.v. alcoholen, aldehyden) (figuur 4),
maar ook andere verbindingen (methylsalicylaat, indol, oxim, nitril) (Yamane et al., 2010).
Vrijwel alle onderzochte planten uit zeer uiteenlopende families blijken in staat tot de
productie van zo’n chemisch signaal in reactie op vraat door insecten of mijten. Die signalen lokken een specifieke reactie uit bij zeer uiteenlopende natuurlijke vijanden zoals
parasitaire nematoden, roofmijten, sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen, roofwantsen,
lieveheersbeestjes, loopkevers en insectenetende vogels (Sabelis et al., 2007). Hoewel nog
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schaars, er is enige evidentie dat chemische producten (elicitoren) in het speeksel van de
planteneters de plant aanzetten tot een specifieke respons. Zo kunnen beta-glucosidasen
uit het speeksel direct bepaalde (vluchtige of niet-vluchtige) defensiestoffen bevrijden uit
hun glycoside vorm, maar er kunnen tevens signaalpaden in de plant worden aangezet
(vooral het jasmonzuur signaalpad (pathway), maar soms ook het salicylzuur signaalpad
en het ethyleen signaalpad), hetgeen uiteindelijk leidt tot genexpressie, transcriptie, enzymen en de productie van secundaire plantenstoffen die betrokken zijn bij directe of
indirecte defensie van de plant (b.v. Kessler & Baldwin, 2002; Kant et al., 2009). De inductie van signaalstoffen is vaak systemisch, d.w.z. inductie vindt niet alleen plaats in het
aangevreten blad, maar ook elders in dezelfde plant in bladeren die schade-vrij zijn. Hoe
die informatie van aangevreten blad naar schadevrij blad wordt overgedragen, is nog niet
bekend, maar de consequentie is dat het vluchtige signaal over het hele oppervlak van de
plant wordt afgegeven en daardoor roofvijanden over een grotere ruimte aantrekt. Dat dit
mechanisme van geïnduceerde, systemische signaalproductie daadwerkelijk leidt tot het
aanlokken van roofvijanden naar de plant, verhoogde sterfte van de planteneters en tot
vermindering van de vraatschade, is aangetoond in het veld in landbouwgewassen (peer,
tomaat) en in natuurlijke vegetaties (wilde tabak) (Drukker et al., 1995; Sabelis et al., 1999;
Thaler, 1999; Kessler & Baldwin, 2001, 2004).
Hoe stabiel is transtrofische samenwerking?
Er is dus alle reden om aan te nemen dat planten en de vijanden van planteneters samenspannen tegen de planteneters. Zou transtrofische samenwerking daarom een stabiel verschijnsel zijn? In tegenstelling tot de internationale politiek zijn rolverwisselingen schaars
in de biologie. Ze worden wel waargenomen, maar de mogelijkheden daartoe zijn zeer
beperkt. Planten en dieren kunnen elkaars rol zeker niet overnemen en de monddelen
van plantenetende en rovende insecten en mijten zijn vaak zo gespecialiseerd op hun
taak dat het niet of slechts gedeeltelijk mogelijk is om zowel de rol van planteneter als de
rol van roofvijand te vervullen en dus alleseter (omnivoor) te worden (Coll & Guershon,
2002). Complete rolverwisselingen zijn eigenlijk nooit waargenomen. Is dat de reden
waarom ‘de vijand van je vijand is je bondgenoot’ een strategie is die een lang leven
is beschoren in ecologische sytemen in tegenstelling tot het kortdurige bestaan in de
internationale politiek? In het hiernavolgende betoog hoop ik duidelijk te maken er een
andere reden waarom transtrofische samenwerking niet noodzakelijkerwijs een stabiel
verschijnsel is: er zijn heel veel mogelijkheden voor sabotage en misbruik.
In de evolutionaire ecologie geldt als regel dat elke vorm van samenwerking tussen organismen open staat voor anderen om daarvan misbruik te maken in die zin dat ze wel
de voordelen ervan genieten maar niet de kosten betalen. Voor de samenwerkingsvormen
tussen planten en de roofvijanden van planteneters geldt bovendien dat de plant de misbruikers geen strafsancties kan opleggen. De schuilplek, het voedsel of het alarmsignaal
dat een plant verschaft, zijn volledig vrij voor gebruik door alle andere organismen. Wat
een plant kan doen is om die diensten aan te bieden in een vorm waarin het gebruikt kan
worden door een beperkt aantal organismen (denk aan de mijten domatia met een toegang aangepast aan de omvang van een mijt), of op een moment waarop er geen andere
uitweg meer is (denk aan de inductie van alarmsignalen als de plant wordt aangevreten
door een insect). Bovendien kan een plant zijn diensten alleen lokaal aanbieden (zoals
domatia en voedsel) zodat de roofvijanden deze kunnen monopoliseren, omdat zij daar
samenscholen en de planteneters zich daarom niet in de buurt ervan zullen vertonen (of
anders in de buurt ervan ten prooi vallen aan de roofvijand). Toch blijven er nog steeds
vele mogelijkheden om misbruik te maken van de diensten die de plant levert. Zo zijn er
mierensoorten die domatia en ‘Beltian bodies’ gebruiken, maar de plant niet volledig beschermen tegen bepaalde planteneters (b.v. die zich met een dekschild beschermen tegen
mieren). Ook zijn er plantbewonende mierensoorten die de plant zelfs steriliseren (mogelijk om te profiteren van de langere levensduur van steriele planten, mogelijk indien ze
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niet alleen de planteneters, maar ook de bestuivers aanvallen) (Sabelis et al., 2005). Ook
zijn er een paar voorbeelden van planteneters die schuilen in domatia.
Hoe de samenwerking tussen planten en roofvijanden stand houdt tegenover al dit misbruik, is nog steeds één van de hoofdvragen in de evolutionaire ecologie. Een theoretisch
argument is dat misbruik alléén kan bestaan bij de gratie van eerlijke samenwerking en
dat naarmate de frequentie van misbruik stijgt, de mogelijkheden voor misbruik afnemen
(b.v. samenwerkende planten worden schaars). Recent empirisch werk aan Acacia laat
zien dat de plant over zijn hele leven kan profiteren van de aanwezigheid van meerdere
soorten plantbewonende mieren, waarvan sommige de plant een direct voordeel geven,
en anderen de plant parasiteren of zelfs steriliseren (Palmer et al., 2010). Dit voordeel
ontstaat doordat de eerlijk samenwerkende mieren in competitief opzicht sterker zijn dan
de mieren die de plant alleen tijdelijk steriliseren en daarmee een langer leven bezorgen.
Dit verklaart echter nog niet waarom competitieve verhoudingen noodzakelijkerwijs zo
gestructureerd moeten zijn. Het definitieve antwoord op de vraag waarom samenwerking
stand houdt ondanks misbruik, is dus nog niet gegeven.
Dat antwoord lijkt helemaal ver weg als het gaat om de vraat-geïnduceerde alarmsignalen
van planten. Immers die signalen zijn vaak systemisch en worden dus niet lokaal maar
door de hele plant afgegeven. Als zo’n signaal eenmaal is afgegeven, dan kunnen in
principe alle organismen met reukvermogen er gebruik van maken. Dus andere soorten
plantenetende insecten kunnen besluiten om de alarmerende plant te vermijden omdat
ze dezelfde roofvijanden hebben als de verwekker van het signaal. Maar ze kunnen ook
besluiten om de alarmerende plant op te zoeken omdat hun eigen roofvijanden dit signaal niet zullen herkennen, omdat ze de zittende planteneter kunnen verdrijven of omdat
ze profiteren van de geringere afweer van een door schade verzwakte plant (Sabelis et al.,
1999, 2007). Ook kunnen die alarmsignalen buurplanten (d.w.z. mogelijk de concurrenten
van de alarmerende plant) waarschuwen voor naderend gevaar zodat deze zich beter kunnen voorbereiden op een aanval door planteneters en daardoor een competitief voordeel
kunnen hebben. Toch staat een plant die belaagd wordt door een planteneter, niet veel
anders te doen dan alarmsignalen afgeven in de hoop dat er roofvijanden op af komen
en in de hoop dat er niet nog meer planteneters op afkomen. Immers het alternatief is
dat die plant opgegeten wordt.
Als planten op vraat reageren met het afgeven van chemische alarmsignalen en als roofvijanden daarop afkomen, dan leidt dit tot selectie op de plateneters om dit proces op de
een of andere manier te verstoren of zelfs om dit alarm geheel of deels te voorkomen. Zo
zijn er inderdaad genotypen van eenzelfde soort van plantenetende mijten (Tetranychus
kanzawai) gevonden die niet alleen verschillen in kleur van hun uiterlijk (groen vs. rood)
en van de schade-symptomen op de waardplant (boon), maar ook verschillen in de mate
waarin verschillende stereo-isomeren van DMNT (voor afkorting zie legenda figuur 4) in
het chemische alarm voorkomen (Matsushima et al., 2006). Uiterlijke verschillen in schadesymptomen of in de verschijningsvorm van de plantenteter zijn echter niet nodig. Kant
et al. (2008) bestudeerde de directe en indirecte defensie respons van drie genotypen van
tomatenplanten, die alleen verschillen in de mate waarin het jasmonzuur signaalpad kan
worden geactiveerd. Zij gebruikten diverse genetische lijnen van plantmijten (Tetranychus
urticae) die qua uiterlijk en qua schadesymptoom niet verschilden, maar die wel heel
verschillende defensieresponsen teweegbrachten in de drie tomaatgenotypen. Op die
manier is evidentie verkregen voor genotypen van plantmijten die ‘steelse vraat’ plegen,
d.w.z. dat vraat de plant niet aanzet tot directe en indirecte defensie (Kant et al., 2008).
De plant kan dus om een of andere reden het ‘steelse vraat’ genotype niet herkennen,
reageert daarom niet met defensie en laat het daarom z’n gang gaan. Verder zijn er ook
genotypen gevonden die resistent zijn tegen directe defensie of juist vatbaar daarvoor,
maar wel directe en indirecte defensie (proteinase-remmers en alarmsignalen) induceren.
Recent is ontdekt dat een andere plantmijtsoort (Tetranychus evansi) de directe defensie
van tomatenplanten onderdrukt tot ver beneden het niveau van onaangetaste planten,
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maar die de indirecte defensie niet kan beïnvloeden (Renato Sarmento, Proefschrift UvA,
januari 2011). Er blijkt dus heel veel variatie in defensie-inducerende eigenschappen
schuil te gaan achter morfologisch identieke of zeer vergelijkbare plantenetende mijten. Dit leidt tot de vraag hoe die variatie gehandhaafd wordt en hoe deze variatie de
samenwerking tussen plant en roofvijand van de planteter beinvloedt. Immers een plant
die géén alarmsignaal afgeeft, hoeft niet noodzakelijkerwijs vrij te zijn van planteneters,
b.v. indien er genotypen van planteneters aanwezig zijn die voor de plant onopgemerkt
blijven en ‘steelse vraat’ plegen.
Als er planten zijn met planteneters die ze niet als zodanig herkennen en daarom géén
alarmsignaal afgeven, dan is de vraag of het omgekeerde niet ook mogelijk: planten die
wel alarmsignaal afgeven maar niet of nauwelijks belaagd worden door planteneters. Iets
dergelijks is gevonden bij een Japanse koolvariëteit (Shikidori). Terwijl de meeste koolvariëteiten en vele soorten planten méér geurstoffen afgeven naarmate er meer planteneters zijn, produceert de Japanse koolvariëteit bij de ‘minste of geringste’ aantasting door
rupsen van de ‘diamondback moth’ (Plutella xylostella) onmiddellijk een hoeveelheid
geurstoffen gelijk aan wat het maximaal kan produceren bij aantasting door vele rupsen
(Shiojiri et al., 2010). De roofvijanden kunnen niet van een afstand waarnemen hoeveel
prooien er op een plant zitten en zij zullen dus moeten afgaan op het alarmsignaal. Pas
bij aankomst op zo’n ‘kleinzerige' plant zullen ze het oppervlak van de plant afzoeken en
er gaandeweg achter komen dat er maar weinig prooi te halen valt. Maar tegen de tijd dat
ze tot die conclusie komen, hebben ze tijd doorgebracht op de plant en dat betekent voor
de plant dat ze al die tijd bescherming geniet tegen planteneters. Zo’n ‘kleinzerige’ plant
genotype zal dus maximale aandacht krijgen van de roofvijanden van planteneters, terwijl
er best heel weinig prooien aanwezig kunnen zijn. Een dergelijk gedrag van de plant
noemen we een ‘cry wolf’ strategie. Als er variëteiten van landbouwgewassen zijn die zo’n
‘cry wolf’ strategie gebruiken, dan lijkt het redelijk om zulke genotypen ook te verwachten
in populaties van wilde planten (maar dat moet nog worden aangetoond). Als dat waar is,
dan zullen er consequenties zijn voor de betekenis van het signaal dat afgegeven wordt
door de ‘cry wolf’ plant. Immers, naarmate de frequentie van ‘cry wolf’ planten stijgt, komen de roofvijanden vaker voor niets en zullen zij een voorkeur ontwikkelen voor mutant
planten die een ander, maar eerlijk signaal afgeeft (d.w.z. een signaal waarvan de hoeveelheid een afspiegeling vormt van de hoeveelheid prooi op de plant). Dat proces verloopt
makkelijker in populaties die niet goed gemengd (als het ware stroperig of visceus) zijn,
omdat de mutant dan eilanden van eerlijke planten kan vormen temidden van ‘cry wolf’
planten; in de buurt van die clusters kunnen de roofvijanden er beter aan doen om op
de signalen van die planten te reageren. Als de planten met de eerlijke signalen dan in
frequentie toenemen, dan zal er bij een bepaalde frequentie weer ruimte ontstaan voor
mutant planten die met dit nieuwe signaal ‘cry wolf’ spelen. De geschiedenis zal zich dan
herhalen en de frequenties zullen fluctueren in golven van eerlijke signalen gevolgd door
‘cry wolf’ signalen en omgekeerd (Van Baalen & Jansen 2001, 2003; Jansen & van Baalen,
2006). Ook lijkt het logisch dat het signaal in die co-evolutionaire race tussen planten
en roofvijanden ook complexe vormen kan aannemen en hoe complexer de samenstelling is, des te minder stringent zijn de theoretische condities voor bestendiging van de
samenwerking (Traulsen & Nowak, 2007). Het zou dus heel goed mogelijk zijn dat het
bestaan van transtrofische samenwerking tussen plant en roofvijand samenhangt met de
complexe aard van vraat-geïnduceerde signalen van planten. Er is ook evidentie dat b.v.
roofmijten niet op een geurmengsel reageren als een eenvoudige optelsom van de reacties op de afzonderlijke stoffen uit het mengsel. In plaats van dergelijke element-gerichte
perceptie nemen zij een mengsel waar als een geheel en nemen ze veranderingen in de
samenstelling waar als een nieuw geheel (Van Wijk et al., 2008, 2010). Dat maakt het dus
makkelijker voor planten om via mutaties in betrokken genen een voor de roofvijand
compleet nieuw (complex) signaal te produceren.
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Epiloog
Transtrofische samenwerking tussen planten en roofvijanden van planteneters komt zo
algemeen voor dat het om een eco-evolutionaire verklaring vraagt. Dat dit zou voortkomen uit het voordeel dat planten hebben wanneer zij hun vijand’s vijand helpen, is
te simplistisch omdat dit voorbijgaat aan (1) co-evolutionaire respons van de herbivoor
(b.v. ‘steelse vraat’), (2) de co-evolutionaire respons van de plant (b.v. ‘cry wolf’ strategie
omdat de plant baat heeft bij roofvijanden als lijfwachten, maar niet bij planteneters,
ook al zijn dat de prooien van die roofvijanden) en (3) de co-evolutionaire respons van
de roofvijanden (in termen van signaalperceptie en leervermogen). Stapgewijse analyse
van de consequenties van elk van die responsen voor het voortbestaan van transtrofische
samenwerking in tritrofische interacties is nodig om tot een verklarende theorie te komen
(zie b.v. Kobayashi et al., 2006, 2010).
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Vriendschap sluiten met je vijand’s vijand

ZACHTE MATERIALEN EN HET SOCIAAL GEDRAG VAN MOLECULEN
door
Prof. dr. M.A. Cohen Stuart
Laboratorium voor Fysische Chemie en Kolloïdkunde, Wageningen Universiteit

Chemie gaat over moleculen: hoe ze ontstaan, hoe ze in elkaar zitten, hoe ze veranderen.
Hierbij gaat het over individuele moleculen, over synthese en over scheiding. Chemie gaat
echter ook over stoffen en materialen: of ze een gas, vloeistof of kristal zijn, hoe ze vervormen of breken, hoe ze reageren op uitwendige invloeden, welke structuren erin zitten en
welke afmetingen die hebben. Dan staat het collectief gedrag van moleculen centraal: hoe
leiden de onderlinge wisselwerkingen tussen grote aantallen moleculen tot structuur en
eigenschappen? Dat is het domein van de fysische chemie: vanuit de fysica van kracht en
beweging, gecombineerd met statistiek, probeert men een brug te slaan tussen het moleculaire niveau en de macroscopische wereld van de stoffen zoals we ze kennen. Wanneer
de krachten bescheiden zijn, speelt de wanorde veroorzaakt door thermische beweging
een belangrijke rol, en verandert structuur gemakkelijk onder invloed van uitwendige
krachten. Dit wetenschapsdomein wordt daarom soms ‘zachte materie’ genoemd.
Het adagium ‘het geheel is meer dan de som der delen’ (tot op zekere hoogte een trivialiteit) geldt voor alle collectieve verschijnselen, of het nu over moleculaire objecten
gaat of over iets heel anders. Een socioloog zal zich bijvoorbeeld vragen stellen over het
collectief gedrag van mensen: wat zijn de patronen van afstoting en aantrekking? welke
groepjes vormen zich en hoe lang bestaan die? Welke effecten zien we op macro-schaal?
Men kan over collectief gedrag van moleculen precies dezelfde vragen stellen; daarom zie
ik het vak van fysische chemie, en in het bijzonder dat der zachte materie als een vorm
van ‘moleculaire sociologie’.

Fig. 1. Het zijn de collectieve verschijnselen die ertoe doen!

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 8 februari 2010.
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Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen het werkgebied van de chemicus en dat van de
socioloog. Een vingerhoedje water bevat meer dan 1020 moleculen. Bij zulke grote getallen is de spreiding rondom de gemiddelde waarde van grootheden zeer gering, zodat
gemiddeld gedrag met grote precisie kan worden beschreven of voorspeld. De socioloog
moet het doorgaans met veel bescheidener steekproeven doen.
Aan de andere kant kan het betrekken van een macroscopisch gezichtpunt soms veel
inzicht opleveren; begrippen die zijn ontwikkeld om respons van materialen op externe
factoren te beschrijven (zoals viscositeit en elasticiteit) kunnen ook nuttig zijn om processen in de samenleving te duiden. Een boeiend overzicht daarvan geeft het boek ‘Critical
Mass’ van Philip Ball [1].
In het vervolg van dit verhaal zal ik aan de hand van voorbeelden uit mijn eigen onderzoeksgroep proberen een aantal verschijnselen te duiden. Ik presenteer ze in volgorde
van toenemende complexiteit. De vergelijking met sociale verschijnselen is doorgaans
wel evident en ik neem aan dat de lezer zelf de parallellen wel kan vinden. Hier zal ik me
daarom primair richten op de moleculaire aspecten.
Een eenvoudig voorbeeld: fasescheiding
Massale samenscholing van mensen komt in bijzondere situaties voor, bij de meeste
moleculen is het een tamelijk gewoon verschijnsel. Je kunt het opvatten als een overgang
van een verdunde toestand, bij moleculen ‘gas’ geheten, waarin weinig onderlinge wisselwerking optreedt, naar een ‘geconcentreerde’ toestand waarin wisselwerking intensief
is. De fysisch chemicus ziet dat als volgt.
In een gas zijn de onderlinge afstanden tussen moleculen groot en de kans op een
botsing is klein. Wanneer de temperatuur en daarmee de kinetische energie van de moleculen maar groot genoeg is, zal een botsing niet tot een langdurig contact leiden. De
moleculen trekken elkaar echter wel degelijk aan; soms is die attractie zo zwak (bijv. bij
heliumatomen) dat ze nauwelijks tot uiting komt bij kamertemperatuur, maar vaak ligt de
temperatuur waarbij moleculen massaal een ‘gecondenseerde fase’ vormen bepaald niet
extreem laag. Water is ons bijvoorbeeld vooral als vloeistof bekend; wanneer waterdruppeltjes zich vormen uit waterdamp spreken we van ‘condensatie’. Condensatie treedt op
wanneer warme vochtige lucht sterk afkoelt, bijvoorbeeld als we uitademen bij vrieskou.
Er vormen zich dan uit sterk oververzadigde damp vrij zwevende waterdruppeltjes, die we
zien als het bekende ‘wolkje’. Opvallend is dat bij mildere afkoeling condensatie vaak wel
al gebeurt op een ondergrond (een koude ruit bijvoorbeeld) terwijl er geen vrij zwevende
druppeltjes worden waargenomen. De reden is dat de vorming van het eerste, heel kleine
vrij zwevende aggregaat (druppeltje) zonder ‘hulp’ van een ondergrond niet gemakkelijk
spontaan verloopt.
Dat zit zo. De overleving van een klein druppeltje is een balans tussen de kans dat moleculen weer ontsnappen (onder invloed van de warmtebeweging) en de aantrekking die
ze bij elkaar houdt. Ieder molecuul dat aan het druppeltje wordt toegevoegd verlaagt
de energie van het systeem, maar moleculen die binnenin het druppeltje zitten gaan attracties aan met al hun buren, terwijl de moleculen in het oppervlak veel minder buren
hebben en navenant minder bijdragen tot de energieverlaging. Een klein druppeltje heeft
naar verhouding veel meer oppervlak ten opzicht van zijn inhoud dan een groot druppeltje. Grote druppeltjes zijn daarom stabieler dan kleine. Bij een gegeven concentratie van
dampmoleculen kan dan een te klein druppeltje instabiel zijn zodat het uit elkaar valt,
terwijl een groot druppeltje stabiel is en aangroeit. Hieruit volgt dat er een tussengelegen
grootte moet zijn waarbij de tendens omslaat van krimp naar groei: dat is de ‘kritische
kiem’. Bij een gegeven concentratie is de kans op het voorkomen van zeer kleine kiemen
verwaarloosbaar klein; rond en boven de kritische kiemgrootte neemt de kans sterk toe.
Naarmate de dampconcentratie (de oververzadiging) oploopt, wordt de kritische kiem
kleiner. Dit optreden van een kritische grootte, met de bijbehorende kansverdeling, wordt
wel de ‘kiemdrempel’ genoemd.
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Voor stoffen die slecht oplossen (bijvoorbeeld olie in water) is het verhaal hetzelfde,
behalve dat het nu gaat om kieming van (bijvoorbeeld) oliedruppeltjes uit een oververzadigde oplossing. De bekende ‘wolkjes’ die optreden bij het mengen van het anijsdrankje
pastis met water bestaan uit druppeltjes anijsolie die door flinke oververzadiging, teweeggebracht door de daling van het alcoholpercentage, tevoorschijn komen.
Gestopte kieming: micellen
Als volgende voorbeeld vergelijken we een eenvoudige alkaan (A) die slecht oplost in
water met een iets ingewikkelder molecuul B, opgebouwd uit dezelfde alkaan plus een
stuk dat sterk waterminnend (hydrofiel) is. Zo’n molecuul B heet ‘amfifiel’. Bekende amfifielen zijn de zeepmoleculen met een structuur als in figuur 2a.
Molecuul B
Molecuul A
Molecuul B

Fig. 2. Collectief gedrag van amfifiele moleculen. a: structuur van zulke moleculen;
b: een micel opgebouwd uit amfifiele moleculen.
De A’s trekken elkaar in water aan, maar de B’s stoten elkaar daarin juist af, vandaar
de term ‘amfifiel’. A zal de neiging hebben stabiele aggregaten te vormen wanneer de
concentratie er hoog genoeg voor is; deze aggregaatjes kunnen dan uitgroeien tot zichtbare druppeltjes. Maar het hydrofiele stuk B verhindert het uitgroeien in alle richtingen,
omdat het daarbij zou worden ‘ingepakt’ in een alkaanachtige omgeving met nauwelijks
water. Dat is zeer ongunstig. De aggregaatjes van B stoppen dan bij stabiele maar zeer
kleine bolletjes, of ze groeien slechts uit in een richting (heel dunne cilinders) of twee
richtingen (dunne vellen). De kleine bolletjes en cilinders worden ‘micellen’ genoemd, de
vellen duidt men aan als ‘lamellen’. Cruciaal voor hun verschijnen is dus dat er een ‘stopmechanisme’ is op samenscholing, zodat die beperkt blijft tot een bescheiden aantal. Ik
daag de lezer uit zelf stopmechanismen te vinden die bij groepen van mensen optreden.
Talloze stoffen die we in het dagelijks leven gebruiken hebben deze eigenschap. Klassieke
zepen (zouten van hogere vetzuren), maar ook de detergenten in waspoeder en emulgatoren in voedingsmiddelen vormen micellen in water. Fosfolipiden vormen lamellen die
als celmembraan het cytoplasma van een levende cel omhullen. Het principe is heel algemeen: zodra we moleculen hebben waarvan een deel kan fasescheiden, terwijl een ander
deel aan die fasescheiding niet deelneemt zullen boven een bepaalde drempelconcentratie micelachtige structuren ontstaan [3]. We geven daarvan nu een paar onverwachte
voorbeelden.
Casus 1: de liefde tussen plus en min
De wet van Coulomb zegt dat gelijke ladingen elkaar afstoten, terwijl ongelijke ladingen
elkaar juist aantrekken. De kracht neemt omgekeerd evenredig af met het kwadraat van
de afstand. Wanneer zouten worden opgelost in water, gaan de positieve ionen (kationen)
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en de negatieve ionen (anionen) uit elkaar. Omdat in een zoutkristal de afstanden tussen plus en min kleiner zijn dan die tussen plus en plus of tussen min en min, kost dit
energie. Die wordt echter grotendeels gecompenseerd door de omringing van ionen met
water (hydratatie). De warmtebeweging doet dan de rest en we krijgen een min of meer
wanordelijke situatie van kris-kras door de oplossing bewegende ionen. De elektrische
krachten zijn uiteraard nog steeds werkzaam.
Er bestaan ook geladen macromoleculen: lange ketens van atomen (zgn. polymeren) die
lading dragen in de vorm van een flink aantal met de keten verbonden dissocieerbare
groepen. De gangbare term ervoor is polyelectrolyten. In droge toestand heeft elke geladen groep van het polymeer een tegen-ion bij zich: het is een poly-zout. Polyelectrolyten
lossen meestal heel goed op in water; hierbij krijgen de tegenionen wat meer vrijheid om
zich van het polymeermolecuul te verwijderen. De aantrekking tussen het polyelectrolytmolecuul en zijn tegenionen blijft echter aanzienlijk, zodat de tegenionen niet onbeperkt
ver weg kunnen.
Wanneer we nu twee tegengesteld geladen polyelectrolyten hebben, een positief geladen
variant (met negatieve tegenionen) en een negatief geladen exemplaar (met positieve tegenionen), elk apart volledig oplosbaar, en we voegen die bij elkaar, dan zal de aantrekking
tussen de twee polyelectrolyten
veruit de sterkste kracht zijn.
Daar kan de warmtebeweging
niet meer tegenop. Het resultaat
is dat die moleculen samengaan tot een nieuwe, geconcentreerde en doorgaans vloeibare
‘complexe’ fase, waarin postieve
en negatieve polymeerketens in
ongeveer 1:1 (ladings)verhouding vermengd zijn. Deze fase
wordt ‘complex coacervaat’ genoemd. De tegenionen komen
daarbij vrij en vormen een ‘gewone’ zoutoplossing [4].
Fig. 3. Vorming van een complex-coacervaat.
Hier hebben we dus een vorm van
fasescheiding gedreven door aantrekking tussen plus en min. Kunnen
we er ook een ‘stopmechanisme’ aan
toevoegen? Dat kan inderdaad en is
niet moeilijk. We verlengen dan een
van beide polyelectrolytketens (of
allebei) met een ongeladen stuk dat
goed in water oplost. We krijgen dan
een zgn. blok-copolymeer dat gewoon
in water oplost. Het ongeladen stuk
zal geen complex vormen met de geladen ketens en dus in contact willen
blijven met het water. Na toevoeging
van de equivalente hoeveelheid teFig. 4. Vorming van een complex-coacervaat micel.
gengesteld geladen polymeer ontstaan dan vanzelf gemengde micellen
waarvan de kern bestaat uit een mengsel van positief en negatief geladen ketens (een
complex coacervaat) terwijl de buitenkant (‘corona’) bestaat uit ongeladen polymeerketens gezwollen in water: een ‘complex coacervaat micel’ (zie figuur 4) [5]. Zo’n deeltje is
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niet groot: de kern heeft een straal van ca 10 nanometer (nm) en de corona voegt daar
nog eens 10 nm aan toe.
Dit concept van twee-component micellen opent tal van nieuwe mogelijkheden.
Janusmicellen
Een daarvan is dat we beide polyelectrolytmoleculen van een ongeladen
verlengstuk voorzien, maar zodanig
dat de verlengstukken verschillend
van chemische structuur zijn. Het
is bekend dat ongeladen, chemisch
verschillende ketens doorgaans niet
graag met elkaar mengen. Maken
we er nu een micel mee, dan heeft
dat micel dus een corona met twee
soorten polymeerketens erin, die
niet graag mengen. Wat gebeurt er?
De corona ontmengt over het oppervlak van de micelkern en er ontstaat
een (nano)deeltje met een lagere
symmetrie, waarbij de verschillende
coronaketens zich elk op een eigen
helft bevinden. Het deeltje krijgt zo
twee verschillende ‘gezichten’, we
noemen dat een Janusmicel [5].
Een gemengde corona biedt nog
een andere mogelijkheid. Er bestaan polymeren die bij verhoging
van temperatuur hun oplosbaarheid
verliezen. Zulke polymeren hebben
dus de neiging boven een bepaalde temperatuur te associëren met
soortgenoten. Een corona met een
aantal van zulke polymeren erin zal
daarom niet alleen bij lage temperatuur een Janusmicel vormen, maar
de Janusmicellen zullen bovendien
bij hogere temperatuur verder associëren tot een soort ‘supermicellen’.
Het stopmechanisme wordt hier
geleverd door de overige coronapolymeren, omdat die niet op temperatuurverhoging reageren, maar
gewoon oplosbaar blijven [6].

Fig. 5. Ontmenging van een twee-component
corona: Janusmicel.

Fig. 6. Gemengde corona’s met een thermoresponsieve component leiden tot overgangen tussen
kleine micellen bij lage temperatuur en veel grotere bij hoge temperatuur.

Micellaire netwerken
Een tweede mogelijkheid is om geladen polymeerketens aan beide uiteinden van een
ongeladen keten te maken. We krijgen dan een triblock copolymeer. Ook dit kan een micel
vormen, maar als dat geen buren heeft moeten beide uiteinden van het ongeladen blok in
de kern zitten, en dus lussen vormen. Als het micel wel buren heeft, dan kan het daarmee
geladen einden uitruilen en dan ontstaat een netwerk dat zich gedraagt als een gel: het
heeft een zekere stevigheid, maar kan toch ook vloeien [7]. De stevigheid van dit gel kan
op allerlei manieren gereguleerd worden (pH, zoutconcentratie, polymeerconcentratie en
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-samenstelling), waardoor het
aantrekkelijk is voor toepassing
in bijvoorbeeld verven op waterbasis. Netwerken gebaseerd
op niet-covalente wisselwerking
(zoals aantrekking tussen plusen min-ionen) vertonen een
bijzonder gedrag bij vervorming.
Bij trage vervorming behoudt
het netwerk zijn homogeniteit:
de ketens hebben voldoende
tijd om los te komen uit de
ene micelkern en dan hun weg
te vinden naar een andere. Het
netwerk gedraagt zich dan als
een vloeistof met een hoge viscositeit. Bij snellere vervorming
treedt een ander gedrag naar
voren. Het loskomen van ketens
kan nu geen gelijke tred meer
houden met het tempo waarin
het netwerk wordt opgerekt en
er ontstaan locaal flinke spanningen. Rondom zwakke plek- Fig. 7. Spanningsfluctuaties in een micellair netwerk
ken worden nu de ketens in hebben dezelfde statistiek als die van aardbevingen.
groepen losgetrokken uit de micelkernen. Je kunt dat zien als
een soort breukvorming. De spanning daalt dan ter plaatse, waardoor het netwerk ook
weer heelt. Op een andere plaats ontstaat vervolgens een nieuwe breuk. Dit herhaald en
willekeurig ‘breken’ en ‘helen’ wordt zichtbaar tijdens een langdurig vervormingsexperiment als een onregelmatig patroon van spanningsfluctuaties. Een statistische analyse
brengt, verrassend genoeg, aan het licht dat dit patroon als twee druppels water lijkt op
dat van ... aardbevingen. Uiteraard zijn de tijd- en lengteschalen wel heel verschillend; de
‘sterkte’ van deze ‘zachte bevingen’ in het gel liggen op de Richter-schaal bij min 6! [8].
Casus 2: Polonaise en Sirtaki
Om een netwerk te maken heb je bouwstenen nodig die elk met tenminste drie
buren een binding kunnen aangaan. Een
voorbeeld bespraken we hierboven. Met
bouw-elementen die precies twee buren
kunnen vasthouden ontstaan lineaire
ketens of ringen. Soms hebben zulke
ketens een duidelijke richting met een
‘kop’ en ‘staart’ eind, net als de bekende
ketens van mensen als ze, op Hollandse
wijze, de polonaise doen. Soms is er niet
zo’n richting, dan zijn ‘kop’ en ‘staart’
hetzelfde, net als ketens van mensen die
hand-in-hand, op Griekse wijze, de ‘Sirtaki’ doen. Met moleculen kan dat ook.
Een voorbeeld van een ‘Sirtaki’-keten is
een zg. coördinatie-polymeer. Dat wordt
gevormd door een ‘bis-ligand’, een orga-

Fig. 8 Organisch molecuul dat met
metaalionen een ‘Sirtaki’-keten kan maken.

Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen

111

Diligentia

nische verbinding (zie figuur 8) met twee bindingsplaatsen
voor metaalionen, één aan elke kant.
Bepaalde metaalionen, vooral die uit de overgangsreeks,
kunnen precies twee liganden binden. In een equivalent
mengsel van metaalionen en bisliganden kunnen dus ketens ontstaan. De bindingen in die ketens zijn niet permanent, maar onderworpen aan een evenwicht. Men kan
bewijzen dat daardoor een mengsel ontstaat van kleine
ringen en ketens van verschillende lengten. Hoe hoger de
totale concentratie, hoe meer en hoe langere ketens, en
hoe kleiner het aandeel van de ringen. Bij lage concentratie zijn de ringen vaak dominerend [9]. Zware metaalionen
(bijvoorbeeld uit de lanthanidereeks) kunnen elk drie liganden binden, zodat een netwerk ontstaat, dat zich dan
ook gedraagt als een gel (zie figuur 9) [10].
Metaalhoudende micellen
De ketens die ontstaan uit de bisligand in het voorbeeld
zijn in water negatief geladen, ze gedragen zich als polyelectrolyten. Dat betekent dus dat we ze kunnen combineren met een positief polymeer met een ongeladen
‘verlengstuk’; we verwachten dan weer micellen, maar nu
met het coördinatiepolymeer in de kern. Dat gebeurt ook.
Onverwacht is wellicht dat het ook gebeurt als de concentratie zo laag is dat eigenlijk alleen ringen te verwachten zijn. Men bedenke echter dat
door de aantrekking tussen plus en min de negatieve ringen accumuleren in de nabijheid van het positieve blok-copolymeer.
De concentratie loopt dan lokaal zoveel
op dat uit de ringen weer lange ketens
ontstaan, die micelvorming mogelijk maken [10].
Fig. 9. Gel-achtig
materiaal gevormd door
organische bis-liganden en
Neodymium-ionen in (veel)
water.

Tal van verschillende metaalionen kunnen in deze soort micellen opgenomen.
Een interessante variant is ijzer, dat zowel
in tweewaardige vorm (ferro, Fe2+) als in
driewaardige vorm (ferri, Fe3+) kan worden opgenomen. De zo gevormde deeltjes hebben mogelijk toepassingen als
contrastmiddel voor MRI-scans [11].
Casus 3: Toveren met een ei(wi)tje
Eiwitten zijn de ‘professionals’ van de
moleculaire ‘samenleving’ in cellen. Ze
kunnen gespecialiseerde taken verrichten,
bijvoorbeeld iets produceren (enzymen),
hun collega’s vormen (chaperones), iets
actief transporteren (motoreiwtten), verbindingen leggen (structuur-eiwitten), en
boodschappen opvangen en interpreteren (antenne-eiwitten). Hoe ze dat precies
doen is niet eenvoudig in te zien, want
eiwitten zijn erg ingewikkelde moleculen.
De vraag doet zich voor of we ook een-

Fig. 10 Micelkernen met ijzer. Bovenste
figuur: Fe2+; onderste figuur: Fe3+.
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voudiger eiwitten kunnen maken die inzicht kunnen geven in het verband tussen structuur en gedrag.
De eiwitfabriek van de natuur bestaat uit twee afdelingen: het archief waar de aminozuurvolgorde van alle aan te maken eiwitten is opgeslagen in de vorm van DNA, volgens de genetische code, en het ribosoom, waar de synthese plaatsheeft. De informatie in het archief
komt beschikbaar door speciale boodschapper- en transportmoleculen die de aminozuren
één voor één ophalen en bij het ribosoom afgeven. In het ribosoom worden ze aaneengesmeed tot een nauwkeurig vastgelegde volgorde. Kunnen we dit systeem gebruiken voor het
maken van nieuwe eiwitten?
Zeker! We behoeven in beginsel alleen nieuwe genen (DNA-ketens) te maken die coderen
voor de door ons gewenste volgorde (sequentie) en die dan in een levende cel onder te
brengen. De (bio-)technologie daarvoor is goed ontwikkeld. We gebruiken dus een levende cel als een uiterst betrouwbaar polymeerfabriekje. Als we eenmaal een cel hebben
die het juiste polymeer produceert, dan hoeven we die alleen nog op te kweken tot we
er flink veel van hebben, waarna we de polymeerproductie op gang brengen. Sommige
cellen zijn behoorlijk productief: tijdens de productiefase (‘fermentatie’) kunnen ze in een
liter vloeistof grammen eiwit produceren [13].
Een eiwit met blokstructuur
Op de afbeelding hieronder zie je een eiwit dat we recent gemaakt hebben.
YVEFGLGAGAPGEPGNPGSPGNQGQPGNKGSPGNPGQPGNEGQPGQPGQNGQPGEP
GSNGPQGSQGNPGKNGQPGSPGSQGSPGNQGSPGQPGNPGQPGEQGKPGNQGPAGEP
GNPGSPGNQGQPGNKGSPGNPGQPGNEGQPGQPGQNGQPGEPGSNGPQGSQGNPGK
NGQPGSPGSQGSPGNQGSPGQPGNPGQPGEQGKPGNQGPAGEGAGAGAGHGAGAG
AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G
AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG
AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G
AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG
AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G
AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG
AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G AG AG AG H G
AGAGAGHGAGAPGEPGNPGSPGNQGQPGNKGSPGNPGQPGNEGQPGQPGQNGQPG
EPGSNGPQGSQGNPGKNGQPGSPGSQGSPGNQGSPGQPGNPGQPGEQGKPGNQGPAG
EPGNPGSPGNQGQPGNKGSPGNPGQPGNEGQPGQPGQNGQPGEPGSNGPQGSQGNP
GKNGQPGSPGSQGSPGNQGSPGQPGNPGQPGEQGKPGNQGPAGEG

Fig. 11. Kunstmatig eiwit:
aminozuur-volgorde (boven) en
schematische structuur (onder).
De aminozuursequentie wordt hier aangeduid met behulp van een lettercode: iedere
letter staat voor een bepaald aminozuur. De sequentie heeft drie duidelijk onderscheidbare ‘blokken’: een middenblok (in rood) bestaande uit een regelmatig herhaald motief
van acht aminozuren waarin G (glycine), A (alanine) en H (histidine) voorkomen. G en
vooral A zijn hydrofoob (watervrezend) en H is een base die, afhankelijk van de pH, door
protonering een positieve lading kan krijgen. De ‘eindblokken’ (zwart) bevatten nogal wat
proline (P) en hydrofiele aminozuren, maar weinig lading; de aminozuurvolgorde is niet
regelmatig.
In water bij neutrale pH (7) lost dit molecuul gewoon op, vooral doordat de histidines
positief geladen zijn. Wanneer we echter de positieve lading wegnemen (dat kan door
bijvoorbeeld de pH te verhogen naar ca. 10), dan neemt het middenblok een nieuwe en
regelmatige structuur aan (men noemt dat secundaire structuur) waarbij de keten is opgerold tot een soort afgeplatte buis. De platte zijden worden gevormd door G en A (deze
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Fig. 12. Vorm van het gevouwen
middenblok, als berekend
m.b.v. moleculaire dynamica
simulaties.
vlakken zijn daardoor hydrofoob), terwijl de histidine in de
‘bocht’ zit. (zie figuur). Een en
ander kon door computersimulaties worden bevestigd [14].
De hydrofobe buitenvlakken
hebben sterk de neiging onderling te associëren, en zo ontstaat een lang lint van duizenden moleculen (zie figuur 13).
Tezamen vormen de linten een
ijl netwerk vinden dat zich weer
als een gel gedraagt. Dit gel is
al stevig als het nog 99,9% water bevat! De platte kant van het
lint wordt nu gevormd door alle
bochten van de eiwitketen, zodat zich daar de histidinegroepen bevinden.
Een dubbele sirtaki
Het wegnemen van de lading
kan ook op andere manieren.
Een mooie manier is om het
negatief geladen coördinatiepolymeer toe te voegen. Net als in
het geval van de metaalhoudende micellen zal dit, in contact
met een positief geladen polymeer, ketens gaan vormen die
ermee geassocieerd blijven. De

Fig. 13. De kustmatige eiwitten vormen lange dunne
draden (fibrillen) waardoor de oplossing geleert.

Fig. 14. Lintvormige fibrillen met hoog contrast gevormd
uit positief eiwit en negatief coördinatiepolymeer.
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elektrische lading is dan gecompenseerd en de eiwitketens gaan dan weer vouwen en associëren tot linten. Nu is de platte kant van het lint bedekt met metaalionen. Dat is mooi
te zien in een elektronenmicroscoop omdat de metaalionen voor een verhoogd contrast
zorgen, zodat je een donkerder object krijgt (zie figuur 14) [15].
Deze structuren ontstaan kennelijk pas wanneer eiwit en coördinatiecomplex bij elkaar
gebracht worden. Je kunt dus zeggen dat het eiwit en het coördinatiecomplex ‘elkaar
polymeriseren’ tot lineaire structuren (ketens), bepaald een bijzonder geval van ‘dubbele
moleculaire polonaise’!
Moraal van dit verhaal
In het dagelijks leven zijn we omringd door tal van materialen die als ‘zachte materie’
aangeduid kunnen worden: cosmetica, farmaceutica (zalfjes en drankjes), voedingsmiddelen, lijmen, smeermiddelen, verven en lakken, etc. Moleculen zijn de ‘spelers’ in het
boeiende drama dat ‘zachte materie’ heet. Het drama boeit ons vanwege het collectieve
gedrag van de spelers. Het verband tussen individuele eigenschappen en collectief gedrag
is een kwestie van krachten (natuurkunde) en kansen (statistiek). Hoe ingewikkelder de
moleculen, hoe meer mogelijkheden en hoe gevarieerder de collectieve patronen. De
meest ingewikkelde patronen vind je in de levende cel. Uiteindelijk zijn we zelf dus ook
een uiterst ingewikkeld stuk zachte materie!
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Geofysica vanuit de ruimte
door
Prof. dr. ir. R.F. Hanssen
Sectie Mathematische Geodesie en Puntsbepaling, Technische Universiteit Delft

Onze aarde is een ‘levende planeet’. Meestal wordt daarmee bedoeld dat de aarde
uniek is vanwege het verschijnsel leven, vooralsnog niet aangetoond op andere hemellichamen. Met een minder strikte definitie kan ook gewezen worden op de veranderlijkheid van de planeet. Veranderingen door natuurlijke geofysische processen: door
plaattektoniek, vulkanisme en klimaatvariabiliteit, maar in steeds grotere mate ook
veranderlijk door de invloed van haar meest dominante bewoner: de mens.
Goed inzicht in de veranderingsprocessen, met name in termen van oorzaak-gevolg,
is onontbeerlijk om beleidsbeslissingen te maken waarmee onze aarde goed en duurzaam beheerd kan worden. Dat inzicht wordt verkregen door waarnemingen (op verschillende ruimte- en tijdschalen) en van verschillende parameters. Doordat processen zoals klimaatverandering een mondiale natuur hebben, zijn waarnemingen vanuit
de ruimte gedurende de laatste 50 jaar cruciaal gebleken. Zeven december 1972 was
daarin een mijlpaal. Op dat moment keerden de astronauten van de Apollo 17 missie,
op weg naar de maan, hun voertuig en keken vanaf een afstand van 29000 km terug
richting de aarde. De foto gemaakt van die afstand is beroemd geworden als de ‘blue
marble’ (de blauwe knikker). Zij gaf voor het eerst de kwetsbaarheid van de aarde in
volle omvang aan, met name de zeer beperkte dikte van haar beschermende atmosfeer. Vanaf dat moment is het belang
van waarnemingen vanuit de ruimte,
voornamelijk vanuit kunstmanen, onomstreden en hebben ontwikkelingen
in waarnemingstechnieken een grote
vlucht genomen.
Het is interessant om te zien hoe het
algemene publiek en politiek omgaat
met waarnemingsgegevens. Aangezien
conclusies over de status en dynamiek
van het systeem aarde gebaseerd moeten zijn op een verscheidenheid aan
waarnemingen, met bijbehorende gespecialiseerde disciplines en expertisedomeinen, is het noodzakelijk om een
overkoepelend orgaan te hebben dat
deze informatie kan koppelen en interpreteren, als tolk naar beleidsmakers en
publiek. Het IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) is hiervoor
Figuur 1. De ‘Blue Marble' 7 december 1972,
in het leven geroepen. Het beoordeelt
Apollo 17.
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en weegt de meest recente wetenschappelijke informatie en probeert deze te bundelen
in periodieke overzichtsdocumenten. In zijn laatste rapport noemt het IPCC Nederland met name, als voorbeeld van een land dat zeer kwetsbaar is voor overstromingen
zowel door zeespiegelstijging als rivieren, omdat 55% van het grondgebied onder zeeniveau (‘below sea level’) ligt. Hierover ontstond begin februari politieke commotie,
aangezien dit percentage volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek slechts 26%
is. Minister Cramer eiste opheldering bij het IPCC en stelde dat het vertrouwen in de
wetenschap een deuk heeft opgelopen (sic). Ook in het parlement leidde dit tot stevige reacties, variërend van ‘Mijn kamp heeft iets te makkelijk gesteld dat de huidige
wetenschap geen andere conclusie toelaat dan onmiddellijk ingrijpen’ [1] tot een verzoek aan de regering om ‘geen cent meer over te maken naar dit klimaatrovershol’. [2]
Door deze intense reacties is het interessant om eens te kijken naar de grondslag van
het probleem: hoe definiëren we ‘onder zeeniveau’ eigenlijk en is deze definitie wel
voldoende uniek en toepasbaar? Hiervoor is een parameter nodig, in dit geval hoogte,
binnen een referentiestelsel met een referentievlak (in verband met de IPCC uitspraak
is dat zeeniveau) en een eenheid, in dit geval meter.
Allereerst een gevoel voor grootheden. Wat betekenen die percentages eigenlijk? Het
percentage van het gebied onder zeeniveau verandert wanneer het zeeniveau zelf verandert, maar ook wanneer dit zeeniveau anders gedefinieerd wordt. Voor een vlak
land als Nederland heeft een kleine hoogteverandering grote consequenties. Een voorbeeld. De gemiddelde NAP hoogte van Rotterdam is circa +1 m, voor Utrecht ca. +2 m.
Met een afstand van ca. 50 km betekent dit dus een hoogteverval van 1 op 50000. Met
een lineair oplopende hoogte levert één centimeter verschil in zeeniveau 1% verschil
in het oppervlak onder zeeniveau op, dus dertig centimeter 30% verschil. De normale
getijdeverschillen tussen eb en vloed in bijvoorbeeld Delfzijl bedragen al ongeveer 3
meter! Het maakt in een vlak land dus extreem veel uit wanneer er onduidelijkheid
bestaat over het referentievlak: bij eb zou het land lokaal droog kunnen staan, terwijl
het bij vloed geheel onder de zeespiegel verdwijnt.
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Figuur 2. Percentage overstroomd gebied als functie van hoogteverschil. Voor een vlak terrein
leidt een klein hoogteverschil tot een groot verschil in percentage overstroomd gebied.
Het aangehaalde CBS gebruikt als referentiestelsel zowel het Normaal Amsterdams
Peil (NAP) om het gebied onder het zeeniveau te definiëren als het deel dat in overstroombaar gebied ligt. Dit laatste zijn gebieden die kunnen onderlopen door een
doorbraak van een waterkering. [3] Dat lijkt duidelijk, maar voor beide definities zijn
vervolgvragen te stellen. Welk zeeniveau bedoelt men en welk zeeniveau is relevant?
Bij een verschil tussen eb en vloed in de orde van meters, bestaat er een dramatisch
verschil in oppervlak. ‘Gemiddeld zeeniveau’ lijkt wellicht goed gedefinieerd, maar
is dat in feite niet! Door een maximale zeespiegelvariatie in de orde van een kleine
centimeter per jaar [4] is het gemiddelde zeeniveau tijdsaf hankelijk. Toch stelt ook het
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CBS eenvoudigweg het NAP als referentievlak voor het zeeniveau. Dit is in essentie een
onjuiste en niet verdedigbare keuze. Het NAP had weliswaar historisch een relatie met
een bepaalde waterstand in Amsterdam, maar wordt tegenwoordig pragmatisch vastgelegd door een stelsel van ondergrondse peilmerken, dat men stabiel veronderstelt. Alle
hoogten van (bovengrondse) peilmerken worden relatief hieraan bepaald en vaak ook
herhaald met een periode van tiental jaren. De aanname dat de ondergrondse merken
stabiel zijn is echter op langere tijdschalen (we praten over klimaatverandering) onjuist. NAP is eenvoudigweg niet gelijk aan het zeeniveau, het is slechts een ‘afspraak’
en geen fysisch interpreteerbare referentievlak.
Dan de parameter: het begrip hoogte. Hoogte kan geometrisch worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als afstand tot het middelpunt van de aarde. Het massamiddelpunt
is echter niet gelijk aan het geometrisch middelpunt. We kennen deze locaties maar
met beperkte precisie en bovendien is zo’n maat in de praktijk niet goed bruikbaar.
Hoogte kan echter ook ‘gravimetrisch’ worden gedefinieerd als potentiaalverschil in
het zwaartekrachtsveld, ofwel als arbeid om een massa vanuit punt A naar punt B te
krijgen. Deze laatste definitie voor hoogte is beter, aangezien potentiaalverschillen
aangeven in welke richting het water stroomt. Wanneer water van punt A naar punt
B stroomt, dan noemen we punt A ‘hoger’. Met verschillende ruimtetechnieken, zoals
GPS of optische, laser- of radarhoogtemeting wordt echter de geometrische hoogte
gemeten. Om dit te koppelen aan een gravimetrisch systeem zoals het NAP (gemeten
met terrestrische waterpassing), dient het verschil tussen de geometrische en gravimetrische hoogte bekend te zijn. Dit verschil, de geoïdehoogte, is in Nederland bekend
tot op centimeterniveau. De ene hoogte is de andere dus niet.

Figuur 3. Het begrip
‘hoogte’ gedefinieerd ten
opzichte van de geoïde
(equipotentiaalvlak,
gravimetrisch) of
ten opzichte van de
ellipsoide (geometrisch).

Terugkomend op de politieke discussie over ‘fouten’ in het IPCC rapport: om bovenstaande redenen valt het te betwisten of er sprake is van ‘fouten’. ‘Onder zeeniveau’
dient allereerst gedefinieerd te worden: het is blijkbaar af hankelijk van afspraken en
hetzelfde geldt voor het begrip hoogte. Het gemak waarmee we in het dagelijks leven
met deze begrippen omgaan is niet één-op-één te vertalen naar belangwekkende processen als klimaatverandering en zeespiegelvariatie. Zowel in de politieke reacties
door volksvertegenwoordigers, maar ook door de opstellers van de IPCC teksten, is
grotere nuancering noodzakelijk. Daarvoor is kennis nodig in het domein van de geodesie, de tak van de aardwetenschappen die zich bezig houdt met het bepalen van het
meten en weergeven van de aarde, zowel geometrisch als gravimetrisch.
Het bepalen van de vorm van de aarde door geodeten wekt associaties met de oude
Grieken, de discussie over plat of bolvormig, en later de discussie tussen Newton
en vader en zoon Cassini over de vraag of de aarde afgeplat is aan de polen of aan
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de equator. Met andere woorden: dat is inmiddels toch allang bekend? We hebben
tegenwoordig toch Google Earth en we hebben een auto-navigatiesysteem dat exact
aangeeft waar we ons bevinden? Toch wil de uitbreiding van kennis en de consumentenversie van aardobservatie en navigatie niet zeggen dat daarmee het belang en de
urgentie van de discipline verdwenen zijn. Integendeel. Allereerst is de kennis van de
geometrische en gravimetrische vorm van de aarde niet zo goed bekend als we denken.
Zo is bijvoorbeeld op planetaire schaal de topografie van Mars veel beter bekend dan
de topografie van de Aarde. Dit is voornamelijk een gevolg van het feit dat de topografie van het onderzeese deel van onze aarde slecht vanuit satellieten gemeten kan
worden en omdat lodingen vanuit schepen slechts een zeer beperkt deel van het wateroppervlak van de aarde beslaan. Het beste mondiale model voor de topografie van de
oceaanbodem heeft een horizontale resolutie van 15 km en een verticale precisie van
250 meter. Van Mars zijn deze getallen respectievelijk 1 km en 1 meter. We kennen de
globale topografie van Mars dus beter dan die van onze eigen planeet. Geodetische
satellietmissies voor het bepalen van de topografie van landoppervlak hebben tot nu
toe een horizontale resolutie van ca. 90 meter en een precisie van een kleine tien
meter. Momenteel is de satellietmissie ‘TanDEM-X’ in haar baan om de aarde: dit zou
binnen een paar jaar een wereldwijd hoogtemodel met 12 m resolutie en een precisie
van ongeveer 1 meter moeten opleveren. Dit betekent dat we daarmee voor Nederland
het hoogteverschil tussen Rotterdam en Utrecht niet significant kunnen schatten. Wereldwijd is het echter een unicum.
De tweede reden dat de geodesie als discipline binnen de aardwetenschappen van
belang blijft, is reeds genoemd: het dynamische karakter van onze planeet, zowel wat
betreft de natuurlijke processen als de inrichting van de aarde door de mens. Hieronder wil ik een paar van deze processen bespreken, met in het bijzonder aandacht voor
de invloed van nieuwe waarnemingsmethoden zoals de satelliet radarinterferometrie.
Bodembeweging is een fenomeen dat verschillende oorzakelijke mechanismen kan
hebben. In de meest dramatische vorm betreft dit aardbevingen en vulkaanerupties.
Spanningen en/of drukverschillen in de aardkorst ontwikkelen zich als functie van de
tijd door interne processen in de aarde en ontladen zich periodiek en vaak catastrofaal. Dit leidt tot verlies van mensenlevens, in het laatste decennium meer dan een half
miljoen, een veelvoud daarvan aan gewonden en enorme economische schade. Vulkaanerupties zoals recentelijk in IJsland kunnen de wereldeconomie een enorme slag
toebrengen, o.a. door de beperking in vliegbewegingen. Om deze processen te begrijpen zijn waarnemingen nodig, voorafgaande aan de catastrofe en daarna. Dit is geen
eenvoudige opgave, aangezien we weliswaar de locatie van breuken in de aardkorst
kennen, maar dit oppervlak nog steeds te groot is om efficiënt en effectief continu te
monitoren met instrumentatie op de grond. Bovendien ligt de herhalingsfrequentie
van bijvoorbeeld aardbevingen in de orde van eeuwen, waardoor meetreeksen slechts
van waarde zijn indien ze langdurig en continu kunnen worden uitgevoerd.
Het zijn vooral deze laatste aspecten die de toegevoegde waarde van satelliettijdreeksen onderstrepen. De polaire baan van radarsatellieten garandeert dat de gehele aarde
wordt waargenomen. Verder wordt de continuïteit van de metingen hoe langer hoe meer
ingebed in grote internationale waarnemingsprogramma’s, zoals het Global Monitoring
for Environment and Security (GMES) programma [5] van de Europese Commissie.
De satelliet radarinterferometrie maakt gebruik van beeldvormende radarsystemen.
Hiermee worden beelden vervaardigd uit de weerkaatsing van door de satelliet uitgezonden radarpulsen. Door opeenvolgende ref lectie-tijdreeksen coherent te verwerken
is het mogelijk een beeld te krijgen met een relatief hoge resolutie, af hankelijk van de
sensor tussen 1 en ca. 10 meter, met een totaalomvang van ca. 100 km. De faseïnformatie wordt daarbij bewaard voor iedere beeldelement (pixel) en is deels af hankelijk van
de afstand tussen de satelliet en het betreffende gebied op de grond. Door de satelliet
met een bepaalde herhalingsfrequentie terug te laten keren naar de zelfde positie in
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Figuur 4. Meest significante natuurrampen 1980-2009
(bron: Münchener Rück-versicherungs-Gesellschaft, Geo Risks Research,
NatCatSERVICE – As at January 2010).

Figuur 5. Het principe van
de radarinterferometrie.
Beweging van een punt
op het aardoppervlak
wordt op verschillende
tijdstippen waargenomen
vanuit dezelfde positie.
Verschillen in afstand zijn
waarneembaar als fractie
van de radar golf lengte.
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de ruimte (relatief ten opzichte van het aardoppervlak), kan de faseïnformatie worden
gebruikt om, per pixel, deformatie te meten als fractie van de radargolf lengte. Met een
golf lengte van enkele centimeters leidt dit tot een waarnemingsprecisie in de orde van
enkele millimeters, relatief tussen verschillende punten in het beeld.
De conditie om op deze wijze een tijdserie van afstandsverschilmetingen op te bouwen (verschillen zowel ruimtelijk als in de tijd) is dat de ref lectie-eigenschappen van
het terrein niet significant mogen veranderen. Het terrein mag dus wel bewegen, maar
binnen het beeldelement moet de wijze van ref lectie consistent zijn. Deze conditie
beperkt de toepassing voor monitoring over lange tijdsintervallen en is af hankelijk
van het terrein binnen het beeld. In de Nederlandse situatie blijft hierdoor voornamelijk de infrastructuur (bebouwing, transportinfrastructuur, kunstwerken) coherent.
Aangezien Nederland een dichtbebouwd land is, blijkt dat het mogelijk is om bodembeweging goed te kunnen monitoren. Figuur 6 is hier een voorbeeld van. Deze
figuur toont deformatiesnelheden van Noord-Nederland in millimeters per jaar. De
schattingen zijn verkregen uit tijdseries van radarmetingen met de satellieten ERS-1
en ERS-2, tussen 1992 en 2000. De figuur geeft duidelijk de locatie van de gaswinningsgebieden aan, waarbij zakkingssnelheden oplopen tot maximaal 7 millimeter per
jaar boven het centrum van het ‘Slochteren’ veld. Verschillende lokale effecten zijn ook
toe te schrijven aan zoutwinning, bijvoorbeeld bij Veendam en Franeker. De punten
waar een goede meting wordt verkregen, corresponderen voornamelijk met gebouwen

Figuur 6. Geschatte bodembeweging in Noord-Nederland in mm/jaar
uit tijdseries satelliet radarmetingen tussen 1992 en 2000. Maximale
zakkingssnelheid bedraagt ca. 7 mm/jaar.
zoals boerderijen en ander stedelijk gebied. De puntdichtheid is vele malen groter dan
normaliter met waterpassing zou kunnen worden verkregen. Desalniettemin zijn de
locaties van de punten niet altijd optimaal, aangezien ze min of meer toevallig optreden gezien vanuit een bepaalde satellietpositie. Voor figuur 6 geldt dat er gebruik is
gemaakt van zes verschillende satellietbanen, waarbij vanuit elke baan tussen 1992 en
2000 tientallen beelden zijn opgenomen. Deze onaf hankelijke combinatie vergroot de
betrouwbaarheid van de schattingen.
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Figuur 7. Kanteling van
de Hondsbossche en
Pettemer zeewering,
waargenomen vanuit
de satellietradar. De
metingen worden
geïnterpreteerd als een
langzame kanteling in
zuidelijke richting.

Behalve de meting van uitgestrekte bodembeweging zoals boven een gasveld is het ook
mogelijk om bepaalde infrastructuur met dezelfde techniek te monitoren. Figuur 7
toont de schattingen voor de Hondsbossche en Pettemer zeewering. Hierbij is gebruik
gemaakt van twee onaf hankelijk satelliet-missies. Allereerst de ERS-1/ERS-2 missie,
die actief was tussen 1992 en 2000, en de Envisat missie, actief vanaf 2003. Beide missies tonen voor beide tijdvakken een kanteling van de zeewering zuidwaarts. De kantelingssnelheid bedraagt ca. 2 millimeter per jaar. Alhoewel dit niet veel is in absolute
zin, moet deze zakking worden vergeleken met de verwachte zeespiegelstijging van 2,5
à 3 mm/jaar. Beide effecten kunnen bij elkaar worden opgeteld tot een relatieve zeespiegelstijging ten opzichte van de zuidkant van de kering met 5 à 6 millimeter per jaar.
Uit bovenstaande voorbeelden mag worden geconcludeerd dat het wetenschapsgebied
van de geodesie, alhoewel minder bekend bij het grote publiek, van groot belang is
voor het verkrijgen van goede feitelijke informatie van geofysische fenomenen die onze
leefomgeving beïnvloeden. Nieuwe technologie, zoals de gedemonstreerde satellietinterferometrie, is in staat om nieuwe fenomenen te ontdekken, onder andere door de
Geofysica vanuit de ruimte

toegenomen meetprecisie. Net zoals de GPS navigatiesystemen dat eerder gedaan hebben bereiken ook deze nieuwe technieken langzaam operationeel toepassingsniveau.
De ontsluiting van dit type gegevens wordt binnen de Europese programma’s zoals
GMES steeds beter geregeld en de informatie wordt binnen enkele jaren gratis ter
beschikking gesteld voor zowel onderzoek als (commerciële) applicaties. Naar verwachting genereert dit een significante spin-off, die ons leven in de positieve zin zal
gaan beïnvloeden.
Noten
1.
2.
3.
4.

D. Samson, 2e kamerlid, 29 januari 2010.
Motie De Mos, 2e kamerlid, 28 januari 2010.
Milieurekeningen 2008, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 2009.
Volgens de ‘commissie Veerman' (Delta-commissie) wordt uitgegaan van een bovengrens (worst-case scenario)
voor de lokale zeespiegelstijging van 65 tot 130 centimeter tussen 1990 en 2100.
5. GMES: www.gmes.info.

Geofysica vanuit de ruimte

Op zoek naar de genen voor astma en COPD
door
Mw. prof. dr. D.S. Postma
Afdeling Longziekten, Universitair Medisch Centrum Groningen

Genetica
De genen van de mens liggen opgeslagen in het DNA, in de kern en in de mitochondria van de cel. Humaan DNA bevat 23 chromosoomparen en een X- en een
Y-chromosoom. De chromosomen zijn opgebouwd uit 2 strengen en deze strengen
weer uit 4 verschillende nucleotiden die met elkaar verbonden zijn (Adenine, Cytosine,
Thymine en Guanine; ook wel als A,C,T en G vermeld).
A bindt altijd met T en C altijd met G (zie figuur 1).
Binnen een gen vormen drie van deze baseparen samen
een aminozuur. Aminozuren zijn de bouwstenen van
alle eiwitten, noodzakelijk voor structuur, signalering
en functioneren van ons lichaam. Al ons DNA bevat
ongeveer 30.000 tot 40.000 genen en 1 gen kan coderen voor meerdere eiwitten (5 - 10). Zo hebben we wel
200.000 eiwitten
Veel voorkomende variaties (>1% in de bevolking) in
het DNA worden polymorfismen genoemd. Polymorfismen gelokaliseerd in genen kunnen van invloed zijn
op de expressie of functie van de eiwitten waarvoor
deze genen coderen. ‘Single nucleotide polymorfismen'
(SNPs), polymorfismen waarbij een enkele basepaar
verandert (bijvoorbeeld van een C naar een G), worden
vaak onderzocht op hun verband met ziekten. Een SNP
wordt tegenwoordig vaak met een rs-nummer aangegeven zodat duidelijk is voor andere onderzoeksgroepen
over welke SNP gesproken wordt.

Figuur 1. Een deel van een
DNA-streng. De nucleotiden
Guanine (G), Thymine (T),
Cytosine (C) en Adenine (A)
zijn aangegeven.
Bron: www.don-lindsayarchive.org/creation/dna.

COPD
COPD staat voor ‘chronic obstructive pulmonary disease', letterlijk vertaald chronische obstructieve longziekte. De ziekte COPD is een verzamelterm voor twee ziektebeelden, nl. chronische bronchitis en emfyseem. Dat laatste wordt in de volksmond
ook wel ‘de rek uit de long' genoemd.
COPD wordt gekenmerkt door een versnelde achteruitgang van de longfunctie. De
ziekte ontwikkelt zich in de loop der jaren en komt met name voor bij mensen bo-
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ven de 40-45 jaar. Patiënten met COPD hebben vaak last van hoesten, slijm opgeven
en kortademigheid. De kortademigheid treedt aanvankelijk vooral op bij inspanning,
maar in vergevorderde stadia van COPD ook tijdens rust. COPD komt veel voor; Nederland telt ruim 300.000 patiënten met COPD en hun aantal neemt nog steeds toe.
De ziekte staat momenteel als nummer vijf op de wereldranglijst van meest voorkomende doodsoorzaak en in Nederland op nummer drie.
Primaire oorzaak voor het ontstaan van COPD is het roken van tabak: 90% van alle
COPD patiënten heeft gerookt of rookt nog steeds. Dit betekent echter niet dat iedere
roker COPD ontwikkelt. Naar schatting krijgt ‘slechts' 15-20% van alle rokers in de
loop van zijn of haar leven met deze aandoening te maken. Een belangrijke, tot nu
toe onopgehelderde, vraag is waarom sommige rokers de ziekte wel ontwikkelen en
anderen niet. Eén van de factoren die hierbij mogelijk een rol speelt, is een genetische
aanleg voor het ontwikkelen van de ziekte.
Astma
Wereldwijd, maar vooral in de westerse landen is er de afgelopen 20 jaar een forse
toename van astma en allergie opgetreden. Op dit moment is astma de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen in Nederland. De prevalentie van astma
bij kinderen is 11% en de prevalentie van allergie 40%. Bij volwassenen komt astma
bij ongeveer 8% voor en allergie ongeveer 40%. Bij kinderen komen astma en allergie
vaak samen voor. Door de forse toename in de afgelopen decennia en de grote druk
die deze ziekten op de kinderen, hun ouders en de maatschappij legt, is het van groot
belang de achtergrond en ontwikkeling van astma en allergie beter te begrijpen. Dit
kan mogelijk leiden tot een betere preventie, behandeling en mogelijk genezing.
Het kenmerk van astma bestaat uit aanvalsgewijze klachten van benauwdheid met piepen, hoesten en/of opgeven van slijm. De meeste patiënten met astma zijn allergisch
voor afscheidingsproducten of onderdelen van huisstofmijt, graspollen of dieren, zoals
kat en hond. Zulke stoffen heten allergenen en contact ermee kan aanleiding geven tot
een toename van de astmatische klachten. Daarnaast wordt astma gekenmerkt door
hyperreactiviteit, dit is het fenomeen dat astmapatiënten reageren op het inademen
van koude lucht of mist. Daarop reageren ze met luchtwegvernauwing wat aanleiding
geeft tot benauwdheid. Dit komt bij gezonde personen niet voor in de concentraties
waarop de astmapatiënten wel reageren. Op het niveau van de luchtwegen zelf is er
een ontsteking te zien die gekenmerkt wordt door een ophoping van ontstekingscellen,
die een grote hoeveelheid bio-actieve stoffen kunnen uitstoten in de luchtwegen. Deze
uitstoot leidt ook tot een toename van de klachten. De behandeling van astma is er
op gericht deze ontsteking zo veel mogelijk te onderdrukken. Het bekendste en meest
effectieve middel om dit te bereiken is een inhalatiecorticosteroïd. Door inhalatie
(inademing) ervan wordt de ontstekingsreactie geremd en daarmee de klachten sterk
verminderd.
Bijdrage van de erfelijkheid aan het ontstaan van ziekte
Het vermoeden dat astma een erfelijke component heeft werd al enkele eeuwen geleden geuit. Pas eind jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw werden
steeds meer onderzoeksgroepen geïnteresseerd in de genetica van astma en allergie en
begonnen de onderzoeken hiernaar elkaar in snel tempo op te volgen.
Er zijn verschillende vormen van genetisch onderzoek:
1. Familieonderzoek met linkage-analyse
Binnen een familie kan bij uitstek worden bestudeerd óf en wélk chromosomaal gebied samen overerft met astma (linkage-analyses). Bij linkage analyse wordt onderzocht
of astma in families overerft. Hiervoor worden merkers gezet op relatief korte afstanOp zoek naar de genen voor astma en COPD
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den van het genoom. Eerst wordt onderzocht welke merkers in de familie worden
overgeërfd en vervolgens wordt onderzocht welke merker gemeenschappelijk overerft
bij personen met een bepaald fenotype van astma (bijvoorbeeld verhoogd IgE of hyperreactiviteit). Zo kan men bijvoorbeeld vergelijken welke delen van chromosomen
vaker bij astmapatiënten voorkomen dan men op basis van het toeval zou verwachten.
Op basis van dit soort onderzoek en daarna precieze lokalisatie van het gen dat verantwoordelijk is in het specifieke deel van dat chromosoom, zijn er wel afwijkingen in
8 genen gevonden die vaker voorkomen bij astmapatiënten dan bij gezonde mensen.
2. De kandidaat-gen methode
Dit is onderzoeken van genen met een bekende biologische functie welke een rol kunnen spelen bij de ontwikkeling van astma en allergie (bijv. omdat ze belangrijk zijn in
de aangeboren afweer of bij het ontstaan van allergie). Een aantal gezonde personen
en aangedane patiënten wordt onderzocht op de frequentie van SNPs in een bepaald
gen. Als dit significant vaker voorkomt bij astmapatiënten dan bij gezonden, dan wordt
verondersteld dat die SNP in het gen te maken heeft met het ontstaan van de aandoening (figuur 2).
Er zijn al wel honderden kandidaatgenen
gerapporteerd. Maar het is van belang
om dit bij grote groepen patiënten en
gezonden te onderzoeken. In het begin
dat genetisch onderzoek bij astma werd
gedaan, waren de onderzochte groepen
vaak te klein en werden er soms foutpositieve bevindingen gedaan. Er zijn
tenminste 10 genen nu wel 10 keer gerepliceerd in verschillende onderzoeksgroepen, zodat hiervan wordt verwacht
dat ze een rol spelen bij het ontstaan van
astma.

Figuur 2. Bij patiënten komen de SNPs
(mutaties) vaker voor dan bij gezonden.

3. Gen-gen interactie: IL4-receptor/IL13
Het is door het kandidaatgen onderzoek duidelijk geworden dat er meerder genen een
rol spelen bij het ontstaan van astma. Dan is het ook goed mogelijk dat er interactie
tussen deze genen bestaat. Een goed voorbeeld hiervan is IL4 en IL13, beide cytokines
(eiwitten) die verhoogd aanwezig zijn bij personen met astma en allergie en waarschijnlijk een rol spelen in de ontwikkeling dan wel instandhouding van astma en allergie. IL13 is structureel nauw verwant aan IL4, zo kan IL13 zich aan de IL4 receptor
binden. Door deze binding kan IgE worden geproduceerd door B-cellen. Samen met
onze Amerikaanse collega’s hebben wij daarom interactie tussen deze genen bestudeerd. Personen met een combinatie van varianten in het gen voor zowel IL4-receptor
als IL13 hebben een vijf maal hogere kans op het ontwikkelen van astma dan personen
die beide variaties niet gezamenlijk bezitten (figuur 3).
Op deze manier hebben wij recent ook aangetoond dat er ook SNPs in genen bestaan
die op zichzelf niet een risico vormen voor het ontstaan van astma, maar als zij gecombineerd voorkomen met SNPs in andere genen, opeens wel een belangrijk effect
kunnen hebben. Dit kan ook verklaren waarom er relatief weinig astma voorkomt,
terwijl er toch veel mensen aan allergenen worden blootgesteld, infecties of ander omgevingsfactoren die meebepalen of je astma ontwikkelt. De frequenties van de SNPs
zijn namelijk meestal maar laag in de algemene bevolking, en op zich hebben zij dus
niet een erg groot effect op het ontstaan van astma.
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Figuur 3. Gen-gen
interactie. Personen die
de SS variant van IL4R
hebben in combinatie
met de T variant van IL13
hebben (rechter kolom)
een 5 maal hogere kans
(odd ratio) om astma
te hebben dan degenen
die de combinatie van
P in IL4R bezitten in
combinatie met CC in
IL13 ( linker kolom).
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Figuur 4. Linkage-analyse.
Op chromosoom 5 ligt een
gebied dat geassocieerd
is met ontwikkeling van
astma en hyperreactiviteit.
Opmerkelijk is dat
dit vooral optreedt in
families waar de kinderen
blootgesteld zijn aan
sigarettenrook tijdens de
zwangerschap en/of vroege
jeugd. De kans op astma
is zelfs vrijwel nihil als
er geen expositie is aan
sigarettenrook, terwijl de
afwijking op chromosoom
5 wel aanwezig is.

4. GWA: genome-wide-screen analyse
Tegenwoordig kan men met alle SNPs in het genoom, het hele genooom ‘screenen' op
SNPs die vaker of minder vaak voorkomen bij astmapatiënten dan bij controles. Aangezien nog niet alle genen en hun functies bekend zijn, geeft een onderzoek over het
gehele genoom, zogenaamde ‘genome wide screens', het voordeel dat men ook genen
kan lokaliseren die mogelijk een rol spelen bij de ontwikkeling van astma en allergie
waarvan de functie nog niet bekend is. Op dit moment zijn er veel GWA onderzoekingen in volle gang. Er is al één nieuw gen gevonden op deze manier, waarvan de functie
nog ontrafeld moet worden.
Gen-omgeving interactie: roken
Op chromosoom 5 vonden wij linkage van een gebied met aanwezigheid van hyperreactiviteit en IgE. Omdat roken tijdens de zwangerschap de kans op astma en hyperreactiviteit verhoogt hebben wij de interactie onderzocht tussen rookexpositie tijdens of
vlak na de zwangerschap en linkage met hyperreactiviteit. Het blijkt dat deze linkage
met name bepaald wordt door families waarbij de kinderen tijdens de zwangerschap
zijn blootgesteld aan sigarettenrook. In families waar kinderen niet zijn blootgesteld
aan sigarettenrook bestaat er geen linkage met chromosoom 5 (figuur 4).
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Gen-omgeving interactie: CD14
en LPS
Het is heel aannemelijk dat ook
omgevingsfactoren een rol spelen
bij het ontstaan van astma. Toch
is het niet zo eenduidig als men in
eerste instantie dacht (zie figuur
5). Zo werd er een verband gevonden tussen genvarianten in CD14
(een gen dat interactie met membraandeeltjes (LPS) van de gramnegatieve bacteriën kan aangaan)
en astma. Verschillende studies
lieten dit zien, echter, in volstrekt
Figuur 5. Bij toenemende LPS expositie neemt het
verschillende richtingen: het was
risico toe als men een T-allel heeft en het risico op
soms een beschermend en dan
ziekte neemt af als men een C-allel heeft.
weer een risico-effect. Onderzoek
heeft nu laten zien dat bij hoge
expositie aan LPS het T-allel van
het gen een verhoogd risico geeft en het C-allel een verlaagd risico. Bij een lage LPS
expositie is dat echter volstrekt het omgekeerde beeld.
Dit geeft meteen aan hoe moeilijk het is om genetische effecten te detecteren, immers
de effecten zijn af hankelijk van expositie aan omgevingsfactoren, en dan ook nog van
de hoogte van de expositie!
Voorbeeld van een gen dat niet alleen bij astma hoort, maar ook bij COPD
ADAM 33, een gen dat middels linkage en positional cloning ontdekt werd, is een mogelijk astma gen. Door middel van een ‘genome wide screen' bij 460 Kaukasische families met ten minste twee kinderen met astma, werd een kandidaatgebied vastgesteld op
de korte arm van chromosoom 20 (20p). Men vond een verhoogd risico op astma als
de astmapatiënten ook bronchiale hyperreactiviteit hadden. Zonder dit fenotype werd
de linkage van minder groot belang. Dit laat eens te meer zien dat goede fenotypering
onontbeerlijk is voor genetisch onderzoek. Ondertussen hebben onderzoeksgroepen
in VS en wijzelf deze resultaten bevestigd. Aan ADAMs worden belangrijke functies
toegeschreven, zoals cel-cel en cel-matrix interacties, cel-migratie, cel-adhesie en signaaltransductie. ADAM 33 komt tot expressie in verschillende weefsels waaronder
long fibroblasten, bronchiale gladde spiervezels en longweefsel. De hierboven beschreven werkingsmechanismen van ADAM 33 hebben een biologisch verklaarbare functie
voor de ontwikkeling van astma en interessant genoeg ook voor progressie van astma.
Wij toonden dat SNPs in dit gen ook betrokken zijn bij achteruitgang van longfunctie
bij onze 200 patiënten met astma die wij 30 jaar vervolgden.
Later onderzoek leerde ons dat deze SNPs ook geassocieerd waren met versnelde longfunctie achteruitgang in de algemene bevolking, dus niet allen bij astma! Tenslotte
leerde ons onderzoek ons, dat het gen ook betrokken is bij het ontstaan van COPD.
Dit leert ons dat astma en COPD mogelijk gemeenschappelijke genen hebben voor
progressie van de ziekte.
Conclusies
De afgelopen tien jaar zijn snel gegaan en er is vooruitgang geboekt: betere technieken openen de weg voor betere identificatie van genen die betrokken zijn bij astma.
De functionaliteit ontrafelen van al deze genetische veranderingen is een stap die nu
Op zoek naar de genen voor astma en COPD
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gemaakt wordt, in combinatie met cellulair, pathologisch, moleculair biologisch en
dieronderzoek. Er zullen grote cohorten van patiënten en gezonde controles nodig
zijn om al die interacties tussen verschillende genen en verschillende omgevingsfactoren te ontrafelen. De puzzel is nog niet klaar! Maar er is een stap vooruit gezet in die
zin dat we weten dat specifieke omgevingsfactoren belangrijk zijn, naast genetische
factoren. Het is de toekomst die moet bewijzen of we interventies kunnen verrichten
op basis van genetische achtergrond, zodat we ziekten als astma kunnen voorkomen.
Op de volgende websites is meer informatie te vinden over dit onderzoek:
www.griac.nl en http://learn.genetics.utah.edu/.
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Het tumultueuze leven van een sterrenstelsel
door
Prof. dr. S.F. Portegies Zwart
Sterrewacht, Universiteit Leiden

Amsterdam Reuzenstad
In 1978 probeerde de stad Amsterdam zich met het motto ‘Amsterdam Reuzenstad’ te
profileren door een 15 meter hoog sculptuur van een reus op de Dam te plaatsen (zie
figuur 1). Gelukkig was deze monstruositeit snel weer weg, maar stelt u zich eens voor
dat die reus nog eens honderd keer zo groot zou zijn geweest en dat een kleuterklas
kinderen er rondjes omheen zou rennen. Dát zou nog eens een mooi spektakel hebben
opgeleverd.
Twintig jaar later tonen
Reinhard Genzel (Ludwig-Maximilians Universität München) en Andrea Ghez (University of
California Los Angeles)
onaf hankelijk van elkaar
aan dat het centrum van
de Melkweg wordt gedomineerd door een reus
van een zwart gat. Voor
wetenschapshistorici, filosofen en astronomen
breken hierdoor gouden
tijd aan. Er ontstaat een
fantastische tweestrijd die
Figuur 1. De reus op de Dam die onder het motto Amsterdam
wordt uitgevochten in de
Reuzenstad meer allure moest geven aan de stad.
wetenschappelijke literatuur, die vandaag de dag
nog met dezelfde vurigheid wordt gevoerd. In tegenstelling tot de reus van Amsterdam
is de reus in de Melkweg nog steeds springlevend.
De Melkweg bestaat uit meer dan 200 miljard sterren en een beetje gas. Op het eerste
gezicht lijken alle sterren op elkaar, sommige zijn ietsje zwaarder dan de Zon, die zijn
dan ook vaak wat heter, en andere zijn lichter dan de Zon, die zijn weer wat koeler.
Toch, als je ze nauwkeurig bestudeert zie je zelfs verschillen tussen de meest gelijk
lijkende sterren. Zo is het mogelijk om verschillende populaties aan te wijzen, sterren
waarvan het waarschijnlijk is dat ze min of meer gelijktijdig zijn geboren, of misschien
zelfs samen in een groep. In dat opzicht zou je de Melkweg goed kunnen vergelijken
met de 7 miljard exemplaren van Homo sapiens op de planeet Aarde; op het eerste
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gezicht lijken alle mensen op elkaar, maar als je ze beter leert kennen ontdek je grote
verschillen.
Echter, in de Melkweg is één ster die overduidelijk anders is dan alle anderen; je zou
er een hele kermis omheen kunnen bouwen. En eigenlijk is die kermis er ook. In vergelijking met aardse maatstaven zou deze dikke bewoner zo zwaar zijn als alle bewoners
van Amsterdam samen, en midden op de Dam zitten, omringd door een paar dozijn
rondrennende kinderen. In de kern van de Melkweg, nagenoeg precies in het midden
in het sterrenbeeld de Boogschutter, huist namelijk een superzwaar zwart gat dat meer
dan 3 miljoen keer zwaarder is dan de Zon. Deze ster met de illustere naam Sgr A*
(uitgesproken als Sagittarius A-ster) is, misschien afgezien van de Aarde, zo ongeveer
het meest bizarre object in de Melkweg.
Huis, tuin & keuken zwarte gaten
Indien voldoende materie dicht genoeg op elkaar wordt gepakt kan dat resulteren in
een zwart gat. Zwarte gaten kunnen ontstaan in supernovae, wanneer de kern van een
zware ster in elkaar stort terwijl de buitenlagen explosief worden weggeblazen. Een
dergelijke explosie levert een geweldig spektakel dat wel 10.000 jaar zichtbaar blijft, als
een f litslicht dat blijft nagloeien op je netvlies. In figuur 2 is een dergelijk nagloeiende
rest van supernova SN1987A te zien. De verantwoordelijke ster, die het nagloeiende
restant op de af beelding heeft opgeleverd, is slechts 23 jaar geleden ontploft. Astronomisch gezien is dat kort geleden.
Vóór de supernova explosie was er een ster die ongeveer 20 keer zwaarder was dan de
Zon. Aan het einde van zijn leven ontplofte de ster in een supernova explosie. Maar
tegelijkertijd met de explosie stortte de kern van de ster in elkaar tot een zwart gat.

Figuur 2. Een in 2007 met de Hubble ruimtetelescoop gemaakte opname van het
restant van supernova SN1987A, die op 24 februari 1987 werd ontdekt door Ian Shelton
(Athabasca University Geophysical Observatory, Canada) en Oscar Duhalde (Las
Campañas Observatory, Chili).
Het tumultueuze leven van een sterrenstelsel
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Dit weten we omdat tijdens de supernova explosie 17 neutrino’s zijn opgevangen door
twee onaf hankelijke detectoren in Japan en de VS. Met een dergelijk armzalige aantal
metingen kun je natuurlijk geen mooie plaatjes maken zoals figuur 2, maar voor sterrenkundigen waren die neutrino’s heel interessant. Ze leveren namelijk het onomstotelijke bewijs dat tijdens supernova SN1987A een zwart gat is geboren, waarschijnlijk
ongeveer net zo zwaar als de Zon. Het is een heel gewoon huis, tuin en keuken zwart
gat, waarvan er in de Melkweg tientallen miljoenen zijn. Het is geweldig om getuige
te zijn geweest van deze geboorte. Als de sterkern eenmaal een zwart gat is kan niets
meer ontsnappen van het steroppervlak, zelfs licht niet, vandaar de naam. Maar dat is
een natuurlijke consequentie van zwaartekracht en de eindigheid van de lichtsnelheid
(ca. 300.000km/sec), een concept waar Pierre-Simon Laplace in het begin van de 18e
eeuw al mee speelde.
Superzwaar en super zeldzaam
Superzware zwarte gaten lijken in veel opzichten op gewone zwarte gaten zoals
SN1987A. Ook uit Sgr A* kan niets ontsnappen. Maar er zijn een paar aspecten die
Sgr A*⋆ bijzonder maken. In de hele Melkweg is maar één superzwaar zwart gat, Sgr A*,
en daarmee is het meteen het meest zeldzame object in de Melkweg. Daar komt nog
bij dat het zich precies in het midden bevindt; de hele Melkweg lijkt om het zwarte
gat heen te draaien. Tenslotte is het zwarte gat 3 miljoen keer zwaarder dan de Zon
en daarmee meer dan 10.000 keer zwaarder dan ieder ander object in de Melkweg.
Het is dus niet mogelijk dat het is ontstaan in een supernova-explosie, want er bestaan
helemaal geen sterren die zwaar genoeg zijn om een dergelijk zwart gat te produceren. Wetenschappers die roepen dat het centrum van de Melkweg gedomineerd wordt
door een superzwaar zwart gat, hebben daar goede aanwijzingen voor. Helaas komen
bewijzen slechts voor in de wiskunde, maar het spreekwoordelijke scheermes van de
14e eeuwse Engelse filosoof Willem van Ockham lijkt in dit geval prima te werken.
Ockham schreef: ‘Frustra fit per plura, quod fieri potest per pauciora’, waarmee hij
filosofeerde dat de eenvoudigste verklaring doorgaans de beste is. Voor Sgr A* is dat
een superzwaar zwart gat, omdat de alternatieven veel moeilijker zijn te begrijpen.
Voor zover ik weet zijn er op dit moment geen sterrenkundigen die er aan twijfelen dat
Sgr A* een superzware zwarte gat is. Een van de belangrijkste aanwijzingen komt van
een dozijn bijzonder jonge sterren, heel dicht in de buurt van dit zwarte gat.
Een bijzondere baan
De meeste sterren, waaronder alle met het blote oog waarneembare, lijken vastgeprikt
aan de hemel. Die sterren bewegen natuurlijk wel, alles in het universum is altijd in
beweging, maar ze staan zo verschrikkelijk ver weg dat hun beweging niet opvalt ten
opzichte van de achtergrond, zelfs niet gedurende een mensenleven. Echter, in het
centrum van de Melkweg kun je de sterren zien bewegen.
Figuur 3 is een foto van het centrale deel van de Melkweg, dat de afgelopen 20 jaar
nauwkeurig in kaart is gebracht. Bij deze waarnemingen vielen een dozijn sterren op
(zichtbaar in het kader en tevens afgebeeld in figuur 4). Deze sterren zijn ongeveer 20
keer zwaarder dan de Zon, en geven hierdoor veel licht waardoor ze goed zijn waar te
nemen.
Nadat deze sterren gedurende enkele jaren waren gevolgd, bleek de ster S2 met een
duizelingwekkende snelheid van 18 miljoen kilometer per uur in een baan rondom een
onzichtbaar middelpunt te bewegen. De baanperiode van S2 is 15,2 jaar. Dat is niet
uitzonderlijk. Zelfs in het Zonnestelsel komen dergelijk banen voor; de planeet Jupiter
bijvoorbeeld heeft een baanperiode van ongeveer 12 jaar. We begrijpen zulke banen al
sinds Johannes Kepler in 1609 de Astronomia Nova seu Physica coelestis publiceerde
(zie appendix A). De baan van de ster S2 was op zich geen directe verrassing. Maar de
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snelheid van de ster was dat wel en er was niets te zien van het object waar S2 omheen
zou moeten draaien. De baansnelheid van Jupiter is bijna 400 keer kleiner dan van S2
en daar kunnen we de ster waar de planeet omheen draait wél waarnemen. In figuur
4 is de baan van S2 te zien.
Met behulp van het eerder genoemde werk van Kepler is het niet moeilijk om de massa
van het object waar S2 omheen draait uit te rekenen. Je moet hiervoor de snelheid van
de ster en de afmeting van de baan kennen. De snelheid van de ster is direct gemeten.
Blijft er nog één probleem over: wat is de afmeting van de baan van S2 om Sgr A*? De
afstand tussen twee objecten aan de hemel wordt doorgaans gemeten in een hoek,
die weer wordt uitgedrukt in graden. De gemeten hoek tussen Sgr A* en S2 is ongeveer
0,00003 graden. Maar om de massa van het object waar S2 omheen draait uit te kunnen rekenen heb je deze afstand nodig in meters. Om de gemeten hoek tussen S2 en
Sgr A* te kunnen omrekenen naar meters, heb je de afstand van de Aarde tot Sgr A*
nodig. Maar het bepalen van afstanden in ruimte is lastig.
Gelukkig weten we dat Sgr A* zich in het midden van de Melkweg bevindt en de afstand tot dat middelpunt bepalen is aanzienlijk eenvoudiger dan tot een zwart gat. Per
slot van rekening draait de hele Melkweg om dat middelpunt en je kan die symmetrie
gebruiken om het middelpunt te bepalen. Harlow Shapley was in 1918 de eerste die dit

Figuur 3. Infrarood-opname van het centrum van de Melkweg, gemaakt met de 8.2m VLT
telescoop van de Europese zuidelijke sterrenwacht (ESO) in La Silla (Chili). De afmeting
van deze foto is ongeveer 1 bij 1 lichtjaar. Het superzware zwarte gat in het midden is niet
zichtbaar.
Het tumultueuze leven van een sterrenstelsel

133

Diligentia

argument gebruikte en de afstand bepaalde met een voor die tijd verrassende nauwkeurigheid. Tegenwoordig gebruiken we 27.000 lichtjaar (een lichtjaar is de afstand
die het licht in één jaar af legt en dat is ongeveer 10 duizend miljard kilometer) als de
afstand tot het midden van de Melkweg. Met deze afstand en met de gemeten hoek
tussen Sgr A* en S2 kunnen we hun onderlinge afstand uitrekenen; die is ongeveer 5
lichtdagen (zie appendix B). Vervolgens kunnen we de baanperiode van 15,2 jaar en
de afstand van 5 lichtdagen tussen S2 en het zwarte gat gebruiken om de massa van
het zwarte gat te berekenen. Deze berekening komt op ongeveer 3 miljoen keer de
massa van de Zon. We hadden het natuurlijk steeds a priori over een superzwaar zwart
gat, maar dat was toentertijd helemaal nog niet aangetoond. Echter, met 3 miljoen
zonsmassa’s binnen een afstand van minder dan 5 lichtdagen blijft alleen die ene
mogelijkheid over.

Figuur 4. Links: detail-opname van de omlijnde rechthoek in figuur 3 met daarin de positie
van S2 aangegeven. De baan van S2 is rechts getekend met daarbij de positie van Sgr A*.
De ster S2 trekt baantjes rond het zwarte gat. En zo zijn er nog miljoenen andere sterren die precies hetzelfde doen. Toch vallen ze er niet in, terwijl het zwarte gat ze toch
reuze sterk aantrekt. Het is door de hoge snelheid van S2 dat deze niet in het zwarte
gat in valt. Zolang de sterren en planeten rondom hun centrale ster blijven bewegen
is er geen reden om er in te vallen; Jupiter en de Aarde worden ook niet door de Zon
verzwolgen. Zelfs als de Zon in een zwart gat zou veranderen, zouden wij daar niets
van merken, behalve dat het licht uit zou gaan.
De crèche van Sgr A*⋆
De ster S2 wordt vergezeld in zijn omloop om het zwarte gat door een tiental andere
sterren, die S1 tot en met S11 worden genoemd. S2 is zodoende een familielid van
zware, en dus jonge, sterren die allemaal een baan rond het zwarte gat hebben. Voor
iedere ster is een onaf hankelijke meting van de massa van het zwarte gat mogelijk. De
S-sterren, zoals ze doorgaans worden genoemd, zijn jonger dan 10 miljoen jaar. Voor
een ster is dat piepjong. De Zon is ongeveer 4,6 miljard jaar oud; dat is bijna duizend
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keer ouder dan de S-sterren. Dat is al een heel groot verschil in leeftijd, maar Sgr A* is
nog eens twee keer zo oud als de Zon en verschrikkelijk veel ouder dan de S-sterren.
Dit verschil in leeftijd is enorm en het is moeilijk te begrijpen hoe een stokoud superzwaar zwart gat in het midden van een groepje piepjonge sterren komt. Je zou het
kunnen vergelijken met een 85-jarige crèche-leidster die op stap gaat met een dozijn
baby’s van 1 maand.
Zelfs voor sterrenkundigen is dat een nogal bizarre situatie. Hoe deze crèche in het
midden van de Melkweg is ontstaan is niet bekend.
Hoe uniek is Sgr A*?
Er blijven nog vele vragen onbeantwoord, waaronder: hoe is het zwarte gat ontstaan,
waarom midden in de Melkweg, waarom zo verschrikkelijk veel zwaarder dan alle andere
zwarte gaten, hoe komen de S-sterren in een baan rond het zwarte gat? Allemaal vragen
waar sterrenkundigen mee worstelen. Langzaam maar zeker komt er gelukkig meer duidelijkheid over het hoe en waarom en op een gegeven moment zullen we al deze vragen
misschien net zo goed begrijpen als wat er tijdens een maansverduistering gebeurt.
Indien je alleen de Melkweg beschouwt lijkt de situatie zoals die zich in het centrum
voordoet uniek. De Melkweg is echter niet alleen in het Heelal. Er zijn meer dan 100
miljard sterrenstelsels zoals de Melkweg in het Heelal. Ieder van die sterrenstelsels
heeft een superzwaar zwart gat in het midden, vergelijkbaar met dat in de Melkweg.
Goed beschouwd is het zwarte gat in de Melkweg zelfs een van de kleinste. Het superzware zwarte gat in het midden van de Andromeda nevel (zie figuur 5) is tien keer zo
zwaar als Sgr A*. Ieder van die reuzen heeft een compleet sterrenstelsel om zich heen.
En mogelijk is er in ieder van die sterrenstelsels een kleine gele Zon die de studeerkamer van een sterrenkundige verlicht die een artikel schrijft over het zwarte gat in het
midden van zijn Melkweg.

Figuur 5. Mozaïek van het nabije sterrenstelsel in Andromeda (M31). Genomen door
Robert Gendler vanuit zijn garage nabij Hartford, Massachusetts (VS).
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Appendix A: De 3e wet van Kepler
Kepler formuleerde tijdens zijn leven drie belangrijke wetten. Een van die wetten wordt
doorgaans ‘de 3e wet van Kepler’ genoemd en die is hier van belang. Het is deze 3e wet
waarmee we de massa van het zwarte gat kunnen uitrekenen. Hiervoor moeten we de
gemiddelde afstand tussen de ster S2 en het superzware zwarte gat Sgr A* kennen en
ook de baanperiode van S2.
Volgens de 3e wet van Kepler wordt de massa van het zwarte gat (M) gegeven door de
derde macht van haar gemiddelde afstand (a) tot S2, gedeeld door het kwadraat van de
omlooptijd (P) van deze ster.
Sterrenkundigen drukken dat vervolgens graag uit in een vergelijking, die er als volgt
4π a3
uit ziet: M ∝
2

GP

Er komen een paar constantes in voor, zoals de gravitatieconstante G en het getal π,
de verhouding tussen de omtrek en de middellijn van een cirkel. Het invullen van gegevens in de vergelijking is vervolgens een peulenschil.
Appendix B: De afstand tot het midden van de Melkweg
Het bepalen van de afstand tot een ster of ander object in de ruimte is moeilijk. Afstanden in het universum zijn doorgaans zo verschrikkelijk groot in vergelijking met
de afmetingen van de objecten, dat het allemaal net puntjes worden. Een reus, zoals
kortstondig op de Dam in Amsterdam stond, is vanaf 100 kilometer niet meer te herkennen en mogelijk is het verschil met dezelfde reus op 10 km of op 1000 km afstand
niet gemakkelijk te onderscheiden.
Een manier om de afstand tot het centrum van de Melkweg te bepalen werd in 1918

Figuur 6. De bolvormige sterrenhoop M13. Met het blote oog niet waarneembaar, maar
met een verrekijker goed te zien of met een telelens prima te fotograferen, zoals ook deze
foto genomen door Frans Kroon http://www.franskroon.nl.
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door Harlow Shapley bedacht. Hij maakte gebruik van bolvormige sterrenhopen, groepen van meer dan honderdduizend sterren die als een samengepakt cluster van sterren
een baantje om de Melkweg maken. In figuur 6 is een foto van de bolhoop M13 te zien,
één van de bolhopen die Shapley gebruikt heeft.
Shapley bedacht dat hij het zwaartekrachtmiddelpunt van de Melkweg kon bepalen
met behulp van 69 bolhopen waarvan toentertijd de afstanden bekend waren. Hij bepaalde die afstand op 42.000 lichtjaar. Een beetje aan de hoge kant in vergelijking met
de tegenwoordige afstand, maar voor die tijd een revolutionair resultaat.
Met de moderne gemeten afstand van 27.000 lichtjaar kunnen we de afstand tussen het
superzware zwarte gat en S2 bepalen, nl. 27.000 tan (0,00003) ∼ 0,014 lichtjaar; dat is
ongeveer 5 lichtdagen. In figuur 4 is de gemeten baan van S2 te zien.
Meer informatie over dit onderzoek is te vinden op de website: www.strw.leidenuniv.nl/~spz/.
Deze bijdrage is gebaseerd op een artikel van de auteur in De Gids (2010).
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EIGENDOM VAN DNA
door
Mr. dr. J.A. Bovenberg
Institute fot Bio-Law

Wie is eigenaar van ons DNA?
Deze simpele vraag verbindt DNA – het meest fundamentele stuk biologische informatie op aarde – met Eigendom, ooit door Blackstone gedefinieerd als ‘the sole and
exclusive dominion which one man claims and exercises over the external things of
the world, in total exclusion of the right of any other individual in the universe’.
Het primaire antwoord op de vraag ligt voor de hand: een ieder is eigenaar van zijn
eigen DNA. Echter, sinds Watson en Crick, in 1953, de moleculaire structuur van DNA
ontdekten, heeft DNA zich ontwikkeld van de Secret of Life tot potentieel waardevolle
handelswaar. Hoewel in essentie een natuurproduct, kan DNA worden geïsoleerd, gepurificeerd, gerecombineerd en omgezet in verschillende industriële producten, zoals
menselijk insuline of EPO. Een dergelijke commodificatie vereist menselijk intellect
en menselijke arbeid, waardoor het antwoord op de vraag wie eigenaar is van ons
DNA al minder voor de hand komt te liggen. De vraag wordt verder bemoeilijkt door
het feit dat de commodificatie plaatsvindt in verschillende ‘settings’ of contexten. Als
de Blueprint of Life, kan DNA worden geëxtraheerd uit bloed en weefsel, die niet alleen alomtegenwoordig en regeneratief zijn, maar kunnen worden geïmmortaliseerd
door middel van de kweek van cellijnen. DNA kan worden verzameld, opgeslagen en
gebruikt voor vooralsnog onvoorzienbare diagnostische en therapeutische toepassingen. De DNA-volgorde (de ‘Genetische Code’) kan worden vastgesteld en opgeslagen
in databanken, waar het kan worden verbonden met gerelateerde gezondheids-, klinische, milieu- en life-style gegevens, voor gebruik in studies naar de nature and nurture
van veel voorkomende ziekten. Kortom, DNA is een veelzijdig fenomeen dat zich manifesteert in een aantal uiteenlopende wetenschappelijke, commerciële, publieke en
publiek-private contexten.
Deze verschillende contexten hebben geresulteerd in een aantal conf licterende visies
ten aanzien van de vraag wie zich eigenaar mag noemen van ons bloed, onze genen
en gerelateerde data. Zo was het feit dat het menselijk DNA wordt gedeeld door de gehele mensheid voor de Verenigde Naties reden om te verklaren dat menselijk DNA de
Heritage of Humanity is. Gezien het potentieel voor diagnostische en therapeutische
toepassingen, echter, is de industrie van mening dat DNA voorwerp van octrooi kan
zijn. Daarentegen stellen bevolkingsgroepen wier DNA is opgenomen in nationale
biobanken zich op het standpunt dat DNA Nationaal Eigendom is. Deze claim staat
weer haaks op de trend dat bepaalde groepen patiënten in toenemende mate hun
bloed, genen en medische data opeisen als hun Persoonlijk Eigendom. En ondertussen beschouwen academische onderzoekers de door hen aangelegde collecties van
bloed, genen en data als hun Academisch Eigendom.

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 88. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 12 april 2010.
Eigendom van DNA

138

Diligentia

Deze studie behandelt niet één eigendomsaanspraak in het bijzonder, maar beoogt
een integrale analyse te geven van de waarde van elk van deze claims. Bij die analyse
worden tevens de consequenties van elk van die aanspraken onderzocht. Bijvoorbeeld,
volgt uit de verklaring dat menselijk DNA het Gemeenschappelijk Erfgoed der Mensheid is, dat het niet kan worden vercommercialiseerd? Dient een nationale collectie van
bloed, genen en data, zoals die in IJsland, te worden beheerd op publieke basis, middels
een publiek-private samenwerking, of kan de collectie worden gekapitaliseerd op de
beurs? Resulteert het toekennen van een persoonlijk eigendomsrecht in bloed, genen en
data daadwerkelijk in meer beschikkingsmogelijkheden voor donoren van dergelijk materiaal? Of leidt toekenning van dergelijke rechten tot een tragisch geval van een AntiCommons? En indien de vruchten van DNA-onderzoek met iedereen gedeeld moeten
worden, welk mechanisme kan die benefit-sharing het beste bewerkstelligen?
Uit de overvloed aan onderzoeken op het gebied van de menselijke genetica, heb ik
zes verschillende ontwikkelingen geselecteerd, ter illustratie van de complexiteit van
de ogenschijnlijk simpele vraag naar de eigendom van DNA. Tot op zekere hoogte
weerspiegelt deze selectie de chronologie van een aantal mijlpalen in de moderne
humane genetica, als volgt:
1953
Watson & Crick ontdekken de structuur van
DNA (Double Helix)

DNA als Academisch Eigendom?

1983
Dr Golde ontwikkelt cel-lijn van
leukemiepatiënt

DNA als Persoonlijk Eigendom?

1990
VS starten het Human Genome Project
1998
Biotech-entrepreneur Kari Stefansson
doet voorstel voor bouw van een nationale
databank met bloed, genen en medische
data in IJsland
2001
Concurrerende publieke en private
consortia publiceren ieder eigen versie van
DNA-volgorde van het humane genoom
2003
Vonnis inzake eigendom genetische test
voor Canavan disease

DNA als Universeel Eigendom?

DNA als Nationaal Eigendom?

DNA als Intellectueel Eigendom?

DNA als Belastbaar Eigendom?

De eigenschappen van DNA
In toenemende mate komt er ‘genetisch-specifieke’ regelgeving tot stand, zoals de Verklaring van de VN over Human Genetic Data. Deze Verklaring codificeert de gedachte
dat genetische data bijzonder zijn. Op basis van die gedachte voorziet de Verklaring
in een aantal bijzondere voorschriften en introduceert zij een aantal nieuwe verplichtingen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van genetische data. De traditionele
argumenten daarvoor, die ook worden genoemd in de VN Verklaring, zijn dat geneEigendom van DNA
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tische data alomtegenwoordig, familiaal en voorspellend zijn. Nadere beschouwing
leert evenwel dat die eigenschappen even goed gelden voor andere, niet-genetische
data zoals familiegeschiedenissen, en dat allerlei andere data, met name omgevingsdata en life-style-data (het gebruik van alcohol en tabak) in hogere mate dan strikt
genetische data, voorspellende waarde hebben. Uitzonderingen daargelaten, is het
dan ook zeer de vraag is of genetische data inderdaad zo bijzonder zijn dat zij aparte
wettelijke bescherming behoeven. Een bijkomend argument om genetische data geen
aparte juridische status te geven is het feit dat een dergelijke status zal leiden tot een
proliferatie van regels en toezichthouders voor die vormen van onderzoek waarbij van
verschillende soorten data gebruikt wordt gemaakt, zoals in het geval van grootschalige collecties van bloed, genen en metabole, genealogische, klinische en familie data.
DNA als Universeel Eigendom
Wie is eigenaar van het Menselijk Genoom? Op 1 oktober 1990 begon de US National
Institutes of Health (NIH) officieel het Human Genome Project (HGP). Doel van het
project was het bepalen van de volgorde van de drie miljard chemische baseparen
waar het menselijk DNA uit bestaat, alsmede om die data op te slaan in een databank. De resulterende databank zou ‘Oceanen van Data’ bevatten. Deze oceanen
echter, stonden bloot aan het risico van bevissing en piraterij. Toen twee door de
NIH-gesponsorde wetenschappers een techniek ontwikkelden die hen in staat stelde
om genen te lokaliseren met een niet eerder vertoonde snelheid, zette de NIH een niet
eerder vertoonde stap: het begon de eigendom te claimen van de DNA sequentie-data
die haar project genereerde. Deze stap leidde tot een multinationale race naar het octrooibureau. Hoewel de NIH uiteindelijk haar octrooiaanvragen niet doorzette, hebben private ondernemingen sindsdien hun eigen aanvragen ingediend met betrekking
tot het merendeel van de genen in het menselijk lichaam.
Afgezien van morele, ethische en beleidsmatige bezwaren, heeft de kritiek op het octrooieren van ruwe DNA-frequenties zich geconcentreerd op de vraag of de geclaimde
sequenties voldeden aan de wettelijke eisen voor octrooiering: novelty, non–obviousness,
utility en enabling disclosure. In het bijzonder heeft de wetenschappelijke gemeenschap
overtuigend aangetoond dat het de als uitvinding geclaimde DNA-sequenties aan utility ontbrak, aangezien de meeste genfragmenten geen bekende functionaliteit hadden. Echter, door te focussen op deze technische drempels uit de octrooiwet, gingen
zowel de US Patent and Trademark Office en de critici voorbij aan de meer fundamentele vraag: kunnen DNA-sequenties per se überhaupt wel voorwerp van octrooi zijn?
Een van de fundamentele bezwaren tegen de octrooieerbaarheid van het menselijk
genoom volgt niet direct uit de octrooiwet maar volgt uit de oplossingen die in het
verleden zijn geopperd om soortgelijke pogingen om het menselijk erfgoed te naasten
tegen te gaan, zoals de toe-eigening van de vrije zee (Grotius’ Mare Liberum) en de
mineralen op de bodem van de diepe oceaan (Pardo’s Common Heritage of Mankind).
Op basis van deze historische analogieën hebben de Verenigde Naties de verklaring
van UNESCO dat het humane genoom het erfgoed van de mensheid is, bekrachtigd.
Voor wat betreft de exploitatie van dit erfgoed bepaalt de Verklaring (i) dat het menselijk genoom, in zijn natuurlijke staat niet mag worden gebruikt om winst te maken
en (ii) dat de voordelen van onderzoek op het genoom beschikbaar moeten worden
gesteld aan iedereen. Hiermee echter, roept de Verklaring drie nieuwe, onderling gerelateerde vragen op.
I. Het verbod op winst maken is geclausuleerd door de woorden ‘in zijn natuurlijke
staat’. Aangezien in die woorden de af bakening van het winstverbod ligt, is de betekenis daarvan cruciaal. Maar wat betekenen de woorden ‘in zijn natuurlijke staat’
precies? Opvallend genoeg verzuimt de Verklaring zelf hier het antwoord op te geven,
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maar verwijst zij ter zake naar de octrooiwetten. De octrooiwetten waar de Verklaring
naar verwijst maken een onderscheid tussen products of nature en products of man.
In de zaak over een gemodificeerd micro-organisme heeft het Amerikaans Hooggerechtshof bepaald dat anything under the sun made by man is patentable. Echter, ten
aanzien van de octrooieerbaarheid van DNA-sequenties heeft dit hof zich nog niet
uitgelaten. In het bijzonder is het de vraag hoe die uitspraak zich verhoudt tot de doctrine dat products of nature niet octrooieerbaar zijn. Immers, ook als zij geïsoleerd en
gepurificeerd zijn, door toedoen van de mens, blijven de DNA-sequenties nog altijd
doen wat zij in de natuur ook doen. In de lagere Amerikaanse rechtspraak wordt inmiddels aangenomen dat geïsoleerde en gepurificeerde DNA sequenties voorwerp van
octrooi kunnen zijn. Door naar deze wetten en deze jurisprudentie te verwijzen lijkt is
de reikwijdte van het VN Verklaring derhalve beperkt tot die sequenties die niet zijn
geïsoleerd en gepurificeerd.
II. Aan het verbod op winst ligt, impliciet, de gedachte ten grondslag dat een gemeenschappelijk erfgoed geen onderwerp kan zijn van op winst gerichte activiteiten
en private toe-eigening uitsluit. Of, om de vraag in de woorden van Grotius te stellen, is een gemeenschappelijk erfgoed (i) een res omnium communis, ongeschikt voor
toe-eigening en uitsluitend exploiteerbaar door de erfgenamen gezamelijk, of (ii) een
res nullius, vatbaar voor exploitatie door de individuele erfgenamen op basis van het
principe: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’? In de Mare Liberum betoogt Grotius
dat een res omnium communis in principe geen voorwerp van private exploitatie kan
zijn. Dit principe is echter niet absoluut. Hoewel sommige zaken die door de natuur
zijn geschapen voor gebruik door de hele mensheid, eigendom van iedereen blijven,
kunnen onderdelen van zo’n gemeengoed, door iemands inspanning of bewerking,
van die persoon worden. Een van de rechtvaardigingen die Grotius hiervoor geeft is
dat het toestaan van private exploitatie de belangen van de mensheid het beste dient .

Grotius verbindt echter wel twee voorwaarden aan de mogelijkheid van een dergelijke private exploitatie. Ten eerste, een dergelijke toe-eigening mag geen inbreuk

maken op het gemeenschappelijk gebruik van het betreffende goed. Ten tweede, in
geval van een noodsituatie, bijv. een hongersnood, kunnen zaken die geprivatiseerd
waren weer gemeengoed van de gemeenschap worden. Passen we Mare Liberum toe

op de pogingen het menselijk genoom te octrooieren, dan blijkt dat de status van
res omnium niet per se een blokkade is voor private exploitatie van bepaalde delen daarvan. Maar dan wel onder de voorwaarde dat een dergelijke toe-eigening
het gemeenschappelijk gebruik niet belemmert en dat geprivatiseerde onderdelen
weer commuun worden in geval van een noodsituatie.

III. De lakmoesproef is natuurlijk of, en zo ja hoe een Erfgoed der Mensheid in de
praktijk kan worden geëxploiteerd. De Verklaring bepaalt dat landen daartoe een
raamwerk moeten opzetten, in internationale samenwerking met ontwikkelingslanden, zonder evenwel de structuur voor een dergelijk raamwerk te specificeren. Een
aantal schrijvers heeft daartoe de oprichting van een ‘global genome trust’ bepleit. De
US National Research Council, bijvoorbeeld, heeft voorgesteld dat de belangen van
donoren van menselijk DNA, verzameld van alle bevolkingsgroepen over de hele wereld zouden kunnen worden behartigd door een internationale organisatie, als trustee
voor alle ge-sampelde groepen. Is dit voorstel uitvoerbaar? Voor het antwoord op die
vraag werd bekeken in hoeverre het ultieme voorbeeld van een exploitatie-regime voor
een Erfgoed der Mensheid, Pardo’s Common Heritage of Mankind of the Deep Seabed
Resources, in de praktijk functioneert. De lessons learned van Pardo’s model zijn evident, als de lezer zich zou voorstellen hoe het zou zijn als het systeem dat is opgezet
bij de Convention for the Law on the Seas voor de exploitatie van de hulpbronnen op de
bodem van de oceaan, mutatis mutandis, zou worden toegepast op de exploitatie van
het menselijk genoom. Nog afgezien van de gelaagdheid van de Convention, het aantal
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bepalingen en hun absurde gedetailleerdheid, zelfs in de gewijzigde vorm van de 1994
Amendment Agreement, moet bedacht worden dat het meer dan 25 jaar heeft geduurd
om de onderhandelingen over het systeem af te ronden. Geheel los van de vraag of een
Erfgoed collectivistisch of privaat geëxploiteerd zou moeten worden, staat vast dat de
directe en indirecte belanghebbenden bij toegepast genoomonderzoek (patiënten, familieleden, onderzoekers, bedrijven) zo lang niet kunnen en zullen wachten, alvorens
resultaten van onderzoek om te zetten in concrete toepassingen. Voor wat betreft de
exploitatie van het menselijk genoom en het delen van de benefits van het onderzoek in
de vorm van een wereldwijde, op collectivistische leest geschoeide trust, is de les van
Pardo dat een dergelijk opzet een hachelijke onderneming is.
DNA als Intellectueel Eigendom
Wie is eigenaar van de DNA-sequentie databank? Halverwege de voltooiing van het
Human Genome Project werd het publiek gefinancierde internationale consortium
geconfronteerd met een privaat gefinancierde concurrent: Celera. Anders dan het
publiek-charitatief gefinancierde consortium zette Celera de door haar gegenereerde
data niet op het internet en dreigde zij zich deze data toe te eigenen door uitsluitend
toegang te verlenen tegen betaling, nadat Celera de gelegenheid had gehad om octrooiaanvragen in te dienen. De daarop volgende race tussen beide partijen om als
eerste het menselijk genoom in kaart te brengen leidde tot een furieus debat over
de octrooieerbaarheid van ruwe sequentie data. Door te focussen op de octrooieerbaarheid zagen partijen en commentatoren evenwel over het hoofd dat de data ook
zouden kunnen vallen onder de bescherming van het recent geïntroduceerde Europese databankenrecht. Analyse van zowel het databankenrecht als de DNA-sequentie
databanken leert dat de producent van dergelijke databanken (zowel publieke producenten als bijvoorbeeld Celera en andere bedrijven in de biological database industry)
inderdaad de bescherming van het databankenrecht zou kunnen toekomen. Echter,
gegeven het aantal databanken en hun structuur ontstaat al snel een proliferatie van
gefragmenteerde databankrechten. Deze proliferatie wordt nog versterkt door het feit
dat de databanken geen statische eenheid zijn maar voortdurend worden aangevuld
met nieuwe data, met alle nieuwe aanspraken van dien. Een oplossing voor deze proliferatie kan zijn het sluiten van overeenkomsten over het delen van de rechten. Gelet
op het aantal rechthebbenden en de veelvormigheid van de betreffende databanken,
zullen deze afspraken waarschijnlijk dermate gedetailleerd dat zij verder onderzoek
kunnen blokkeren. Een oplossing hiervoor zou kunnen zijn de vorming van een pool
waarin alle rechthebbenden hun aanspraken op de databank onderbrengen. Door
middel van een clearance system zou dan een databankrechthebbende organisatie,
namens degene wiens data zijn gebruikt de bijbehorende vergoeding kunnen innen.
DNA als Nationaal Eigendom
Wie is eigenaar van de Nationale Biobank? In 1998, nam het IJslandse Parlement de
Wet op de Gecentraliseerde Gezondheidssector Databank aan. Deze wet maakte het
mogelijk dat de overheid een exclusieve vergunning zou geven aan één onderneming
om een Gecentraliseerde Gezondheidssector Databank (GGD) aan te leggen. Krachtens de wet zou de vergunninghouder toestemming krijgen om de medische dossiers
van de volledige IJslandse bevolking te verzamelen en deze te linken met hun genealogische en genetische data. Het IJslandse initiatief heeft een aantal lokale, regionale,
nationale en internationale navolgers gekregen, zoals de Estlandse Gene Bank en de
Engelse Biobank. Het doel van dergelijke biobanken is om grootschalige verzamelingen aan te leggen van biologische materiaal en deze te linken met genealogische,
medische, gezondheid, milieu en life-style data. Met de resulterende databank zou
onderzoek kunnen worden gefaciliteerd naar de nature and nurture van veel voorkoEigendom van DNA
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mende complexe aandoeningen, het aanslaan van medicamenteuze behandelingen en
de interacties tussen genetische status en omgeving. De opzet van het IJslandse model
door middel van een exclusieve vergunning aan een private onderneming, die kort
na de toekenning van de vergunning naar de beurs werd gebracht, roept de vraag of
dergelijke nationale collecties nationaal of privaat eigendom zijn.
Analyse van de drie meest gevorderde nationale biobanken (IJsland, Estland en de
UK) leert dat deze banken ieder op een eigen manier worden gefinancierd: privaat
(IJsland), publiek-privaat (Estland) en publiek-charitatief (Engeland). Tegenstanders
van privatisering stellen dat, naar hun aard, medische dossiers en genetische gegevens
niet vatbaar zijn voor private toe-eigening, dan wel dat een verzameling van dergelijke
data, die zijn aangelegd op kosten van de samenleving (belasting- en premiebetalers),
een pre-competitieve, een nationale informatiebron zouden moeten vormen. Voorstanders van privatisering stellen daar tegenover dat een licentie zoals in het leven
geroepen door de IJslandse wetgeving, geen exclusieve rechten geeft op bestaande of
toekomstige gezondheids- of genetische data, maar slechts het recht om een nieuwe
databank op te richten en te beheren, voor eigen rekening en risico van de betreffende
onderneming. Als noch IJsland noch Estland of welk ander land dan ook, in staat of
bereid is om de aanleg en het onderhoud van een dergelijke bank publiek te financieren, zal geen enkele private onderneming dat doen zonder enige mate van exclusiviteit
te worden gegund. Aangezien de verzamelde informatie, los van de wijze waarop de
verzameling is gefinancierd, commerciële waarde zal hebben, zal op enig moment,
gelegen tussen de extremen van fundamenteel onderzoek en commerciële toepassing,
privatisering mogelijk moeten zijn om de prikkels te genereren zonder welke nieuwe
diagnostica, medicijnen of therapieën niet geproduceerd zullen worden. Bovendien
is de privatisering van biobanken niet noodzakelijkerwijs absoluut. De privatisering
van de IJslandse GGD is beperkt in de zin dat de vergunning tijdelijk is, de overheid
een bepaald belang houdt in de GGD, de exploitatie onderworpen is aan fijnmazig
net van voorwaarden en beperkingen en onder staatstoezicht staat. Bovendien betaalt
de vergunninghouder een bepaald percentage aan benefit-sharing aan de IJslandse
overheid in de vorm van een royalty en bepaalt de overeenkomst bij de vergunning
dat de complete GGD, inclusief alle benodigde software, onder bepaalde condities na
ommekomst van de vergunningstermijn aan de staat vervalt. Daartegenover staat dat
het pretense publieke karakter van de publiek-private Estlandse Gene Bank beperkt
is. Wel beschouwd heeft de Estlandse Staat alleen de juridische eigendom, terwijl
de economische eigendom, althans in de oorspronkelijke opzet, toeviel aan Egeen,
het bedrijf dat het leeuwendeel van de financiering voor zijn rekening zou nemen.
Alleen de UK Biobank is publiek en zelfs dit model staat toe dat op enig moment de
onderzoeksresultaten vercommercialiseerd worden. Kortom, private eigendom – mits
geclausuleerd – van nationale collecties van bloed, genen en data is mogelijk, daar het
onderscheid publiek-privaat in de praktijk eerder gradueel dan substantieel lijkt.
DNA als Persoonlijk Eigendom
Bloed en genen: onvervreemdbaar de uwe? Rechters en wetgevers staan van oudsher
afwijzend tegenover pleidooien om een eigendomsrecht in menselijk lichaamsmateriaal te erkennen. Zo ontzegde in 1990 het Californische Hooggerechtshof leukemiepatient John Moore een eigendomsrecht in de cel-lijn die zijn dokter had gekweekt uit
zijn verwijderde milt. Recentelijk evenwel bepleiten patiënten en donoren wederom
de commodificatie van hun bloed en weefsel. Hun argument is dat het traditionele
vereiste van informed consent hun positie onvoldoende beschermt. Dat vereiste is namelijk in wezen een negatief recht dat de rechthebbende slechts twee opties geeft: of
helemaal niet meedoen of helemaal wel. Door donoren een eigendomsrecht in hun
lichaamsmateriaal toe te kennen, zo is de gedachte, kunnen zij als eigenaren continue
controle blijven uitoefenen, ook na donatie. Daarvoor is echter wel vereist dat dit eiEigendom van DNA
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gendomsrecht ‘onvervreemdbaar’ is. Een dergelijk eigendomsrecht is tevens de juridische grondslag voor het kunnen claimen van een aandeel in de winst die mogelijk met
de resultaten van het onderzoek op hun materiaal kan worden geboekt.
In de context van bepaalde specifieke patiëntengroepen kan erkenning van een persoonlijk eigendomsrecht in hun lichaamsmateriaal een probaat middel zijn, aangezien
een dergelijk recht voor hen de juridische hef boom biedt om de voorwaarden vast
stellen op basis waarvan onderzoekers met dit materiaal aan de slag mogen en moeten
(!) gaan. Echter, bij algemene biobanken is er een complicatie verbonden aan het toekennen van eigendomsrechten in lichaamsmateriaal. Algemene biobanken bevatten
zó veel materiaal dat gebruikt kan worden voor zoveel doeleinden, dat het onbeperkt
uitoefenen van persoonlijke eigendomsrechten door de donoren van dat materiaal
zal leiden tot een proliferatie van rechten. Een dergelijke proliferatie van rechten zal
de oprichting van de novo biobanken onmogelijk kunnen maken c.q. het gebruik van
bestaande collecties kunnen belemmeren. Het erkennen van een onvervreemdbaar
eigendomsrecht kan aldus leiden tot een zogeheten ‘Anti-Commons’. Een Anti-Commons is een situatie waarin iemand een of meer eigenaarbevoegdheden in een goed
houdt en een tweede eigenaar dezelfde of een andere essentiële eigenaarbevoegdheid
in het goed enzovoorts, zonder dat er een hiërarchie is tussen deze bevoegdheden en
zonder dat er duidelijke regels zijn voor het oplossen van deze conf licterende aanspraken. De tragiek van een dergelijke Anti-Commons is dat rationele individuen, ieder
voor zich handelend, gezamenlijk de waarde van het goed ondermijnen doordat het
slechts suboptimaal gebruikt kan worden. Ten einde een tragische Anti-Commons te
vermijden zou in wetgeving moeten worden vastgelegd dat het eigendomsrecht in afgenomen lichaamsmateriaal in beginsel toekomt aan de instelling die het rechtmatig
(bijvoorbeeld in het kader van een medische behandeling of diagnostiek) heeft verkregen, opgeslagen en/of bewerkt. Aldus is de kans dat donoren en hun nazaten ooit de
vruchten kunnen plukken van het onderzoek op ‘hun’ materiaal wellicht groter dan
wanneer hen een onvervreemdbaar persoonlijk eigendomsrecht op hun materiaal zou
toekomen.
DNA als Academisch Eigendom
Wie is eigenaar van de academische verzameling van bloed, genen en data? Degenen
die ons bloed, genen en data verzamelen zijn doorgaans academische onderzoekers.
Toegang tot en het linken van hun collecties wordt gezien als essentieel voor het kunnen realiseren van het volledige potentieel van de levenswetenschappen. Onvoorwaardelijke toegang tot academische onderzoeksdata, echter, staat haaks op het primaire
belang van elke wetenschapper om de eerste te zijn om een ontdekking te publiceren.
Dit klassieke dilemma speelt met name bij data-driven biomedisch onderzoek, waar
data-kwantiteit een kwaliteit op zichzelf is geworden, waar snelheid cruciaal is en patiënten niet kunnen en niet zullen wachten. Daar staat tegenover dat unieke dataverzamelingen tegenwoordig de life-line zijn van een onderzoeker, in de zin dat deze haar
en haar onderzoeksgroep indicaties geven voor nieuw onderzoek, nieuwe publicaties,
nieuwe subsidies en nieuwe octrooiaanvragen. Welke data zijn van haar? Is ze verplicht om academische concullega’s toegang te verschaffen tot haar onderzoeksdata?
Waarom? Welke data? Zonder of met voorwaarden?
Het dilemma noopt tot nader onderzoek van het Principe, de Praktijk en het Recht
inzake toegankelijkheid voor academische onderzoekers tot ongepubliceerde onderzoeksdata. Het onderzoek heeft mede omvat een wereldwijde en een Nederlandse
web-survey onder biomedische onderzoekers over de toegankelijkheid van ‘hun’ onderzoeksdata. Er is een groot aantal argumenten aan te voeren om de Vier Geboden
van Merton voor het bedrijven van wetenschap: Universalism, Disinterestedness, Organised Skepticism en Communism, uit te breiden met de formulering van een vijfde
gebod: onvoorwaardelijke toegang tot ongepubliceerde data. Daar staan tegenover een
Eigendom van DNA
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aantal praktische bezwaren en juridisch overwegingen die pleiten voor een geclausuleerde toegang. Het recht, in het bijzonder het databankenrecht, zou deze patstelling idealiter moeten doorbreken door aan te wijzen wie zich eigenaar mag noemen
van een academische databank. Het databankenrecht blijkt evenwel niet toegesneden
op dit soort verzamelingen en draagt eerder bij aan de onzekerheid over wie zich
rechthebbende mag noemen. De conclusie is dan ook dat de twee tegenovergestelde
belangen – onvoorwaardelijke toegang vs. legitieme beperkingen – bij gebrek aan een
eenduidige allocatie van eigendomsaanspraken door de wet, moeten worden verenigd
door de formulering van een datadelingsbeleid voor academische biomedische collecties. Bij wijze van aanzet voor de formulering van een dergelijk beleid worden de
belangrijkste elementen daarvan geïnventariseerd.
DNA als Belastbaar Eigendom
Wie is eigenaar van uw ziekte? De commodificatie van biologisch materiaal lijdt aan
een dubbele moraal. Terwijl het (intellectueel) eigendomsrecht het onderzoekers mogelijk maakt om hun bijdragen aan de gezamenlijke wetenschapsonderneming te kapitaliseren, onthoudt het degenen die om niet hun materiaal afstaan een recht op een
vergoeding voor hun bijdragen. Het recht staat toe dat onderzoekers zich biologisch
materiaal van patiënten en donoren toe-eigenen zonder dat het hen de verplichting
oplegt om patiënten en donoren op een rechtvaardige wijze in de eventuele winsten te
laten delen of om aan hen een benefit terug te geven dat zij zich kunnen veroorloven
(Moore’s law). Om deze onrechtvaardigheid en het probleem van de benefit-sharing te
redresseren is een aantal voorstellen gedaan om het bestaande eigendomsrecht aan
te passen. Nadere analyse leert dat geen van die voorstellen zonder problemen is. Een
alternatieve oplossing zonder die bezwaren zou kunnen zijn de invoering van een
zogeheten Weefsel-Belasting of Tissue Tax. De gedachte achter de belasting is simpel.
Onderzoek op om niet gedoneerd weefsel kan resulteren in winst. Deze winst is belastbaar en de belastingopbrengsten worden verdeeld over de gemeenschap, onderworpen
aan democratische controle. Een dergelijke belasting heeft als voordeel dat zij slechts
wordt geheven indien er daadwerkelijk met om niet gedoneerd weefsel een winst wordt
behaald. Bovendien komt de opbrengst ten goede aan de gehele gemeenschap en niet
slechts aan een aantal individuele donoren. De belasting zou gemodelleerd kunnen
worden naar het huidige Staatswinstaandeel. Dat is een belasting die de Nederlandse
overheid heft van houders van een concessie tot exploitatie van delfstoffen.
Deze bijdrage is gebaseerd op het proefschrift van de auteur: Property rights in blood, genes and data:
naturally yours? (Martinus Nijhoff/Brill, 2005; www.brill.nl).
E-mail-adres van de auteur: jabovenberg@xs4all.nl
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Tien minuten duurde het in 1987, voordat de eerste door mij naar de Verenigde Staten
verstuurde e-mail op zijn bestemming aankwam. Live kon je op je computerscherm
zien waar de boodschap zich bevond: eerst bij SAR A in Amsterdam, even later bij een
Italiaans lab, dan op een Amerikaanse militaire basis en tenslotte bij Cornell University. Voor mijn promotie-onderzoek was ik daar geweest en met e-mail discussieerden
we nu over de meetresultaten. Het was echter nog niet mogelijk het manuscript als
e-mail attachment te versturen. Met het geprinte artikel ging ik naar het hoofdpostkantoor van Utrecht, waar een van de weinige fax-apparaten stond in die tijd. Daar betaalde ik 200 gulden voor het versturen van 20 pagina’s. Twee jaar later werkte ik zelf in
Amerika, bij AT&T Bell Laboratories. Een telefoontje met Nederland kostte een dollar
per minuut. Kortom, de wereld was in de jaren 1980 kleiner geworden door het toegenomen reisgemak, maar onze communicatiemogelijkheden waren nog steeds beperkt.
Met het leggen van de eerste 6000 km lange glasvezelverbinding tussen Europa en
Amerika in 1988 trad er een fundamentele verandering op in de communicatiemogelijkheden. De technologie hiervoor hebben we te danken aan een inzicht van Charles
Kao, die dit jaar de helft van de Nobelprijs voor Natuurkunde in ontvangst nam. Het
Nobelcomité stelt dat Kao de prijs krijgt voor ‘groundbreaking achievements concerning
the transmission of light in fibers for optical communication’.
Charles Kao werd in 1933 geboren in Shanghai, studeerde in 1957 af als elektrisch
ingenieur in Londen en promoveerde daar in 1965. Samen met zijn student Hockham
deed hij theoretisch onderzoek naar de voortplanting van licht in glasvezels. In tegenstelling tot veel van hun collega’s richtten zij zich niet puur op de lichtvoortplanting in
(complexe) glasvezelgeometriëen, naar namen ze ook nadrukkelijk de materiaaleigenschappen van het glas in beschouwing. Voorplantingsverliezen in het beste glas van
die tijd bedroegen zo’n 10 dB/m en Kao realiseerde zich dat baanbrekende toepassingen in de telecommunicatie in het verschiet lagen als dit kon worden teruggebracht
tot 0,01 dB/m. Op een congres in Londen presenteerde hij zijn werk in 1966 en maakte
het visionaire statement [1]: ‘…a fibre of glassy material constructed in a cladded structure [...] represents a possible practical optical waveguide with important potential as a
new form of communication medium […] Compared with existing coaxial-cable and radio
systems, this form of waveguide has a larger information capacity and possible advantages
in basic material cost.’
Die uitspraak was op dat moment zeker niet triviaal. In die tijd was er simpelweg geen
glas beschikbaar met de vereiste transparantie en er waren geen voldoende gevoelige
spectroscopische technieken om de oorzaak van absorptieverliezen te bestuderen. Het
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was zelfs niet bekend of de absorptieverliezen lineair schaalden met de concentratie
van onzuiverheden. Ook bestonden er geen ultraschone fabricagetechnieken voor glas.
Sodalime glas, makkelijk vanwege het lage smeltpunt, bevatte vanuit de smeltkroes
altijd metaalonzuiverheden, welke voor optische absorptie zorgden. Kao en zijn medewerkers maakten een systematische studie van de absorptie in diverse soorten glas
en in een serie publicaties in 1968-1969 lieten zij zien dat het in principe mogelijk was
met puur silica (SiO2) de vereiste transparantie te halen.

Figuur 1. Typisch optisch absorptiespectrum van silica glasvezel.
De eerste glasvezelnetwerken werkten bij 850 nm, het dispersieminimum is bij 1,3 μm en
het transmissieminimum bij 1,55 μm.
Figuur 1 laat de absorptiecoefficiënt van silica-glas als functie van de golf lengte zien.
Deze generieke figuur, uit Kao’s latere standaardboek [2], laat zien hoe de verliezen
voor kortere golf lengte toenemen (met λ-4) door Rayleigh-verstrooiing aan kleine variaties in de brekingsindex van het glas. In het infrarood domineren moleculaire absorpties in het glas. De pieken rond 1,2-1,4 μm zijn het gevolg van absorptieresonanties van
OH, dat door een kleine hoeveelheid water altijd in glas aanwezig is. Zoals de grafiek
laat zien is het golf lengtegebied rond 1,55 μm het optimum, met een verlies van slechts
0,1-0,2 dB/km. De grafiek van figuur 1 bepaalt dat de standaardgolf lengte voor glasvezelcommunicatie nu rond 1.5 μm ligt.
Het werk van Kao inspireerde velen tot onderzoek naar nieuwe glassoorten en nieuwe
methodes voor de vervaardiging van glasvezels. Kao en zijn student bereikten hun
eerste doel van 0,02 dB/m met een kort stuk vezel dat was getrokken uit een verwarmde ‘preform’. Hiervoor waren speciale hoge-temperatuurovens nodig die werkten met
hoogfrequente verhitting of verwarming via gasbranders. Dit gaf weer problemen met
vervuiling en deze productievorm bleek ook niet praktisch voor massaproductie. Een
doorbraak kwam toen men overging op het gebruik van chemical vapor deposition
(CVD), waarbij de glasvormende elementen (SiCl4, GeCl4) vanuit de dampfase werden
gecondenseerd tot een preform, waaruit vervolgens de fiber werd getrokken. Omdat de
metaaloxides een hoge dampspanning hebben, blijven deze verontreinigingen in het
CVD groeiproces achterwege.
Terugkijkend kunnen we stellen dat Kao een belangrijke rol heeft gespeeld bij het in
Nobelprijs Natuurkunde 2009 voor glasvezelcommunicatie
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gang zetten van deze ontwikkeling; hij was daarbij volgens het Nobelcomité ook een
goede communicator van zijn werk. Belangrijke doorbraken kwamen vervolgens bij bedrijven zoals Corning Glass Works, dat vier jaar na Kao’s publicatie voor het eerst een
glasvezel met een lengte van 1 km fabriceerde. Een paar jaar later waren de verliezen
teruggebracht tot 0,004 dB/m. Daaropvolgend werd de ontwikkeling van glasvezels
ook een interessant materiaal-fysisch probleem, omdat nu dispersie de beperkende
factor werd. Lichtsignalen met een verschillende golf lengte dan wel een verschillend
mode-profiel in de glasvezel hebben ook een verschillende voortplantingssnelheid,
hetgeen in een communicatienetwerk ongewenst is. De ontwikkeling van single-mode
vezels en het verder ontwikkelen van de materiaalcompositie tot dispersieloos glas
losten deze problemen grotendeels op.
Daarnaast was ook de ontwikkeling van de laser in de jaren 1960 en 70 van groot
belang. Met de halfgeleiderlaser (Nobelprijs 2000 voor Alferov and Kremer) was het
voor het eerst mogelijk de lasergolf lengte te ontwerpen via de keuze van de juiste materiaalcompositie. Dit lukte eerst in het zichtbaar licht, en later ook in het infrarood
(InGaAsP laser bij 1,55 μm). Daarnaast speelde de ontwikkeling van de glasvezelversterker een essentiële rol. Deze versterker bestaat uit een enkele tientallen meters lange
single-mode glasvezel die is gedoteerd met erbium ionen, die een optische overgang
hebben rond 1,55 μm [3]. In de lange-afstand glasvezelverbinding is om de ∼100 km
zo’n erbium-versterker aangebracht, die met een halfgeleiderlaser wordt gepompt, en
die het signaal dus volledig optisch versterkt. Onderzoekers bij AT&T Bell Labs hebben in de jaren 1980 een grote bijdrage aan de ontwikkeling van de glasvezelversterker
geleverd, maar zij waren niet de enigen en het is voor het Nobelcomité waarschijnlijk
moeilijk geweest om de ‘uitvinder’ van de erbiumversterker te identificeren. Zonder
deze versterkers was er nu geen ultra-snel internet geweest.
We moeten ons realiseren hoe enorm groot de bandbreedte van een enkele glasvezel
is. De frequentiebandbreedte rond het minimum (figuur 1) komt overeen met ongeveer
10 THz, ruim 1000 keer sneller dan de processorfrequentie van een PC. Een simpel
sommetje leert dat de informatiestroom van alle telefoongesprekken die op een willekeurig moment op aarde worden gevoerd door één glasvezel zouden kunnen worden
getransporteerd. Dat wordt bereikt met ‘wavelength division multiplexing’ ofwel de
lichtsignalen van rond de 128 lasers met iets verschillende golf lengte, ieder gemoduleerd met ongeveer 40 GHz, worden tegelijkertijd door één glasvezel getransporteerd.
Kao eindigt de inleiding van zijn boek [2] met de woorden: ‘A communication revolution
in the making’. Dat heeft hij toen goed voorzien. Tegenwoordig vinden we het vanzelfsprekend: Gbit internet op ons werk, 100 MHz fiber internet thuis en internationaal
bellen zonder dat het iets kost. Het volgende probleem dient zich nu echter wel aan.
Die enorme datastromen moeten worden verwerkt en dat gebeurt op dit moment uiteraard met elektronische schakelingen. Onlangs kwam het nieuwe Gbit glasvezelnetwerk
in het nieuwe gebouw van AMOLF in gebruik. Je zou denken dat mijn e-mail nu
razendsnel aankomt, maar nee, het duurt soms minuten voordat het van de server op
mijn PC is beland. De elektronica en de software zijn de bottleneck geworden. Datastromen zijn soms zo groot dat ze eerst gebufferd moeten worden en daarna pas weer
hun weg kunnen vervolgen.
De nieuwe wetenschappelijke en technologische uitdaging in de vooruitgang van de
communicatietechnologie zit dus in het slim integreren van optica en elektronica [4].
Het probleem daarbij is dat de lengteschalen van deze twee technieken totaal verschillend zijn. In de geïntegreerde optica zijn de kleinst mogelijke dimensies van optische
componenten beperkt tot enkele honderden nanometers als gevolg van de diffractielimiet, terwijl het gate oxide van een MOS transistor maar een paar nanometer dik is.
Een oplossing wordt geboden door een nieuwe technologie, genaamd de plasmonoptica, waarin licht zich voortplant langs dunne metalen draadjes en waarmee de
dispersie zo wordt ontworpen dat het licht tot enkele tientallen nanometers wordt
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Figuur 2. Boven: in een puntvormige structuur
van zilver wordt licht geconcentreerd tot
een lengteschaal kleiner dan 100 nm. [6]
Het licht plant zich voort in de vorm van
oppervlakteplasmonen: elektromagnetische
golven die zich voortplanten aan het oppervlak
van het metaal. Rechts: een elektrische bron
van oppervlakteplasmonen. In deze structuur
worden plasmonen opgewekt die zich vervolgens
voortplanten tussen twee metaalfilms. Hiermee
worden optica en elektronica geïntegreerd. [7]

samengedrukt [5-7]. Figuur 2 geeft een schematische weergave van structuren waarmee
licht kan worden geconcentreerd tot een lengteschaal kleiner dan 100 nm.
De nieuwe ontwikkeling op het gebied van de optica betreft ‘metamaterialen’, materialen waarvan de optische eigenschappen worden bepaald door een bijzondere materiaalsamenstelling waarin structuren zijn aangebracht met een lengteschaal kleiner dan
de golf lengte van het licht. Met dergelijke materialen wordt het mogelijk de brekingsindex, die in ‘normale’ materialen tussen 1 en 4 ligt, over een veel groter bereik te veranderen. Zo hebben wij recent een materiaal voorgesteld dat een brekingsindex heeft
die negatief is voor blauw licht.[8] In zo’n materiaal lopen de lichtgolven ‘achteruit’ en
breekt het licht aan een grensvlak de ‘verkeerde’ kant op. Met zulke materialen wordt
het mogelijk bijzondere lenzen te maken met extreem hoge resolutie. Ook kunnen
zogenaamde ‘onzichtbaarheidsmantels’ worden geconstrueerd waarmee voorwerpen
onzichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook kunnen met metamaterialen nieuwe types
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Figuur 3. Schematische weergave van een optisch metamateriaal opgebouwd uit een
rooster van cilindervormige kanaaltjes in een metaalfilm. De diameter van de buisjes is
ongeveer 100 nm. Dit materiaal heeft een negatieve brekingsindex voor blauw licht [9].
zonnecellen worden gemaakt. [9] Er is nog veel experimenteel onderzoek nodig om
deze toepassingen te verwezenlijken.
Kao heeft de wereld op het spoor van de optische communicatie gezet. Zijn uitdaging
was glasvezels transparant te maken, eerst op de schaal van een meter, later op die
van 100 km. De uitdaging van vandaag is om optische processen te realiseren op de
nanometerschaal. Is dat succesvol, dan kunnen opto-elektronische schakelingen met
een bandbreedte van 10 THz worden gerealiseerd.
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Naschrift van de redactie:
Het Charge Coupled Device (CCD)
Aan het slot van zijn lezing ging prof. Polman nog in op de andere prijswinnaars. De
tweede helft van de Nobelprijs Natuurkunde 2009 werd toegekend aan Willard S.
Boyle en George E. Smith voor hun vinding van het Charged Coupled Device (CCD) in
1969. Zij waren toen werkzaam aan de hierboven al genoemde Bell Telephone Laboratories in Murray Hill (New Jersey). Boyle en Smith combineerden twee technologieën,
namelijk die van het magnetic bubble memory en die van de silicon diode camera. Ook
gebruikten zij de eigenschappen van de complementary metal oxide semiconductor
(CMOS).
Een CCD bestaat uit een tweedimensionale array van pixels, die licht omzetten in
elektrische lading. Iedere pixel is op te vatten als een groepje condensatoren, waarin
lading is opgeslagen. Voor het uitlezen van de array worden digitale pulsen gebruikt.
CCD’s worden wijd en zijd gebruikt als beeldopnemers in de wetenschap en in het
dagelijks leven. Zij zijn onderdeel van zowel de digitale fotocamera als van de Hubble
ruimtetelescoop, terwijl ze ook worden ingezet in de industrie voor productcontrole.
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