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Voorwoord
Met gepaste trots presenteert het bestuur voor
de tweede keer een jaarboek dat in eigen beheer
is opgemaakt en volledig in kleur is gedrukt. De
positieve reacties op de vorige uitgave waren een
stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.
Daarbij is het streven opgepakt om het jaarboek
zo snel mogelijk na afloop van het verenigingsjaar
gereed te hebben, liefst al bij de aanvang van het
nieuwe lezingenseizoen. Dat is deze keer redelijk
gelukt, maar of we daarin vaker slagen, is ook
afhankelijk van de snelheid waarmee de laatste
lezingen van het seizoen door de sprekers op schrift
zijn gesteld (zij hebben hiervoor maar een korte
periode beschikbaar) en de aanlevering van informatie die pas in de zomer bekend wordt, bijv. over
de Diligentiaprijs voor scholieren.
In dit jaarboek vindt u bijdragen van alle sprekers
van het afgelopen seizoen 2015 - 2016 en ook
het artikel van prof. M.D. de Jong van het vorige
seizoen. Zijn lezing viel aan het eind van het seizoen
waardoor zijn artikel niet tijdig gereed was.
In de manuscripten van de sprekers vindt u behalve
een neerslag van het in de lezing gepresenteerde
werk, vaak ook extra informatie, bijv. referenties en
nieuwe resultaten. De bijdrage van prof. P. Groot
(zie pag. 13) is in dit licht vermeldenswaard:
tijdens zijn lezing over zwaartekrachtgolven en de
detectie daarvan, mocht hij nog niet verklappen dat
een maand eerder de eerste detectie al had plaats
gevonden en dat het LIGO instrument dus werkte!
In het manuscript leest u er alles over.
Behalve de bijdragen van de sprekers zijn in dit jaarboek verenigingsinformatie en het jaarverslag te
vinden. Daarnaast overzichten van de Diligentiaprijs
voor scholieren, bestuursleden, excursies en lezingen van de afgelopen 30 jaar.
Op de verenigingswebsite zijn sinds kort de titels en
auteurs van alle lezingen sinds 1872 terug te vinden,
in totaal zijn het er meer dan 1600. In het overzicht
kan met zoektermen snel een spreker of een titel
gevonden worden. Om dit overzicht te maken,
zijn alle jaarboeken doorgewerkt. Daarbij viel de
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kwaliteit en soms ook curiositeit van de manuscripten op. Het werd alleszins de moeite waard geacht
om de oude jaarboeken in gescande vorm digitaal
beschikbaar te krijgen. Eén van de bestuursleden,
Peter Hoogeboom, is daarmee bezig. Het is een fors
karwei, maar inmiddels zijn er al zo'n 60 jaarboeken
van de nieuwe reeks online beschikbaar, namelijk
alle lezingen vanaf 1965. Behalve de mogelijkheid
om complete jaarboeken te downloaden, zijn de
bijdragen in deze boeken ook via de sprekerslijst
toegankelijk. We hopen in de toekomst dit bestand
uit te breiden, in ieder geval met de resterende jaarboeken van de nieuwe reeks, die is gestart in 1922.
Onderaan deze pagina ziet u een foto van het
bestuur. Per 1 mei heeft Hette Weijma zich teruggetrokken. Wij willen hem op deze plaats nog eens
hartelijk bedanken voor zijn enorme inzet, o.a. voor
het jaarboek, sprekersselectie en inrichting vitrines.
Er is nog geen opvolger, maar wel heeft het bestuur
een zeer kundig adviseur kunnen aantrekken in de
persoon van Margriet van der Heijden. Haar kennis
van de wetenschappelijke wereld en de media is
waardevol voor Diligentia.
Het bestuur

v.l.n.r.: Peter Hoogeboom, Hette Weijma, Jan
Andringa, Peter Sterk, Anton Kalff, Marie-José
Blankwater, Koen Kuijken, Joost Vogtländer.
foto sept 2015

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

Inhoud
1.

Artikelen behorende bij de lezingen

vakgebied* datum

titel en spreker

			
1.1 G 21/09/15

KENNISMAKINGSLEZING
Prof.dr. S.M. de Jong, Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen	 5

			
1.2 S 05/10/15

JONG DILIGENTIA LEZING
Prof.dr. P. Groot, Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie	 13

			
1.3 B 19/10/15
			
1.4 A 02/11/15
1.5 M 16/11/15
1.6 S 30/11/15
1.7 B 14/12/15
1.8 G 04/01/16
			
1.9 T 18/01/16
1.10 B 01/02/16
1.11 M 15/02/16
1.12 N 29/02/16
			
1.13 S 14/03/16
			
1.14 M 04/04/16

REGULIERE LEZINGEN
Prof.dr.ir. E.J.G. Peterman, Een frisse blik op biologische processen door	 25
fluorescentie aan individuele moleculen
Prof.dr. H.J.J. Jonker, Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat	 35
Prof.dr. C.G. Figdor, Immunotherapie bij kanker	 41
Mw. prof.dr. M. Haverkorn, Het ecosysteem van onze Melkweg	 47
Dr. C.F.A. Döller, De TomTom in ons brein	 57
Prof.dr. L.G. Evers, Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid:	 67
over noord Groningen en de Krakatau
Prof.dr. S. Klous, Wij zijn ‘big data’	 75
Prof.dr. S. Otto, Kunnen we leven maken in het lab?	 81
Mw. prof.dr. M.G. Rots, Het in- en uitschakelen van genen: ‘de maakbare mens’?	 89
Prof.dr. W.J. van der Zande, Interactie tussen licht en materie: 	 99
nieuwe lichtbronnen en wat we leren van de wereld om ons heen
Dr. J.P. van der Schaar, Het vroege heelal en de status van	 109
kosmologische inflatie
Prof.dr. W.M. de Vos, ‘Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziekte	 117

		
1.15 N 18/04/16

DE NOBELPRIJS 2015 VOOR NATUURKUNDE VERKLAARD
Prof.dr. M. de Jong, Neutrino's vissen in het donker	 127

			
NAGEKOMEN MANUSCRIPT
1.16 M 20/04/15 Prof.dr. M.D. de Jong, Plotselinge wereldwijde epidemieën	 135
*) voor aanduiding vakgebieden zie pagina 155

2. Uit de vereniging
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'	 141
Jaarverslag over het seizoen 2015-2016	 143
Diligentiaprijs voor scholieren	 147
Bestuursledenlijsten van Diligentia	 151
Alfabetisch register van de voordrachten in de seizoenen 1986-1987 t/m 2015-2016	 155
Excursies en bedrijfsbezoeken in de seizoenen 1986-1987 t/m 2015-2016
163

Colofon

164

3

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

4

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.1 Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen
Prof.dr. Steven M. de Jong

Inleiding

Departement Fysische Geografie, Faculteit
Geowetenschappen, Universiteit Utrecht
www.geo.uu.nl/dejong

Met een alsmaar groeiende wereldbevolking en voor
veel mensen een stijgend welvaartsniveau wordt
de druk op onze leefomgeving groter en groter. De
mens gebruikt steeds meer ruimte om te wonen, te
reizen en te recreëren. De mens gebruikt ook steeds
meer natuurlijke hulpbronnen (water, olie, gas, hout,
metalen, mineralen). De Club van Rome beschreef al
in 1972 de relatie tussen economische groei en de
gevolgen voor het milieu op basis van prognoses
van grondstof- en voedselgebruik (Meadows et al.,
1972) en voorspelde het opraken van essentiële
grondstoffen. In de jaren 90 kwam Rees met het idee
om de druk die de mens uitoefent op zijn leefomgeving uit te drukken in de ecologische voetafdruk
(Rees, 1992). Het uitgangspunt van deze ecologische
voetafdruk is dat menselijke consumptie van water,
hout, vis, vlees en/of fossiele brandstof kan worden
uitgedrukt in een benodigd productie-oppervlak in
hectares. Een dergelijke kwantificering maakt goed
inzichtelijk dat onze consumptie veel hoger is dan
de aarde aan kan en brengt tevens de spreiding van
consumptie over de aarde in beeld, zoals bijvoorbeeld in tabel 1.
De gevolgen van de grote wereldbevolking en
het hoge welvaartsniveau zijn onder andere een
snelle ontbossing van sommige delen van de aarde,
grootschalige exploratie-activiteiten van mineralen
en fossiele grondstoffen, en verontreiniging van

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 21 september 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
–– Deze eerste lezing van het seizoen, onze
KENNISMAKINGSLEZING, is vrij toegankelijk voor
iedereen. De belangstelling was groot.

Samenvatting van de lezing:
Veel van wat we weten over het functioneren van
‘systeem aarde’, het functioneren van ecosystemen of klimaatverandering, wordt afgeleid uit
aardobservatiebeelden. Deze aardobservatietechnieken zijn in de afgelopen decennia razendsnel
ontwikkeld. Binnen de aardwetenschappen maken
we tegenwoordig gebruik van satellietbeelden,
vliegtuigbeelden en van beelden opgenomen met
drones (Unmanned Airborne Vehicles of UAVs).
Sensoren aan boord van deze platformen maken
opnamen in zichtbaar licht, in het nabij- en
midden-infrarood-, thermisch infrarood- en het
microgolfgebied. Elk spectrale gebied heeft zijn
eigen voordelen en levert ons een specifiek type
informatie over het landschap. Nabij- en middeninfrarood licht verschaft informatie over vegetatiebedekking, stress bij planten en de aanwezigheid
van mineralen in de bodem. Het microgolfgebied
levert informatie over bodemvocht en beelden in
het zichtbaar licht, opgenomen met camera’s in
UAVs, leveren bijvoorbeeld informatie over ijsstromingen en het afsmelten van gletsjers in Nepal.
Tijdens de lezing werd ingegaan op de werking
van een aantal aardobservatietechnieken en zijn
voorbeelden van het gebruik gepresenteerd.

Land / continent

Ecologische
voetafdruk ha

Wereld gemiddeld

2.7

Noord-Amerika

7.1

Europa

4.7

Afrika

1.4

Verenigde Staten

8.0

Nederland

6.2

India

0.9

Tabel 1: Enkele voorbeelden van de gemiddelde
ecologische voetafdruk per inwoner.
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bodem en water. Ook de mondiale opwarming met
als gevolg het afsmelten van de ijskappen en het
stijgen van de zeespiegel wordt deels geweten aan
de grote menselijke consumptie. Het inventariseren
en beheren van onze natuurlijke hulpbronnen voor
de toekomstige generaties en het leefbaar houden
van onze planeet vraagt dat wij het ecologische
systeem van de aarde goed kunnen waarnemen en
begrijpen: hoe functioneren verschillende ecosystemen op aarde? En wat zijn belangrijke variabelen
met invloed op systeem aarde? Aardobservatie
en ecologische procesmodellen spelen daarbij
een cruciale rol. Aardobservatie omdat het met
zijn brede scala aan technieken ons in staat stelt
om Systeem Aarde nauwkeurig waar te nemen en
ruimtelijke patronen en dynamiek van het aardoppervlak kwantitatief te karteren. Procesmodellen
omdat deze behulpzaam zijn bij het voorspellen
wat de gevolgen zullen zijn van menselijk handelen
zoals ontbossing, of het verstoken van fossiele
brandstoffen.

Concept van Aardobservatie
Als startpunt voor de aardobservatie zouden we
de lancering van de eerste weersatelliet TIROS-1
in 1960 kunnen nemen, of de lancering door de
NASA van de eerste aardobservatiesatelliet ERTS-1
(Earth Resources Technology Satellite) later aangeduid als het Landsat-programma. Aardobservatie
verwijst naar een breed scala van methoden en

technieken om het aardoppervlak waar te nemen
en te bestuderen met sensoren aan boord van satellieten, vliegtuigen en UAVs (Unmanned Airborne
Vehicles). We beperken ons hier tot sensoren, die
reflectie of emissie van elektromagnetische straling
(ems) waarnemen, radiometers vallen in de laatste
categorie. Geschikte en veel gebruikte delen van
het elektromagnetische spectrum zijn het zichtbare
licht (400-700 nm), nabij en midden infrarood (7002500 nm), thermisch infrarood (0.3-14 µm) en het
microgolfgebied (0.1-0.75 cm). Een typisch aardobservatie- (of remote sensing) systeem onderscheidt
vier componenten (figuur 1):
1. een bron van elektromagnetische straling: dit
kan de zon zijn voor reflectie in het optische
deel van het spectrum; het kan de aarde zijn in
het thermisch infrarode deel en in het passieve
microgolf gebied, of het kan een kunstmatige
bron zijn in het actieve microgolf gebied,
2. de objecten aan het aardoppervlak en stralingobject interactie,
3. de atmosfeer als het medium waar de straling
zich door verplaatst en
4. de sensor met zijn specifieke eigenschappen.
De bron van straling is vaak de zon (400-2500 nm),
maar ook de aarde zelf is een bron bij thermische waarnemingen. Aardobservatiebeelden
dienen gecorrigeerd te worden voor geometrische
verstoringen en geprojecteerd te worden in een
cartografische projectie om ze te kunnen combineren met andere data zoals topografische kaarten of
GPS punten uit een veldkartering. Een tweede correctie op aardobservatiebeelden is het converteren
van de gemeten inkomende straling (W/m2) naar
reflectie. Reflectie is het percentage door de sensor
gemeten straling ten opzichte van de inkomende
straling (van meestal de zon). Het is de meest
gebruikte grootheid in de literatuur voor aardobservatiebeelden en spectrale reflectiecurven.

Figuur 1: de vier componenten van een aardobservatie systeem: bron van elektromagnetische straling, de objecten aan het aardoppervlak, de atmosfeer en de sensor.
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Na deze beeldcorrecties is er een groot aantal
beeldverwerkingsalgoritmen beschikbaar om de
informatie in het beeld, dat wil zeggen gereflecteerde of uitgezonden elektromagnetische straling,
te vertalen in objectinformatie, zoals bijvoorbeeld
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landgebruik, vegetatiebedekking, mineraalvoorkomen, bodemtype, gezondheidstoestand van een
gewas. Deze algoritmen omvatten diverse methoden van beeldclassificatie waarbij referentiepixels
in het beeld met bekende objecteigenschappen
worden gebruikt om alle andere, onbekende pixels
in het beeld te labelen. De referentiepixels bevatten
dan bijvoorbeeld klassen zoals bos, grasland, water,
wegen of stedelijk gebied, welke dan gebruikt
worden om een landgebruikskaart te maken. Er
bestaan ook contextuele of topologische algoritmen waarbij informatie uit de buurpixels wordt
gebruikt om objecten te identificeren (De Jong &
Van der Meer, 2004). En er is een groep van algoritmen waarbij een bandratio wordt berekend van
combinaties van spectrale banden om bijvoorbeeld
mineraalaanwezigheid of vegetatiebedekking te
bepalen. De meest bekende bandratio is de NDVI
(normalized difference vegetation index) die een
indicatie geeft voor vegetatiebedekking. De NDVI
gebruikt de rode zichtbare spectrale band (600700 nm) waar pigmenten in het blad van de plant

Figuur 2: Het principe van beeldvormende spectroscopie. Het gereflecteerde zonlicht wordt door
de sensor geregistreerd in 224 spectrale banden
van ongeveer 10 nm breed. Absorptiebanden van
mineralen zoals van kaoliniet bij 2200 nm worden
daardoor zichtbaar zodat we mineraalvoorkomens
nauwkeurig in kaart kunnen brengen (Van der Meer
& De Jong, 2004).

veel licht absorberen en de nabij-infrarode (700900 nm) waar vegetatie veel zonlicht reflecteert.
Deze ratio geeft optimaal contrast tussen bodems,
water en spaarzaam of dicht begroeide plekken in
de beelden. De uitvoer van deze algoritmen wordt
gebruikt voor kaarten of als invoer in klimaatmodellen, gewasgroeimodellen, hydrologische modellen,
erosiemodellen etc.
Tijdens de lezing zijn we ingegaan op twee voorbeelden van aardobservatie:
1. het karteren van mineraalvoorkomens met
behulp van beeldvormende spectroscopie in de
exploratiegeologie en
2. het gebruik van camera’s aan boord van een
UAV om de dynamiek van een gletsjer in de
Himalaya te karteren. Beide voorbeelden worden
hieronder beschreven.

Mineraalvoorkomens en beeldvormende
spectroscopie
Sinds de lancering van Landsat-1 in 1972 heeft
de aardobservatietechniek een sterke ontwikkeling

Figuur 3: De Steen van Rosetta voor mineraalkartering met beeldvormende spectroscopie. Voor de
verschillende mineralen toont de figuur de spectrale positie van de absorptiebanden.
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doorgemaakt. Een interessante technologische
ontwikkeling is de beeldvormende spectrometer.
Een beeldvormende spectrometer registreert voor
ieder pixel het gehele zonnespectrum van 400 tot
2500 nm in vele, smalle (~10 nm brede) spectrale
banden, zie figuur 2. Deze spectrometers registreren per pixel de absorptiebanden van gesteenten,
mineralen, plant-pigmenten e.d. vanuit de lucht op
5 km hoogte of vanuit de ruimte op 700 km hoogte.
Spectrometers worden operationeel ingezet voor
exploratiegeologie en bij het zoeken van (klei)mineralen zoals Kaoliniet, Aluniet en Hematiet en
(edel)metalen zoals goud, zilver en koper. Goud en
zilver ontstaan over het algemeen in hydrothermale
systemen. Dit kunnen zowel nog actieve als fossiele systemen zijn. Vulkanen, geisers, fumarolen
en magma-intrusies zijn hydrothermale systemen
waar lange tijd water met opgeloste stoffen bij
hoge temperaturen en onder hoge druk gecirculeerd heeft. Als functie van druk, temperatuur en
zuurgraad worden op specifieke plaatsen en in specifieke volgorden de mineralen en metalen afgezet.
Met spectrometers kunnen we met behulp van de
mineraalabsorptiebanden die ruimtelijke patronen
in beeld brengen en zo de meest waarschijnlijke
locatie van zilver of goud bepalen. Een typerende
opeenvolging van mineralen die in de richting leidt

van waarschijnlijke goudafzettingen is Kaoliniet,
Buddingtoniet en Aluniet met absorptiebanden bij
respectievelijk 2200, 2116 en 2160 nm.
Figuur 4a toont een spectroscopisch beeld opgenomen door AVIRIS (aviris.jpl.nasa.gov). AVIRIS is
de spectrometer van NASA die vanaf 20 km hoogte
in een ER-2 vliegtuig het spectrum meet zoals
weergegeven in figuur 2. Het beeld toont de Cuprite
woestijn in Nevada. Links en rechts van het rode
vierkant zijn twee fossiele, acht miljoen jaar oude
vulkanen te zien waar door hydrothermale processen diverse mineralen en metalen zijn afgezet.
Deze afzettingen zijn door latere erosie aan het
oppervlak komen te liggen. Figuur 4b toont de
mineraalvoorkomens zoals die in kaart gebracht
zijn op basis van de mineraal absorptiebanden.
De rood-wit gekleurde banden rond de kernen
van de fossiele vulkanen zijn voorkomens van de
mineralen Buddingtoniet en Aluniet. Langs deze
banden is het voorkomen van goud en zilver het
meest waarschijnlijk. Het algoritme dat gebruikt is
om deze kaart in figuur 4b te maken heet ‘Spectral
Angle Mapper: SAM’ (Van der Meer & De Jong,
2002). Dit algoritme vergelijkt spectra in de beeldpixels met referentiespectra. Referentiespectra
kunnen reflectiespectra van mineralen zijn die in

Figuur 4a: Spectroscopisch vliegtuigbeeld van de
Cuprite woestijn, Nevada USA. Links en rechts van
het rode vierkant zijn twee fossiele vulkanen te zien
met typische mineraal volgorde.

Figuur 4b: Mineraalkaart op basis van absorptiebanden in het beeld in figuur 4a. De rood-witte banden
(Buddingtoniet en Aluniet) geven de meest waarschijnlijke plaatsen voor goud en zilver afzettingen.
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het laboratorium zijn gemeten. Een mineraalgesteente wordt naar het lab gebracht en onder
gecontroleerde omstandigheden wordt met een
spectrometer nauwkeurig de spectrale reflectie
van het mineraal gemeten. Dit soort lab spectra zijn
beschikbaar op internet in zogenaamde ‘spectral
libraries’ bijvoorbeeld die van de USGS: United
States Geological Survey (Clarke et al., 2015).
Referentiespectra kunnen ook in het veld gemeten
worden. De spectrometer gaat mee het veld in en
in de buitenlucht wordt de spectrale reflectie van
mineraal-gesteente nauwkeurig gemeten. Het SAM
algoritme vergelijkt vervolgens de vliegtuigbeeld
spectra in ieder beeldpixel met deze referentie
spectra. Beide spectra kunnen voorgesteld worden
als vectoren in een multidimensionale ruimte met
even veel assen als het aantal spectrale banden in
het aardobservatiebeeld. De hoek tussen de twee
vectoren, beeld spectrum en referentiespectrum,
beschouwt SAM als een maat voor hoe goed het
beeld spectrum op het mineraalspectrum lijkt. De
beeldspectra worden met meerdere mineraalspectra vergeleken. Als de kleinste hoek gevonden is
tussen beeldspectrum en referentiespectrum dan
wordt het beeldpixel geclassificeerd als behorend
tot het betreffende mineraal. Een voorbeeld van de
uitkomst van het SAM algoritme voor het Cuprite
gebied in Nevada is te zien in figuur 4b.
Mocht u uw geluk willen proberen en goud of zilver
gaan zoeken in Cuprite, weet dan dat in dit gebied

Figuur 5a: de SenseFly Swinglet UAV in zijn koffer.
Deze UAV is gebruikt om de foto’s van de Langtang
gletsjers te verzamelen.

al decennia lang volop goud en zilver is gewonnen
dus de kans dat u nu nog rijke schatten vindt is
extreem klein.

Gletsjerbewegingen karteren met UAV
opnamen
Vanuit het departement Fysische Geografie onderzoeken wij de gevolgen van opwarming van de
aarde op de gletsjers en sneeuwvelden van de
Himalaya en het Tibetaans plateau. Deze zogenaamde ‘watertorens’ voorzien de grote rivieren in
zuidoost Azië van water. Ze spelen een cruciale rol
in de drinkwatervoorziening en de voedselzekerheid (irrigatiewater) van anderhalf miljard mensen
die benedenstrooms langs de rivieren Ganges,
Indus, Yangtze en Brahmaputra wonen. Het klimaatsysteem in dit gebied is complex en wordt
gedreven door de moesson. De moesson brengt
grote hoeveelheden regen tussen eind mei en eind
september. De winter in het Langtang gebergte
is relatief droog. Binnen het project worden de
hydrologische processen bestudeerd in het hooggebergte en hoe het afsmelten van de gletsjers
en sneeuwvelden bijdraagt aan het afvoerregime
van de rivieren. Aardobservatie en hydrologische
modellen spelen een cruciale rol om beter te begrijpen hoe dit ecosysteem in de komende decennia
zal veranderen.
Om het smelt- en stromingsgedrag van een aantal
gletsjers waaronder de Langtanggletsjer in Nepal
te bestuderen werken we met camera’s aan boord

Figuur 5b: de lancering van de Swinglet UAV vanaf
de zij-morene van de Langtang gletsjer in Nepal.
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Figuur 6: Orhtomozaiek (links) en Digitaal Terrein Model (rechts) gebaseerd op UAV opnamen van de
Swinglet en berekend met het SFM (Structure From Motion) algoritme. De morenen van de gletsjers zijn
duidelijk zichtbaar in beide opnamen. Het orthomozaïek toont dat de gletsjer geen mooi wit ijsoppervlak
heeft maar aan het afsmelten is en dat er daardoor veel puin, grind en zand aan het oppervlak ligt wat de
gletsjer donker maakt.
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van UAVs. Figuur 5 toont de UAV die voor dit project
gebruikt is, de SenseFly Swinglet met aan boord een
digitale compact camera, een GPS en een auto-pilot
systeem (SenseFly, 2015). De UAV opnamen worden
gemaakt voor en na de moesson, dat wil zeggen in
het voorjaar (mei) en in het najaar (oktober). De UAV
opnamen worden verwerkt tot twee producten:
orthomozaïeken en orthoDEMS. Orthomozaïeken
zijn gemaakt door de individuele UAV foto’s tot een
geometrisch correcte beeldset van foto’s te verweven. OrthoDEMs zijn digitale terreinmodellen die
precieze hoogte informatie geven. Het vergelijken
van deze orthoDEMs en orthomozaïeken opgenomen op verschillende tijdstippen stelt ons in staat
om het afsmelten en de stroming van de gletsjer,
alsmede het ontstaan en bewegen van ijskliffen en
gletsjermeren nauwkeurig te volgen.
Het algoritme dat we gebruiken om de honderden
losse UAV foto’s geometrisch aan elkaar te weven
heet ‘Structure From Motion: SFM’ (Dellaert et al.,
2000). SFM bestaat uit verschillende stappen. Het
algoritme zoekt eerst automatisch in de honderden foto’s naar gemeenschappelijke punten zoals
rotsblokken, struiken, bouwsels, paaltjes. Deze stap
heet ‘scale invariant feature transform’. Miljoenen
punten worden geselecteerd, vergeleken tussen
de foto’s, verwijderd of juist meegenomen voor de
beeldcorrecties. Vervolgens wordt een correctie
voor de UAV camerapositie en voor de kijkhoek
berekend (‘bundle adjustment’). Ten slotte wordt
met de gemeenschappelijke punten een 3D
puntenwolk gebouwd die steeds verder verfijnd
wordt door punten toe te voegen met interpolatiemethoden. De eindproducten zijn dan een
orthomozaïek en een orthoDEM zoals getoond
in figuur 6. Referentiepunten verzameld in het
veld met een DGPS (Differential Global Positioning
System) naast de actieve gletsjers, stellen ons in
staat de nauwkeurigheid van de orthomozaïeken
en orthoDEMs te berekenen. De gemiddelde nauwkeurigheid in de XYZ richting varieert, oplopend tot
ongeveer 20 cm.
Door de beelden van voor en na de moesson,

en van voor en na de winter te vergelijken door
bijvoorbeeld DEMs van elkaar af te trekken, krijgen
we een goed beeld van de stroming en oppervlakteveranderingen van de gletsjer. Visuele interpretatie
van de orthomozaïeken op verschillende tijdstippen
geeft informatie over de ijskliffen en de meren op
de gletsjer. De stroomsnelheid van deze gletsjer is
zoals verwacht, beperkt, omdat hij nauwelijks nog
gevoed wordt met ijs van de hoge plateaus. De
stroomsnelheid varieert tijdens de moessonperiode
van praktisch nul aan de tong van de gletsjer tot
ongeveer 2.5 m per 6 maanden (de tijdsperiode
tussen de UAV opnamen) voor de hoogste delen.
De lokale dynamiek van het oppervlak van deze
gletsjers was echter groter dan verwacht. IJskliffen
ontstaan en roteren. Superglaciale meren ontstaan
en verdwijnen weer. De bijdrage van de Langtang
gletsjer aan smeltwater en afvoer van de grote
rivieren is beperkt omdat het ijsmassaverlies van de
Langtang gletsjer klein is. De UAV opnamen hebben
ons een gedetailleerd beeld gegeven van de processen op deze gletsjer. De verkregen informatie met
de UAV opnamen is veel nauwkeuriger dan wat de
huidige satellietbeelden ons kunnen verschaffen.

Slot
Over de laatste decennia heeft de aardobservatie
zich enorm snel ontwikkeld. Dit geldt voor zowel
de techniek en het aantal aardobservatiesystemen
dat we tegenwoordig beschikbaar hebben, als voor
de interpretatie en verwerkingsalgoritmen van de
opnamen. Aardobservatie stelt ons in staat om
ons leefmilieu en de ecosystemen om ons heen
nauwkeurig waar te nemen. Ruimtelijke patronen
en dynamiek van en binnen ecosystemen worden
zichtbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ontbossing,
afsmelten van het noordpoolijs en voor het besproken voorbeeld van het afsmelten van de gletsjers in
Nepal. Aardobservatie is niet meer weg te denken
uit onze samenleving en zal een essentiële en groeiende rol spelen in het bewaken van ons leefmilieu.
Met dank aan: Walter Immerzeel, Philip Kraaijenbrink,
Elisabeth Addink, zonder wie dit onderzoek niet tot
stand was gekomen.
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Links:
• Korte film over de Himalaya expeditie:
www.youtube.com/watch?v=3XNs1pcMEes.
• NASA AVIRIS airborne spectrometer:
aviris.jpl.nasa.gov.
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1.2 Zwaartekrachtgolven:
bronnen en detectie
Prof.dr. P. Groot

Sterrenlevens

Afdeling Sterrenkunde
Radboud Universiteit, Nijmegen
www.astro.ru.nl
www.blackgem.eu

Sterren hebben niet het eeuwige leven. Een ster
zoals onze Zon ‘leeft‘ lang, héél lang, maar niet
oneindig lang. Elke ster is een evenwicht tussen
de zwaartekracht, die al het gas zo dicht mogelijk op elkaar wil duwen, en de gasdruk, die daar
tegenwicht aan geeft: de gasdruk wil het gas laten
expanderen1). De balans tussen deze twee krachten bepaalt de grootte en levensduur van sterren.
Zwaartekracht werkt altijd en het kost daarom energie om die te weerstaan. Met andere woorden: een
ster moet energie opwekken om de gasdruk te kunnen opbrengen die nodig is om de zwaartekracht te
weerstaan. De grootte van de gasdruk is afhankelijk
van twee factoren: de dichtheid en de temperatuur.
Met andere woorden: een hoge dichtheid en/of een
hoge temperatuur leveren een hoge gasdruk op.
In het dagelijks leven komen we dit tegen doordat
een harde band moeilijker op te pompen is dan
een zachte (het gas duwt harder terug), of dat een
ballon knapt als je het gas er in warm laat worden.

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 5 oktober 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
–– Deze jaarlijks terugkerende JONG DILIGENTIA
LEZING is primair bedoeld voor scholieren, er
was grote belangstelling.

Samenvatting van de lezing:
Zwaartekrachtsgolven worden voorspeld door
de Algemene Relativiteitstheorie van Einstein en
zijn rimpelingen van de ruimte-tijd. Deze golven
worden opgewekt als zeer grote massa’s worden
versneld. Ze planten zich, ongehinderd door stof
of andere materie, met de lichtsnelheid door de
ruimte voort. Zwaartekrachtsgolven worden opgewekt als de meeste compacte objecten die we kennen - witte dwergen, neutronensterren en zwarte
gaten -, in zeer nauwe banen om elkaar heen
draaien en soms zelfs samensmelten.
Het detecteren van zwaartekrachtsgolven is een
enorme technologische uitdaging en zal het laatste ongeopende venster op het heelal ontsluiten. Tegelijkertijd kunnen zwaartekrachtsgolven
gebruikt worden om de meeste extreme dubbelsterren en de bronnen van goud en zilver in
het heelal te bestuderen. De eerste detecties van
zwaartekrachtsgolven worden in de komende
jaren verwacht met de Advanced Virgo en LIGO
laser-interferometers, gekoppeld met krachtige
groothoek-telescopen, waaronder het Nederlandse
BlackGEM project.

Een ster moet dus energie opwekken om de zwaartekracht tegen te gaan: daarmee wordt het gas heet en
hete objecten stralen meer energie uit. Dit verloopt
volgens de wet van Stefan-Boltzmann: L = AσT4,
waarbij L de lichtkracht van de ster is (in W), A het
oppervlak van de ster is (in m2), σ de constante van
Boltzmann (Wm-2K-4) en T de temperatuur (in K) aan
het oppervlak van de ster. Een heter en groter object
straalt dus veel meer energie uit dan een klein en
koel object. Al die uitgestraalde energie moet binnenin de ster gecompenseerd worden anders koelt
de ster af en zal hij krimpen. Dit is de reden dat grote
en zware sterren meer kernfusies per seconde moeten laten verlopen dan kleine en/of koele sterren.
1) Een wijdverbreid misverstand is dat de stralingsdruk tegenwicht geeft aan de zwaartekracht. Dit
klopt niet. In 99% van alle sterren is de invloed
van de stralingsdruk te verwaarlozen. Alleen in
heel grote superreuzen speelt het een rol in de
stabiliteit van de buitenste atmosfeer.
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Onder het ‘leven’ van een ster verstaan astronomen
de periode waarin een ster kernfusie opwekt in het
centrum. De ‘geboorte’ is het moment waarop voor
het eerst waterstof wordt gefuseerd tot helium en
de ‘dood’ van een ster is het moment waarop de
laatste kernfusies ophouden. Zware sterren leven
(veel) korter dan lichte sterren omdat ze (veel) meer
energie per seconde moeten opwekken. De Zon
‘leeft’ tien miljard jaar. Zware sterren zoals we die
bijvoorbeeld zien in het sterrenbeeld Orion zijn
10-20x de massa van de Zon (10-20 M ) maar leven
minder dan 10 miljoen jaar, zie figuur 1.

Een sterlijk
De ‘dood’ is dus ook voor sterren onvermijdelijk.
Voor lichte sterren gebeurt dit op het moment dat
er in de kern geen fusie van helium naar koolstof en
zuurstof meer op kan treden. De kern-temperatuur

is niet hoog genoeg om koolstof te laten ontbranden. Nadat de buitenlagen eruit gegooid zijn, blijft
een inerte, afkoelende sintel van zuurstof en waterstof over: een witte dwerg. Dit is een object met een
massa van ongeveer 0.6 M , maar met een straal

niet groter dan de Aarde (~1% van een Zonstraal).

Sterren met meer dan 8 M bij geboorte worden in
het centrum wel heet genoeg om koolstof te laten
ontbranden en voltooien de kernfusie-stappen tot
en met ijzer. Op dat moment kan er uit kernfusie
niet meer energie opgewekt worden omdat de
ijzerkern de meeste compacte kern in de natuur is.
Elementen zwaarder dan ijzer hebben een kern die
een kleinere dichtheid hebben en daarom is er bij
deze kernen geen energie op te wekken door fusie.
Op het moment dat een ijzerkern in een zware ster
ontstaat, valt plotseling de gasdruk in het centrum

Figuur 1: Ster evolutie in een notendop. De eindproducten van sterren zijn witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, afhankelijk van de beginmassa van de ster. NB: met ‘large star’ wordt een zware ster
bedoeld, en met ‘small star’ een lichte ster.

14

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.2 Zwaartekrachtgolven

weg omdat er geen extra energie wordt opgewekt
maar de ster wel heel hard koelt (zowel door straling
als door neutrinoverliezen). De zwaartekracht krijgt
de overhand en het stercentrum zal imploderen tot
extreem hoge dichtheden. Er vormt zich een bal van
neutronen: een proto-neutronenster. De bovenliggende gasdelen die ook aan het imploderen zijn

doorloopt. En hoge snelheden leveren een druk
op: de gedegenereerde elektronendruk (in witte
dwergen) of neutronendruk (in neutronensterren).
Het is deze druk die de zwaartekracht weerstaat en
er voor zorgt dat een witte dwerg of neutronenster
kan bestaan zonder dat er fusie optreedt.

stuiteren op deze proto-neutronenster en zullen
daardoor met snelheden van duizenden kilometers
per seconde de ruimte ingeslingerd worden: een
supernova explosie.
Het eindproduct van een supernova explosie is
een neutronenster als de proto-neutronenster niet
nog extra massa vergaart, of een zwart gat als dat
wel het geval is en de massa boven een kritieke
limiet komt (~ 3 M ). Zie figuur 1 voor een grafische
samenvatting.

Dubbelsterren

Degeneratie
Het overblijfsel van een ster is dus of een witte
dwerg, een neutronenster of een zwart gat. Maar
hoe kan zo’n object blijven bestaan? Er vindt geen
kernfusie in plaats en de zwaartekracht moet dus
alles ineen duwen. Dit is ook exact wat gebeurt,
maar er is een limiet aan hoe dicht materie op
elkaar kan zitten. Eén van de grondslagen van de
kwantummechanica is het uitsluitingsprincipe van
Pauli: geen twee fermionen (waaronder elektronen en neutronen) mogen zich in exact dezelfde
kwantumtoestand bevinden. Dat wil zeggen:
niet op dezelfde plaats, met dezelfde snelheid
(impuls) en spin-toestand. In witte dwergen en
neutronensterren is de dichtheid aan deeltjes zo
hoog dat het Pauli-principe opgeld gaat doen. De
deeltjes moeten op (bijna) dezelfde plaats zitten,
maar kunnen dan dus niet de dezelfde snelheid
hebben. Dit is vergelijkbaar met een volle bushalte
op een regenachtige avond: iedereen wil in het
bushokje schuilen maar er is niet genoeg plaats
en dus ontstaat er druk. De snelheidsverdeling van
deeltjes verandert van een Maxwellse verdeling
(die je kunt karakteriseren met een temperatuur)
naar een Fermi-verdeling. De crux voor het bestaan
van witte dwergen en neutronensterren is dat
de Fermi-verdeling meer naar hogere snelheden

Net als bij mensen, gaan de meeste sterren in
paren door het leven. Bij de vorming van sterren
worden twee of meer gravitationeel-gebonden
sterren tegelijkertijd gevormd. Meer dan zestig
procent van alle sterren is een dubbelster, inclusief
bekende heldere sterren zoals Sirius, Castor en
Mira. Als de twee sterren binnen een dubbelster
op een onderlinge afstand van minder dan die van
Zon – Jupiter staan (5 Astronomische Eenheden,
5 AU), dan zal er, tijdens hun evolutie, interactie
gaan optreden tussen de twee sterren. De zwaarste
van de twee zal als eerste door de waterstoffusie
fase heen zijn en tijdens de latere stadia van zijn
leven opzwellen tot de grootte van de Jupiter-baan
rond de Zon. Door de zwaartekracht ondervinden
de buitenste delen van de ster dan een invloed
van de begeleider-ster en op de lijn tussen de twee
sterren zal een gasstroom gaan ontstaan die van de
zware, grote ster naar de lichtere, kleine ster loopt.
In de juiste omstandigheden kan dit overlopen
zelfs zo extreem zijn dat de kleine ster volledig
verzwolgen wordt in de buitenste delen van de
atmosfeer van de reuzenster, en door wrijving naar
binnen zal zakken.
Nadat de eerste ster is opgebrand kan op deze
wijze een nauwer systeem ontstaan van een lichte
ster met een witte dwerg, een neutronenster of een
zwart gat er omheen. Als ook de lichtere ster aan
het einde van zijn evolutie is gekomen, herhaalt
het scenario zich en kan de uiteindelijke uitkomst
een uiterst compact dubbelster zijn, bestaande
uit twee witte dwergen, een neutronenster en
een witte dwerg, twee neutronensterren, of één
van bovenstaande combinaties met een zwart gat
i.p.v. een neutronenster. Het zal duidelijk zijn dat
deze dubbelster-evolutie vergelijkbaar is met een
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parachutespringer, die door twee ogen van naalden
gaat: de begincondities moeten exact juist zijn om
a. twee keer in contact met elkaar te komen,
b. te voorkomen dat het hele systeem samensmelt,
c. te voorkomen dat het systeem uit elkaar wordt
gereten bij twee supernova explosies (in het
geval van dubbele neutronenster of zwart gat
systemen).
Het zal dan ook niet verbazen dat dit soort systemen
extreem zeldzaam zijn. De ultracompacte dubbele
witte dwergen komen het meeste voor maar zelfs
hun relatieve verhouding ten opzichte van normale
sterren is minder dan 1:107. Deze systemen zijn
echter wel van groot belang voor het begrijpen van
ons Heelal want ze zijn niet alleen de bronnen van
Supernova Type Ia explosies (die zelf weer verantwoordelijk zijn voor het overgrote deel van het ijzer
in het heelal), maar ze zijn ook de sterkste bronnen
van laagfrequente zwaartekrachtstraling.

Zwaartekrachtstraling
Zwaartekracht is één van de vier fundamentele
krachten in de natuur, naast de elektromagnetische kracht en de sterke en zwakke kernkrachten.
Zwaartekracht is de zwakste van deze vier krachten
en tevens de minst-begrepen. Waarom is de zwaartekracht zo zwak? Veroorzaakt massa de zwaartekracht
of is massa een uiting van de zwaartekracht? De
algemene relativiteitstheorie van Einstein is een
briljante beschrijving van de structuur van de ruimte
en de tijd, waarin zwaartekracht de mate van kromming van de ruimte-tijd is, die zelf weer veroorzaakt
is door massa. Maar kan kromming optreden zonder
massa? Een zwart gat is een object waarbij de
kromming van de ruimte bij een macroscopische
afmeting oneindig groot wordt. De straal waarop
dit gebeurt, is de waarneemhorizon, beter bekend
als de plek waar de ontsnappingsnelheid oneindig
groot wordt. Maar wat zit er in een zwart gat, binnen
de waarneemhorizon? Is het een ophoping van
materie met een onbekende toestandsvergelijking,
of is het simpelweg lege ruimte binnen een oneindig gekromd gebied? Het antwoord is nog altijd
onduidelijk. Het is echter een feit dat een zwart
gat wiskundig prima te beschrijven is met maar
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twee grootheden: een massa en een ‘spin’ (mate
van draaiing). De massa bepaalt de grootte van de
waarneemhorizon: zware zwarte gaten hebben een
grotere waarneemhorizon-straal. Een zwart gat van
1 M heeft een waarneemhorizon-straal van 3 kilometer; hierbinnen is er geen weg terug en geen
communicatie meer met de rest van het Heelal.

Eén van de andere consequenties van de algemene
relativiteitstheorie is dat ‘ruimte-tijd’ geen vacuüm
is waar niets in zit, maar een structuur die eigenschappen heeft: als een stellage gemaakt van hout
of bakstenen. Ruimte-tijd kan trillen, buigen en
breken. Het buigen en breken hebben we zojuist
bij zwarte gaten gezien, maar trillende ruimte-tijd
manifesteert zich op een andere manier: als zwaartekrachtstraling. Als massa’s versnellen brengen ze
de ruimte-tijd in trilling. De zwaartekracht gedraagt
zich hier heel vergelijkbaar met de elektromagnetische kracht: als ladingen trillen (=versnellen)
brengen ze elektromagnetische straling voort.
Hier zijn we allemaal mee bekend want het is
de manier om radiogolven of licht op te wekken: laat elektronen trillen en er ontstaat straling
(elektromagnetische golven). Hetzelfde doet de
zwaartekracht: laat massa’s trillen en er ontstaan
zwaartekrachtsgolven: rimpelingen in de ruimtetijd die zich door de structuur van ruimte-tijd
voortplanten, net zoals licht en radio elektromagnetische golven zijn die zich voortplanten door de
ruimte. Omdat de zwaartekracht zo ongelofelijk
zwak is, zijn hele zware massa’s met hele grote
versnellingen nodig om een merkbare mate van
zwaartekrachtsgolven te produceren. Exact de
omstandigheden die we vinden in ultracompacte
dubbelsterren!
Sterker nog: na vorming wordt de verdere evolutie van ultracompacte dubbelsterren bepaald
door de uitstraling van zwaartekrachtstraling.
Zwaartekrachtgolven dragen namelijk energie en
draaiimpulsmoment met zich mee. Een draaiende
garde veroorzaakt rimpelingen in een kom met
water, maar om de garde te laten draaien moet
iemand (of iets) daar energie instoppen, het kost
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namelijk moeite om het water in beweging te
krijgen. Idem bij zwaartekrachtgolven: een dubbelster met twee draaiende (=continu versnelde)
sterlijken moet ‘moeite’ doen om de ruimte-tijd in
beweging te krijgen en dus verliest het systeem als
geheel energie en draaiimpulsmoment (figuur 2). In
een dubbelster die energie verliest komen de twee
objecten dichter bij elkaar. En dat gaat een keer
fout! Na verloop van tijd zullen de twee sterlijken
zo dicht bij elkaar komen dat ze elkaar fysiek gaan
raken en samensmelten. Vlak voor het samensmelten zendt het systeem een maximale hoeveelheid
zwaartekrachtstraling uit en dit is het moment
waarop we het signaal op Aarde het beste kunnen
meten.

Metingen van zwaartekrachtstraling.
Het bestaan van zwaartekrachtstraling als gevolg
van de beschrijving van zwaartekracht in de
algemene relativiteitstheorie is door Einstein zelf
afgeleid in 1916 (een paar maanden na zijn publicatie
van de algemene relativiteitstheorie). Onmiddellijk
erkende hij ook dat het meten van zwaartekrachtstraling waarschijnlijk onmogelijk zou zijn vanwege

Figuur 2: Een dubbel zwart gat systeem veroorzaakt
rimpelingen in de ruimte-tijd die zich als zwaartekrachtgolven verplaatsen en tegelijkertijd energie
en draaiimpulsmoment van het systeem wegvoeren.

de minieme amplitude van de straling: ruimtetijd is zeer stijf en moeilijk in trilling te brengen.
Zelfs het samensmelten van twee zwarte gaten van
10 M ergens in ons eigen Melkwegstelsel brengt
een rimpeling teweeg met een amplitude van niet
meer dan de grootte van een atoomkern. Zeker in
Einsteins tijd was dit volstrekt onmogelijk te meten.
Hier kwam verandering in door een uitvinding die
ook aan Einstein te danken is: de laser. In een laser
wordt een extreem heldere, volkomen stabiele (‘in
fase’) lichtgolf opgezet waarmee, door interferentie,
bijna onwaarschijnlijke precisie-metingen te doen
zijn: relatieve veranderingen in lengte (∆L/L ~ 10 -22)!
Eind 19e eeuw hadden Michelson en Morley in hun
befaamde interferentie experiment al laten zien
dat de lichtsnelheid onafhankelijk is van de richting
ten opzichte van de beweging van de Aarde door
de ruimte, en dus dat de ‘ether’ niet kon bestaan.
Dat beroemde experiment berustte er op dat een
lichtstraal die in tweeën wordt gesplitst en daarna
via twee orthogonale paden weer bij elkaar wordt
gebracht positief interfereert als de padlengte
exact hetzelfde is en negatief interfereert (‘uitdooft’) als de padlengte exact een halve golflengte
verschilt. Dit principe van interferentie is exact hoe,
in combinatie met laserlicht, zwaartekrachtstraling gemeten wordt: als een zwaartekrachtsgolf
de padlengte van één arm van een interferometer
verandert ten opzichte van de andere arm zal het
interferentiepatroon veranderen. De theorie achter
de laser-interferometer als zwaartekrachtsdetector
is voor het eerst uitgewerkt door Kip Thorne en
Ron Driever. De eerste experimentele opstelling is
gemaakt door Rai Weiss.
De experimenten hebben geleid tot indrukwekkende installaties: het LIGO project in de VS
(figuur 3) en het Virgo project in Italië. Beide projecten zijn laser-interferometer opstellingen met
armen van 4 km, respectievelijk 3 km, lengte, geheel
vacuüm getrokken en stabiel gemaakt tot een bijna
absurde limiet van 1 miljoenste van een atoomkern.
Nederland is via het Nikhef instituut en de Afdeling
Sterrenkunde van de Radboud Universiteit lid van
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Virgo. Deze drie opstellingen (LIGO heeft twee
interferometers, één in de staat Washington en
één in de staat Louisiana) zijn de meeste precieze
machines die de mensheid ooit heeft gebouwd. En
met succes!

GW150914
De Jong Diligentialezing 2015, waarvan dit een
verslag is, vond plaats op 15 oktober 2015. Exact een
maand eerder, op 14 september 2015, had de allereerste directe detectie van zwaartekrachtstraling
plaatsgevonden met de Advanced LIGO interferometer in de VS. Hoewel ik volledig op de hoogte
was van deze detectie kon ik er tijdens de lezing
niets overzeggen. Volgens afspraken binnen het
consortium zou het grote nieuws pas naar buiten
gebracht worden als alle checks voltooid waren. De
terughoudendheid was begrijpelijk: niet alleen was
dit wereldnieuws vanwege de bevestiging van de
algemene relativiteitstheorie in het sterke regime,
maar ook omdat het signaal zelf zo ontzettend sterk
was, en omdat het signaal duidelijk aangaf dat het
hier om het samensmelten van twee zwarte gaten
ging: een gebeurtenis die ook nog nooit eerder
gezien was. Hier werd een volkomen nieuwe blik op
het Heelal geopend! Om de lezer deze monumentale gebeurtenis niet te onthouden, wijkt dit verslag
af van het verdere verloop van de lezing.
De Advanced LIGO detector was op 14 september

2015 officieel nog niet operationeel2). Voorafgaand
aan de officiële ingebruikname van elk wetenschappelijk instrument is er een periode waarin
alle systemen, mechanismen, alarmen, en signalen
binnen een experiment worden getest. Bij telescopen wordt dit over het algemeen ‘commissioning’
genoemd: het hele experiment zit in elkaar maar
voordat er officiële waarnemingen mee worden
gedaan moet alles getest en uitgeprobeerd zijn.
De commissioning van Advanced LIGO liep iets uit,
maar op 21 september zouden de detectoren officieel ‘Observing Run 1’ (O1) in gaan. Op 14 september
was de detector echter al klaar. Na een aantal tests
draaide de combinatie van de twee interferometers
zoals bedoeld. Slechts 45 minuten na het ‘aanzetten’
van beide detectoren werd een zeer helder signaal
gedetecteerd dat zelfs in de ruwe datastroom zichtbaar was en met het juiste tijd- en faseverschil in
beide detectoren gezien werd.
De eerste reactie van het gehele LIGO/Virgo team
was dat dit wel een ‘blind injection’ moest zijn:
een vals signaal dat met opzet in de datastroom
geïnjecteerd wordt om te testen of alle systemen
(en mensen!) op de juiste manier reageren. Omdat
een blind injection tijdens de commissioning fase
niet echt logisch leek was er wel direct een gevoel
dat dit wel eens echt kon zijn.
2) De Virgo detector was niet operationeel want
bevond zich nog middenin de upgrade periode
die later was gestart dan bij LIGO.

Figuur 3: Luchtfoto’s van de twee LIGO detectoren in Livingston (Louisiana) en Hanford (Washington) in de VS.
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Hierop volgde een periode van checks, checks en
dubbelchecks. De laserinterferometers in LIGO en
Virgo houden het heelal in de gaten, maar een hele
batterij sensoren en meetinstrumenten houden de
laserinterferometers in de gaten. Al deze metingen
moesten zeer zorgvuldig nagelopen worden om
te bepalen of het signaal echt was of te wijten aan
een meetfout. Bij een verwachte amplitude van een
miljoenste van een atoomkern kunnen zeer veel
zaken afwijkingen geven die veel groter zijn: aardbevingen, de golfslag op het strand, de tractor van
de boer op het land, of simpelweg een zeldzame
puls in de elektronica. Uiteindelijk werd geen enkele
fout geconstateerd en was dus de conclusie dat het
signaal echt was: een ultracompacte dubbelster
bestaande uit twee zwarte gaten van 29 en 35 M
was op een afstand van 1.3 miljard lichtjaar afstand
samengesmolten. Het signaal was tijdens de laatste
0.2 seconden van het inspiraliseren van de dubbelster sterk genoeg om op Aarde door Advanced
LIGO opgevangen te worden. Het fascinerende aan
GW150914 is dat niet alleen het inspiraliseren te
zien is, maar ook het moment waarop een nieuw

Figuur 4: Reconstructie van het LIGO signaal van
GW150914 en de drie fases van de samensmelting:
het inspiraliseren, de samensmelting en het nagalmen. In het onderste paneel staan de baansnelheden (links) en de onderlinge afstanden in waarneemhorizonstralen (rechts).

zwart gat wordt gevormd dat vervolgens nog even
nagalmt (‘ring-down’; figuur 4). Omdat dit volledige
signaal gezien was, kon ook afgeleid worden dat de
twee zwarte gaten, met een gezamenlijke massa
van 65 M , een nieuw zwart gat hadden gevormd

met een massa van ‘slechts’ 62 M . Tijdens het
samensmelten was 3 M aan energie (E = mc 2 =
3 x 1.99·1030 x (3·108)2 = 5.4·10 47 J) het heelal in
verdwenen in de vorm van zwaartekrachtstraling.
Een gebeurtenis die zelfs alle betrokken fysici en
astronomen verbijsterd achter liet.

Een vijfvoudige ontdekking
GW150914 was zo ontzettend speciaal omdat het
niet om een enkele ontdekking ging, maar in principe vijf ontdekkingen inéén:
1. Zwaartekrachtgolven bestaan en kunnen direct
gemeten worden op Aarde.
2. Dubbele zwarte gaten bestaan.
3. De waarneemhorizon bestaat.
4. Zwarte gaten smelten samen binnen de leeftijd
van het Heelal.
5. Zwarte gaten met een massa van meer dan 30
Zonsmassa bestaan en worden gevormd aan het
einde van het leven van sterren.
De meest bijzondere hiervan was misschien wel
nummer 3: de waarneemhorizon bestaat. Over
het bestaan van zwaartekrachtgolven twijfelde
eigenlijk geen enkele astronoom of natuurkundige. Het veranderen van de baan van de dubbele
neutronenster PSR1913+16 was door radio-astronomen al met zo’n enorme precisie waargenomen
en kon zo overtuigend met het uitstralen van
zwaartekrachtgolven verklaard worden dat alternatieven nauwelijks mogelijk waren. Dat zwarte gaten
bestaan was ook al afgeleid uit bewegingen van
dubbelsterren bestaande uit een zwart gat met een
normale ster, als ook door de beweging van sterren
rond het superzware zwarte gat in het centrum van
ons Melkwegstelsel. Het zwaarste ‘stellaire’ zwarte
gat dat bekend was lag in de buurt van 15 M
(GRS1915+105), en dan is de stap naar een zwart gat
van 30 M ‘slechts’ een factor twee.
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Het werkelijke bestaan van een waarneemhorizon
was echter nog nooit aangetoond. Pogingen om
met behulp van submillimeter-interferometrie met
telescopen verspreid over de hele Aarde de waarneemhorizon van het zwarte gat in het centrum van
de Melkweg in kaart te brengen zijn nog onderweg,
en een ander echt hard bewijs voor het bestaan van
de waarneemhorizon was er niet. In het signaal van
GW150914 is echter heel duidelijk zichtbaar dat de
oscillatie, die van het inspiraliseren komt, stopt als
het signaal een frequentie heeft die gelijk is aan de
frequentie die opgewekt wordt bij een baanperiode
behorend bij een afstand tussen de twee objecten
van ongeveer 200 kilometer. Dit is exact de som van
de twee waarneemhorizonten van de twee zwarte
gaten. Met andere woorden: op het juiste moment
gaat het inspiraliseren over in het samensmelten:
de waarneemhorizonten van de twee afzonderlijke
zwarte gaten ‘botsen’ en een nieuw zwart gat is
gevormd.
De detectie van GW150914 laat zien dat de algemene relativiteitstheorie een bijzonder goede
beschrijving is van de structuur en dynamica van de
ruimte-tijd, zelfs in gebieden waarin de kromming
van de ruimte naar oneindig gaat en objecten met
de halve lichtsnelheid bewegen. Het is ook een
bewijs van technologisch kunnen. Na dertig jaar
experimenteren en verfijnen zijn de LIGO interferometers nu in staat om een afwijking in padlengte
van de twee armen van een fractie van een atoomkern te meten.

En nu?
GW150914 is slechts het begin. Nu zwaartekrachtgolfdetecties werkelijkheid zijn kunnen we het
heelal op een volkomen nieuwe manier bekijken.
Vergelijk het met een eerste detectie in licht: het
was tot nu toe volledig donker en voor het eerst is
er, gedurende 0.2 seconden, een lichtflits gezien.
Bedenk hoeveel méér er gezien kan worden! Niet
alleen objecten van vergelijkbare ‘kleur’ (golflengte), maar een volledig nieuw spectrum kan
ontgonnen worden: zwaartekrachtstraling met
langere of kortere golflengten dan waar LIGO/Virgo
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gevoelig voor is, vergelijkbaar met het ontsluiten
van het elektromagnetische spectrum. Na detecties
in zichtbaar licht volgden infrarood, radio, ultraviolet, röntgen, gamma en submillimeter straling. Zo’n
rijk spectrum, met alle verschillende bronnen is ook
beschikbaar voor zwaartekrachtstraling, volledig
naast het elektromagnetische spectrum.
LIGO, Virgo en opvolgers
In de eerste drie maanden van metingen heeft
Advanced LIGO (waarschijnlijk) drie bronnen gezien.
GW150914 en GW151226 zijn zeker samensmeltingen van dubbele zwarte gaten. Een derde ‘event’
voldoet net niet aan de formele (on)zekerheid om
het een bron te noemen, maar is waarschijnlijk
ook echt. Alle drie zijn het samensmeltingen van
zwarte gaten! In januari 2016 is Advanced LIGO weer
uitgezet om een volgende stap in gevoeligheid
te gaan halen: aan de hand van alle ervaringen in
‘O1’ worden nu verbeteringen doorgevoerd die
tot een grotere gevoeligheid moeten leiden. In de
herfst van 2016 zal ‘O2’ beginnen, waarbij ook de
Advanced Virgo detector operationeel wordt. De
verwachtingen zijn dat het aantal events dus hoger
zal zijn dan de ~1 per maand van ‘O1’.
In Japan is op dit moment de KAGRA detector
onder constructie, en vlak na het bekendmaken van
GW150914 heeft de Indiase regering de financiering
van LIGO India goedgekeurd.
Elektromagnetische counterparts
Het toevoegen van Advanced Virgo aan de twee
LIGO detectoren (en later ook KAGRA en LIGO India)
is, onder andere belangrijk voor het begrijpen waar
deze bronnen vandaan komen en hoe ze ontstaan
zijn. De laser-interferometers zijn ontzagwekkende
machines in hun nauwkeurigheid, maar er is één
aspect waarin de detecties niet uitblinken: positie
aan de hemel. De plek aan de hemel waar de bron
vandaan komt, is door laser-interferometers slecht
te bepalen (figuur 5). De L-vormige detectoren
hebben een gevoeligheid die bijna even groot is
in elke richting. Een enkele detector kan daardoor
zeer weinig zeggen over de richting waaruit het
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signaal komt. Twee detectoren samen hebben al
een betere gevoeligheid omdat het tijdsverschil in
aankomst van het signaal tussen de twee detectoren een richting aan de hemel geeft. Met drie
detectoren verspreid over de Aarde is dit nog beter,
etc. Fundamentele limiet is echter de snelheid van
het licht, waarmee ook zwaartekrachtgolven zich
voortplanten, in combinatie met de grootte van
de Aarde. Zwaartekrachtgolven doen er slechts
10 milliseconden over om door de hele Aarde heen
te reizen. De nauwkeurigheid waarmee we het

signaal kunnen meten is dus een zeer beperkende
factor, die leidt tot posities aan de hemel die meer
dan 400x het oppervlak van de Volle Maan beslaan.
Astronomen zouden deze posities graag tot minder dan één miljoenste van het oppervlak van de
Volle Maan terug willen brengen (een vierkante
boogseconde). Dan is het namelijk pas mogelijk
om te bepalen of het dubbele zwarte gat (of straks
hopelijk ook systemen met neutronensterren er in)
in een specifiek sterrenstelsel lag, of juist er naast, of
in een bolhoop, of juist in een stervormings-gebied.

Figuur 5: Positie-bepalingen van de eerste twee LIGO detecties, geprojecteerd op de hele hemel. De contouren zijn nauwkeurigheidsintervallen, van 10 - 90%.
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En gebeurt dit altijd in dezelfde soort sterrenstelsels, of komt het overal voor? Met andere woorden:
wat is de context van zo’n samensmeltend zwart
gat systeem?
Het verbeteren van de positienauwkeurigheid is
een hele klus! Om grote telescopen in te kunnen
schakelen moet er een factor miljard overwonnen worden in nauwkeurigheid. De hoop hierin is
gevestigd op samensmeltingen waarbij minimaal
één neutronenster betrokken is. We gaan hier uit
van een systeem van een zwart gat met een neutronenster dat op het punt van samensmelten staat.
Tijdens de allerlaatste baantjes van de neutronenster rond het zwarte gat zal de neutronenster uit
elkaar getrokken worden door de getijdekrachten
van het zwarte gat. De neutronenster zal dus niet
als een harde bal in één keer het zwarte gat induiken, maar een komeet-achtige stroom van gas
veroorzaken. Het overgrote deel van dit gas zal het
zwarte gat in verdwijnen, maar ongeveer 1 procent

zal buiten de waarneemhorizon blijven en daar
een dichte, hete schijf vormen. In deze schijf loopt
de temperatuur op tot 5 miljard Kelvin en zullen kernfusieprocessen optreden. Met name zware
metalen zullen worden gemaakt: goud, zilver, lood,
etc. Deze (radio-actieve) elementen vervallen en
daarbij komt licht vrij. Het is dit licht dat astronomen
hopen te kunnen detecteren met telescopen, en
daarmee de positie van de zwaartekrachtgolfbron
heel nauwkeurig te bepalen.
Dit is echter geen klus voor de doorsnee telescoop.
Het deel van de hemel dat afgespeurd moet worden
is groot (>400x Volle Maan), het verwachte signaal
is zwak (<21e magnitude) en de beschikbare tijd is
kort (uren tot dagen). Grote telescopen die zwakke
signalen kunnen zien hebben over het algemeen
maar een heel klein blikveld: een natuurlijke consequentie van de focussering van licht met spiegels
of lenzen. Om de combinatie van groot blikveld en
gevoeligheid te maken moeten speciale optische

Figuur 6: Ontwerptekening van een van de BlackGEM telescopen die vanaf 2018 vanuit Chili de hemel zullen
afspeuren naar de optische nagloeiers van zwaartekrachtsbronnen.
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ontwerpen worden toegepast. Eén zo’n ontwerp
is een Schmidt telescoop. Deze techniek wordt
gebruikt door het Amerikaanse Zwicky Transient
Facility project waarbij een bestaande Schmidt telescoop wordt uitgerust met een groothoekcamera.
Een andere mogelijkheid is door niet 1 telescoop
te gebruiken maar meerdere die in tandem werken;
een array. Dit is de aanpak van ons eigen BlackGEM
project: een combinatie van, aanvankelijk drie, maar
uiteindelijk 15, identieke telescopen die samen het
relevante gebied aan de hemel afspeuren. Iedere
afzonderlijke telescoop heeft een hoofdspiegel van
65cm doorsnede en een blikveld aan de hemel
van bijna 11 keer de Volle Maan (figuur 6). Met
15 telescopen in tandem wordt zo dus een blikveld van >150 Volle Manen gecreëerd: voldoende
om binnen de beschikbare tijd het relevante deel
van de hemel meerdere malen af te speuren. Het
BlackGEM project wordt geleid door de Radboud
Universiteit en de Nederlandse Onderzoekschool
voor Astronomie (NOVA) in samenwerking met
de KU Leuven. Het prototype voor BlackGEM, de
MeerLICHT telescoop, wordt op dit moment bij
de NOVA groep in Dwingeloo en op de Radboud
Universiteit in elkaar gezet en getest. In januari
2017 wordt deze telescoop als apart project naar
Zuid-Afrika verscheept om daar samen met de
MeerKAT radio telescoop de hemel af te speuren
naar explosies en variabele bronnen. In zomer 2018
zullen vervolgens de eerste drie BlackGEM telescopen naar de La Silla sterrenwacht van de Europese
Zuidelijke Sterrenwacht in Chili verscheept worden
om volledig te worden gewijd aan zwaartekrachtgolfbronnen, en om op zoek te gaan naar de zwakke
lichtflitsjes die verwacht worden bij samensmeltingen met neutronensterren.
Laagfrequente bronnen: eLISA
LIGO en Virgo zijn gevoelig voor hoge frequenties,
in de orde van 10-1000 Hz. Hiermee zijn ze gevoelig
voor bronnen met afmetingen die overeenkomen
met de afstand die licht over deze tijdschalen aflegt:
honderden kilometers. Voor bronnen die groter
zijn, en een lager-frequent signaal uitzenden, zijn
deze detectoren niet geschikt. Voorbeelden van

dit soort bronnen zijn dubbelsterren met witte
dwergen er in of superzware zwarte gaten. Daarin
zijn de afmetingen eerder miljoenen kilometers
en dus is ook een detector nodig met een grootte
van miljoenen kilometers. Dit lukt niet op Aarde en
daarom zijn detectoren in de ruimte nodig. In 2014
heeft de European Space Agency (ESA) besloten dat
één van haar twee nieuwe grote missies gericht gaat
zijn op de detectie van zwaartekrachtgolven vanuit
de ruimte. Als test hiervoor is de LISA Pathfinder
gelanceerd, eind 2015. Ook dit is een enorm succes
geworden. In februari 2016 heeft de LISA Pathfinder
twee test-massa’s in de ruimte losgelaten en deze
zweven nu geheel los van de satelliet er omheen
door de ruimte, op een afstand van ongeveer
40 centimeter van elkaar. Een laser-interferometer
houdt de afstand tussen deze twee test-massa’s nu
zeer nauwkeurig in de gaten. In principe is er nu dus
al een werkende zwaartekrachtgolfdetector in de
ruimte! LISA Pathfinder is echter niet gebouwd om
ook wetenschap mee te doen, maar als technologische test-missie voor eLISA. Dit project heeft tot
doel om in 2034 drie satellieten te lanceren die op
een onderlinge afstand van 1-5 miljoen kilometer
in een baan om de Zon worden gebracht, na-ijlend
op de Aarde in haar baan. Het succes van LISA
Pathfinder betekent dat de grootste technologische
hordes voor eLISA genomen zijn en dat het project
vol vooruit kan gaan. Een van de belangrijkste
doelen van eLISA is het in kaart brengen van het
samensmelten van superzware gaten in de centra
van sterrenstelsels.
Zeer-laagfrequente bronnen: pulsar timing arrays
Het zwaartekrachtsgolfspectrum is net zo breed
en divers als het elektromagnetische spectrum.
Naast de laagfrequente bronnen voor eLISA is er de
verwachting dat het heelal zelf ook zwaartekrachtgolven genereerde in de fases net na de Oerknal.
Golven die toen zijn ontstaan door fluctuaties in
de ruimte-tijd zijn nu enorm uitgerekt en hebben
golflengten gekregen van (vele) lichtjaren: te laag
voor eLISA om te kunnen detecteren. Om deze zeerlaagfrequente zwaartekrachtgolven op te vangen is
een andere manier bedacht: pulsar timing arrays.
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Pulsars zijn neutronensterren die zo’n sterk magneetveld hebben dat ze deeltjes vanuit de uiterst
dunne atmosfeer van de pulsar doen versnellen en
op deze manier een bundel radio straling veroorzaken. Als deze bundel precies in de richting van
de Aarde staat zien we één keer per rotatieperiode
van de neutronenster een pulsje verschijnen: een
radiopulsar. Een fractie van deze radiopulsars draait
heel snel (>100x per seconde) en is zeer stabiel.
De radiopulsen kunnen daarmee zo nauwkeurig
geklokt worden dat een verandering in de weglengte van de pulsen te meten is. Deze verandering
in weglengte van de pulsen, onderweg van de
pulsar naar de Aarde, kan onder andere veroorzaakt
worden door zeer-laagfrequente zwaartekrachtgolven. Een goede analogie is een schip dat niet over
een spiegelgladde zee vaart, maar zich een weg
moet banen door de toppen en dalen van golven.
Dat levert een langer pad op voor het schip in de
haven is. Tegelijkertijd gaat ook de Aarde op en neer
op deze ‘kosmische deining’. Door nu meerdere
pulsars tegelijkertijd in de gaten te houden kan een
onderscheid worden gemaakt tussen de deining op
zee en de deining van de Aardse haven.
De opvolger van LIGO en Virgo: de Einstein
Telescope
Met de detectie van GW150914 is aangetoond dat
het inderdaad mogelijk is om met laser-interferometrie zwaartekrachtgolven te detecteren. Dit
is een enorme technologische doorbraak, en een
nieuw begin. De waarneemhorizon van Advanced
LIGO en Virgo ligt op ongeveer 1 miljard lichtjaar:
bronnen die verder dan deze afstand van de Aarde
liggen, zijn te zwak om gedetecteerd te kunnen
worden. Als de gevoeligheid met een factor 10
verbeterd zou worden, zodat de waarneemhorizon

op meer dan 10 miljard lichtjaar komt te liggen, dan
kunnen alle samensmeltende zwarte gaten in de
hele geschiedenis van het Heelal gezien worden.
Dit is het doel van de Einstein Telescope: een laserinterferometer zoals Virgo en LIGO, maar dan onder
de grond, met armen van tien kilometer lang, en
met een gevoeligheid die tien keer hoger ligt dan
Advanced LIGO en Virgo. Kan de Einstein Telescoop
in Nederland geplaatst worden? Dat wordt op
dit moment onderzocht. De mijnstreek in ZuidLimburg lijkt de goede ondergrond te hebben en
zo’n wetenschappelijk megaproject in Nederland is
voor het hele land een enorme opsteker.

Samenvatting
Met de detectie van zwaartekrachtgolven van
GW150914 is een nieuw tijdperk aangebroken in de
natuur- en sterrenkunde. We kunnen nu direct zien
wat voor fysica het samensmelten van zwarte gaten
en neutronensterren bepaalt. We kunnen zien waar
dit gebeurt in het Heelal en hoe vaak dit gebeurt.
Hoe zijn dubbele zwart-gat systemen ontstaan? Wat
is de link met stervormingsgebieden? Zijn ze allemaal heel vroeg in het Heelal ontstaan en komen ze
nu pas bij elkaar, of is de vorming ‘quasi-instantaan’
na de vorming van zware dubbelstersystemen?
Hoe zijn superzware zwarte gaten ontstaan? Zijn
dubbele witte dwerg systemen de voorlopers van
supernova Type Ia, en zijn ultracompacte dubbelsterren inderdaad de bron van het merendeel van
ijzer, goud en zilver in het heelal?
Deze en nog vele andere vragen gaan we de
komende tien jaar trachten te beantwoorden in
een combinatie van zwaartekrachtgolf metingen
en elektromagnetische metingen. Een nieuwe blik!

---
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Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 19 oktober 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Middels belangrijke doorbraken in natuurkunde,
scheikunde en biologie is het de laatste jaren
mogelijk geworden individuele biomoleculen
zichtbaar te maken en in detail te bestuderen met
fluorescentiemicroscopie. Mijn postdoc-mentor
W.E. Moerner (Stanford University) heeft hiervoor
in 2014 de Nobelprijs voor de scheikunde gekregen. Tijdens de lezing is getoond hoe het mogelijk is om deze ongelooflijke nauwkeurigheid te
bewerkstelligen, wat je ermee kan en waarom je
dit wil. Er zijn voorbeelden uit eigen onderzoek
ter sprake gekomen die het mechanisme laten
zien hoe eiwitten ons DNA bewerken, de spontane beweging tonen van membraaneiwitten in
levende bacteriën, en actieve transportmechanismen in levende C. elegans nematoden afbeelden.

D

e meeste levensprocessen vinden hun
oorsprong op het moleculaire niveau, waar
biomoleculen als DNA en eiwitten ervoor
zorgen dat een organisme kan ontstaan, kan groeien,
kan blijven bestaan en zich kan voortplanten. Maar
hoe kun je meer inzicht krijgen in dit moleculaire
niveau, dat zich afspeelt op een lengteschaal van
nanometers, het miljardste van een meter? Eén
van de technieken die hier zeer geschikt voor zijn,
is fluorescentiemicroscopie. Deze techniek is zo
gevoelig dat het mogelijk is om er enkele eiwit- of
DNA-moleculen mee te bekijken. In dit artikel zal
ik uitleggen waarom deze techniek zo nuttig is en
wat we er mee kunnen leren. Ik zal dit doen aan de
hand van een aantal voorbeelden van onderzoek in
mijn laboratorium aan DNA-bindende eiwitten, diffunderende membraaneiwitten en motoreiwitten.

Leven op de cellulaire en moleculaire
schaal
Levende organismes zijn interessant op veel verschillende niveaus. Soms ben je geïnteresseerd
in het organisme als geheel, dan kijk je, voor een
mens, op een lengteschaal van meters. Een andere
keer is het niveau van organen op centimeterschaal
meer relevant. Maar levensprocessen spelen zich
ook af op kleinere schaal; de elementaire eenheid
van leven is een cel, typisch één tot honderd micrometers (het miljoenste van een meter) groot. In die
cellen wordt leven mogelijk gemaakt door moleculen, die nog veel kleiner zijn: een suikermolecuul is
kleiner dan een nanometer (het miljardste van een
meter), een eiwit typisch drie tot dertig nanometers.
We hebben het hier dus over 10 ordes van grootte!
In mijn onderzoek ben ik met name geïnteresseerd
in de moleculaire tot cellulaire schaal en wat mij
vooral boeit is dat wat leven mogelijk maakt op
deze schaal. Als je op deze schaal kijk zie je een
enorme dynamica: in een cel ondergaan moleculen
continu chemische reacties en deze maken cellulaire processen mogelijk, van groei en deling tot
differentiatie en beweging.
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Maar hoe kun je nu meer te weten komen over de
processen die plaats vinden op deze schaal? In de
17e eeuw was Delftenaar Antonie van Leeuwenhoek
de pionier op dit gebied. Hij was de eerste die met
zijn zelfgebouwde microscoopjes zichzelf toegang
verschafte tot de microscopische wereld. Hij was
het die voor het eerst cellen en bacteriën zag
en beschreef. Met name in de 20 e eeuw hebben
zich een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen voorgedaan die ons begrip van leven op
moleculaire en cellulaire schaal enorm vergroot
hebben [1]. Ten eerste betreft dit de biochemie die
het mogelijk gemaakt heeft om zo’n beetje alle chemische reacties in de cel te ontrafelen. Ten tweede
zijn er Röntgendiffractie en elektronenmicroscopie
die de moleculaire structuren van de machines van
het leven, eiwitten, DNA en RNA opgehelderd hebben. Ten derde, een meer recente revolutie, is dat
we nu het genoom van de mens en andere organismen kunnen ophelderen, iets wat ons het complete
bouwplan van deze organismen opgeleverd heeft.
Deze technieken hebben ons heel veel geleerd,
maar ze hebben allemaal zo hun beperkingen.
Biochemie wordt vaak beoefend in een reageerbuis en maakt niet direct voor onze ogen
zichtbaar wat er gebeurt. Elektronenmicroscopie en
Röntgendiffractie geven statische beelden van de
structuur van biomoleculen, terwijl we weten dat
ze in de cel zeer dynamisch zijn. Het kennen van de
informatie die opgeslagen zit in het genoom, vertelt
ons nog niet waar en wanneer deze informatie
gebruikt wordt. Een ‘ideale’ techniek om de dynamica van biomoleculen in een cel te bestuderen
zou aan een aantal voorwaarden moeten voldoen.
Deze techniek zou biologische processen direct
zichtbaar moeten kunnen maken, zowel spatiale als
temporele informatie moeten verschaffen, onder
natuurlijke omstandigheden, zonder de cellulaire
processen te beïnvloeden. Verder zou zo’n techniek
specifiek, selectief en gevoelig genoeg moeten zijn
om alleen het biomolecuul waarin we geïnteresseerd zijn zichtbaar te maken, in de aanwezigheid
van duizenden andere biomoleculen in de cel. Zo’n
techniek is natuurlijk een schaap met vijf poten,
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maar ik hoop in de volgende paragraaf duidelijk te
maken dat fluorescentiemicroscopie een heel eind
komt!

Fluorescentie
De term fluorescentie is bedacht door Sir George
Gabriel Stokes, in een voetnoot in een artikel uit
1852 dat gaat over het hemelsblauw oplichten van
een kinine oplossing (tonic!) beschenen met licht,
dat tot dan toe ‘dispersieve reflectie’ genoemd
wordt. Hij schrijft [2]: “I confess I do not like this
term. I am almost inclined to coin a word, and call the
appearance fluorescence, from fluor-spar, as the analogous term opalescence is derived from the name of a
mineral”. Het grappige is dat puur vloeispaat (fluorspar) oftewel fluoriet helemaal niet fluorescerend is.
Het zijn de verontreinigingen met transitiemetalen
die dit mineraal vaak een uiteenlopende kleur
geven en fluorescerend maken.
Wat is fluorescentie? Fluorescentie is het verschijnsel dat sommige stoffen, atomen of moleculen, licht
uit kunnen zenden, terwijl ze met een andere kleur
licht bestraald worden (figuur 1A) [3]. De fysische
achtergrond van fluorescentie is dat de elektronen
in een atoom of molecuul licht in de vorm van
een foton kunnen absorberen en daardoor in een
aangeslagen, hoger energetische toestand kunnen
komen. Zo’n aangeslagen toestand leeft maar heel
kort (typisch een nanoseconde, het miljardste van
een seconde) en valt dan terug naar de grondtoestand, de normale lage energie toestand. Dit
terugvallen kan doordat het surplus aan energie
omgezet wordt in trillingen van het molecuul en
uiteindelijk warmte. Maar het kan ook, afhankelijk
van het atoom of molecuul, op een andere manier,
door het weer uitzenden van een lichtdeeltje, een
foton, fluorescentie. Heel vaak treedt er in die
korte tijd dat de aangeslagen toestand leeft een
relaxatie op van het molecuul of zijn omgeving, dit
zorgt ervoor dat de aangeslagen toestand een klein
beetje van zijn energie verliest. In veel gevallen is
de energie van het uitgezonden fluorescentie foton
dan ook lager dan het geabsorbeerde foton en de
golflengte dus langer: dit noemen we ook wel de
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Stokes verschuiving. Dit is nu precies de eigenschap
die het mogelijk maakt om fluorescentie doeltreffend te kunnen gebruiken in een microscoop.

Fluorescentiemicroscopie
In fluorescentiemicroscopie maken we gebruik van
het feit dat sommige stoffen fluoresceren door
ze specifiek met een bepaalde kleur licht aan te

Figuur 1: Fluorescentiemicroscopie. A: principe van
fluorescentie. De elektronen in een molecuul bezetten verschillende energieniveaus (S0 is de grondtoestand, S1 en S2 zijn aangeslagen toestanden). Met
licht kan een elektron gepromoveerd worden van
grondtoestand tot aangeslagen toestand (groene
pijl). Het elektron kan dan een deel van zijn energie
verliezen, door het als warmte af te geven aan de
omgeving (blauwe pijl). Van het laagste niveau van
de eerste aangeslagen toestand (S1) kan het elektron terugvallen naar de grondtoestand terwijl het
licht uitzendt, fluorescentie (oranje pijl).
B: schema van een fluorescentie microscoop met
van beneden naar boven sample (worm), objectief,
dichroïsche spiegel en camera. De excitatielichtstraal is groen weergegeven, de fluorescentielichtstraal oranje.
C: foto van een moderne fluorescentiemicroscoop
in ons laboratorium.

stralen [4]. De meeste biologische samples zijn van
zichzelf niet fluorescerend en dan moeten we een
fluorofoor, een fluorescerende stof toevoegen. Dat
kan door die moleculen in een vorm die specifiek
bindt aan een onderdeel van de cel (bijvoorbeeld
de membranen), of DNA, of een specifiek eiwit
(bijvoorbeeld door de fluorofoor te binden aan een
specifiek antilichaam). Een andere methode, die
veel gebruikt wordt om levende cellen of organismen te bestuderen, is om de fluorofoor genetisch
te coderen. Wat dan vaak gebeurt, is dat er een fusie
gemaakt wordt van het gen van het eiwit waarin je
geïnteresseerd bent en het gen van een GFP-variant
(Green Fluorescent Protein), een relatief compact
eiwit dat van zichzelf fluorescerend is.
Als we eenmaal een fluorescerend sample hebben,
dan kunnen we het bekijken in een fluorescentiemicroscoop (figuur 1B en C). Naast het sample bestaat
een fluorescentiemicroscoop uit vier belangrijke
onderdelen. Ten eerste is er de lichtbron, vroeger
een lamp, tegenwoordig vaak een LED of een laser,
die gebruikt wordt om de fluorescerende moleculen in het sample aan te slaan en fluorescentielicht
te genereren. Dan is er de detector, dat kan het
oog zijn van de microscopist, maar tegenwoordig
is het ook heel vaak een CCD of CMOS-camera,
vergelijkbaar met de digitale camera in je mobiele
telefoon (maar dan gevoeliger…). Verder is er het
microscoopobjectief, een krachtige en nauwkeurige
lens die voor een vergroot beeld zorgt en meestal
ook voor het concentreren van het excitatielicht.
Kenmerkende, cruciale onderdelen van een fluorescentiemicroscoop zijn de filters en dichroïsche
spiegel die het mogelijk maken excitatielicht van
fluorescentielicht te scheiden op grond van kleur.
Het meest cruciale hierin is de dichroïsche spiegel,
een spiegel speciaal ontworpen om het excitatielicht te reflecteren en het fluorescentielicht door te
laten. Met behulp van deze filters en spiegel kan het
sample effectief aangeslagen worden, terwijl het
fluorescentielicht, zonder een enkel spoor van het
excitatielicht, gedetecteerd wordt met de camera.
Hierdoor kan bij fluorescentiemicroscopie tegen
een donkere achtergrond gemeten worden, wat
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deze vorm van microscopie extra gevoelig maakt.
Bij gewone, helder-veld microscopie wordt een fractie van het ingestraalde licht tegengehouden door
onderdelen van het sample. Dit zorgt voor licht en
iets minder licht op de detector, contrast dat leidt
tot het microscoopbeeld. Je kunt fluorescentiemicroscopie en helder-veld microscopie als het ware
vergelijken met kijken naar sterren: ‘s nachts, in het
donker (zonder achtergrond, werkt prima) of in het
licht, overdag (het blauwe hemellicht overstelpt het
zwakke licht van de sterren die ook overdag aan de
hemel staan). De gevoeligheid van fluorescentiemicroscopie is zelfs dusdanig dat de fluorescentie van
individuele moleculen gemeten kan worden.

Fluorescentiemicroscopie aan individuele
moleculen
Zoals hierboven geschetst kan fluorescentiemicroscopie, als er een gevoelige camera gebruikt
wordt en hoge kwaliteit optica, zo specifiek en
gevoelig zijn dat het fluorescentiesignaal van één
enkel molecuul zichtbaar gemaakt kan worden
[5,6]. Na de ontwikkeling van deze mogelijkheid,
zo’n 25 jaar geleden, is er een nieuw vakgebied,
single-molecule biophysics ontstaan dat levensprocessen met behulp van deze methode tracht te
ontrafelen. Wat is nu het voordeel om biomoleculen
individueel zichtbaar te maken en te bestuderen?
Een eerste reden is dat fluorescentie aan individuele
moleculen het mogelijk maakt om heterogeniteit
in de populatie van moleculen direct zichtbaar te
maken, bijvoorbeeld een eiwit dat zowel alleen als
in complex met soortgenoten voorkomt. Bovendien
kun je verschillende eigenschappen van individuele
moleculen aan elkaar correleren. Bijvoorbeeld bij
het eiwit van zojuist zou je fluorescentie-intensiteit
(lager voor het eiwit alleen dan het eiwit in een
complex) kunnen vergelijken met de snelheid van
zijn bewegingen (die zal meestal lager zijn voor de
grotere complexen). Een ander voordeel van fluorescentie aan individuele moleculen is dat overgangen
zoals chemische reacties of complexvorming als
zwart-wit stochastische omschakelingen zichtbaar
gemaakt kunnen worden. Als je in ‘bulk’ kijkt, kan
dit gedrag geleidelijker plaatsvinden en lastiger
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zichtbaar zijn. Dat komt omdat er gemiddeld wordt
over moleculen die de switch op een ander
moment en zelfs in de andere richting maken, wat
bijvoorbeeld het precieze mechanisme en eventueel voorkomende intermediaire toestanden kan
maskeren. Een andere reden om naar individuele
moleculen te kijken heeft te maken met de resolutie, het oplossend vermogen van een microscoop.
Een microscoop maakt een afbeelding van een
voorwerp en omdat het optische systeem van een
microscoop niet perfect is, wijkt deze afbeelding af
van het origineel. De belangrijkste afwijking is het
gebrek aan resolutie, het beeld is minder scherp
dan het origineel: voorwerpen op afstanden kleiner
dan ongeveer de helft van de golflengte van het
gebruikte licht kunnen niet onderscheiden worden.
Dit is normaal gesproken ongeveer 300 nanometer,
bijna honderd keer groter dan een typisch eiwit!
Bij meten aan enkele moleculen heb je hier echter
minder last van. Als je een enkel molecuul bestudeert met fluorescentiemicroscopie, dan weet je
dat je met een hele kleine lichtbron, veel kleiner
dan de resolutie van de microscoop, te maken hebt.
Je kunt dan de locatie van dit molecuul met een
nauwkeurigheid veel beter dan de resolutie van
de microscoop bepalen, 10 nanometer is meestal
goed haalbaar, wat je toegang verschaft tot de
moleculaire schaal! Een laatste voordeel van fluorescentiemicroscopie aan individuele moleculen
is dat veel biologische processen op de schaal van
individuele moleculen plaatsvinden: er zijn maar
enkele DNA-moleculen, een paar enzymen die het
DNA kopiëren, enkele kopieën van de eiwitten die
genen reguleren, aanwezig in elke cel. Om dit soort
processen en deze spelers daarin te bestuderen
onder natuurlijke omstandigheden, moet je wel
naar individuele biomoleculen kijken!
In mijn laboratorium gebruiken we al vele jaren
fluorescentiemicroscopie aan individuele biomoleculen. In de volgende paragrafen zal ik een aantal
voorbeelden geven van werk dat in mijn lab is uitgevoerd aan diverse biologische processen.
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Voorbeelden: eiwitten die aan DNA binden en erlangs bewegen
Eén van de projecten waar we in mijn lab (in
nauwe samenwerking met VU-collega hoogleraar
Wuite) al vele jaren aan werken is het bestuderen
van DNA en individuele DNA-bindende eiwitten
met fluorescentiemicroscopie. Daartoe hebben
we fluorescentiemicroscopie gecombineerd met
de techniek van optische pincetten [7]. Dit levert
wereldwijd unieke instrumenten op, die het aan de
ene kant mogelijk maken om een stuk DNA bij beide
uiteinden vast te pakken, op te spannen en zelfs uit
te rekken (met de optische pincetten) en tegelijkertijd met fluorescentiemicroscopie te kijken naar
eiwitten die aan het DNA binden (figuur 2A). DNA
vervult een centrale rol in ons lichaam: het is het
molecuul waarin bijvoorbeeld alle informatie is
opgeslagen over hoe eiwitten opgebouwd moeten
worden. Vele cruciale levensprocessen vinden dan

ook plaats op het DNA, allemaal gebruik makend
van gespecialiseerde eiwitten, zoals:
––DNA-polymerase dat DNA kopieert, vóór de
celdeling,
––RNA-polymerase dat de code op DNA afleest en
omzet in RNA,
––eiwitten die het DNA compacter maken zodat het
in de cel of de kern daarvan past en
––eiwitten die betrokken zijn bij het repareren van
DNA wanneer het beschadigd raakt [1].
Wij bestuderen een veelvoud van dit soort processen en proberen de moleculaire mechanismes te
ontrafelen met behulp van onze combinatie van
fluorescentie microscopie en optische pincetten.
Eén van de eiwitten die we als eerste bestudeerd
hebben, zijn restrictie-enzymen, bacteriële eiwitten die op een specifieke sequentie aan het DNA

Figuur 2: Fluorescentiemicroscopie aan individuele DNA-bindende eiwitten.
A: schema van een microscoop die fluorescentiemicroscopie (excitatielicht in groen) en optische pincetten
(laserstralen in rood) combineert. DNA-bindende eiwitten zijn weergegeven als rode balletjes, het DNA is
de horizontale lijn, opgespannen tussen de twee blauwe microbolletjes, die in de pincetten vastgehouden
worden.
B: fluorescentiemicroscopie afbeelding van individuele EcoRV restrictie-enzymen (de vijf puntjes) gebonden aan een stuk DNA dat vastgehouden wordt met twee optische pincetten (de contouren van de microbolletjes die aan de uiteinden van het DNA vastzitten en die vastgehouden worden met de optische
pincetten zijn net zichtbaar).
C: positie-tijd plot van een TFAM-eiwit dat diffundeert langs het DNA (positie langs DNA horizontaal, tijd
verticaal). D: positie-tijd plot van PICH-eiwitten die langs DNA zigzaggen (positie langs DNA horizontaal,
tijd verticaal). De PICH-eiwitten diffunderen niet, zij bewegen met min of meer constante snelheid maar
veranderen zo af en toe van richting.
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binden en het DNA doormidden kunnen knippen.
Dit biedt bescherming tegen vijandig DNA van
bacteriofagen (virussen die bacteriën aanvallen [7].
In figuur 2B is een beeld weergegeven van een aantal fluorescent gelabelde EcoRV restrictie-enzymen
die gebonden zijn aan een stuk DNA dat opgerekt
is met twee optische pincetten en stil staat (in dit
experiment konden ze het DNA niet knippen). We
kunnen heel nauwkeurig de positie bepalen waar
de enzymen gebonden zijn, met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 nm. Dit komt in de buurt
van de nauwkeurigheid van EcoRV zelf, het enzym
herkent in DNA een sequentie van 6 baseparen,
een lengte van ongeveer 2 nanometer. Niet alle
DNA-bindende eiwitten binden aan DNA op een
specifieke sequentie en staan stil; vele eiwitten

bewegen langs het DNA. Een voorbeeld is het eiwit
TFAM dat zorgt voor het compact maken van het
DNA in onze mitochondriën (de organellen in onze
cellen die voor de energiehuishouding zorgen) [8].
Verrassenderwijs zit dit eiwit niet vast aan het DNA,
maar het diffundeert langs het DNA, dan weer de
ene kant op en dan weer de andere kant (figuur
2C). Waarschijnlijk heeft dit ermee te maken dat
dit eiwit aan de ene kant DNA compacter moet
maken, maar aan de andere kant niet te stevig moet
binden om ervoor te zorgen dat het wel nog toegankelijk is om afgelezen of gekopieerd te worden.
Dit soort willekeurige beweging wordt gedreven
door de thermische energie: de watermoleculen in
onze cellen bewegen willekeurig heen en weer bij
lichaamstemperatuur en geven een eiwit als TFAM
nu eens een schopje de ene kant op en dan weer de
andere kant op. Een ander bewegend DNA-bindend
eiwit is PICH, een DNA-reparatie eiwit dat een
rol speelt bij het ontrafelen van stukken DNA uit
verschillende chromosomen die in de war geraakt

Figuur 3: Diffusie en membraaneiwitten in levende E. coli bacteriën.
A: als we een hoeveelheid moleculen op één plek loslaten (blauw), zullen de deeltjes verspreiden onder
invloed van diffusie. Sommigen blijven waar ze zijn, anderen bewegen naar links, weer anderen naar rechts.
Netto (gemiddeld over alle deeltjes) levert dit geen beweging op, maar de distributie wordt steeds breder,
hoe langer je wacht.
B: tijd die het kost voor een deeltje om gemiddeld over een bepaalde afstand te diffunderen (diffusiecoëfficiënt 100 μm2/s). Diffusie kan efficiënt zijn voor kortere afstanden (in dit geval korter dan 20 micrometer),
maar niet voor langere afstanden (boven de 100 micrometer). C: fluorescentiemicroscopie afbeelding van
individuele CstA membraaneiwitten (felle witte puntjes) in E. coli bacteriën (grijze pilvormen). Een filmpje
kan bekeken worden op: http://natuurwetenschappen-diligentia.nl/bijlagen-jaarboek-no94/#Peterman.
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zijn [9]. Dit eiwit beweegt ook heen en weer langs
het DNA, maar op een andere manier (figuur 2D).
Het schakelt niet willekeurig heen en weer, nee, het
beweegt een tijdje met constante snelheid in één
richting, gerichte beweging. De beweging van dit
eiwit wordt niet aangedreven door de thermische
energie, maar is er een chemische energiebron, ATP,
nodig. Niet alleen DNA-bindende eiwitten maken
gebruik van gerichte beweging of diffusie. We zullen in het vervolg zien dat vele andere processen in
onze cellen hier ook gebruik van maken.

Voorbeelden: transport door diffusie in
bacteriën
Diffusie is een mechanisme dat veel in cellen
gebruikt wordt om moleculen te transporteren. Het
is een kansproces, gedreven door de thermische
energie [10]. Diffusie heeft dan ook geen richting,
behalve als er een concentratiegradiënt is, dan
bewegen de moleculen netto van plekken waar de
concentratie hoger is, naar waar die lager is. Laten
we, om meer inzicht in diffusie te krijgen, eens
kijken wat er gebeurt als we een grote hoeveelheid moleculen op een gegeven moment op een
gegeven plek introduceren (figuur 3A). In het begin
zitten alle moleculen bij elkaar, in een steile concentratiepiek, maar hoe langer we wachten, hoe verder
de moleculen zich van hun oorsprong verwijderen:
sommigen gaan ver naar links, velen blijven op hun
plek, andere gaan ver naar rechts. Gemiddeld over
alle moleculen is er geen verplaatsing naar links of
naar rechts, maar de absolute verplaatsing groeit
wel met de tijd. We kunnen dit het beste uitdrukken
in de gemiddelde gekwadrateerde verplaatsing,
oftewel de variantie. Deze groeit met de tijd en wel
lineair! De curve die we krijgen is een zogenaamde
Gaussische curve, met een breedte die lineair schaalt
met de variantie. Uit deze afleiding kunnen we nog
iets anders halen: hoeveel tijd kost het een deeltje
gemiddeld om een bepaalde afstand af te leggen?
Dit is weergegeven in figuur 3B en laat duidelijk
zien dat diffusie alleen maar effectief is over korte
afstanden. In dit voorbeeld kun je zien dat diffusie
over afstanden groter dan 100 micrometer wel heel
lang gaat duren, wellicht te lang voor de cel.

Om te begrijpen hoe cellen diffusie gebruiken en
hoe diffusie werkt in de complexe omgeving van
een cel, gebruiken wij fluorescentie aan individuele
moleculen. Daarmee bestuderen we de diffusie
van membraaneiwitten in levende E. coli bacteriën
[11]. Vele levensprocessen vinden bij deze bacterie
plaats in het celmembraan, dat een afscheiding
vormt tussen milieu binnen en buiten. Het membraan zit dan ook vol met allerlei eiwitten die
deze processen mogelijk maken (wel 50% van het
membraanoppervlak wordt ingenomen door eiwitten!). De eiwitten zitten vast in het membraan
en kunnen er niet uit, maar kunnen wel over het
oppervlak van het membraan bewegen. In figuur 3C
kun je zien dat membraaneiwitten diffunderen in
het membraan van een levende bacterie, gedreven
door de thermische beweging van onder andere
de watermoleculen in de cel. Wij proberen nu te
doorgronden hoe de drukte van alle eiwitten en
DNA in het membraan en de cel diffusie beïnvloedt.

Voorbeelden: gerichte beweging aangedreven door motoreiwitten
Zoals in de vorige paragraaf besproken, werkt
diffusie prima, maar alleen over korte afstanden.
Sommige cellen in ons lichaam hebben lange uitlopers, van tientallen micrometers tot soms wel een
meter lang. Voorbeelden zijn de zenuwcellen in je
dikke teen, die hun cellichaam in het ruggenmerg
hebben, zeker een meter verderop. Hoe worden
celonderdelen in deze cellen getransporteerd?
De evolutie heeft ervoor gezorgd dat onze cellen
gespecialiseerde eiwitten bevatten, motoreiwitten,
die niets anders doen dan celonderdelen transporteren, van de ene kant van de cel naar de
andere. Hiervoor hebben ze twee extra dingen
nodig, brandstof in de vorm van ATP (zeg maar
de ‘munteenheid’ van energie in onze cellen) en
een ‘weg’ waarlangs ze kunnen lopen. Deze weg
wordt gevormd door het celskelet dat bestaat uit
lange eiwitfilamenten die de cellen stevigheid en
vorm geven. Wij werken al een aantal jaren aan
het ontrafelen van functie en mechanisme van een
aantal van deze motoreiwitten, kinesines genaamd.
Daarvoor hebben we veel gebruik gemaakt van in
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vitro bewegingsassays: met behulp van geïsoleerde
eiwitten proberen we de werking van deze eiwitten
op een microscoopglaasje na te bootsen, buiten
de complexe wereld van de cel (figuur 4A) [12]. Een
voorbeeld daarvan is te zien in figuur 4B. Door dit
soort metingen kun je heel veel te weten komen
over kinesine: bijvoorbeeld dat het beweegt met
een snelheid van ongeveer 800 nanometer per
seconde, in stapjes van 8 nanometer. En dat kinesine ‘processief’ is: het bindt aan de weg en maakt
een paar honderd stapjes alvorens de weg weer te
verlaten.
Maar dit soort in vitro experimenten vertellen niet
het hele verhaal, we laten in deze experimenten
bewust een belangrijk deel van de complexiteit
van de cel weg. Voorbeelden daarvan zijn dat in
de cel motoreiwitten meestal niet alleen werken,
maar in teams samen een lading transporteren.
Veelal bestaan deze teams uit motoreiwitten met

verschillende eigenschappen, soms lopen ze zelfs
in tegengestelde richting. Om meer te weten te
komen over dit soort aspecten van motoreiwitten
zijn we een aantal jaren geleden aan in vivo experimenten begonnen aan de ‘smaakzenuwen’ van
het wormpje C. elegans (figuur 4C), wat een prima
modelsysteem is voor transport, ook in onze cellen.
De worm heeft een aantal belangrijke voordelen
voor ons onderzoek: hij groeit en vermenigvuldigt
zich snel, hij is doorzichtig en maar 100 micrometer dik en we kunnen zijn DNA veranderen en
specifiek eiwitten fluorescent maken. We kunnen
het transport zichtbaar maken in levende wormen
(figuur 4D) en allerlei kwantitatieve metingen doen
(bijvoorbeeld snelheid, maar ook hoeveel motoreiwitten samenwerken) [13]. We zien inderdaad dat
er drie samenwerken: teams van de Kinesin-II en
OSM-3 de ene kant op, IFT-dynein de andere kant

Figuur 4: Gerichte beweging aangedreven door motoreiwitten.
A: schema van een in vitro bewegingsassay. Microtubulus (filament van het celskelet): grijs/groen; kinesin
motoreiwit: blauw/rood met oranje fluorescent label.
B: fluorescentiemicroscopie afbeelding van individuele kinesine moleculen die langs een microtubulus bewegen (in een assay als in A). Een filmpje hiervan (filmpje 2) kan bekeken worden op:
http://natuurwetenschappen-diligentia.nl/bijlagen-jaarboek-no94/#Peterman.
C: helder-veld beeld van een C. elegans rondworm (schaalstok: 100 micrometer) met fluorescentie afbeelding van de zogenaamde phasmid cilia, de uitlopers van smaakzenuwen.
D: fluorescentiemicroscopie afbeelding van kinesine motoreiwitten in de phasmid cilia van C. elegans:
OSM‑3 in magenta, Kinesine-II in groen (schaalstok 2 micrometer). Filmpje 3 kan bekeken worden op:
http://natuurwetenschappen-diligentia.nl/bijlagen-jaarboek-no94/#Peterman.
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op. Het is ons zelfs gelukt om enkele kinesines zichtbaar te maken door de fluorescentie van bijna alle
fluorescente motoreiwitten uit te schakelen. Met
deze metingen hebben we met name de samenwerking tussen de kinesines ontrafeld: het lijkt er op dat
Kinesin-II, een langzamer motoreiwit, zorg draagt
voor de assemblage van de transporttreinen en het
vertrek, terwijl OSM-3, dat een stuk sneller is, het
dan overneemt en voor het lange afstandstransport
zorgt. Je kunt dit vergelijken met een tram die
mensen oppikt overal in de stad en naar het station
brengt waar de mensen de trein pakken om overal
in het land te komen.

Conclusie
Ik hoop dat ik aan de hand van deze voorbeelden
duidelijk heb kunnen maken dat de het moleculaire
niveau van leven fascinerend is en dat er veel te
ontdekken valt. Fluorescentiemicroscopie met de
gevoeligheid van individuele moleculen is één van
de weinige technieken die het mogelijk maakt om
de moleculaire dans van het leven zichtbaar te
maken [5,6]. De laatste jaren heeft deze techniek
dan ook onnoemelijk veel bijgedragen aan ons
begrip van de cel. De technologische ontwikkelingen staan niet stil en de verwachting is dat
de technieken de komende jaren nog veel beter
worden: sneller kunnen meten, met hogere gevoeligheid en grotere nauwkeurigheid. Maar ik denk
dat de belangrijkste uitdaging wordt om aan de ene
kant meer te kunnen meten (langer, meer cellen,
alle drie de dimensies), en aan de andere kant sneller meer informatie uit deze metingen te halen met
behulp van geavanceerde computerprogramma’s.
We zullen het zien. Eén ding is zeker voor mij, er
is nog heel veel te ontdekken over de moleculaire
basis van leven!

Referenties
1. Alberts B, Johnson A, Lewis J et al., 2014,
Molecular Biology of the Cell, 6th ed. Garland
Science.
2. Stokes GG, 1852, On the change of refrangibility
of light, Philosophical Transactions of the Royal
Society of London 142:463-562.
3. Lakowicz JR, 2011, Principles of Fluorescence
Spectroscopy, 3rd ed. Springer.
4. http://micro.magnet.fsu.edu/primer/index.html.
5. Moerner WE and Orrit M, 1999, Illuminating
single molecules in condensed matter, Science
283:1670-1676.
6. Weiss S, 1999, Fluorescence spectroscopy of single
biomolecules, Science 283:1676-1683.
7. Candelli A, Wuite GJL & Peterman EJG, 2011,
Combining optical trapping, fluorescence microscopy and microfluidics for single molecule studies
of DNA-protein interactions, Physical Chemistry
Chemical Physics 13:7263-7272.
8. Farge G, Laurens N, Broekmans OD et al., 2011,
Protein sliding and DNA denaturation are essential
for DNA organization by human mitochondrial
transcription factor A, Nature Communications
3, 1013.
9. Biebricher A, Seiki H, Enzlin JH et al., 2013, PICH: a
DNA translocase specially addapted for processing
anaphase bridge DNA, Molecular Cell 51:691-701.
10. Philips R, Kondev J, Theriot J et al., 2012, Physical
Biology of the Cell, 2nd ed. Garland Science.
11. Oswald F, Ernst LM, Bollen YJM et al., 2014,
Imaging and quantification of trans-membrane
protein diffusion in living bacteria, Physical
Chemistry Chemical Physics 16:12625-12634.
12. Peterman EJG, Sosa H, Moerner WE, 2004,
Single-molecule fluorescence spectroscopy and
microscopy of biomolecular motors, Annual
Review of Physical Chemistry 55:79-96.
13. Prevo B, Mangeol P, Oswald F et al., 2015,
Functional differentiation of cooperating kinesin-2
motors orchestrates cargo import and transport in
C. elegans cilia, Nature Cell Biology 17:1536-1545.

---

33

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

34

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.4 Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat
Prof. dr. H.J.J. Jonker

Classificatie van wolken

Afdeling Geoscience and Remote Sensing (GRS)
Technische Universiteit, Delft
http://www.citg.tudelft.nl/en/about-faculty/
departments/geoscience-and-remote-sensing/

Nederland heeft prachtige wolkenluchten met een
grote verscheidenheid. Het vinden van de juiste
benaming voor wolken vinden we vaak echter
lastig. Menig kind heeft in de dierentuin geen
probleem om allerlei exotische dieren bij de naam
te noemen, en bij bomen en bloemen komen we
ook een eind, maar bij de wolken die dag in dag
uit boven ons hoofd hangen lijken we nauwelijks verder te komen dan ‘schaapjeswolken’. En
dat terwijl het systeem geïntroduceerd door de
Engelsman Luke Howard rond 1800 geniaal in zijn
eenvoud is (zie figuur 1). Het weer speelt zich af
in de onderste 10-15 kilometer van de atmosfeer
en Howard onderscheidt drie hoogtes, hoge wolken (aangeduid met cirrus), middelhoge wolken
(alto) en de lage wolken. Vervolgens maakt hij
onderscheid in de wolkenvorm: stratus, gelaagd
met weinig verticale beweging, en cumulus met
juist veel verticale dynamiek (ook wel stapelwolk
genoemd). En als er veel regen uit valt is er nog
de kwalificatie nimbus. Daarna is het een kwestie
van combineren. Hele hoge wolken met verticale
beweging, cirrocumulus. Middelhoog en gelaagd,
altostratus. Hele heftige regen of hagel komt waarschijnlijk uit een cumulonimbus. Dus in die zin is
het een kwestie van inschatten van de wolkenhoogte, het inschatten van het type en dan de juiste
combinatie nog vinden. Zeg geen ‘cumulostratos’
tegen een stratocumulus, of ‘nimbocumulus’ tegen
een cumulonimbus. Voor meer informatie en fraaie
wolkenfoto’s zie bijvoorbeeld de website van de The
Cloud Appreciation Society [1].

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 2 november 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Wolken spelen een cruciale rol in weer en klimaat.
Ze vormen de motor van de hydrologische cyclus
en maken leven op land mogelijk door de vorming
van neerslag.
In de aardse stralingshuishouding hebben wolken
een koelend effect door kortgolvige straling van
de zon te reflecteren, maar ook een verwarmend
effect door langgolvige uitstraling tegen te houden. In het huidige klimaat overheerst het koelend effect. Het is vooralsnog echter onduidelijk
hoe de bewolking zal reageren in een klimaat dat
opwarmt door extra broeikasgassen.
Tijdens de voordracht werd dieper ingegaan op de
fysica en dynamica van wolken en hoe de toegenomen rekenkracht van moderne computers helpt
onze inzichten in wolkenprocessen te vergroten.

Zwevende olifanten
Een wolk is in essentie een verzameling waterdruppels en/of ijskristallen. Het is interessant om uit te
rekenen hoe zwaar een wolk is. Een lage stapelwolk
bijvoorbeeld, bevat ongeveer 1 gram vloeibaar
water per kubieke meter lucht. Nemen we voor
de afmetingen in drie richtingen 200 m, wat niet
bijzonder groot is, dan kom je op een gewicht van
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10 4 kg; een olifant, zeg maar, die in de lucht zweeft.
Maar waarom komt die wolk dan niet met een daverende klap naar beneden vallen? Het punt is dat die
wolkendruppeltjes heel klein zijn, orde 10 μm, en
op die schaal voelen de druppeltjes de viscositeit
van de omringende lucht. Ze vallen wel, maar heel
langzaam - denk aan loden kogeltjes in een beker
stroop. Door condensatie en onderlinge botsingen
worden de druppeltjes steeds groter, waardoor ze
harder vallen en meer kans hebben om te botsen.
Dat proces kan in een stroomversnelling raken en
uiteindelijk uitmonden in regen.

Wolken in weer en klimaat
Wolken zijn cruciaal voor de hydrologische cyclus
en daarmee voor het leven op land. Leven heeft
immers water nodig en de manier om water op het
land te krijgen is via neerslag uit wolken. Een andere
belangrijke rol van wolken is hun invloed op de
stralingsbalans van de aarde. Wolken spelen hierin
een dubbelrol (zie figuur 2): enerzijds reflecteren
ze de kortgolvige straling van de zon (een koelend effect), anderzijds houden ze de langgolvige
(infrarode) straling tegen die de aarde uitzendt (een
opwarmend effect).
Om de aardse stralingsbalans iets beter te begrijpen doen we de volgende analyse (zie figuur 3).
De zon heeft een oppervlaktetemperatuur van

Ts ≈ 5800 K. Volgens de wet van Stefan-Boltzmann

Figuur 1: Wolkenclassificatie van Luke Howard.
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correspondeert dit met een energieflux I = σTs4,
waarbij de constante σ een waarde heeft van
σ = 5,67. 108 Wm -2K-4. Die straling wordt homogeen
in alle richtingen uitgezonden. Met R s de straal
van de zon, en L de afstand tussen zon en aarde,
kunnen we uit de verhouding van de boloppervlakken 4 πR s2/(4 πL2) de fractie S berekenen van de
energieflux die de aarde bereikt:

R 
S = σ Ts4  s   1400 Wm −2
 L 
2

S wordt de zonneconstante genoemd1).
1) Eigenlijk een misnoemer omdat S merkbaar fluctueert vanwege veranderingen in onder meer Ts
en L.

Figuur 2: De dubbelrol van wolken in de aardse stralingsbalans.
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Wat gebeurt er met de energieflux S die de aarde
bereikt? Een deel ervan wordt onmiddellijk weer
de ruimte in teruggekaatst door wat wij de albedo
a noemen, de reflectiecoëfficiënt. Die is in het
huidige klimaat ongeveer 30% en wordt naast land
en zee voor een belangrijk deel gevormd door
wolken. Er blijft ongeveer 70% over om te absorberen door de aarde, wat we vermenigvuldigen met
πRe2, het geprojecteerde boloppervlak (cirkelschijf)
vanuit de zon gezien; de aarde wordt vervolgens
warmer en gaat volgens dezelfde formule van
Stefan-Boltzmann weer uitstralen over het gehele
boloppervlak 4 πRe2; de balans is gegeven door

 (1 − a ) S  4
Te = 

 4σ 

288 K. Waar komt die resterende 36 Kelvin vandaan?
In bovenstaande analyse werden vele elementen te
simpel voorgesteld, maar wat is het belangrijkste
element dat verbetering behoeft?

Het broeikaseffect
Het belangrijkste element dat meegenomen moet
worden is het ‘natuurlijke’ broeikaseffect. De aardse
atmosfeer is relatief transparant voor de kortgolvige
straling van de zon, maar niet voor de langgolvige2)
straling die de aarde uitzendt. Broeikasgassen in
de atmosfeer absorberen de infrarode straling
waardoor de atmosfeer opwarmt die vervolgens

1

(1 − a ) Sπ Re2 = 4π Re2σ Te4

→

Op deze manier vinden we voor de oppervlakte
temperatuur van de aarde Te ≈ 252 K, helemaal
niet slecht voor zo’n elementaire berekening; de
werkelijke gemiddelde temperatuur op aarde is

2) Dat straling van de zon kortgolvig en van de
aarde langgolvig is, heeft te maken met de
oppervlaktetemperatuur van het hemellichaam.
Dit kun je begrijpen aan de hand van de stralingswet van Wien, λ peakT = constant, die de piek
golflengte ( λ peak) van het stralingsspectrum aan
de temperatuur van de straler relateert.

Figuur 3: Een simpele stralingsbalans.
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weer het aardoppervlak verwarmt. Om te zien hoe
groot dit effect zou kunnen zijn, bestuderen we de
situatie waar alle aardse langgolvige straling wordt
geabsorbeerd door de atmosfeer, die het vervolgens zowel naar de ruimte straalt als terug naar de
aarde. Het aardoppervlak heeft nu twee bronnen,
de straling van zon en die van de atmosfeer. De
(sterk versimpelde!) balansen zijn dan gegeven door
aarde:

(1 − a ) S + σ T 4 − σ T 4 = 0

atmosfeer:

σ T − 2σ T = 0

a

4

4
e

e

4
a

waaruit volgt Te ≈ 300 K; een flink verschil met
het resultaat zonder broeikas (Te ≈ 252 K) hetgeen
het belang van een juiste behandeling van het
broeikaseffect onderstreept. De overschatting t.o.v.
de huidige Te = 288 K is onder meer een gevolg van
onze aanname dat alle langgolvige straling door
de atmosfeer wordt geabsorbeerd. De werkelijke
absorptie hangt af van de concentratie van broeikasgassen en het type broeikasgas.
De belangrijkste atmosferische broeikasgassen zijn
waterdamp, kooldioxide (CO2), methaan (CH4), en
lachgas (N2O), die, om een indruk te geven, in
het huidige klimaat goed zijn voor een opwarming van respectievelijk 20, 7, 1 en 1 K. De door

menselijk handelen toegenomen concentraties van
broeikasgassen wordt het versterkte broeikaseffect
genoemd. Kijkend naar bovenstaande schattingen,
is het goed de vraag te stellen waarom de aandacht uitgaat naar de toegenomen uitstoot van
kooldioxide, methaan en lachgas, en niet naar het
belangrijkste broeikasgas, waterdamp. Terwijl bij
verbranding toch een hoop waterdamp vrijkomt.
De reden is dat waterdamp in de atmosfeer in
thermodynamisch evenwicht is, waardoor er een
bovengrens is aan de hoeveelheid waterdamp die
de atmosfeer kan bevatten - stoot je meer waterdamp uit, dan valt het binnen korte tijd als regen
weer naar beneden. Voor bijvoorbeeld CO2 geldt
zo’n beperking niet. Toch heeft waterdamp wel een
belangrijke hefboomwerking: door de toename van
CO2 neemt de temperatuur van de atmosfeer toe,
waardoor de lucht meer waterdamp kan bevatten
dat door zijn een sterke broeikaswerking de temperatuur verder verhoogt.

Mistige factoren in het klimaat
Naast broeikasgassen spelen, zoals gezegd, wolken
een belangrijke rol in de stralingsbalans en dus
in het aardse klimaat. Wolken koelen de aarde
via verhoging van de albedo maar verwarmen de
aarde door langgolvige straling tegen te houden.

Figuur 4: Respons van twaalf klimaatmodellen voor een 2 x CO2 scenario, Dufresne &Bony (2008).
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Voor een beter onderscheid komt de wolkenclassificatie besproken in paragraaf 1 nu goed van pas.
Jarenlange observatie vanuit de ruimte door satellieten heeft aangetoond dat lage wolken (cumulus,
stratocumulus) zeer effectief zijn in het reflecteren
van zonnestraling en netto een koelend effect
hebben, terwijl hoge bewolking (cirrus) tamelijk
transparant is en netto een verwarmend effect
heeft. Op grond van de waarnemingen kunnen
we stellen dat lage wolken de aarde koelen met
ruwweg 50 Watt per vierkante meter, terwijl hoge
wolken zorgen voor een opwarming van de aarde
met 30 Wm -2; in het huidige klimaat is het netto
effect door wolken een koeling van 20 Wm -2.
Het lastige is dat bovenstaand getal niet constant
hoeft te blijven in een vestoord klimaat. Door de
toenemende concentraties van CO2, methaan en
lachgas, verandert de thermodynamische toestand
van de atmosfeer en veranderen ook de wolkenkarakteristieken. Komen er relatief meer lage wolken
dan wordt de opwarming door wolken voor een
deel gecompenseerd. Komen er relatief meer hoge
wolken dan wordt de opwarming door wolken
verder versterkt. Hoe deze ‘wolkenterugkoppeling’
precies gaat uitpakken is momenteel een cruciale
vraag in de klimaatwetenschap. Andere bekende
klimaatterugkoppelingen zijn de ‘waterdampterugkoppeling’ en de ‘albedoterugkoppeling’. De
eerste was al besproken - een warmere atmosfeer kan meer waterdamp bevatten wat een sterk

Figuur 5: Wolkensimulatie gevisualiseerd in een virtual reality omgeving.

broeikasgas is en dus tot verdere opwarming leidt.
De albedoterugkoppeling komt voort uit het feit dat
sneeuw en ijs een hogere reflectiecoëfficiënt hebben dan zee en land. Een opwarmend klimaat leidt
tot minder sneeuw en ijs, en dus tot meer absorptie
van zonnestraling en zo tot verdere opwarming. Het
omgekeerde geldt ook - een koeler klimaat wordt
nog koeler zowel door de albedoterugkoppeling als
door de waterdampterugkoppeling.
Dat de wolkenterugkoppeling vooralsnog onbekend is volgt helder uit de studie van Dufresne &
Bony (2008) [3]. Zij bestudeerden de resultaten
van twaalf state of the art klimaatmodellen voor
een zogenaamd 2xCO2 scenario; in dit scenario
wordt mondiaal de concentratie CO2 verdubbeld en
bestudeert men de nieuwe evenwichtstemperatuur
die zich in de modellen instelt.
Het interessante aan de resultaten, weergegeven
in figuur 4, is dat de 2 K spreiding in de voorspelde
opwarming (2-4 K) voornamelijk veroorzaakt wordt
door de spreiding in de wolkenterugkoppeling.
De modellen zijn het onderling nagenoeg eens
over stralingseffecten, en over de terugkoppelingen
door waterdamp en albedo. Maar de terugkoppeling door wolken is in het ene model minimaal en in
het andere model substantieel (1.5 K). Dit resultaat
bevestigt de visie dat de wolkenterugkoppeling
momenteel een van de grootste onzekerheden
vormt in huidige klimaatmodellen [4].

Computersimulatie van wolken
Dat de wolkeneffecten in de verscheidene klimaatmodellen zoveel onderling verschillen, laat
zien dat er nog het nodige te verbeteren valt aan
de gebruikte modules voor wolken. Eén van de
manieren om zo’n verbetering te bereiken is het
tot in groot detail nabootsen van wolkenprocessen
door middel van computersimulatie. Dit brengt
de mogelijkheid om de meteorologische condities
gecontroleerd te veranderen en respons van wolken
te analyseren. Een gebied van bijvoorbeeld 50 bij
50 km wordt met een resolutie van 50 m (de grootte
van een rekencel) in drie dimensies doorgerekend,
met een tijdstap van enkele seconden. Hierdoor
kunnen de vergelijkingen voor de turbulente
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stroming nauwkeurig worden geïntegreerd en
worden processen als verdamping en condensatie (wolkenvorming) en de vorming van regen zo
precies mogelijk gerepresenteerd. Ook kort- en
langgolvige stralingsprocessen worden in de berekeningen meegenomen. Aan de bodem wordt de
’ruwheid’ van het landschap in rekening gebracht
en het type vegetatie en bodemsoort, wat belangrijk is voor de hoeveelheid vocht die in de atmosfeer
komt. De enorme computerkracht die deze aanpak
vergt wordt verkregen door gebruik te maken van
massief geparallelliseerde computersystemen.
Onze groep maakt hiervoor dankbaar gebruik van
de Nationale Supercomputer faciliteiten [5]. De
resultaten van deze grootschalige berekeningen
bestaan uit complexe vier-dimensionale data sets
(3D- data die in de tijd verandert). Bij de analyse
van dergelijke data maken we vaak gebruik van
een virtual reality omgeving, zie figuur 5, omdat
een mens juist goed in staat is om te gaan met
veranderende 3D data, mits deze op herkenbare
wijze wordt aangeboden.
In speciale gevallen kunnen we in Europees
verband [6] gebruik maken van een nog grotere
computerinfrastructuur. Dit stelt ons in staat om
het detail van een berekening op te voeren, of

om het rekendomein verder te vergroten. Figuur 6
laat een resultaat zien van een berekening van het
wolkenveld over heel Nederland, uitgevoerd op een
supercomputer in Parijs, bestaande uit honderden
grafische kaarten (GPUs). Door 256 van deze GPUs
parallel te laten werken op een gebied van 500 bij
500 km, werd het mogelijk voor een bepaalde dag
het wolkenveld over heel Nederland uit te rekenen
met een detail van 100 m. De figuur laat schitterend
het land-zee effect zien (de kust is wolkenvrij) en de
formatie van wolkenstraten [7].

Referenties
1. The Cloud Appreciation Society https://cloudappreciationsociety.org.
2. Boeker en van Grondelle, 1999, Environmental
Physics, (Wiley).
3. Dufresne J.-L. and S. Bony, 2008, An Assessment of
the Primary Sources of Spread of Global Warming
Estimates from Coupled Atmosphere-Ocean
Models, Journal of Climate, 21(19), p. 5135-5144.
4. Intergovernmental Panel on Climate Change
http://www.ipcc.ch.
5. https://www.surfsara.nl.
6. PRACE: Partnership for Advanced Computing in
Europe, http://www.prace-ri.eu.
7. Schalkwijk J.S., H. Jonker, A. Siebesma, E. van
Meijgaard, 2015, Weather Forecasting Using GPUBased Large-Eddy Simulations, Bulletin of the
American Meteorological Society, 96, p. 715-724.

---

Figuur 6: Voorbeeld van een computersimulatie van
wolken boven Nederland [7].
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1.5 Immunotherapie bij kanker;
Waar staan we vandaag de dag en wat kunnen we nog verwachten?
Prof. dr. Carl G. Figdor

Samenvatting

Hoogleraar Immunologie
Radboudumc, Nijmegen
http://www.tumor-immunology.com

Immuuntherapie wordt gezien als een veelbelovende therapie tegen kanker.
Ook in Nederland werken onderzoekers samen met
artsen al zo’n twee decennia aan het toepassen
van verschillende vormen van immunotherapie bij
kanker. En met toenemend succes! Recent is ook de
farmaceutische industrie aangehaakt en in 2013 is
immunotherapie uitgeroepen tot doorbraak van het
jaar door het gezaghebbende tijdschrift Science.
(figuur 1). Ruim 15 jaar wordt al gewerkt aan het
ontwikkelen van vaccins tegen kanker. De afdeling Tumorimmunologie van het Radboudumc richt
zich vooral op dendritische cel vaccins. Uiteindelijk
hopen we dat immunotherapie tot het standaard
arsenaal van de arts gaat behoren, waarmee kanker
behandeld kan worden, dus naast chirurgie, chemotherapie en radiotherapie. We zijn hard op weg!

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 16 november 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Wij beschikken over een krachtig immuunsysteem
dat ons lichaam beschermt tegen indringers zoals
virussen en bacteriën. Het bestaat uit verschillende celtypen die door ons lichaam zwerven en
indien nodig actie ondernemen door de indringers
te elimineren.
Waarom zouden we dat zelfde immuunsysteem
niet ook kunnen inzetten tegen kanker? Dat is
echter niet zo eenvoudig. Er wordt al meer dan
30 jaar aan gewerkt, en de laatste tijd met steeds
meer succes. Op dit moment staat immunotherapie dan ook sterk in de belangstelling en worden
belangrijke doorbraken bereikt bij bestrijding van
tumoren.
Deze lezing gaf inzicht in de laatste stand van
zaken bij de immunotherapie van kanker en tevens
een blik op de (nabije) toekomst.

Figuur 1: Doorbraak van immunotherapie met verschillende vormen nu beschikbaar.
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De cellen van het immuunsysteem
Wij worden geboren met een immuunsysteem dat
bestaat uit een groot aantal witte bloed celtypen
met ieder een heel specifieke taak. Zo zijn er cellen
als macrofagen, en granulocyten die vooral in staat
zijn cellen op te ruimen middels fagocytose. Deze
cellen komen vrijwel direct in actie na bijvoorbeeld
een infectie en vormen zo een eerste verdedigingslinie van het lichaam (innate immunity). Ook NK
cellen (Natural Killer; grote lymfocieten) kunnen
direct een tumor aanvallen. Daarnaast zijn er B cellen die antistoffen produceren en T cellen die
immuun cel regulerende cytokinen uitscheiden,
maar die ook andere doelwitcellen, bijvoorbeeld
virus geïnfecteerde cellen of tumorcellen, kunnen
doden, zie figuur 2. Deze B en T cellen komen
pas later gedurende een immuunrespons in actie,
aangezien ze eerst geleerd moet worden het juiste
doelwit (antigeen) te zien. Daarom wordt deze vorm
van afweer ook wel het adaptieve immuunsysteem
genoemd (adaptive immunity). Bij deze antigeen
specifieke afweer spelen de antigeen presenterende cellen een hoofdrol. Alhoewel verschillende
cellen van het immuunsysteem antigeen kunnen
presenteren is vooral de dendritische cel hier bij
uitstek voor gespecialiseerd. Deze is in staat antigeen op te nemen, te verwerken en vervolgens als
peptide fragmenten te presenteren op het oppervlak aan zowel helper T cellen alsook cytotoxische

Figuur 2: De verschillende celtypen waaruit ons
immuunsysteem bestaat, met antigeen presenterende dendritische cellen, cytotoxische T cellen (Tc),
regulatoire T cellsn (Treg), helper T cellen (Th).
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T cellen, zie figuur 2. Deze laatste zijn in staat direct
cellen die herkend worden te doden.
Ons immuunsysteem met al haar verschillende
celtypen, heeft de delicate taak niet alleen lichaamsvreemde deeltjes zoals virussen en bacteriën te
herkennen en onschadelijk te maken maar ook
beschadigde of afwijkende lichaamseigen cellen
op te ruimen. De kunst is om juist onderscheid te
maken tussen normale eigen lichaamscellen en
‘vreemde’ cellen, anders ontstaan zogenaamde
auto-immuunreacties. Kankercellen lijken heel erg
op normale cellen maar gedragen zich ook afwijkend; ze blijven maar delen. Het immuunsysteem
zou deze cellen moeten herkennen en opruimen.
Het idee is dat dit ook aan de lopende band
gebeurd in ons lichaam. Er ontstaan door allerlei
oorzaken voortdurend ongeremd delende cellen
in ons lichaam. Ons immuunsysteem merkt ze vaak
snel op en ruimt ze vervolgens vakkundig op. Heel
soms is een kankercel echter zodanig veranderd dat
het immuunsysteem die cel niet meer herkent als
een afwijkende cel. Die kankercel ontsnapt aan het
immuunsysteem en kan zich blijven vermenigvuldigen. Dan ontstaat kanker in de medische zin van het
woord: een steeds groter wordende tumor.

Wat is immunotherapie?
In feite komt het er op neer dat we het immuunsysteem een handje helpen, enerzijds in het toch
herkennen van de tumorcellen, anderzijds ook het
weer op gang helpen van uitgedoofde immuunresponsen. Ook hierbij is het van belang dat de
immuunreactie specifiek is voor de tumorantigenen
en niet ook normale weefselcellen treft. Daar zit hem
nu een groot probleem. Er zijn eigenlijk niet zoveel
goede tumorantigenen. De meeste daarvan komen
ook op gewone cellen voor. Recent onderzoek laat
zien dat sommige mutaties die in de tumor plaats
hebben gevonden ook herkend kunnen worden
door het immuunsysteem. We noemen dat dan neoantigenen, dat zijn tumorantigenen die ontstaan
zijn door somatische mutaties die niet voorkomen
op de normale cellen van het lichaam. Daar kunnen
dus wel heel specifieke immuunresponsen tegen
gemaakt worden die enkel de tumor betreffen.
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Nadeel is dat deze meestal patiënt-specifiek zijn, en
daardoor is het noodzakelijk om voor iedere patiënt
een aparte immuunreactie op te wekken, dan wel
een nieuw vaccin te maken.

Verschillende vormen van immunotherapie
In feite kunnen we spreken over twee typen van
immunotherapie, zie figuur 3. Het passief inbrengen
van immuun cellen of antistoffen om het immuunsysteem te ondersteunen, of het actief stimuleren
van het immuunsysteem om zo eigen immuun
cellen (opnieuw) aan te zetten de tumor aan te vallen. Zo worden antistoffen die tumorcellen gebruikt
om kanker te bestrijden. Vooral bij verschillende
vormen van B cel leukemie is dit effectief gebleken. Antistoffen tegen CD19 en CD20 (eiwitten die
gecodeerd worden door de CD19 en CD20 genen;
deze hechten aan de B-cellen) leiden tot het verwijderen van alle B cellen, dus ook de normale B cellen.
Klaarblijkelijk kunnen we voor geruime tijd zonder
deze cellen. Op termijn, nadat de therapie is gestopt
komen ze terug, maar dat duurt soms wel één jaar.
Dit geeft goed aan dat er bij de huidige vormen van
immunotherapie soms bijwerkingen zijn doordat
ook normale eigen cellen aangevallen worden. Een
verdere uitwerking van deze therapie is dat men nu
ook T cellen gemodificeerd heeft die een chimere

Types of Immunotherapy
Passive immunotherapy

- killer T cells (NK, LAK, TIL, CTL, CAR)
- Treg Cells
- antibodies, monoclonal, bi-specific, toxin
conjugates

Active immunotherapy / vaccines

- Cytokines
- tumor antigens (cells, protein, peptide)
- DNA, RNA (encoding tumor antigens,
cytokines)
- (modified) tumor cell lysates
- antigen loaded dendritic cells

Figuur 3: Bij passieve immunotherapie worden
antistoffen of T cellen ingespoten om een tumor te
lijf te gaan. Bij actieve immunotherapie wordt door
vaccins en cytokines gepoogd het immuunsysteem
zelf actief aan te zetten. En antistoffen en T cellen
te maken.

antistof/ T cel receptor tot expressie brengen. Hierbij
is eigenlijk het antigeen herkennende (CD19/CD20)
deel van de antistof geplaatst op een T cel receptor
die in staat is de T cel te activeren om de herkende
tumorcel te doden. Deze genetisch gemodificeerde
T cellen, CAR T cellen (Chimeric Antigen Receptor)
blijken erg effectief in patiënten met B cel leukemie.
Maar het blijft vooralsnog moeilijk dergelijke cellen
te ontwikkelen voor solide tumoren, voornamelijk
vanwege het ontbreken van goede antigenen.
Ook T cellen die geïsoleerd zijn uit de tumor (Tumor
Infiltrerende T cellen) worden opgekweekt in het
laboratorium. Grote hoeveelheden van deze autologe TIL’s worden vervolgens via een infuus aan de
patiënt toegediend.
Naast deze passieve vormen van immunotherapie
worden ook cytokinen toegepast. Het idee hierbij
is om het eigen immuunsysteem te activeren door
middel van deze ‘hormonen’ voor het immuunsysteem: stoffen die ofwel immuun cellen activeren
ofwel tot deling aanzetten zoals het cytokine IL2.
De meest effectieve vorm van immunotherapie
is wellicht vaccinatie. Als kind worden we gevaccineerd (ingeënt) tegen allerlei ziekten waaronder
mazelen, kinkhoest, tetanus. Dat is zo effectief dat
we de rest van ons leven tegen dergelijke microorganismen beschermd zijn. Vandaar dat ook
geprobeerd wordt vaccins te ontwikkelen tegen
kanker. De afdeling tumor immunologie richt zich
vooral op het ontwikkelen van dendritische cel
vaccins.

Dendritische cel therapie
Uit het bloed van de patiënt worden dendritische
cellen geïsoleerd die, zoals hierboven uitgelegd,
goed zijn in het herkennen van tumor eiwitten.
Deze dendritische cellen worden in een kweekschaaltje in contact gebracht met moleculen die
kenmerkend zijn voor de kanker die bestreden moet
worden. Vervolgens spuiten we deze ‘getrainde’
dendritische cellen weer in bij de patiënt (figuur 4).
De dendritische cellen activeren vervolgens het
immuunsysteem zodanig dat het de kankercellen
wél herkent en opruimt. Het mooie van deze behandeling is dat er nauwelijks bijwerkingen ontstaan.
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Een beetje grieperig gevoel en wat roodheid op
de plaats waar de cellen worden ingespoten, dat is
alles. Zoiets als bij een vaccinatie.
Sinds 1997 passen we onder leiding van professor
Jolanda de Vries deze behandeling daadwerkelijk
toe bij patiënten. Tot nu toe uitsluitend in het kader
van onderzoek. Als je met een nieuwe behandeling komt, moet je eerst zorgvuldig aantonen dat
die methode werkt en veilig is. Daarbij is het de
gewoonte dat je de nieuwe behandeling eerst
test bij patiënten voor wie geen andere behandeling meer beschikbaar is. Wij zijn begonnen met
het behandelen van patiënten met uitgezaaid
melanoom, de meest kwaadaardige vorm van
huidkanker. Het lukt ons bij deze patiënten het
afweersysteem in stelling te brengen tegen de
uitgezaaide tumorcellen. We zien dat aan het feit
dat het afweersysteem cellen aanmaakt die specifiek deze tumorcel herkennen. Sommige patiënten
blijven ook langer in leven dan zonder deze behandeling verwacht kan worden. Inmiddels zijn we zo’n
15 jaar bezig en hebben we ruim 400 patiënten
behandeld met deze vorm van immuuntherapie.
In die tijd hebben we de methode voortdurend
verfijnd. Hierdoor is de methode steeds effectiever

Figuur 4: Uit het bloed van een patiënt worden via
cytapherese witte bloedcellen geïsoleerd waar vervolgens voorlopercellen van dendritische cellen of
natuurlijke dendritische cellen geïsoleerd worden.
Deze worden in het laboratorium van onrijpe (immature) DC gestimuleerd tot rijpe (mature) DC.
Voordat de cellen teruggegeven worden aan de
patient worden ze opgeladen met tumor antigenen.
Dat kan op verschillende manieren (tumor lysaat, recombinante eiwitten, via RNA of peptiden.
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geworden. Meer patiënten hebben er baat bij en ze
blijven steeds langer in leven. Onlangs hebben we
een nieuw type dendritische cel vaccin getest bij
een aantal melanoom patiënten. Dit vaccin bleek
nog beter in actie te komen tegen de tumorcellen dan het oude. We denken dat deze specifieke
dendritische cellen direct uit het bloed geïsoleerd
met een verkorte kweekprocedure nog effectiever
zijn. We hebben ook aanwijzingen dat de behandelmethode effectiever is als zij in een vroeger
ziektestadium wordt toegepast. Op grond van al
deze resultaten is er onlangs subsidie verleend
voor een grote, vergelijkende studie. Hierbij krijgt
een deel van de patiënten immuuntherapie en een
deel niet. Dat moet definitief de werkelijke waarde
van de behandeling gaan aantonen. Het bijzondere
van deze studie is dat de dendritische cel vaccinatie in deze studie vergoed gaat worden door de
ziektekostenverzekeraars. Het is voor het eerst dat
verzekeraars dit gaan doen.

Recente doorbraken in de immunotherapie
Sinds een jaar of vijf is ook de farmaceutische
industrie zeer geïnteresseerd in immuuntherapie
bij kanker. Dat heeft geleid tot een flinke versnelling
in het ontwikkelen van medicijnen die de werking van het afweersysteem doelgericht kunnen

Figuur 5: Nadat eerst een immuunrespons op gang
komt en tot sterke proliferatie leidt van de cellen
waardoor snel een heel leger van T cellen tegen
een infectie gevormd wordt (expansie fase), neem
daarna de respons snel af (contractie fase). Dit komt
doordat er immuun remmende checkpoints op de
cellen komen die de activiteit remt. Door middel van
immune checkpoint blockade antistoffen wordt de
rem van het immuunsysteem gehaald en blijven de
T cellen actief.
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beïnvloeden. Bij sommige daarvan is inmiddels in
studies aangetoond dat mensen met kanker er baat
bij kunnen hebben. Naast successen met TIL’s, CAR’s
en dendritische cel vaccins zijn het met name de
zogenaamde 'immune checkpoint blockade' antistoffen die immunotherapie echt in beeld hebben
gebracht bij de oncoloog. Immunotherapie is dan
ook niet meer weg te denken naast de andere
behandelingsvormen tegen kanker. Wat deze antistoffen doen is de rem op het immuunsysteem
weghalen. Normaal ziet een immuunrespons eruit
zoals weergegeven in figuur 5. Nadat een immuunrespons wordt opgewekt, komt er een enorme
celdeling op gang waarna de cellen door het
lichaam uitzwermen om het onheil, ‘de infectie’, te
bestrijden. Er is een mechanisme dat er vervolgens
toe leidt dat er ook weer een contractie optreedt,

cel activatie en celdeling worden geremd doordat
receptoren op het oppervlak van immuun cellen
verschijnen die de activiteit remmen. Deze receptoren worden ook wel ‘checkpoints’ genoemd. Immers
ze bepalen of een immuun cel wel of niet actief
wordt. Behandeling met checkpoint antistoffen
heeft als resultaat dat deze natuurlijke rem van het
immuunsysteem gehaald wordt en cellen die ooit
actief waren opnieuw geactiveerd worden. Nadeel
van deze therapie is dat in feite alle immuun cellen
geactiveerd worden, dus niet tumor-specifiek, met
als gevolg ook toxiciteit tegen normale weefsels,
onder andere in de darm. Ondanks deze soms
ernstige bijwerkingen hebben sommige kankerpatiënten baat bij deze therapie. Bij zo’n 20% worden
langdurige responsen waargenomen.

Wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkelingen in het vakgebied van de
tumor immunologie en welke vragen dienen nog beantwoord te worden?
In de tumorimmunologie proberen we door middel van immunotherapie ons eigen immuunsysteem in
te zetten bij de strijd tegen kanker. De afgelopen jaren hebben we grote voortuitgang geboekt op dit
terrein. Er zijn nieuwe methoden beschikbaar gekomen om patiënten te vaccineren en zo een immuunrespons op te wekken Wij hebben aan kunnen tonen dat niet alleen de immuunrespons opgewekt
kan worden, maar dat ook bij sommige patiënten effecten op de tumor, stilstand of vertraagde groei
en in sommige gevallen een duidelijk verlengde overleving vastgesteld kon worden. M.a.w. het ‘proof
of principle’ is inmiddels geleverd. Door fundamenteel onderzoek zijn de optredende moleculaire
mechanismen voor een groot deel opgehelderd, weten we beter hoe we het immuunsysteem kunnen
sturen, en zijn er een groot aantal nieuwe tools ontwikkeld (dendritische cel vaccins, peptide vaccins,
adjuvantia, cytotoxische T cellen, antistoffen, cytokines, CAR T cellen, TILs en recentelijk ook checkpoint
blockade antistoffen). Immunotherapie is volwassen geworden en draagt inmiddels voor een aantal
tumortypen bij tot meer dan 2 jaar levensverlenging van patiënten. Het einde van deze ontwikkeling is
nog lang niet in zicht.
Naast de nieuwe vormen van immunotherapie is een van de belangrijkste openstaande vragen, waarom
het wel werkt bij de ene patiënt en niet bij de andere? Als we hier beter zicht op krijgen, kunnen we
aan de ene kant mensen een behandeling besparen, die niet gaat werken en deze veelal zeer kostbare
behandeling gerichter toepassen bij die patiënten, waar het wel zal werken. Het ontwikkelen van
biomarkers is dus erg belangrijk de komende jaren. We weten inmiddels dat de tumor een micromilieu
ontwikkelt dat immuunresponsen onderdrukt. Hoe kunnen we de immunosuppressieve eigenschappen
van de tumor en het micromilieu daaromheen te lijf gaan? Door screening van patiënten hopen we
biomarkers te ontwikkelen waardoor we vooraf kunnen voorspellen welke patiënten baat zullen hebben
bij immunotherapie. Inmiddels weten we dat als er veel T cellen in de tumor aangetroffen worden dat
dit in het algemeen een goed teken is. Maar er is nog veel werk te verzetten.
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Toekomstverwachting
De doorbraak van 2013 heeft de immuuntherapie
zeker ook te danken aan de toegenomen bemoeienis
van de farmaceutische industrie. Bij het melanoom,
maar recentelijk ook bij het blaascarcinoom en
longcarcinoom worden bemoedigende resultaten
behaald. En het eind is nog lang niet in zicht.
Immuuntherapie bij kanker heeft inmiddels vaste
voet aan de grond gekregen. Bij het verwijderen van
niet-uitgezaaide tumoren zijn chirurgie en bestraling vooralsnog onverslaanbaar. Immuuntherapie
is echter uitermate geschikt om daarna nog die
talloze, vaak niet zichtbare uitgezaaide tumorcellen
op te sporen en te vernietigen. En zo de levensverwachting van patiënten enorm te verlengen.
Nieuwe kansen liggen in het verschiet. Bijvoorbeeld
het combineren van vaccinatie met checkpoint
inhibitie om zo immuunresponsen langer in stand
te houden. Ook combinaties met CAR of TIL T
cellen zijn mogelijk interessant. En we bezien in
hoeverre echte neoantigenen kunnen leiden tot
specifiekere responsen tegen tumoren. Dat laatste
is wel steeds patiënt-specifiek aangezien iedere
tumor weer andere mutaties heeft. Een uitzondering hierop vormt wellicht het Lynch syndroom.
Patiënten met deze aandoening hebben een defect
in de genen die DNA repareren bij een foutje
tijdens de duplicatie. Het blijkt dat deze patiënten
daardoor neoantigenen tot expressie brengen die
bij meerdere van de Lynch patiënten voorkomen.

Dit zou kunnen leiden tot kankervaccins die voor
meerdere patiënten bruikbaar zijn. Aangezien
Lynch patiënten door deze weeffout van de natuur
een deels defect DNA-reparatiesysteem hebben,
is de kans dat ze tumoren ontwikkelen op relatief
jonge leeftijd, speciaal van snel delende weefsels
zoals de darm, groot. Hier ligt dus een kans om
wellicht op termijn preventief te vaccineren tegen
kanker net zoals we als kind tegen infectieziekten
worden gevaccineerd.
Het ontwikkelen en implementeren van immunotherapie als hele nieuwe vorm van behandeling van
kanker schept hoge verwachtingen, een ziekte waar
een groot deel van de vergrijzende Nederlandse
samenleving mee te maken krijgt. De hoop is dat
we door gecombineerd gebruik van verschillende
vormen van therapie in staat zijn kanker terug te
dringen tot een chronische ziekte i.p.v. een dodelijke ziekte.

Literatuur voor verdere verdieping
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1.6 Het ecosysteem van onze Melkweg
Mw. dr. M. Haverkorn

Introductie

Department of Astrophysics, Institute for
Mathematics, Astrophysics and Particle Physics,
Radboud Universiteit, Nijmegen

De Melkweg, zichtbaar op donkere nachten als
een vaagwitte streep aan de hemel, is in feite een
sterrenstelsel. Het is een schijfvormig stelsel met
zo’n honderd miljard sterren, voornamelijk geconcentreerd in spiraalarmen. De zon, waar onze aarde
omheen cirkelt, is een van die sterren en bevindt
zich in de buitenste regionen van het stelsel.

https://www.astro.ru.nl/

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 30 november 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De sterrenband aan de hemel, genaamd de
Melkweg, lijkt weinig te veranderen van dag
tot dag. Maar gezien over galactische- in plaats
van aardse tijdsschalen is de Melkweg een dynamisch systeem vol schokgolven, sterrenwinden
en enorme explosies. De miljarden sterren in de
Melkweg maken deel uit van een complex ecosysteem waarin deze sterren geboren worden, leven,
uiteindelijk sterven en gedeeltelijk weer herboren
worden.
Dit galactisch systeem bestaat naast sterren uit
gigantische gas- en stofwolken en de mysterieuze
Donkere Materie, dit alles doordrongen van straling en magneetvelden en doorkruist door hoogenergetische deeltjes met snelheden tot bijna
de lichtsnelheid. Al deze componenten van de
Melkweg zijn intiem met elkaar verbonden.
Tijdens de lezing werd ingegaan op de meer
onbekende componenten van de Melkweg zoals
Galactische fonteinen, ultrarelativistische ijzerkernen en magnetische spiraalarmen. Dr. Haverkorn
heeft uitgelegd waarom deze componenten een
vitale rol spelen bij de cyclus van stervorming in
de Melkweg.

Als het u lukt een echt donkere plek te vinden in
Nederland op een maanloze nacht, ziet u niet alleen
de lichtende sterren in de Melkwegschijf, maar ook
donkere plekken daartussen. Dit betekent niet een
gebrek aan sterren, maar dit zijn stofwolken tussen
de sterren, die het licht van achterliggende sterren
absorberen. Als onze ogen radiostraling zouden
kunnen waarnemen, zag ons heelal er compleet
anders uit: sterren zouden nauwelijks zichtbaar
zijn, maar het gas tussen de sterren, waar sterren
uit ontstaan, zou de gehele hemel doen oplichten.
Zouden we dan ook nog een polariserende zonnebril opzetten, kunnen we zien dat de polarisatie van
deze radiostraling verandert onder invloed van nog
een component in de Melkweg: magneetvelden
in dit interstellaire gas. Een laatste onzichtbaar
onderdeel van de Melkweg is kosmische straling:
hoog-energetische geladen deeltjes, die versnellen
en zich voortplanten dankzij dit magneetveld.
Ons melkwegstelsel is dus veel diverser en complexer dan de optisch waarneembare band van
sterren. Naast sterren bevat het stof, gas, magneetvelden en kosmische straling1), samen genoemd het
interstellaire medium. Omdat deze componenten
allemaal vergelijkbare energiedichtheden bezitten, dat wil zeggen even sterk zijn, worden al
deze onderdelen significant beïnvloed door alle
andere: stervorming kan worden vertraagd door
1) Natuurlijk bevat de Melkweg ook objecten als
kometen, planeten, asteroïden, etc. De interactie
met en tussen deze objecten is veel minder en zal
ik hier niet bespreken.
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magneetvelden, kosmische straling kan dichte
gaswolken opwarmen en gasbewegingen kunnen
magneetvelden versterken, om maar een paar voorbeelden te noemen. Sterrenstelsels zijn dus met
recht ecosystemen te noemen: ‘een verzameling
componenten in een systeem en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en tot hun omgeving’.
In dit artikel wil ik dieper ingaan op het ecosysteem van ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg, en
met name de rol van magneetvelden hierin. Ik zal
eerst wat achtergrond geven over alle verschillende
componenten van dit Galactische ecosysteem. Dan
zoom ik langzaam in op het onderzoek waar ik
zelf het meest bij betrokken ben: detectie van
Galactische magneetvelden met behulp van radiostraling. Via een uitleg over radioastronomie en
de fysische processen die we detecteren, zal ik
als laatste een voorbeeld geven van ons huidige

onderzoek en de uitdagingen waar we nog voor
staan.

De componenten van de Melkweg
Sterren, stof en gas
De Melkweg bevat vele gaswolken: van extreem ijl
gas van enkele miljoenen graden heet tot dichte,
moleculaire wolken met temperaturen slechts een
paar tientallen graden boven het absolute nulpunt.
In deze dichte, koude wolken is de zwaartekracht
sterk genoeg om (delen van) gaswolken ineen te
laten storten en zo stervorming mogelijk te maken.
Deze sterren stralen door kernfusie totdat hun
brandstof uitgeput is. Afhankelijk van de massa van
een ster komt deze dan aan zijn eind als een witte
dwerg, een neutronenster of een zwart gat. Vooral
in de laatste evolutiestadia verliest een ster veel van
zijn buitenlagen. Zware sterren ontploffen uiteindelijk in een supernova, waarbij de buitenlagen met

Figuur 1: Een foto van de zon in Extreem UltraViolet (EUV, golflengte 171 Å) straling, gemaakt door de Solar
Dynamics Observatory satelliet. Credits: NASA/SDO.

48

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.6 Het ecosysteem van onze Melkweg

veel kracht uitgestoten worden. Het uitgestoten
gas is eerst heet en ijl, maar koelt langzaam af. Het
koelende gas wordt steeds dichter en wordt weer
opgenomen in de gaswolken, waaruit weer nieuwe
sterren ontstaan. Dit is zo een eeuwige stervormingscyclus. Dus hoewel de avondhemel er statisch
en onveranderlijk uitziet, is de Melkweg op grotere
tijdsschalen een hele dynamische omgeving waar
sterren ontploffen, schokgolven langsgaan, wolken
worden verhit en afkoelen.
Magneetvelden
Hoewel obscuur en vaak vergeten, spelen magneetvelden een grotere rol in ons leven dan veel mensen
zich realiseren. Zonder het aardmagneetveld zouden mensen niet kunnen leven. Onze atmosfeer
zou weg diffunderen, zoals op Mars is gebeurd.
Bovendien beschermt het aardmagneetveld ons
tegen de hoog-energetische en schadelijke kosmische-stralingsdeeltjes die ons bombarderen uit de
ruimte.
Ook sterren zijn magnetisch. In principe is dit een
dipoolveld, waarin magnetische veldlijnen van een
noordpool aan de ene kant van de ster naar een
zuidpool aan de andere kant lopen. Echter, dit veld
bevat ook kleine schaal structuur, zoals lussen en
bubbels. Dit is goed te zien in de ultravioletfoto van
de zon in figuur 1. De straling komt van het gas aan
het oppervlak van de zon, dat zich beweegt langs
magneetveldlijnen. De zichtbare lussen, filamenten en uitspattingen maken dus de onderliggende
magneetveldstructuur zichtbaar.
Ook het interstellaire gas beweegt zich bijna uitsluitend langs magneetveldlijnen2). Deze sterke
koppeling houdt in dat als gaswolken bewegen ze
het magneetveld meeslepen; magneetveldlijnen
worden zo 'uitgerekt' en trekken als elastiek het
gas terug. Op deze manier hebben magneetvelden,
2) Strikt genomen geldt dit alleen voor geïoniseerd
gas, d.w.z. plasma. Echter, verreweg het meeste
gas in de Melkweg is gedeeltelijk of compleet
geïoniseerd. Het blijkt dat voor al het gas behalve
dat in de allerdichtste wolken, het gas en magneetvelden effectief compleet gekoppeld zijn.

mits sterk genoeg, een grote invloed op hoe het
gas beweegt, dus ook bijvoorbeeld op hoe sterren
worden gevormd.
Kosmische straling
Kosmische straling is in tegenstelling tot wat de
naam suggereert geen straling, maar bestaat uit
geladen deeltjes (elektronen, protonen, ionen).
Deze deeltjes zijn in de ruimte versneld tot hele
hoge - relativistische - snelheden. Sommige van
deze supersnelle deeltjes komen uit de zon, maar
ook schokgolven van supernova-ontploffingen
produceren kosmische straling. De allersnelste
kosmische stralingsdeeltjes komen van buiten de
Melkweg, maar niemand weet waar ze precies vandaan komen. Dit komt omdat hun banen afgebogen
worden door het magneetveld in de Melkweg,
waardoor ze dus uit een hele andere richting lijken
te komen dan waar ze gecreëerd zijn. Het is een
bijzonder interessante vraag wat voor bronnen
in het heelal dit soort super-energetische deeltjes kunnen maken; echter, we moeten eerst het
Melkweg-magneetveld voldoende begrijpen om
deze deeltjes te kunnen herleiden naar hun oorsprong en deze vraag te kunnen beantwoorden.

Radiosterrenkunde
Radiosterrenkunde is de studie van de hemel in
radiogolflengten, met golflengten van millimeters
tot vele meters. Dit zijn de grootste golflengten
in het elektromagnetische spectrum, waardoor
radiotelescopen ook zeer groot moeten zijn om
waarnemingsdetails vergelijkbaar met bijvoorbeeld optische telescopen te kunnen realiseren.
Figuur 2 geeft een voorbeeld van twee beroemde
radiotelescopen.
De studie van radiostraling uit het heelal heeft
een aantal voordelen boven bijvoorbeeld zichtbaar
licht studies. Ten eerste wordt radiostraling niet
geabsorbeerd door stof zoals zichtbaar licht, noch
geabsorbeerd door gas of andere componenten in
het heelal. Dit betekent dus dat straling van verre
delen in het heelal ons rechtstreeks kan bereiken,
waardoor we rechtstreeks het hele vroege heelal
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kunnen bestuderen. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Kosmische Microgolf Achtergrondstraling,
uitgezonden toen het heelal slechts zo’n 300.000
jaar oud was, dus relatief net na de oerknal. De
straling die toen uitgezonden werd is nu afgekoeld
tot radiostraling (op de kortst mogelijke radiogolflengten) die in onze detectoren valt. Deze straling
draagt directe informatie over de fysieke toestand
een paar honderdduizend jaar na de oerknal.
Ten tweede kan met behulp van radiostraling neutraal waterstofgas gedetecteerd worden. Neutraal,
atomair waterstofgas heeft een spectraallijn in het
radiodomein, wat betekent dat radiotelescopen signalen van neutraal waterstofgas op kunnen vangen.
En niet alleen dat: omdat deze spectraallijn zich op
een hele specifieke, bekende golflengte bevindt
(namelijk 21 cm), kan men met behulp van Doppler
technieken de snelheid van dit gas meten. Met deze
spectraallijn kunnen we niet alleen de vorming van
sterrenstelsels in een vroeg heelal bestuderen, maar
bijvoorbeeld ook de spiraalarmen en gasverdelingen in de Melkweg of andere nabije stelsels.
Het derde voordeel van radiosterrenkunde is dat
het in principe mogelijk is om een grote telescoop
te simuleren door het koppelen van signalen van
vele kleinere telescopen die hetzelfde deel van
de hemel detecteren. Deze techniek heet radio
interferometrie en is bijvoorbeeld toegepast in de

Westerbork Synthese Radiotelescoop, die bestaat
uit 14 losse schotels.
LOFAR: de Low Frequency Array
Traditionele radiotelescopen zoals in figuur 2 bevatten (meestal) parabolische schotels, waarmee de
straling uit één punt aan de hemel weerkaatst wordt
in de richting van de detector die erboven hangt.
Dit heeft een versterkend effect, waardoor het makkelijk wordt om radiostraling van het te bestuderen
object te detecteren boven een ruis-achtergrond
van detector-invloeden en andere bronnen aan de
hemel. Echter, dit concept is geheel losgelaten in de
vernieuwende radiotelescoop LOFAR, die bestaat
uit tienduizenden losse antennetjes, zoals ze vroeger te vinden waren als tv-antennes op daken.
Dit heeft tot voordeel (onder andere) dat deze
antennes gevoelig zijn voor straling uit bijna alle
richtingen, waardoor we veel meer van de hemel in
één opname kunnen zien. Een groot nadeel is dat
de ruis-achtergrond sterk en gevarieerd is, zodat er
geavanceerde software en de kracht van een supercomputer nodig is om die achtergrond uit de data
te kalibreren. Hierdoor is het pas recent technisch
mogelijk geworden om een radiotelescoop zoals
LOFAR te bouwen.

Figuur 2: Links: de Arecibo radiotelescoop in Puerto Rico, die bestaat uit een enkele schotel van 305m in
doorsnede. Rechts: de Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT) in Drenthe, die bestaat uit 14 schotels
van 25m doorsnede die elektronisch aan elkaar gekoppeld zijn.
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LOFAR bestaat uit zogenaamde stations, die 24,
48 of 96 antennes bevatten van twee types: de
High-Band Antennas (HBA), die frequenties van
120 – 240 MHz opvangen, en de Low-Band Antennas
(LBA), gevoelig voor frequenties van 30 – 90 MHz.
De 6 centrale stations zijn gevat in een cirkelvormig
gebied met een doorsnede van 300 m genaamd de
superterp (zie figuur 3 boven). In totaal 38 stations
staan in Noord-Nederland, en nog eens 11 stations staan verdeeld over het Verenigd Koninkrijk,
Frankrijk, Zweden, Duitsland en Polen (figuur 3
onder). Er zijn plannen om in de nabije toekomst
de configuratie nog uit te breiden met stations in
andere landen.
Signalen van alle antennes in het station kunnen
op meerdere manieren gebundeld worden. Deze

gebundelde signalen worden naar een supercomputer aan de Universiteit van Groningen geleid waar
de signalen verder verwerkt worden tot bijvoorbeeld foto’s of spectra. Naast het innovatieve grote
blikveld van LOFAR is ook het lage-frequentiebereik
uniek in het noordelijk halfrond. Vele processen
of bronnen zijn beter, of zelfs uitsluitend, te zien
op deze lage frequenties. Wat LOFAR bij uitstek
geschikt maakt voor onderzoek aan magneetvelden in de Melkweg is de gevoeligheid van deze
telescoop voor hele zwakke magneetvelden, zoals
die in de buitenste lagen (halo) van de Melkweg.

Detectie van magneetvelden in de ruimte
Magneetvelden in de ruimte kunnen niet direct
gedetecteerd worden. Er is een aantal indirecte
detectiemethoden die belangrijke bijdragen leveren
aan onze kennis van Galactische magneetvelden. Ik
behandel hier echter maar twee methoden, beide
gebaseerd op radiostraling: synchrotronstraling en
Faradaydraaiing.
Synchrotronstraling
Kosmische-stralingselektronen voelen de aanwezigheid van magneetvelden door de Lorentz-kracht,
waardoor deze elektronen zich in spiraalbanen
rond magneetveldlijnen gaan bewegen. Deze relativistische elektronen zenden dan straling uit die

Figuur 3: Boven: een luchtfoto van de LOFAR superterp. De zwarte vierkanten bevatten een grid van 4 bij 4
HBA antennes; de LBA antennes zijn zichtbaar als kleine grijze puntjes verdeeld tussen de HBA grids.
Onder: een kaart van Europa met de locaties van de huidige LOFAR stations.
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synchrotronstraling wordt genoemd. Omdat zowel
kosmische-stralingselektronen als magneetvelden
(bijna) overal in de Melkweg aanwezig zijn, baadt
ons sterrenstelsel dan ook in de synchrotronstraling. In de linkerfiguur van figuur 4 is te zien dat er
uit bijna alle richtingen van de Melkweg synchrotronstraling komt, hoewel het duidelijk is dat de
meeste straling vanaf het Galactische vlak komt: de
rode streep midden in de kaart.
Deze synchrotronstraling is gedeeltelijk lineair gepolariseerd3). De polarisatierichting is
rechtstreeks afhankelijk van de richting van het
magneetveld. Dus door het meten van de polarisatierichting van deze straling kunnen we een idee
krijgen van de magneetveldrichting op de plaats
waar de straling uitgezonden wordt. Een mooi voorbeeld hiervan staat in de rechterfiguur van figuur 4.

De streepjes geven de magneetveldrichting aan en
laten duidelijk zien dat er een magneetveld bestaat
dat coherent is over het hele stelsel en langs de
spiraalarmen loopt. In onze Melkweg loopt ook
een coherent magneetveld langs de spiraalarmen,
gecombineerd met een turbulent veld op kleine
schalen. Maar vanwege onze positie midden in
de Melkweg is de coherente veldcomponent veel
moeilijker te zien: de (sterkere) turbulente veldcomponent vertroebelt het beeld. In een extern
stelsel zien we niet genoeg detail om de turbulente
component te kunnen detecteren: deze component
middelt uit en we zien het coherente veld. In de
Melkweg is het met recht moeilijk om door de
bomen het bos te zien.
Faradaydraaiing
Zoals gezegd beïnvloeden magneetvelden de

3) Straling kan gezien worden als golven, zoals in
een touw waarvan een eind op en neer bewogen wordt. De polarisatie van deze golf is de
richting waarnaar de golf uitwijkt. In de analogie
met een touw: de polarisatierichting is verticaal
als het touw op en neer bewogen wordt, maar
horizontaal als het touw heen en weer bewogen
wordt. In sommige soorten straling is de polarisatierichting willekeurig voor elke golf, dit wordt
ongepolariseerde straling genoemd. Echter, in
synchrotronstraling heeft de golfbeweging een
voorkeursrichting, dan is de straling (lineair)
gepolariseerd.

Figuur 4: Links: een kaart van de gehele hemel in projectie, waarop de intensiteit van synchrotronstraling
is aangegeven. Rood is hoge intensiteit, zwart geeft lage intensiteit aan (Haslam et al, 1982, A&AS, 47, 1)
Rechts: het nabijstaande externe spiraalstelsel M51, “The Whirlpool Galaxy”. De foto is een opname van de
Hubble Space Telescope en laat zien waar sterren en stofbanden zitten. De contouren zijn radio-synchrotronstraling en de streepjes geven de richting van het lokale magneetveld aan. De lengte van elk streepje
is evenredig met de hoeveelheid polarisatie in de straling in die richting. Credit: A. Fletcher & R.Beck (MPIfR
Bonn); S. Beckwith (STScI), Hubble Heritage Team, (STScI/AURA).
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lineaire polarisatie van radiostraling ter plekke waar
de straling wordt uitgezonden. Echter, magneetvelden onderweg, als de straling zich door de Melkweg
voortbeweegt op weg naar onze telescoop, hebben
ook een effect op de gepolariseerde radiostraling. Deze zogenaamde Faradaydraaiing draait de
polarisatierichting afhankelijk van magneetveld en
golflengte. Dit wil zeggen dat de draaiing sterker
wordt met sterker magneetveld, maar ook sterker
wordt bij grotere golflengten. Door de draaiing op
verschillende golflengten te meten kunnen we uit
die Faradaydraaiing de sterkte van (een component
van) het magneetveld afleiden4).

4) Voor geïnteresseerden: de lineaire polarisatiehoek θ wordt veranderd als Δθ = RM λ2,
waarin λ de waarneemgolflengte is en RM de
rotatiemaat. De rotatiemaat is gedefinieerd als

RM ∝ ∫ ne B/ / dl

waarin ne de elektrondichtheid is, B// de magneetveldcomponent langs de gezichtslijn en
de integraal is over de padlengte s van bron tot
waarnemer.

Faradaydraaiing door het magneetveld in de
Melkweg wordt ook gemeten in de straling van
bronnen buiten de Melkweg, zoals ver weg staande
sterrenstelsels of sterrenstelsel-kernen die gepolariseerde radiostraling uitzenden. Zo geeft de
Faradaydraaiing van elk van deze extragalactische
bronnen een schatting van de magneetveldcomponent in de Melkweg, zoals in figuur 5. Deze figuur
bevat grote blauwe en rode vlakken, die aantonen
dat er coherente magneetvelden van ons af of naar
ons toe lopen op gigantische schalen, bijna de halve
hemel groot. Dit zijn de Galactische magneetvelden
die we willen karakteriseren.
Echter, dit is wel de component opgeteld langs de
hele gezichtslijn. Om hieruit een 3-dimensionaal
beeld van het magneetveld te verkrijgen moeten we deze data vergelijken met Faradaydraaiing
door een model-Melkweg, waarin we een bepaald
magneetveldmodel testen. Een voorbeeld van zo’n
model staat geschetst in Figuur 6, waar alleen het
Melkwegvlak is weergegeven.
Dit en soortgelijke modellen bevestigen dat het

Figuur 5: De ovaal geeft een projectie van de hele hemel aan. Elk cirkeltje staat voor een meting van Faradaydraaiing in de richting van een extragalactisch stelsel. De metingen zijn gedaan met de Very Large Array
(VLA) in New Mexico. Het witte gebied zonder metingen rechtsonder is dan ook de zuidelijke hemel die
vanaf de VLA niet te zien is. De grootte van de cirkel geeft de grootte van de rotatiemaat aan, weergegeven
in radialen per vierkante meter. Rood staat voor positieve rotatiemaat, d.w.z. een gemiddelde magneetveldrichting naar ons toe. Blauw is negatieve rotatiemaat, dus gemiddelde magneetveldrichting van ons af
(Taylor et al., 2009, ApJ, 702, 1230).
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magneetveld in de Melkweg langs de spiraalarmen
gericht is, zoals in externe spiraalstelsels. Een aantal
interessante conclusies over de details van dit veld
en de wisselwerking met andere componenten zijn
te trekken uit deze en andere detectiemethoden,
gecombineerd met modellering. Er zijn bijvoorbeeld sterke aanwijzingen dat de richting van
het magneetveld in de spiraalarm het dichtste
bij de aarde omgekeerd is in vergelijking met het
magneetveld in andere spiraalarmen5). Ook is het
duidelijk dat supernova-ontploffingen bubbels in
het magneetveld kunnen blazen. Het magneetveld
buigt zich om de uitdijende supernovaschokgolf
heen. Hierdoor ontstaat magnetische spanning in
de veldlijnen, zoals in een uitgerekt elastiekje, waardoor het magneetveld de uitdijing van die schokgolf
zal gaan tegenwerken in de richting waarin het veld
het meest vervormd wordt. Dit geeft een typische
vorm van de gepolariseerde synchrotronstraling, te
zien in figuur 7.

Het magneetveld van de Melkweg en de
interactie met andere componenten
Tot slot ga ik wat dieper in op onderzoek waar ik
mij met collega’s mee bezighoud aan de Radboud
Universiteit: het combineren van Galactische synchrotronstraling en Faradaydraaiing met behulp
van de LOFAR telescoop.
Hoewel rotatiemaatmetingen zoals in figuur 5 een
schat aan informatie leveren, is dit wél informatie
gemiddeld over de gehele gezichtslijn. We zouden
eigenlijk diepte-informatie willen hebben, zodat we
kunnen onderzoeken hoe het magneetveld verandert als functie van diepte. Dit wordt min of meer
mogelijk door onderzoek van de Faradaydraaiing
van de synchrotronstraling weergegeven in
figuur 4. Met behulp van een nieuw-ontwikkelde
techniek genaamd rotatiemaatsynthese, kunnen we
5) Misschien zijn er ook magneetveld-omkeringen
in spiraalarmen verder weg, maar met de afstand
neemt ook de uitdaging om een omkering waar
te nemen toe. Er zijn op het moment nauwelijks
aanwijzingen voor extra omkeringen, maar een
definitieve conclusie kan nog niet getrokken
worden.
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deze synchrotronstraling uiteenrafelen in verschillende rotatiemaat-componenten, zoals in figuur 8.
Hoewel deze componenten zeker niet één op één
om te zetten zijn naar afstand, geven ze ons wel
degelijk een idee over ruimtelijke structuren in het
Melkweg-magneetveld. De grote uitdaging op dit
moment is uit te zoeken hoe we deze abstracte
structuren in gepolariseerde intensiteit kunnen
vertalen in fysische kennis zoals magneetveldrichting en gasdichtheid. Figuur 8 bevat een eerste
schets van hoe zo’n fysisch model eruit zou kunnen
zien: het gemagnetiseerde gas bevat verschillende
filamenten en componenten op verschillende
afstanden van de zon.
Hoewel dit model natuurlijk nog ver is van een
realistische interpretatie van het interstellaire,
gemagnetiseerde gas in de Melkweg, is het een
eerste stap op een nieuwe weg, mogelijk gemaakt
door technologische vooruitgang. LOFAR rotatiemaatsynthese is een kleine schakel in het grote plan
om het gehele Galactische ecosysteem in kaart te
brengen en zo onze kosmische achtertuin beter te
leren kennen.

---
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Figuur 6: Een model van het magneetveld in het Melkwegvlak door Jaffe et al. (2010, MNRAS, 401, 1013).
De kleuren geven de magneetveldsterkte aan (in microGauss = 10 -10 Tesla), de zwarte contouren zijn een
elektrondichtheidmodel. De witte lijnen zijn gezichtslijnen en komen (dus) bij elkaar op de locatie van de
aarde in dit model.

Figuur 7: Links: een schets hoe de schokgolf na een supernova een in beginsel constant magneetveld B0
kan wegduwen en vervormen. Midden: een berekening van de waar te nemen gepolariseerde radiostraling
voor een model zoals links. Rechts: een radio-foto van een SNR (supernovarest) genaamd DA530 die inderdaad ongeveer dit patroon vertoont (Kothes & Brown 2009, IAU Symposium 259, 75).
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Figuur 8: Boven: Vier kaarten van gepolariseerde radiostraling elk bij een andere rotatiemaat.
Onder: een schets van de ruwe interpretatie van deze kaarten (Jelic et al, A&A 583, 137).
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Dr. C.F.A. Döller

Samenvatting

Donders Instituut
Radboud Universiteit, Nijmegen
www.doellerlab.com
www.donders.ru.nl

Gezonde mensen kunnen met ogenschijnlijk gemak
door hun omgeving navigeren en onthouden wat ze
meemaken. Maar wat gebeurt er precies in je hersenen
tijdens deze hogere cognitieve functies? Vele onderzoeken hebben al laten zien dat de hippocampus en de
entorhinale cortex belangrijke hersengebieden zijn bij
het navigeren door je omgeving en bij het onthouden
van de gebeurtenissen die je meemaakt. Baanbrekend
onderzoek van de Nobelprijswinnaars John O’Keefe
en May-Britt en Edvard Moser in ratten heeft uitgewezen dat er speciale cellen in de hippocampus en
entorhinale cortex aanwezig zijn die deze functies
ondersteunen. Deze cellen worden op een dusdanige
manier actief dat ze als het ware vastleggen waar je je
op dat moment bevindt (plaatscellen), hoe de omgeving eruit ziet (rastercellen) en de richtingen waarin
je kijkt of loopt (richtingcellen). Ze vormen dus als het
ware een ruimtelijke kaart van je omgeving. Daarnaast
heeft onderzoek uitgewezen dat datzelfde hersengebied, de hippocampus, ook van cruciaal belang
is bij het onthouden van gebeurtenissen. Resultaten
van ons onderzoek lieten zien dat de hippocampus
ook informatie bevat over welke gebeurtenissen een
verband hebben met elkaar. Op deze manier wordt
er dus ook een soort mentale kaart gevormd van alle
gebeurtenissen die je meemaakt. In dit artikel lichten
we deze bevindingen nader toe.

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 14 december 2015.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
–– Het nevenstaande artikel is aan de hand van
de lezing geschreven door Silvy H.P. Collin en
Claudia van Dun van het Donders Instituut.

Samenvatting van de lezing:
Hoe navigeren we door onze omgeving? Deze
vraag stond centraal in onderzoek waar in 2014 de
Nobelprijs aan uitgereikt werd. Hieruit bleek dat
ratten plaatscellen en gridcellen hebben die samen
een soort interne plattegrond van de omgeving
vormen. Met behulp van MRI kan dit fenomeen nu
ook onderzocht worden bij mensen.
Navigatie-onderzoek is sterk verwant met onderzoek naar de werking van het geheugen. Het spatieel (hoe navigeren we door onze omgeving?) en
het episodisch geheugen (geheugen voor gebeurtenissen) is namelijk grotendeels afhankelijk van
hetzelfde hersengebied: de hippocampus. Ook
onderzoek naar de neurale mechanismen van het
vergaren van kennis vertoont verwantschap met
navigatie-onderzoek.
De lezing gaf een overzicht van de laatste bevindingen van navigatie-onderzoek, die bij mensen met
behulp van MRI in combinatie met virtual reality
zijn verkregen.

O

ns brein wordt gezien als het meest
gecompliceerde orgaan van ons lichaam.
Op basis van onderzoek wordt geschat dat
het menselijk lichaam 1011 neuronen bevat die met
1015 connecties verbonden zijn met elkaar. Hiervan
zitten er naar schatting 1010 neuronen en 1013 connecties in enkel en alleen de hersenschors. Omdat
het brein zo gecompliceerd is, werken we binnen
de cognitieve neurowetenschappen samen met
verschillende disciplines, zoals biologie, natuurkunde, psychologie en kunstmatige intelligentie
om erachter te komen hoe het brein werkt. Deze
samenwerking stelt ons in staat om op verschillende
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niveaus inzichten te verkrijgen in de werking van
het brein: vanaf het niveau van de kleinste cel tot
het overkoepelende niveau van de cognitieve functies en uiteindelijk naar het gedrag van mensen.

Plaatscellen in de hippocampus
In ons lab zijn we geïnteresseerd in 'ruimtelijke navigatie' en in 'geheugen'. We onderzoeken hoe deze
hogere cognitieve functies gerepresenteerd zijn
in ons brein. Veel van de huidige inzichten binnen
ons onderzoeksveld zouden er niet zijn geweest
zonder proefdieronderzoek (voornamelijk in ratten). Bij proefdieronderzoek zijn directe metingen
met behulp van een elektrode in het brein mogelijk.
Deze elektroden stellen neurowetenschappers in
staat om de activiteit van hersencellen, ook wel
neuronen genoemd, direct te meten om zo hersenactiviteit te kunnen relateren aan gedrag. Een
ander voordeel van proefdieronderzoek is dat de
opbouw van rattenhersenen verrassend gelijk is
aan de opbouw van onze hersenen. Ratten zijn
bovendien slimme dieren die gemakkelijk leren.
Dit maakt rattenhersenen uitermate geschikt als
model voor de hersenen van de mens. Een van de
meest opzienbarende ontdekkingen binnen het
proefdieronderzoek werd gedaan in een deel van
de hersenen dat de hippocampus wordt genoemd.
Dit is in mensen een diepgelegen gebied in het midden van de hersenen (zie figuur 1), dat onder andere

betrokken is bij het navigeren door de omgeving.
Om de hippocampus te kunnen onderzoeken,
implanteerden O’Keefe en collega’s een elektrode
in de hippocampus van ratten. Vervolgens mochten
de ratten een ruimte verkennen, terwijl een camera
precies bijhield waar de ratten zich in die ruimte
bevonden. Uit de metingen bleek dat één specifieke
groep cellen in de hippocampus altijd actief werd
op één specifieke plaats in de ruimte. Andere groepen hippocampale cellen werden niet actief op die
plaats, maar juist op andere specifieke plaatsen in
de ruimte. Het gedeelte van de ruimte waar een cel
actief wordt, wordt ook wel het receptieve veld van
een cel genoemd. Omdat deze cellen gevoelig zijn
voor de plaats waar de rat zich bevindt, kregen ze de
naam plaatscellen (zie figuur 2). O’Keefe en collega’s
hadden dus een spectaculaire ontdekking gedaan:
uit hun onderzoek bleek dat alle plaatscellen samen
een soort ruimtelijke kaart van onze omgeving in
ons brein vormen (O’Keefe & Dostrovsky [1]; O’Keefe
& Nadel [2]). Uit vervolgonderzoek bleek dat plaatscellen bovendien dynamisch zijn: in een nieuwe
omgeving worden plaatscellen op een nieuwe
plaats in de ruimte actief. Op die manier maken de
plaatscellen samen ook van deze nieuwe omgeving
een afspiegeling in ons brein. Deze reorganisatie
in een nieuwe ruimte wordt remapping genoemd
(Colgin, Moser, & Moser [5]).

Figuur 1: Een menselijk brein met in het rood de hippocampus.
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Rastercellen in de entorhinale cortex
Naast plaatscellen werden door het echtpaar Moser
en Moser in de hersenen van ratten nog spectaculairdere cellen ontdekt: de rastercellen. Rastercellen
bevinden zich in een hersengebied dat direct naast
de hippocampus ligt en de entorhinale cortex
wordt genoemd. In tegenstelling tot plaatscellen
zijn rastercellen niet actief op één specifieke plek

in de ruimte, maar zijn ze op meerdere plekken
in de ruimte actief. Rastercellen beslaan de hele
omgeving in de vorm van een raster dat een zeshoekig patroon volgt (zie figuur 3). Op die manier
vormen ze een soort coördinatenstelsel van onze
omgeving (Hafting, Fyhn, Molden, Moser, & Moser
[3]). Er werden ook richtingcellen ontdekt die actief
worden als de rat in een bepaalde richting loopt.
Dit systeem van richtingcellen fungeert als een
soort kompas (Taube [4]). Samen vormen deze drie
celtypen – plaatscellen, rastercellen en richtingcellen – het navigatiesysteem van het brein. Voor deze
fascinerende ontdekking in het rattenbrein ontvingen O’Keefe en de Moser’s in 2014 de Nobelprijs
voor geneeskunde.

Het episodisch geheugen

Figuur 21): Dit is een voorbeeld van een plaatscel.
De zwarte lijn geeft weer waar deze rat gelopen
heeft. Ieder rood puntje geeft aan waar de plaatscel
actief wordt die op dit moment in de hippocampus
van de rat gemeten wordt.

Voor het onderzoek in ons lab is naast proefdieronderzoek ook een heel ander type onderzoek van
grote betekenis geweest, namelijk onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van patiënten met een
bepaalde vorm van hersenletsel. Een heel bijzonder
geval is HM (Squire [10]; Scoville & Milner [11]).
Deze patiënt is binnen de neurowetenschappen
wereldberoemd, omdat hij een zeer belangrijke
rol heeft gespeeld voor het inzicht in de relatie

Figuur 31): Dit is een voorbeeld van een rastercel. Aan de linkerkant zie je in het zwart waar de rat gelopen
heeft en in het rood waar deze rastercel actief wordt. Aan de rechterkant zie je verduidelijkt wat met dit
zeshoekig patroon bedoeld wordt.
1) Figuur 2 en 3 zijn met toestemming aangepast en overgenomen van “From Cells to Systems: Grids and
Boundaries in Spatial Memory,” van C.F. Doeller, C. Barry, N. Burgess, 2012, The Neuroscientist, 18, figuur 1,
p.557. doi: 10.1177/1073858411422115. Copyright 2012 van Sage Publications.
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tussen de hersenen en het geheugen. Vanwege een
zeer ernstige vorm van epilepsie, wellicht ontstaan
door een ernstige val van zijn fiets op zevenjarige
leeftijd, werd bij HM aan beide kanten van de
hersenen zijn hippocampus verwijderd. Hoewel
de operatie HM van zijn epileptische aanvallen
afhielp, had deze een groot nadelig gevolg. Vanaf
de operatie leed HM aan een zeer ernstige vorm
van geheugenverlies, waardoor hij niet meer in
staat was nieuwe gebeurtenissen te onthouden.
Als hij bekenden tegenkwam die hij na de operatie
had ontmoet, was het steeds alsof hij ze voor het
eerst ontmoette. Zelfs hele ernstige gebeurtenissen
zoals het overlijden van zijn vader kon HM zich niet
herinneren. Gebeurtenissen die zich ver voor de
operatie hadden afgespeeld kon HM zich nog wel
herinneren. Dit toonde voor het eerst het belang
aan van de hippocampus voor het onthouden van
gebeurtenissen. Deze vorm van geheugen wordt
het episodisch geheugen genoemd.

De hippocampus cruciaal voor navigatie
én episodisch geheugen
Het onderzoek bij ratten enerzijds en bij patiënten
anderzijds laat dus zien dat hetzelfde hersengebied
– de hippocampus – betrokken is bij twee heel verschillende functies, namelijk ruimtelijk navigeren
aan de ene kant en episodisch geheugen aan de
andere kant. In ons lab bestuderen we deze twee
functies van de hippocampus door onderzoek te
doen bij gezonde proefpersonen. We vragen ons
bijvoorbeeld af of zich in de hippocampus van
mensen ook plaatscellen bevinden die een soort
ruimtelijke kaart van de omgeving vormen. Ook
vragen we ons af hoe mensen de weg vinden en
hoe herinneringen worden gerepresenteerd in ons
brein. De antwoorden op deze vragen helpen ons
inzicht te krijgen in de kwestie waar het uiteindelijk
om draait, namelijk hoe het kan dat de hippocampus
verantwoordelijk is voor zowel ruimtelijke navigatie
als voor het episodisch geheugen. Tot voor kort
waren deze twee onderzoekslijnen, navigatieonderzoek en onderzoek naar episodisch geheugen,
namelijk grotendeels onafhankelijk van elkaar. In
onze onderzoeksgroep doen we onderzoek naar de
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gemeenschappelijke basis van navigatieonderzoek
en onderzoek naar episodisch geheugen. Wellicht
is er in de hippocampus naast een soort van ruimtelijke kaart ook een soort 'geheugenkaart'.

Functional Magnetic Resonance Imaging
Om antwoord te krijgen op deze vragen, maken
we gebruik van een onderzoeksmethode die ons
in staat stelt op een niet invasieve manier de structuur en de functie van het brein te onderzoeken,
namelijk Magnetic Resonance Imaging (MRI). Een
MRI-scanner produceert een sterk magnetisch veld.
Om je brein te onderzoeken word je met je hoofd
in dit magnetisch veld gelegd. Dit magnetisch veld
heeft invloed op de waterstofkernen (ook wel protonen genoemd) in het brein. Waterstofkernen zijn
in overvloed aanwezig in je brein. Je brein bestaat
uit verschillende types weefsel, bijvoorbeeld witte
en grijze stof. De precieze invloed van het sterke
magnetische veld van de scanner op de waterstofkernen is deels afhankelijk van het type weefsel
waarin de waterstofkernen zich bevinden. Vanwege
dit verschil kunnen er plaatjes gemaakt worden van
je hersenactiviteit. MRI wordt dan dus gebruikt om
te bepalen welke gebieden betrokken zijn bij een
bepaalde taak. Dit heet functionele MRI.
Echter, de activiteit van de neuronen in je brein
wordt niet rechtstreeks gemeten! Maar wat meten
we dan wel? Activiteit in je brein kost veel energie. De productie van deze energie is grotendeels
afhankelijk van zuurstoftoevoer via de bloedvaten.
Zuurstof wordt getransporteerd door het brein
via hemoglobine, een veelvoorkomend eiwit in
het bloed. Wanneer een gebied in het brein actief
wordt, leidt dit tot verhoogde zuurstofbehoefte
en een toename in bloedtoevoer in dit gebied.
Hierdoor stijgt de hoeveelheid zuurstof bevattend
hemoglobine en daalt de hoeveelheid hemoglobine zonder zuurstofdeeltjes. Dit laatste geeft een
signaal af dat opgepikt kan worden met functionele
MRI.

Virtual Reality
Een uitdaging binnen fMRI onderzoek is dat proefpersonen in de scanner niet kunnen bewegen.
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Hoe kunnen we mensen dan toch laten navigeren
door een ruimte om zo onze onderzoeksvragen te
beantwoorden? De oplossing is het gebruik van
Virtual Reality (VR). Met behulp van levensechte
simulaties creëerden we in ons lab een virtuele stad
waar proefpersonen doorheen kunnen navigeren
terwijl ze in de MRI-scanner liggen (zie figuur 4).
Met dit soort onderzoek hebben we ontdekt dat
de entorhinale cortex van mensen ook rastercelsignalen produceert (Doeller, Barry, & Burgess [6]).
We vonden namelijk dat de activiteit in het brein
afhangt van de richting van het virtuele pad dat
proefpersonen afleggen. Bovendien laat deze activiteit een zeshoekig patroon zien; precies zoals
het zeshoekige patroon dat werd gevonden in de
rastercellen in het proefdieronderzoek!

Vergelijken van activatiepatronen in de
hersenen
Een methode die we gebruiken om de fMRI-scans te
analyseren heet Representational Similarity Analysis
(RSA). Met een MRI scanner kun je verschillen in
activiteit van de hersenen in kaart brengen tussen
verschillende experimentele condities. Bijvoorbeeld
het verschil in hersenactiviteit tussen het zien van
gezichten en het zien van gebouwen. Echter, hersengebieden zijn nooit homogeen actief of inactief.
Er zijn altijd gedeeltes van een hersengebied iets
meer of minder actief dan andere gedeeltes. Dus,
een hersengebied zal, naast in het algemeen meer
of minder actief te zijn, ook een bepaald activatiepatroon binnen dat gebied laten zien. Door deze
activatiepatronen te vergelijken tussen de verschillende condities van een experiment kunnen we iets

Figuur 4: Hier zie je een gedeelte van een virtuele stad dat we voor ons navigatieonderzoek gebruiken.
Proefpersonen kunnen tijdens onze navigatieonderzoeken zelf rondlopen in deze virtuele stad terwijl hun
hersenactiviteit gemeten wordt met behulp van fMRI. Zie www.doellerlab.com/donderstown.

61

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.7 De TomTom in ons brein

zeggen over hoe sterk deze condities op neuraal
gebied op elkaar lijken. Hoe meer ze op elkaar
lijken, hoe sterker deze condities in de hersenen met
elkaar verbonden zijn. Ditzelfde principe hebben
we toegepast in ons onderzoek naar richtingcellen
bij mensen. We lieten proefpersonen een tijd lang
navigeren door onze virtuele stad. Vervolgens vroegen we hen zich in te beelden dat ze bij een bepaald
gebouw in de virtuele stad stonden en in de richting
van een ander gebouw keken. Bijvoorbeeld door
hen te vragen zich in te beelden dat ze bij het restaurant stonden en in de richting van de supermarkt
keken. Ook hier vonden we het zeshoekige patroon
in de hersenactiviteit. Dit is sensationeel: we vonden
het patroon enkel op basis van een voorstelling
die proefpersonen zich maakten, zonder dat er
sprake was van navigatie, puur op basis van mentale
simulatie (Bellmund en collega’s, ongepubliceerd).

soort herinneringen op correcte wijze op te slaan en
uit elkaar te houden wat wel en niet bij elkaar hoort?
Een deel van het antwoord op deze vraag ligt bij
de specifieke plaats en tijd van een gebeurtenis.
De informatie over wanneer en waar iets gebeurde
is van cruciaal belang om een correcte herinnering te vormen. Om dit te onderzoeken lieten we
proefpersonen een route afleggen in de virtuele
stad. Ze kregen de opdracht om langs die route op
verschillende plekken objecten te verzamelen. Om
de bijdrage van plaats enerzijds en tijd anderzijds te
onderzoeken, moesten we een manier vinden om
plaats en tijd onafhankelijk van elkaar te manipuleren. Dit was een uitdaging, want het kost normaal
gesproken natuurlijk meer tijd om een object op te
halen dat verder weg langs de route ligt, terwijl een
object dat dichterbij op de route ligt in een kortere
tijd kan worden opgehaald.

Onthouden van verbanden tussen
herinneringen

Eén deel van het probleem was redelijk gemakkelijk
opgelost: door gebruik te maken van omwegen,
zorgden we ervoor dat sommige objecten hemelsbreed dichtbij lagen, terwijl proefpersonen toch
meer tijd nodig hadden om deze objecten op te
halen. Maar hoe los je het omgekeerde op? Hoe kun
je ervoor zorgen dat een object dat ver op de route
ligt, toch snel opgehaald kan worden? Onze virtuele
stad bood uitkomst! Door gebruik te maken van
punten in de stad vanwaar proefpersonen zichzelf
vliegensvlug van de ene naar de andere plek in de
stad konden teleporteren, waren we in staat plaats
en tijd onafhankelijk van elkaar te manipuleren.

Zoals eerder genoemd, onderzoeken we naast navigatie ook het geheugen. Het episodisch geheugen
(het geheugen voor gebeurtenissen) bestaat uit
een verzameling van allemaal verschillende representaties in onze hersenen van gebeurtenissen uit
het verleden. Ondanks dat al deze herinneringen uit
losse elementen bestaan, worden zij toch herinnerd
als één geheel.
Neem bijvoorbeeld de herinnering aan een etentje
dat je afgelopen zaterdag had met een vriend
in een restaurant. Deze herinnering bestaat uit
verschillende gebeurtenissen, zoals de rit naar het
restaurant, het bestellen van het eten, het eten zelf
en de gesprekken die je voerde met je vriend.
Elk van deze 'deel-gebeurtenissen' bestaat weer uit
kleinere elementen, zoals de herinnering aan die
specifieke vriend of aan dat specifieke restaurant.
Die kleinere elementen zijn op hun beurt weer
verbonden met talloze andere gebeurtenissen die
geen deel uitmaken van de specifieke herinnering aan afgelopen zaterdag, zoals die keer dat
je met diezelfde vriend op vakantie ging, of die
andere keer dat je datzelfde restaurant bezocht met
iemand anders. Hoe zijn onze hersenen in staat dit
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Door de fMRI-scans van voor en na de navigatie door
de stad met elkaar te vergelijken, kwamen we erachter dat verschillen in ruimte en tijd ervoor zorgden
dat de verzamelde objecten anders gerepresenteerd werden in de hippocampus. Als er voor de
proefpersoon weinig tijd zat tussen het ophalen van
twee objecten, ging de activiteit in de hippocampus
tijdens het zien van het tweede object meer lijken
op de activiteit ten gevolge van het eerste object.
Ditzelfde gold voor objecten die opgehaald werden
op plekken waar een relatief korte afstand tussen
zat in de virtuele stad. Op basis van dit onderzoek
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konden we concluderen dat een deel van de hippocampus inderdaad informatie bevat over waar en
wanneer een gebeurtenis plaatsvond; we kunnen
dus inderdaad een soort geheugenkaart uitlezen
(Deuker en collega’s, ongepubliceerd).

Geheugennetwerken
Om nog beter te onderzoeken hoe ons brein
verbanden legt tussen gebeurtenissen in het
geheugen, ontwikkelen we stimulusmateriaal in
het videospel "De Sims". Dit spel stelt ons in staat
filmpjes te maken waarmee we een verhaal op
kunnen bouwen. Op deze manier kunnen we de
vorming van episodische herinneringen in de scanner onderzoeken. We veronderstellen dat wat met

Figuur 5: De relatie tussen gebeurtenissen (linker
en rechter puzzelstukje) wordt pas duidelijk wanneer de gebeurtenis in het missende puzzelstukje
aan het licht komt (in het midden). In het onderzoek
van Milivojevic, Vicente-Grabovetsky en Doeller
(gepubliceerd in Current Biology in 2015, [9]) werd
duidelijk wat er in de hersenen gerepresenteerd
wordt wanneer mensen tot een dergelijk inzicht komen. Figuur gemaakt door Branka Milivojevic.

elkaar verband houdt in een soort samenhangend
netwerk opgeslagen wordt. Ook hier maken we
gebruik van RSA, de onderzoeksmethode waarmee
we de overeenstemming van hersenpatronen kunnen onderzoeken. We vinden in dit soort onderzoek
dat de hersenactiviteit die bij een gebeurtenis hoort
meer gaat lijken op de hersenactiviteit van een
andere gebeurtenis wanneer deze twee gebeurtenissen bij elkaar blijken te horen. Er ontstaat dus
een soort netwerk dat beide gebeurtenissen aan
elkaar koppelt.
Zo lieten we bijvoorbeeld aan proefpersonen eerst
filmpje A zien waarin een peuter op haar kamer
speelt. Daarna lieten we filmpje B zien waarin een
man op de bank zit en televisie kijkt. Als we in een
volgend filmpje, een ‘linkfilmpje’, de man uit filmpje
B de peuter uit filmpje A naar bed laten brengen,
blijkt dat er een soort netwerk gecreëerd wordt in
de hersenen. De hersenactiviteiten die horen bij de
filmpjes A en B lijken na het zien van dit linkfilmpje
meer op elkaar. Met andere woorden, de relatie
tussen filmpjes A en B is pas duidelijk wanneer men
inzicht heeft verkregen in het verhaal (Milivojevic,
Vicente-Grabovetsky, & Doeller [9], zie figuur 5).
Dit onderzoek laat zien hoe onze hersenen losse
elementen tot een samenhangend verhaal combineren en opslaan in het episodisch geheugen.
Naast het hebben van een verband met elkaar,
hebben gebeurtenissen vaak ook een bepaalde
hiërarchie. Denk maar eens terug aan het eerdere
voorbeeld van een herinnering aan een etentje dat
je afgelopen zaterdag had met een vriend in een
restaurant. Deze herinnering kan een bepaalde
plaats in een hiërarchie gegeven worden. Daarbij
zou ‘uit eten gaan’ het hoogste niveau in de hiërarchie zijn. Alle specifieke keren dat je ergens uit
eten bent geweest is dan het volgende niveau
in de hiërarchie, zoals dit specifieke etentje van
afgelopen zaterdag in dit specifieke restaurant. Alle
verschillende gebeurtenissen tijdens dit etentje,
zoals een gesprek voeren en bestellen van het eten,
zijn weer een volgend niveau in de hiërarchie. Deze
verschillende niveaus van een hiërarchie zijn als het
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ware verschillende resoluties van dezelfde herinnering. Terugdenken aan het specifieke moment
dat je het eten bestelde tijdens dat etentje is een
herinnering met een fijne resolutie, oftewel een
herinnering op een heel gedetailleerd niveau.
Daartegenover, terugdenken aan wat er in grote
lijnen tijdens dat etentje gebeurde, is een wat grovere herinnering, oftewel een herinnering met wat
minder detail. Wij vonden dat deze verschillende
resoluties van herinneringen verspreid zijn over
verschillende delen van de hippocampus: de herinneringen op kleinere schaal aan de achterkant van
de hippocampus en de herinneringen op grotere
schaal aan de voorkant (zie figuur 6). Deze verschillende typen herinneringen bestaan op hetzelfde
moment in onze hippocampus (Collin, Milivojevic,
& Doeller [7]).
Al deze bevindingen zijn natuurlijk ontzettend
interessant, maar wat hebben we aan dit soort

kennis? Een zeer waardevolle toepassing vinden
we op het gebied van de ziekte van Alzheimer. De
hippocampus is een van de eerste hersengebieden
die aangetast wordt bij mensen met dementie.
Het is daarom dus ook niet vreemd dat Alzheimerpatiënten zo gemakkelijk de weg kwijt raken: de
activiteit van de plaatscellen van deze mensen is
niet meer zo precies.
Sommige mensen blijken genetisch een verhoogd
risico te hebben om Alzheimer te ontwikkelen,
omdat zij drager zijn van het zogenaamde ApoE4
gen. Wat blijkt nu? Bij jonge mensen die (nog) geen
ziektesymptomen vertonen maar wel drager zijn
van dit risicogen, zien we minder stabiele hersenactiviteit tijdens het uitvoeren van een geheugentaak
in een virtuele ruimte, in vergelijking met mensen zonder dit risicogen (Kunz en collega's [8]).
Hoewel de prestatie op de geheugentaak in beide
groepen gelijk was, liet de risicogroep een andere

Figuur 6: Hier zie je een brein waar de hippocampus in het rood wordt weergegeven. De hippocampus
bevat een soort netwerk van met elkaar samenhangende gebeurtenissen, zoals hier schematisch is weergegeven. Figuur gemaakt door Bureau BlauwGeel (www.bureaublauwgeel.nl).
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navigatiestrategie zien. De mensen uit de risicogroep gingen sneller naar de randen van de virtuele
ruimte. Ook maten we in deze groep een verhoogde
activiteit in de hippocampus. We denken dat dit
een compensatiemechanisme zou kunnen zijn
voor de verstoring van de normale werking van de
entorhinale cortex. Het zou mooi zijn als dit soort
metingen in de toekomst verder ontwikkeld worden
en gebruikt kunnen worden om Alzheimer in een
vroeg stadium te ontdekken. Op die manier kan
tijdig begonnen worden met de behandeling om
het verloop van de ziekte te vertragen.

Conclusie
In dit artikel hebben we omschreven hoe we proefdieronderzoek naar ruimtelijke navigatie en de
werking van het geheugen vertaald hebben naar
onderzoek in mensen. Dit doen we door functionele
MRI-scans te verzamelen terwijl mensen een geheugen- of navigatietaak uitvoeren in de MRI scanner.
Bij deze geheugen- en navigatietaken maken we
gebruik van Virtual Reality om de taak zo levensecht
mogelijk te laten lijken. Uit onderzoek blijkt dat er
speciale cellen in onze hippocampus (plaatscellen) en entorhinale cortex (rastercellen) zijn die
een soort ruimtelijke kaart van ons brein vormen.
Daarnaast blijkt de hippocampus ook een soort
geheugennetwerk te bevatten waar verbanden tussen verschillende gebeurtenissen gerepresenteerd
worden. Deze onderzoeken stellen ons in staat om
ons gecompliceerde brein beter te leren begrijpen.
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1.8 Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid:
over noord Groningen en de Krakatau
Prof.dr. L.G. Evers
Afdeling Klimaat en Seismologie
KNMI, De Bilt
www.knmi.nl/seismologie

–– Onder de titel "Aardbevingen in noord
Groningen" heeft prof Evers een lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor
Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op
4 januari 2016.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Nederland kent natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit. Natuurlijke aardbevingen vinden met
name in het zuiden van Nederland plaats en zijn
het gevolg van platentektoniek. In het noorden van
Nederland leidt menselijk handelen, in dit geval
gaswinning, tot geïnduceerde bevingen.
De natuurlijke bevingen vinden dieper in de aarde
plaats dan de geïnduceerde. Hoewel geïnduceerde
bevingen minder zwaar zijn dan natuurlijke bevingen, zijn er daardoor aan het aardoppervlak toch
vergelijkbare effecten waarneembaar.
Tijdens de presentatie is ingegaan op de aardbevingen die in Nederland plaatsvinden, op hun oorzaken en op hun karakteristieken. Daarnaast werd
een ander, verwant fenomeen besproken, namelijk
infrageluid dat optreedt bij aardbevingen, maar
ook bij o.a. vulkaanuitbarstingen en grote meteoriet inslagen.

I

n Noord-Nederland komen geregeld geïnduceerde bevingen voor. Dat zijn aardbevingen
veroorzaakt door gaswinning. Een uitgebreid
meetnetwerk is opgezet om de ontwikkeling te
volgen. Typische instrumenten die hierbij gebruikt
worden, zijn seismometers en versnellingsopnemers. Daarnaast wordt de bodemdaling continu
in kaart gebracht met waterpassingen en satellietbeelden. In het eerste deel van deze voordracht
wordt kort aandacht besteed aan het meetnetwerk.
Er zijn nog andere mogelijkheden om aardbevingen
te detecteren en informatie daarover te vergaren,
namelijk met behulp van infrageluid.
Infrageluid is onhoorbaar geluid omdat het bestaat
uit frequenties lager dan 20 Hz. Dit type geluid is
voor het eerst ontdekt na de uitbarsting van de
Krakatau in Indonesië in 1883.
In het tweede deel van de voordracht worden het
hoe, wat en waarom van infrageluid metingen
besproken.

Aardbevingen door gaswinning
Sinds de jaren zestig wint Nederland aardgas uit
de bodem van Noord-Nederland. Gaswinning is
verantwoordelijk voor nagenoeg alle aardbevingen
in noordelijk deel van Nederland. De eerste aardbeving vond plaats vlakbij Assen op 26 december 1986.
Sindsdien zijn er door het KNMI in Noord-Nederland
ongeveer duizend aardbevingen geregistreerd.
De meeste zijn niet sterker geweest dan 2,0 op
de schaal van Richter. De zwaarste aardbeving in
Noord-Nederland had een kracht van 3,6 op de
schaal van Richter.

Bodemdaling
Geïnduceerde bevingen ontstaan in (de directe
omgeving van) een gasreservoir. Het gas zit onder
druk op ongeveer drie kilometer diepte ‘gevangen’
in een poreuze gesteentelaag. Bijvoorbeeld een
laag van zandsteen. Een voor gas niet-doorlatend
gesteente, zoals steenzout, sluit het gasreservoir af.
Haal je dit gas weg, dan moet alleen de
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zandsteenlaag de bovenliggende drie kilometer
gesteente dragen. Dit kan de zandsteenlaag in
elkaar drukken, met een bodemdaling aan het
oppervlakte als gevolg. Soms gebeurt die daling
heel geleidelijk, soms meer schoksgewijs. Dit laatste
is dan een aardbeving.

Ondiep
Aardgas bevindt zich op ongeveer drie kilometer
onder de grond. Daarom vinden de door gaswinning veroorzaakte aardbevingen ook op deze diepte
plaats. Voor aardbevingen is dat ondiep. Het gevolg
is dat deze bevingen goed voelbaar zijn. De meeste
natuurlijke aardbevingen vinden plaats op twintig
tot honderd kilometer diepte.

Meetapparatuur
Voor het onderzoek naar de aardbevingen in
Noord-Nederland heeft het KNMI eind 1988 rond
Assen een netwerk van seismometers ingericht.
Door de locaties van aardbevingshaarden in te
tekenen op een geologische kaart, blijkt dat, op
een enkele uitzondering na, alle aardbevingen in

Noord-Nederland verband houden met de locaties
van gasvelden. Dit geldt als een bewijs dat de gaswinning inderdaad de oorzaak is van de bevingen.

Uitbreiding meetnetwerk
Sinds 1995 staan Groningen en Drenthe onder
bewaking
van
boorgatseismometers
en
versnellingsmeters. Boorgatseismometers zijn seismometers die tot op een diepte van tweehonderd
meter in de grond zitten. Versnellingsmeters meten
heel nauwkeurig de versnelling van de bodem
vlakbij het epicentrum van een aardbeving. De versnelling is een maat om de krachten op gebouwen
te bepalen. In 2014 is het meetnetwerk in Groningen
uitgebreid met zestig nieuwe seismometers. Zo
kunnen locaties en krachten van aardbevingen in
dit gebied nog nauwkeuriger worden vastgelegd.

Aantallen
Tot nu toe registreerde het KNMI in totaal duizend
aardbevingen in Noord-Nederland. Veertien waren
groter dan 3,0 op de schaal van Richter. Honderd
hadden een kracht tussen de 2,0 en 3,0. Bevingen

Figuur 1: Het seismologisch meetnetwerk in Noord Nederland. Blauwe driehoeken zijn boorgatseismometers en blauwe vierkantjes zijn versnellingsmeters
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met een kracht kleiner dan 2,0 worden doorgaans
niet gevoeld door mensen.

Hoe, wat en waarom van infrageluid
metingen
Infrageluid is onhoorbaar geluid omdat het bestaat

uit frequenties lager dan 20 Hz. Dit type geluid is
voor het eerst ontdekt na de uitbarsting van de
Krakatau in Indonesië in 1883.
Er bleken geluidsgolven opgewekt die zeven keer
rond de aarde gereisd hadden en thermosferische hoogten van 100 km bereikten. Infrageluid

Figuur 2: Infrageluid arrays in Nederland. Vier infrageluid zijn operationeel in De Bilt (DBN), op Texel (TEMA),
op vliegbasis Deelen (DIA) en te Exloo (EXL). Deze laatste is in samenwerking met LOFAR, een astronomisch
sensornetwerk.
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wordt gemeten met arrays van microbarometers.
Deze instrumenten zijn veel gevoeliger en hoog
frequenter, dan traditionele barometers, om de
kleine en snelle luchtdrukvariaties van infrageluid te
kunnen meten. Bronnen van infrageluid zijn groot
en krachtig, zoals meteoren, explosies, oceaangolven, onweer, sprites en kernbomproeven. Een
wereldwijd netwerk van 60 infrageluid arrays wordt
aangelegd ter verificatie van het kernstopverdrag.
Bronidentificatie is dan ook een van de onderzoeksdoelen waarbij de propagatie door de atmosfeer
een belangrijke rol speelt. Niet-akoestische fenomenen zoals zwaartegolven kunnen ook gedetecteerd
worden met de beschreven technieken. In de toekomst kan infrageluid aangewend worden voor
akoestische remote sensing van de wind- en temperatuurstructuur van de gehele atmosfeer.

in vergelijking tot meteorologische waarden. De
amplitudes van infrageluid liggen tussen 1 mPa en
100 Pa, in de meteorologie zijn getallen van 100 hPa
gebruikelijk. Infrageluid zijn akoestische golven
en reizen met de geluidssnelheid (340 m/s in de
grenslaag) wat veel sneller is dan meteorologische
fenomenen.
De frequentie van infrageluid is gelimiteerd.
Wanneer de frequentie te laag wordt, gaat de
zwaartekracht een rol spelen in de voortplanting.
De golven die dan ontstaan worden zwaartegolven
(gravity waves) genoemd. Voor de lage atmosfeer
is deze zogenaamde akoestische cut-off frequentie
3.3 mHz (een periode van zo'n 300 seconden) hierna
gaan akoestische golven over in door de zwaartekracht gedreven golven.

Het meten van infrageluid
Karakteristieken van infrageluid
Geluid met een frequentie lager dan 20 Hz is voor de
mens onhoorbaar en wordt infrageluid genoemd.
De bijbehorende hele lage tonen hebben lange
golflengtes, net als infrarood wat onzichtbaar licht
is en ook lange golflengtes heeft. Lage frequenties
worden veel minder gedempt in de atmosfeer dan
hoge tonen. Hierdoor kan infrageluid zich over
enorme afstanden voortplanten, ook in de hoogte.
De luchtdrukvariaties van infrageluid zijn klein

Om infrageluid te meten kan een microfoon
laagfrequent gemaakt worden of een barometer
hoogfrequent. Microfoons of luidsprekers hebben
als nadeel dat ze vochtgevoelig zijn en daardoor
minder geschikt voor continue buitenmetingen.
Microfoons zijn ook niet in staat om de hele lage
frequenties van infrageluid op te tekenen. Een
hoogfrequente barometer, daarentegen, kent
deze nadelen niet. De KNMI microbarometer is
ontwikkeld welke in staat is frequenties tussen de

Figuur 3: De propagatie van infrageluid door een zomerse atmosfeer in De Bilt (52N,5O). De westwaarts
gerichte polaire vortex leidt tot het terugbuigen van infrageluid in westelijke richting vanaf 40 km hoogte
in de stratosfeer.
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0.002 (500 s) en 20 Hz te meten. Het voorvoegsel
“micro” duidt op de zeer kleine luchtdrukvariaties
die het instrument meet.
De meting van infrageluid wordt bemoeilijkt door
wind. Hoewel wind een niet-akoestische golf is,
verstoord deze het akoestische golfveld tussen
ruwweg 1 en 10 Hz. Daarom wordt infrageluid niet
op één punt gemeten maar op meerdere punten
tegelijk, met een zogenaamd array. De windruis kan
op deze manier ruimtelijk uitgemiddeld worden.
Tevens kan met een array de richting waar vanuit het
infrageluid komt, bepaald worden. Met twee arrays
kan vervolgens de bron gelokaliseerd worden door
middel van kruispeiling. Het KNMI beschikt over vijf
infrageluid arrays, variërend in doorsnede van 30
tot 1500 m. Het aantal instrumenten per array is zes,
voor het grote Deelen Infrageluid Array (DIA) worden zestien microbarometers gebruikt (zie figuur 2).

refracties ontstaan tussen de 40 en 50 km hoogte.
De temperatuur in de stratosfeer loopt op naar
ruwweg 0 oC, terwijl de winter polaire vortex een
sterkte van wel 150 m/s kan bereiken. Omdat de
polaire vortex twee maal per jaar van richting
veranderd, is de propagatie seizoensafhankelijk (zie
figuur 3).
In de thermosfeer, vanaf 100 km en hoger, neemt
de temperatuur toe met hoogte, tenminste als de
gemiddelde kinetische energie van de deeltjes als
maat voor de temperatuur genomen wordt. Deze
temperatuurtoename leidt ook tot het terugbuigen
van infrageluid naar het aardoppervlak. De demping begint hier wel een serieuze rol te spelen. Er
zijn dusdanig weinig deeltjes op thermosferische
hoogten dat de vrijweglengte 1 m is op 100 km
hoogte, dit is 10 -7 m nabij het aardoppervlak.

Bronnen van infrageluid
Infrageluid propagatie door de atmosfeer
De voortplanting van geluid door de atmosfeer is
afhankelijk van de temperatuur en wind. Als de wind
en/of de temperatuur toeneemt met de hoogte kan
het geluid terugbuigen naar het aardoppervlak. Dit
soort refracties volgen de wet van Snellius in een
medium waar de voortplantingssnelheid toeneemt
met hoogte (of met de diepte voor de vaste aarde of
oceanen). Er zijn een drietal regio's in de atmosfeer
waar infrageluid kan worden gevangen tussen het
aardoppervlak en de refractor ten gevolge van
'mee-wind' of hoge temperaturen.
Ten eerste kan dit gebeuren in de troposfeer.
Normaliter neemt de temperatuur af met de hoogte
waardoor het geluid omhoog afgebogen wordt. In
het geval van een temperatuurinversie wordt het
infrageluid gevangen in de inversielaag en kan zich
zo in dit akoestische kanaal ('duct') voortplanten.
Een ander belangrijke duct kan gevormd worden
door de jetstream. Sterke winden op hoogte van
10 km leiden tot refracties van infrageluid.
Sterke wind- en temperatuurtoenamen in de stratosfeer leiden ook tot refracties van infrageluid.
Dit is een combinatie van de temperatuurtoename
door de absorptie van UV-zonlicht door ozon en de
sterke winden van de polaire vortex. Stratosferische

Om de lage frequenties van infrageluid op te kunnen wekken, zijn grote en krachtige bronnen nodig.
Deze bronnen hebben vaak een desastreus karakter. Enkele voorbeelden:
–– Vulkanen: de erupties en explosies van de
Krakatau in Indonesië in 1883 hebben infrageluid
opgewekt dat zeven keer rond de aarde gereisd
heeft en gemeten is op traditionele barometers.
Dit is de eerste gebeurtenis waarvan het infrageluid instrumenteel vastgelegd is (zie figuur 4).

Figuur 4: De ontdekking van infrageluid door mijningenieur R.D.M. Verbeek na de uitbarsting van de
Krakatau in 1883.
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–– Meteoroïden en asteroïden: materiaal dat de
aardse atmosfeer binnendringt met supersone
snelheden, in de orde van 10 km/s, genereert een
schokgolf welke over grote afstanden meetbaar
is als infrageluid. Veel objecten halen de grond
niet maar branden op of ontploffen, dat laatste
genereert extra infrageluid. Infrageluid van de
Tunguska meteoroïde (of asteroïde) in 1908 is
gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk op de
eerste microbarografen ontworpen door Shaw en
Dines (zie figuur 5).
–– Grote explosies: De belegering van Antwerpen
in 1914 heeft (infra)geluid opgewekt dat waargenomen is in Nederland en Duitsland en de
aandacht trok van Prof. Van Everdingen, later
directeur van het KNMI (zie Figuur 5). Met name
het voorkomen van stiltezones is tot in de jaren
30 een onderwerp van discussie geweest. Maar
ook kernbommen wekken infrageluid op. Een
meetwerk van zestig infrageluid arrays wordt
momenteel gerealiseerd ter verificatie van het
kernstopverdrag.
–– Oceaan golven: de interactie van staande golven nabij lage drukgebieden en zware stormen,
koppelt naar de atmosfeer als infrageluid.
Deze zogenaamde microbaromen hebben een
equivalent in de vaste aarde waar ze microseism genoemd worden. Depressies die over de

Atlantische Oceaan van zuid naar noord trekken,
kunnen met richtingsbepaling uit infrageluid
arrays gevolgd worden.
Bronnen zijn ook: onweer, munitie, lawines, gas
affakkelen, sprites, olifanten, aurora, orkanen, suben supersoon vliegverkeer, aardbevingen en er
wordt infrageluid gedetecteerd van bronnen waarvan de oorsprong vooralsnog onbekend is.

Het belang van de studie van infrageluid
Infrageluid wordt gemeten om onderscheid te
kunnen maken tussen trillingen veroorzaakt door
bronnen in de vaste aarde en atmosfeer. Een straaljager die door de geluidsbarrière gaat boven de
Noordzee is op korte afstand (10+ km) hoorbaar
als twee knallen, de voor- en achterzijde gaan door
de geluidsbarrière. Op grotere afstand (50-100+
km) blijft alleen het onhoorbare infrageluid over.
Dit kan wel leiden tot trillingen. Soortgelijke trillingen worden veroorzaakt door kleine ondiepe
aardbevingen ten gevolge van gaswinning. De
afdeling Seismologie van het KNMI heeft een voorlichtende taak aangaande de oorzaak van trillingen
in Nederland.
Infrageluid wordt gebruikt als verificatietechniek
voor het kernstopverdrag. Bovengrondse kernbomproeven zullen in de toekomst geïdentificeerd
worden met een wereldwijd netwerk van 60 infrageluid arrays. Begrip over de voortplanting van
infrageluid kent nog de nodige onzekerheden.
Onderzoek naar de bijdrage van de atmosfeer aan
de propagatie en studies met bekende bronnen
dragen bij aan de toepasbaarheid van infrageluid
als verificatietechniek.

Tot slot

Figuur 5: De registratie van een meteoor op een van
de eerste microbarometers (Shaw en Dines, 1904).
Het betreft infrageluid van de Tunguska meteoor
in Siberië opgetekend in het Verenigd Koninkrijk
(Whipple, 1930).
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De technieken die gebruikt worden om infrageluid
te meten, kunnen ook gebruikt worden om nietakoestische fenomenen te meten. Hoewel de
frequentie lager is, is ook de propagatiesnelheid
lager. Hierdoor zijn arrays van microbarometer
geschikt om bijvoorbeeld gravity waves te detecteren en te karakteriseren. Gravity waves destabiliseren
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de grenslaag. Onzekerheden in de representatie van
de grenslaag in klimaatmodellen leiden tot onzekerheden in klimaatvoorspellingen. Met infrageluid
kan onderscheid gemaakt worden tussen gravity
waves en andere destabiliserende elementen zoals
turbulentie en kan een klimatologie over het voorkomen van gravity waves opgebouwd worden.
Infrageluid reist door de hoge atmosfeer waar
wind- en temperatuurmetingen schaars en lastig
te valideren zijn. Door continue bronnen van infrageluid te gebruiken, zoals microbaromen, kan een
beeld gevormd worden van de wind- en temperatuurstructuur van bijvoorbeeld de stratosfeer
(akoestische remote sensing). De stratosfeer en
troposfeer zijn lange tijd beschouwd als aparte
systemen, gescheiden door de ondoordringbare
tropopauze. De interactie tussen beide systemen
wordt een steeds belangrijker studieobject, omdat
processen in de stratosfeer wel degelijk lijken te
koppelen naar de troposfeer.
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Figuur 6: De hoor- en voelbaarheid van het geluid samenhangend met de belegering van Antwerpen in
1914 (Van Everdingen, 1914; Meinardus, 1915).
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Samenvatting van de lezing:
Alles is meetbaar, van onze hartslag tijdens een
rondje joggen en de muziek die we beluisteren
tot de looppatronen in winkels. Door die data te
gebruiken kunnen we indrukwekkende analyses
maken om bijvoorbeeld filevorming te voorkomen,
epidemieën voortijdig te onderdrukken en medicijnen op maat aan te bieden.
Zo ontstaat een nieuwe samenleving waarin technologie en maatschappij met elkaar zijn verweven. Toch is er veel weerstand tegen de verdere
opkomst van de informatiesamenleving. Mensen
zijn bang dat hun privacy in het geding is en willen
een slot op hun gegevens.
Uit de presentatie bleek dat het onvermijdelijk is
dat data een steeds grotere rol gaan spelen in de
maatschappij en dat dit geen bedreiging hoeft te
vormen. Als we een goede basis leggen voor een
verantwoorde toepassing van data-analyse, ligt er
een toekomst vol kansen voor ons open.

Radicaal Decentraal
Intelligentie zit niet langer in instituties maar in
interacties
Digitale technologie brengt ons de afgelopen decennia niet alleen geweldige nieuwe mogelijkheden maar
draagt ook bij aan een ongeëvenaarde complexiteit,
onder meer omdat alles met alles verbonden is. De
klassieke aanpak voor het omgaan met die complexiteit - met centraal geregisseerde oplossingen – loopt
om diverse redenen tegen haar grenzen op. Zowel
ondernemingen als overheden worstelen daar zichtbaar mee. De volgende fase in de digitale transformatie
is dat we op tal van terreinen een decentrale, federatieve aanpak gaan zien. Het vernieuwende daarvan
is dat we de (intelligentie van) deelnemers prikkelen
om in de complexiteit de juiste (deel)oplossingen te
bouwen, wat eigenlijk een vorm van crowdsourcing is.
Signalen van die fase zijn al overal zichtbaar, van de
opkomst van de blockchain en het platformdenken in
het bedrijfsleven tot aan nieuwe werkvormen binnen
organisaties en politieke bewegingen.

H

onderd jaar geleden waren er nog geen
rotondes. Verkeerslichten evenmin. Met de
groei van het aantal verkeersdeelnemers
– met name de auto’s – bleken alleen voorrangsregels echter niet afdoende voor een soepele en
veilige doorstroming op kruispunten. De oplossing
is bekend: verkeerslichten – centraal aangestuurd –
dirigeerden de verkeersdeelnemers voortaan over
het kruispunt. Totdat verkeerskundigen een nieuw
concept ontwikkelden dat onder bepaalde omstandigheden een veel beter resultaat gaf: de rotonde.
Hier was niet langer sprake van een centrale regie,
maar werd een beroep gedaan op het inschattingsvermogen van de verkeersdeelnemers zelf.
Tot op zekere hoogte is de analogie met de digitale
transformatie van onze maatschappij treffend. Het
digitale verkeer groeit exponentieel in omvang en
diversiteit, zoals ook het geval was met de groei
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van het verkeer op de wegen halverwege de vorige
eeuw. Om de complexiteit die daarmee samengaat
te beteugelen zijn we aanvankelijk gestart met
centrale oplossingen: grote databases en systemen,
het liefst beheerd door één centrale partij. Die
oplossingen moeten bedrijfsprocessen faciliteren,
zoals verkeerslichten transportstromen faciliteren.
Maar dat blijkt bepaald niet altijd effectief te zijn
met de huidige complexiteit. Neem de zorgsector.
Met al die partijen is het knap lastig om over de
keten heen nog iets te kunnen optimaliseren. Wat
we nodig hebben is het digitale equivalent van
een rotonde om de processen in de digitale wereld
beter te beheersen en op elkaar aan te laten sluiten.
We moeten de intelligentie van de deelnemers
beter benutten en hen zelf laten meebouwen aan
(delen van) oplossingen. In dit artikel spreken we in
dat verband over het federatieve platform.
Hoe dat precies kan worden vormgegeven, daar
komen we later op terug, nu eerst een schets van
hoe data en de omgang met data onze samenleving
aan het veranderen is.

We zitten middenin een klassiek economisch fenomeen, namelijk de creatieve destructie, zoals in de
jaren vijftig van de vorige eeuw al beschreven door
de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter. Die
theorie komt erop neer dat we pas tot vernieuwing
kunnen komen als we het oude afbreken. En dat is
wat er momenteel in vrijwel alle sectoren gebeurt.
(Big) data fungeert als het groeihormoon voor deze
creatieve destructie.
Big Data heeft overigens geen vastomlijnde definitie. Mayer-Schönberger en Cukier verwijzen in De
Big Data Revolutie naar “dingen die je op een grote
schaal kunt doen en op kleinere schaal niet mogelijk zijn, en waarmee je nieuwe inzichten verkrijgt
of nieuwe vormen van economische waarde creëert
op een manier die invloed heeft op onder andere
markten, organisaties en de relatie tussen burgers
en overheden.” Onderzoeksbureau Gartner verwijst
in een vaak geciteerde definitie naar de 3 V’s: “Big
data” is high-volume, -velocity and -variety information assets that demand cost-effective, innovative
forms of information processing for enhanced insight
and decision making.”

Nieuwe informatiesamenleving
Het zal weinigen zijn ontgaan dat er in rap tempo
een nieuwe informatiesamenleving ontstaat. Het
is een wereld waarin vrijwel alles meetbaar is en
waarin mensen en vrijwel alle denkbare apparaten
24/7 via internet met elkaar verbonden zijn. Dat
netwerk van verbindingen en sensoren levert een
exponentieel groeiende hoeveelheid data op en
biedt fascinerende nieuwe mogelijkheden, die
vaak onder de noemer Big Data worden geschaard.
Bedrijven en overheden willen optimaal inspelen
op deze nieuwe realiteit en dat gaat verder dan het
lanceren van wat nieuwe producten of diensten.
Niet voor niets wordt er gesproken over the age of
disruption. Deze term beschrijft de ontwikkeling
dat snelle opeenvolgende technologische doorbraken een ontregelend effect hebben op vrijwel alle
sectoren. Dat is zonder meer uitdagend maar biedt
ook enorme kansen. Macro-economisch gezien is
er eigenlijk reden voor een geweldig optimisme.
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Veel andere artikelen en boeken over big data
refereren aan de schier onmetelijke hoeveelheid
data die er wereldwijd ontstaat in talloze gestructureerde en ongestructureerde vormen: tekst, cijfers,
filmpjes, plaatjes en audiofragmenten. De groei
daarvan valt niet te ontkennen: al ons geklets op
social media, het streamen van muziek en video,
onze emails, onze transacties op webshops, etc.,
leidt tot nauwelijks te bevatten hoeveelheden
dataverkeer. En die databrij groeit in rap tempo nu
het ‘internet of things’ miljarden apparaten – tv’s,
koelkasten, beveiligingsapparatuur, thermostaten,
rookmelders etc. – aan elkaar knoopt die allemaal
data gaan produceren en met elkaar delen.
Veel mensen denken bij de term Big Data vooral
aan de commerciële kansen die bedrijven zien als
ze nog meer te weten komen over hun klanten.
Dat is echter maar één kant van het verhaal. Want
Big Data kan ook maatschappelijke problemen
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oplossen en het leven van mensen veraangenamen.
We kunnen er mensenlevens mee redden. We kunnen onderhoud beter en goedkoper plannen. We
kunnen de verkeersveiligheid verhogen. We kunnen
hulpbehoevende ouderen een beter leven bieden.
We kunnen de wereld verduurzamen. We kunnen
een revolutie ontketenen in medische diagnoses
en behandelingen. We kunnen de betaalveiligheid
verhogen. We kunnen de sportieve prestaties van
een team verbeteren. Of de filedruk verminderen.
Technisch gezien zijn we op dit moment best in
staat om de meeste van deze uitdagingen te adresseren. Maar dat iets technisch kan, wil nog niet
zeggen dat een plan ook van de tekentafel naar
de praktijk gaat. De praktijk laat zien dat het vaak
niet de technologie is die beperkend is, maar dat
vooral bestaande (organisatorische) structuren een
rem zetten. Ook hierbij kunnen we teruggrijpen
op het concept van de creatieve destructie van
Schumpeter: we hebben nieuwe organisatorische
concepten nodig en moeten de oude afbreken om
voortgang te boeken en de mooie kanten van onze
nieuwe informatiesamenleving te realiseren. De
oude rigide hiërarchische centralistische structuren
moeten plaatsmaken voor federatieve platforms.

Opkomst platforms
Wat is precies het verschil tussen deze nieuwe
platforms en de ‘oude’ wereld?
Eerst de oude wereld. Afnemers en leveranciers
waren strikt gescheiden werelden. Er was sprake
van een lineair model: een onderneming creëerde
binnen de eigen hiërarchische organisatie waarde
door bepaalde processen los te laten op de resources die van leveranciers werden verkregen. Het
taxibedrijf kocht bijvoorbeeld auto’s die goedkoop
en goed op hun taken waren berekend en richtte
de processen voor het verkrijgen en uitvoeren van
ritten zo slim en klantvriendelijk mogelijk in. Wie
dat het beste deed was een winnaar. Op papier toch
in elk geval.

Dan de nieuwe realiteit. Waarde wordt niet gecreëerd binnen de ‘muren’ van de organisatie maar
in een ecosysteem. De winnaar is niet degene die
de controle heeft over de fysieke resources maar
degene die afstemming van vraag en aanbod goed
orkestreert tot op individueel niveau. Uber maakt
voor iedereen tastbaar hoe dat in de praktijk werkt.
Het is geen taxibedrijf, maar een informatieverwerkend platform waar vraag en aanbod wordt
afgestemd. Zonder ook maar één taxi te kopen
heeft het bedrijf het potentieel om een enorme
macht over de taxiwereld te verkrijgen. Het creëert
welhaast een markt voor zichzelf zonder competitie. In de woorden van technogoeroe Peter Thiel:
“competition is for losers.” Dit alles valt uiteraard
niet los te zien van de opkomst van Big Data.
Een succesvol platform ontwikkelen vraagt immers
haast per definitie om hoogwaardige data-analyse
en bijbehorende algoritmen, de primaire bouwstenen van Big Data toepassingen.
Platformdenken is niet nieuw, vroege voorbeelden
daarvan waren het iTunes platform en de appstore
van Apple en het platform van Facebook wat veel
meer is dan een verbinding tussen honderden
miljoenen mensen. Het platform maakt het immers
ook mogelijk om bijvoorbeeld applicaties van anderen te installeren. New kid on the block is onder meer
Uber dat zich slim positioneert tussen vragers en
aanbieders. Er is sprake van een heel andere vorm
van waardecreatie dan in de oude economie. Het
verbinden zelf is de toegevoegde waarde geworden, terwijl dat vroeger gezien werd als overhead.

Interactie
Toegegeven, Uber is een van de usual suspects die te
pas en te onpas worden opgevoerd om de opkomst
van de platformeconomie te duiden. Maar dat is
niet omdat er geen andere goede voorbeelden zijn
maar vooral omdat iedereen zo goed aan den lijve
kan ervaren hoe dit platform werkt. De opkomst
van platform strategieën is ook in tal van andere
sectoren zichtbaar. Denk aan Kickstarter – vraag en
aanbod van geld voor investeringen -, Nike – platform voor het delen van persoonlijke sportdata – en
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AirBnB – bemiddelaar in overnachtingsplaatsen. Het
lijkt onafwendbaar dat elke sector waar informatie
een grote rol speelt – en welke sector is dat niet in
de nieuwe informatiesamenleving – vroeger of later
te maken krijgt met deze platform strategieën. Het
belangrijkste uitgangspunt, zo betoogt Sangeet
Choudary, een van de belangrijke management
denkers op dit terrein: “Platform business models
are not built around a user or a process but around
an interaction between users.” Hij schetst dat er
maar één wezenlijke vraag is voor ondernemingen
met zo’n business model: Hoe draag ik er aan bij dat
anderen waarde kunnen creëren?

Platformgedreven organisatie
Veel ondernemingen worstelen met een goed antwoord op deze vraag. Strategisch gezien weten
ze misschien wel wat ze moeten doen maar de
worsteling zit er vooral in dat ze niet weten hoe ze
hun organisatie hiervoor geschikt moeten maken.
Steeds meer bestuurders beginnen zich te realiseren
dat het niet (alleen) gaat om het technisch realiseren
van een aantal succesvolle Big Data toepassingen,
het gaat vooral om het bouwen van een organisatie
die floreert in een ecosysteem en nieuwe antwoorden biedt op de toegenomen complexiteit.
De oude lineaire hiërarchie is daartoe niet geschikt.
De inrichting van processen en routines is vaak erg
star – mede als gevolg van de IT-systemen die deze
processen definiëren – en het vergt veelal maanden
om deze te veranderen en daarmee echt de vruchten te plukken van Big Data. Van oorsprong zijn
systemen gebaseerd op een strak gecoördineerde
verspreiding van informatie. Om een succesvolle
platformfunctie te vervullen moet je echter juist
kunnen omgaan met (steeds veranderende) netwerken van informatie. Dat begint steeds meer te
botsen en vraagt om een andere aanpak.
Een mooie inspiratiebron daarvoor is te vinden
in de problemen die de Amerikaanse strijdkrachten aanvankelijk hadden bij het bestrijden van Al
Qaeda. De Amerikaanse generaal McChrystal ervoer
daar dat de traditionele commandostructuur geen
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antwoord had op de netwerkstructuur van de terroristische groeperingen. Hij stelde vast dat ‘it takes
a network to fight a network’ en dat het probleem
niet schuilde in hoe zijn mensen hun taken vervulden, maar in hoe ze hun taken interpreteerden. Alle
specialisten deden hun werk met grote snelheid,
precisie en professionaliteit, maar de gedeelde missie – Al Qaeda verslaan – was uit het oog verloren.
McChrystal begon met het herontwerpen van de
commandopost om meer interactie op gang te
brengen; ook liet hij specialisten rouleren door de
organisatie: intelligence professionals gingen met
de commando’s mee het veld in en vice versa. Hij
benoemde echte toppers tot liaison officers – een
tot dan wat verwaarloosde positie. En hij startte
dagelijkse telefonische updates waarin alle stakeholders meededen. Iedereen kon daardoor voorbij
de eigen taken kijken naar hoe het hele systeem het
deed. Dat alles legde de basis voor een scherpe visie
op het gemeenschappelijke doel, en daarmee ook
voor meer empowerment, oftewel meer decentrale
verantwoordelijkheid.
Daarmee komen we bij de kern van ons betoog
over een nieuwe manier van het bestrijden van
complexiteit: empowerment. Precies die empowerment is immers wat bedrijven ook nodig hebben
om met succes de volgende stap te maken in de
digitale transformatie. De intelligentie in de organisatie moet niet centraal en hiërarchisch worden
georganiseerd, maar in decentrale teams. Deze
teams moeten in staat zijn om te experimenteren
met de data die ze ter beschikking hebben zonder
dat ze daarbij de hiërarchie en de bijbehorende
processen als een corset ervaren. Ze moeten – in elk
geval tot op zekere hoogte – hun eigen workflows
kunnen bepalen. Dat betekent dat ze een vrij grote
autonomie moeten krijgen in wat ze doen, maar
tegelijkertijd juist heel strak gestuurd worden op de
randvoorwaarden, zoals de interactie met andere
teams. Daarmee ontstaat een andere manier van
organiseren, die veel weg heeft van de manier
waarop McChrystal zijn strijdkrachten omvormde
tot een netwerk van daadkrachtige cellen met veel
aandacht voor die interactie.
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Zo’n werkwijze kan en hoeft overigens niet in 1 klap
te worden doorgevoerd. Voorlopers in het bedrijfsleven laten zien hoe ze stap voor stap met succes
de hiërarchie ombouwen naar netwerkachtige
organisaties. In zogeheten squads werken ze autonoom aan een bepaald aspect, maar die autonomie
krijgen ze alleen als ze in het grote geheel passen.
In de filosofie van Spotify – één van die voorlopers:
squads are loosely coupled, but tightly aligned. Met
andere woorden: er is geen organisatorisch harkje
meer, maar wel keiharde afspraken over het gezamenlijke doel en hoe dat moet worden bereikt.
Die afspraken gaan dan bijvoorbeeld over de rol
die het bedrijf in het platform wil spelen en hoe
de interacties tussen de teams worden geregeld.
De kern in drie begrippen: (1) een grote vrijheid in
handelen, (2) een scherp beeld over het gedeelde
doel en (3) strikte afspraken over het ‘hoe’ van de
samenwerking met anderen.

Platforms op maatschappelijk niveau
Deze nieuwe visie op organiseren is niet alleen
nodig binnen bedrijven maar ook op macro niveau.
Nu Big Data volwassen wordt is ook de tijd aangebroken dat de beloofde grote maatschappelijke
vooruitgang ook echt wordt gerealiseerd. Dat
gaat alleen lukken als we ook maatschappelijk in
staat zijn om andere vormen van organisatie en
samenwerking te realiseren. Vormen waarin we
complexiteit te lijf gaan op decentraal niveau.
Een concreet voorbeeld waar dat nodig is: logistieke
operaties in (binnen)steden. U herkent waarschijnlijk
wel de situatie dat er per uur meerdere bezorgdiensten door de straat rijden die waarschijnlijk elk nog
flink wat laadruimte over hebben. Deze inefficiëntie
leidt tot vermijdbare druk op infrastructuur en
milieu. Op papier kan dat prima anders en technisch is het zeker mogelijk om ervoor te zorgen
dat we met minder busjes hetzelfde werk doen,
mits de betrokken partijen hun data gaan delen.
Maar met de traditionele lineaire aanpak zal dat
niet van de grond komen. De belangrijkste reden
is waarschijnlijk dat er belangentegenstellingen
zijn tussen deelnemers – de bezorgdiensten zijn

concurrenten. Het delen van data tussen (keten)
partners biedt kansen op een hogere efficiëntie en
dus hogere marges, maar overall bekeken levert
dit de logistieke sector geen volumegroei op. De
taart wordt misschien zelfs kleiner, want er zijn
minder busjes nodig. Bovendien is er sprake van
een zeer complexe omgeving, gedomineerd door
onder meer afspraken over levertijden, aansluiting
op distributiecentra, verschillende systemen bij
ketenpartners etc.
De uitdaging is om in zo’n omgeving de technische
mogelijkheden toch tot wasdom te laten komen. Er
zijn tal van initiatieven in de logistieke sector om
samen te werken en data te delen. Deze centrale
aanpak is te vergelijken met het plaatsen van verkeerslichten. Er is een intelligente regiefunctie die
de stoplichten op elkaar afstemt en de actoren reageren simpelweg op het stoplicht. Dit lijkt vaak de
eenvoudigste oplossing, maar is meestal helemaal
niet zo eenvoudig als het goed moet. Bovendien
heeft het bekende nadelen, zoals schaalbaarheid
(een weg toevoegen is lastig, want dit vereist een
andere afstemming van de stoplichten) en het geeft
een gevoel van onmacht aan de actoren (denk aan
een rood verkeerslicht bij een lege kruising).
Een meer kansrijke aanpak is het federatieve platform, zoals eerder gezegd te vergelijken met de
introductie van een rotonde. Er is een infrastructuur
nodig (de rotonde) en een set standaarden / afspraken (verkeer op de rotonde heeft voorrang). Voor de
rest is het systeem zelf-organiserend en geeft het
de deelnemers de macht en verantwoordelijkheid
om zelf tot de beste (deel)oplossingen te komen.
Een weg toevoegen is nu eenvoudig, want er is geen
centraal systeem met intelligentie. De intelligentie
zit bij de actoren die dus ook de macht hebben om
zelf beslissingen nemen. Vormen van dergelijke
aanpakken bestaan al: zowel New York Taxi als de
Dabawalla’s (Indiase bezorgdienst van maaltijden)
gebruiken op een dergelijke wijze de intelligentie
van de deelnemers zonder centrale regie.
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Bij meer complexe logistieke ecosystemen wordt het
lastiger, omdat belangen en interesses sterk uiteenlopen. Dit vraagt dan ook om strikte waarborgen,
bijvoorbeeld op het gebied van vertrouwelijkheid
van gegevens. Partners op zo’n platform willen
niet vrijelijk data met elkaar delen. We zien een
vergelijkbare situatie in de gezondheidszorg, waar
bijvoorbeeld een verzekering zo min mogelijk geld
wil uitgeven, maar artsen juist geld verdienen aan
behandelingen. Die belangen zijn niet zomaar te
verenigen met een centrale lineaire aanpak, zo blijkt
al jaren in de praktijk.
Het voert voor dit artikel te ver om helemaal uiteen
te zetten hoe zo’n platform technisch en organisatorisch in de steigers gezet kan worden. Eén van de
belangrijke aspecten is dat er vertrouwen moet zijn
tussen de deelnemers in het platform die immers
(op bepaalde aspecten) uiteenlopende of zelfs
strijdige belangen hebben. Dat vergt op zijn minst
waarborgen voor een verantwoorde toepassing van
data en één van de technische concepten die daarbij te hulp schiet is ‘federated analytics’. In de kern
is dit een concept waarin data-analyse technisch
zodanig wordt gedaan dat de partij die de analyse
uitvoert zelf niet bij de (persoonlijke) data kan. Dat
lost problemen op ten aanzien van bijvoorbeeld
privacy of concurrentiegevoelige gegevens. Een
ander waardevol concept is dat van de blockchain
dat op steeds meer terreinen laat zien dat trust in
een gedistribueerd systeem kan worden geborgd
zonder dat er tussenpartijen nodig zijn.
De federatieve platforms die zo ontstaan hebben
veel overeenkomsten met het internet. Gebruikers
hoeven ook hier de onderliggende complexiteit
niet te begrijpen, als ze maar gebruik kunnen maken
van de diensten. De internet standaarden zorgen er
voor dat de infrastructuur werkt ondanks de vele
verschillende partijen die er bij betrokken zijn. De
gebruikers krijgen via de infrastructuur toegang tot
een variant op een “app store” die op een modulaire
manier meerwaarde creëert. De uitdaging daarbij is
om voldoende interessante “apps” te creëren zodat
alle belanghebbenden er baat bij hebben en het

80

ecosysteem op gang wordt gebracht. Iedereen kan
een mooie toepassingsmodule erop zetten. Is het
goed genoeg, dan komt deze vanzelf boven drijven
als gevolg van positieve ratings door gebruikers en/
of experts (zoals collega-ontwikkelaars die zelf wellicht willen voortbouwen op de code van de app).

Tot slot
Federatieve platforms zijn een logische volgende
stap in de ontwikkeling van het internet. In de
eerste fase van de opkomst van het internet was
er vooral sprake van het ‘zenden’ van informatie
aan gebruikers. Het World Wide Web werd immers
in eerste instantie vooral gebruikt als bron van
kennis en informatie. In de tweede fase (‘web 2.0’)
kwam de gebruiker meer centraal te staan en kreeg
deze een schat aan interactiemogelijkheden via
onder meer sociale media. Dit Social Web is (ook)
gericht op het delen van kennis tussen individuen,
waardoor de inhoud van het internet een vlucht
nam. In de volgende fase gaan we de intelligentie
van de gebruiker ook toepassen om de mogelijkheden en functionaliteit die het internet biedt uit
te breiden. Als dat een vlucht gaat nemen is het
concept van het federatieve platform niet alleen
nuttig om oplossingen te creëren voor commerciële
uitdagingen zoals hiervoor beschreven. Het biedt
ook aanknopingspunten voor nieuwe vormen van
democratie. Het biedt immers uitstekende mogelijkheden voor directe vormen van democratie en/of
een grotere participatiegraad van burgers. ‘Power
to the people’ dus doordat we nieuwe mogelijkheden krijgen om op gedeelde kennis voort te
borduren. Een prachtig vooruitzicht, al is het nu nog
vooral toekomstmuziek.

---
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1.10 Kunnen we leven maken in het lab?
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Hoe is het leven op aarde begonnen? En kunnen
we leven maken? Dit zijn twee zeer prominente
vragen in de hedendaagse wetenschap die nog niet
zijn beantwoord. Hoe het leven op aarde is ontstaan zullen we waarschijnlijk nooit exact te weten
komen. Dit is zo’n 3.8 miljard jaar geleden gebeurd
en het is hoogst onwaarschijnlijk dat er voldoende
informatie bewaard is gebleven over de moleculaire
processen die zich destijds hebben afgespeeld.
De tweede vraag, of we ook leven kunnen maken,
is vermoedelijk makkelijker te beantwoorden. In
dit artikel zal ik de vorderingen die we binnen
mijn onderzoeksgroep hebben gemaakt kort uiteen
zetten. Om dit werk in perspectief te plaatsen wil
ik beginnen met een korte beschrijving van de
huidige inzichten, theorieën en vragen omtrent
het ontstaan van het leven. Bij dit alles dringt zich
onvermijdelijk de vraag op: wat is leven eigenlijk?

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 1 februari 2016.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De biologie houdt zich bezig met het begrijpen
van wat leven is en met name hoe het werkt (van
moleculair tot ecologisch niveau). Intensief onderzoek gedurende vele decennia heeft tot voldoende
inzichten geleid dat we nu de volgende grote, nog
onbeantwoorde vraag kunnen gaan benaderen:
kunnen we leven maken uit volledig synthetische
bestanddelen?
Hoewel er nog steeds geen algemeen geaccepteerde definitie van leven is, is er wel overeenstemming dat het leven vier belangrijke kenmerken
in zich verenigt: compartimentalisatie, metabolisme, replicatie en een niet-evenwicht karakter.
Onderzoek naar de-novo leven begint in de regel
met het ontwerpen van een systeem dat een
van deze vier eigenschappen in zich draagt, om
van daaruit ook de andere karakteristieken op te
nemen.
In deze lezing lag de nadruk op moleculaire systemen die zichzelf kunnen repliceren. Er werd inzichtelijk gemaakt hoe dergelijke systemen werken, in
evenwichts- en niet-evenwichtscondities, en hoe
daarmee compartimenten gemaakt kunnen worden.

Wat is leven?
Hoewel een ieder zonder moeite levende organismen van dode dingen weet te onderscheiden blijkt
het onverwacht lastig om tot een definitie van leven
te komen. Sterker nog: op dit moment bestaat er
geen sluitende en algemeen geaccepteerde definitie, ondanks het feit dat het leven al lange tijd
zeer intensief door biologen wordt bestudeerd.
Probleem met het definiëren van leven is dat definities al heel snel organismen uitsluiten waarvan
de consensus is dat deze organismen wel degelijk
levend zijn. Neem bijvoorbeeld de door de NASA
geponeerde definitie die leven beschrijft als “een
zichzelf in stand houdend chemisch systeem dat in
staat is om Darwiniaanse evolutie te ondergaan”.
Volgens deze definitie is een muilezel (een kruising
tussen een paard en een ezel) niet levend. Muilezels
zijn steriel; ze kunnen zich niet voortplanten en
derhalve ook geen Darwiniaanse evolutie ondergaan. In dezelfde trant is volgens de NASA definitie
één konijn niet levend maar twee wel (wanneer het
tenminste een ram en een voedster betreft).
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Hoewel we leven dus (nog) niet kunnen definiëren, is het wel mogelijk om tot een algemeen
geaccepteerde opsomming van karakteristieke
eigenschappen van leven te komen. Het leven zoals
we dit nu op aarde kennen, verenigt vier kenmerken
in zich:
1. Het is gecompartimenteerd. Dat wil zeggen
er bestaat een duidelijke afbakening tussen
een levend organisme en zijn/haar omgeving.
Een cel bijvoorbeeld is omgeven door een
celmembraan.
2. Metabolisme. Leven bestaat bij de gratie van
een continue input van energie en voedingsstoffen. De meeste chemische processen die
in levende organismen optreden zijn ver uit
evenwicht en kunnen alleen in stand gehouden
worden door de continue toevoer van energie
en voedingsstoffen.
3. Reproductie. Van belang hierbij is dat reproductie niet tot perfecte kopieën leidt, maar ook tot
afwijkende mutanten. Deze mutaties maken dat
het leven in staat is zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en zo Darwiniaanse
evolutie te ondergaan.
4. Het leven vindt plaats in water. Cellen zijn in
principe geconcentreerde waterige oplossingen
van biomoleculen.
Daar waar de meeste wetenschappers het eens zijn
over het belang van de eerste drie kenmerken, kan
men zich afvragen of leven alleen maar mogelijk is
in water of dat er wellicht ook andere vloeistoffen
'levensvatbaar' zijn.
Dit korte lijstje van, voor het leven, essentiële
eigenschappen laat nog een groot aantal vragen
onbeantwoord: Zouden we een chemisch systeem
dat aan al deze eigenschappen voldoet herkennen als levend? Is er eigenlijk wel een duidelijke
afbakening tussen levende en dode materie? Is het
ontstaan van het leven op aarde toeval of was het
onvermijdelijk? Is Darwiniaanse evolutie belangrijk
tijdens het ontstaan van het leven?

Het ontstaan van het leven op aarde
Het maken van leven in het lab is een enorme
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uitdaging. Voordat we deze aangaan, is het verstandig om zo veel mogelijk te leren van de (helaas vrij
beperkte) inzichten die er zijn over het ontstaan
van het leven. De vraag hoe het leven is ontstaan
kan op twee manieren worden benaderd: topdown en bottom-up. In de top-down benadering
worden de huidige levensprocessen en de evolutie
daarvan bestudeerd op zoek naar aanwijzingen
over hoe leven ooit zou kunnen zijn ontstaan. In
de bottom-up benadering wordt gekeken naar de
geofysische omstandigheden op de jonge aarde
ten tijde van het ontstaan van het leven. Daarnaast
wordt gekeken naar het soort moleculen dat op de
jonge aarde aanwezig was en waaruit het leven zich
spontaan moet hebben gevormd.
In de top-down benadering wordt gekeken naar de
chemische processen waarop het huidige leven is
gebaseerd. Al het huidig bekende leven stoelt op
drie essentiële biomoleculen: DNA, RNA en eiwitten. DNA herbergt de genetische informatie, en
wordt middels transcriptie omgezet in RNA, op basis
waarvan vervolgens eiwitten worden gemaakt.
Centrale vraag is nu hoe een dergelijk systeem,
gebaseerd op drie verschillende tamelijk complexe
soorten biomoleculen, spontaan zou kunnen zijn
ontstaan. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze drie
molecuultypes bij toeval tegelijkertijd zijn ontstaan.
Wellicht is het leven begonnen met maar een van
de drie moleculen. Maar welke? Er zijn belangrijke
aanwijzingen dat RNA hierbij een cruciale rol heeft
gespeeld. Voor DNA en eiwitten is een dergelijke
rol minder waarschijnlijk, aangezien, in het huidige
leven de synthese van DNA plaatsvindt door eiwitten en eiwitten, op hun beurt, gecodeerd zijn in
DNA-moleculen. Net zoals bij een kip en een ei is
het moeilijk vast te stellen welke er eerst was. RNA,
daarentegen, kan, net als DNA, erfelijke informatie
dragen en kan daarnaast, net als eiwitten, chemische reacties katalyseren (hoewel een stuk minder
efficiënt dan eiwitten dat kunnen). Bovendien is
aangetoond dat bepaalde RNA moleculen zichzelf
kunnen repliceren. In het huidige leven worden
eiwitten geproduceerd door ribosomen, welke voor
het belangrijkste deel bestaan uit RNA. Al deze
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aanwijzingen samen hebben geleid tot de hypothese van de RNA wereld [1]; een pril stadium van
het leven waarin de biochemie voornamelijk werd
gedragen door RNA moleculen.
In de bottom-up benadering wordt gekeken hoe
de aarde eruit zag toen het leven ontstond. De
aarde is ongeveer 4.6 miljard jaar geleden ontstaan en tot ongeveer 3.9-3.8 miljard jaar geleden
onderhevig geweest aan een bombardement van
meteorieten. Deze hebben een groot deel van
het organische materiaal op aarde gebracht, maar
tegelijkertijd waren de inslagen zo hevig dat het
niet waarschijnlijk is dat pril leven zich onder deze
omstandigheden zou hebben kunnen handhaven.
Nadat het meteorietenbombardement in hevigheid
afnam is al snel leven ontstaan. De eerste fossielen
dateren van 3.8 miljard jaar geleden en het leven
heeft zich vermoedelijk spontaan gevormd uit de
toen op aarde aanwezige moleculen (hoewel we
niet kunnen uitsluiten dat het leven de aarde vanuit
de ruimte heeft 'geïnfecteerd'). Wat waren deze
moleculen? En hoe hebben deze geleid tot het
ontstaan van het leven? Deze vragen vormen de
kern van een apart veld binnen de scheikunde met
de naam 'prebiotische chemie' [2,3]. De oorsprong
van dit veld is terug te voeren tot de iconische experimenten van Urey en Miller in de 50-er jaren van
de vorige eeuw [4]. Deze wetenschappers toonden
aan dat simpele moleculen (methaan, ammonia,
waterstof en water), die toen verondersteld werden
aanwezig te zijn op de pre-biotische aarde, onder
invloed van warmte en elektrische ontladingen
omgezet kunnen worden in een complex mengsel
van organische moleculen. In dit mengsel zaten
kleine hoeveelheden aminozuren, welke de bouwstenen zijn van de eiwitten zoals we die in het
huidige leven aantreffen. Op vergelijkbare wijze is
inmiddels ook aangetoond dat onder pre-biotisch
relevante omstandigheden suikers kunnen worden
gemaakt uit simpele chemische grondstoffen (in
dit geval formaldehyde) [5,6]. Hetzelfde geldt voor
de nucleotiden waaruit RNA en DNA zijn opgebouwd [2,3]. Kortom, de bouwstenen van het leven
waren aanwezig (hoewel in betrekkelijk kleine

hoeveelheden en tussen een grote hoeveelheid
andere moleculen, waarvan de identiteit nauwelijks is onderzocht). De vraag is nu: hoe zijn deze
bouwstenen omgezet tot de complexe moleculen
(eiwitten, RNA, DNA) waarop het huidige leven
is gebaseerd? Of, wat exacter geformuleerd, hoe
heeft de overgang van de pre-biotische soep naar
het eerste leven (de RNA wereld?) plaats gehad?
Momenteel wordt naarstig gezocht naar een antwoord op deze prangende vragen. Er zijn een drietal
verschillende aanpakken te onderscheiden die zich
richten op één van de drie belangrijke eigenschappen van het leven: compartimentalisatie, replicatie
of metabolisme. Het onderzoek in mijn groep richt
zich momenteel voornamelijk op replicatie op het
niveau van moleculen en heeft als lange-termijn
doel het maken van een volledige synthetische
nieuwe vorm van leven.

Zelf-replicatie van moleculen
Zelf-replicatie is het proces waarbij moleculen
kopieën van zichzelf vormen. Het is al langer bekend
dat, zoals levende organismen zich kunnen reproduceren, moleculen ook in staat zijn 'nakomelingen' te
produceren [7,8,9]. Het proces waarmee dit gebeurt,
heet 'autokatalyse' [10]. Van alle chemische reacties
vormen autokatalytische reacties een zeer speciale
klasse. In een normale chemische reactie reageren
twee moleculen A en B tot een product P. De
snelheid waarmee P wordt gevormd hangt af van
de hoeveelheid A en B dat aanwezig is (chemische
reacties gebeuren wanneer A en B toevallig en op
de juiste manier met elkaar in botsing komen). In
een systeem waarin er een constante aanvoer is van
A en B wordt P normaal gesproken met constante
snelheid geproduceerd. Wanneer P echter autokatalytisch is; d.w.z. P is in staat zijn eigen vorming
te versnellen, dan neemt de snelheid waarmee P
wordt gevormd exponentieel toe. Hoe meer P er is
hoe sneller de reactie waarmee weer meer P wordt
geproduceerd. Deze exponentiële groei maakt dat
de producten van autokatalytische processen de
competitie om de aanwezige moleculen winnen
van de overige chemische reacties. Dus bij een
constante toevoer van bouwstenen (A en B in
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bovenstaand voorbeeld) hebben autokatalytische
moleculen de neiging deze bouwstenen voor zich
op te eisen, zie figuur 1.

de competitie tussen twee replicatoren alleen dan
leidt tot 'survival of the fittest' en het uitsterven van
de minst fitte replicator.

Hoe gaat zelf-replicatie in z’n werk? Het meest
voorkomende mechanisme hiervoor is ontwikkeld
door von Kiedrowski in 1986 [11]. De replicator (mid-

Zelf-replicerende moleculen die in staat
zijn om exponentieel te groeien

den boven in figuur 2) heeft twee bindingsplaatsen
waarmee het twee complementaire voedselmoleculen kan binden (rechtsboven). Binding brengt
de twee reactieve uiteinden van deze voedselmoleculen (zwarte vierkantjes in figuur 2) in elkaars
nabijheid, waardoor hun reactie wordt versneld.
Dit leidt tot de vorming van een dimeer van de
replicator. Na dissociatie van deze dimeer zijn er
twee replicatoren die elk weer hun eigen cyclus
van reacties kunnen katalyseren. In principe
wordt dus in elke cyclus het aantal replicerende
moleculen verdubbeld en groeit het aantal replicatoren daarmee exponentieel. Helaas is de praktijk
weerbarstiger. De replicatoren hebben meestal de
neiging om als dimeer aan elkaar te blijven zitten
en dit belemmert verdere replicatie en verhindert
exponentiële groei. Toch is exponentiële groei erg
belangrijk: Darwiniaanse evolutie van zelf-replicerende moleculen vereist in de meeste scenario’s dat
replicatoren in staat zijn exponentieel te groeien.
Middels theoretische modellen is aangetoond dat

Figuur 1: Verloop van de concentratie in de tijd van
het product P van een autokatalytische reactie (gestreepte lijn) versus een niet-gekatalyseerde reactie (rechte lijn) bij een ongelimiteerde toevoer van
bouwstenen.
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Bovenstaande schetst dat het bewerkstelligen van
exponentiële groei in zelf-replicerende moleculen
een aanzienlijke uitdaging is. In ons lab zijn we, per
toeval, gestuit op een systeem van zelf-replicerende
moleculen met deze eigenschap [12]. Figuur 3a illustreert hoe dit systeem werkt. In het lab hebben we
een bouwsteen gesynthetiseerd die is opgebouwd
uit twee delen. Het gele deel bevat twee thiol (-SH)
groepen die onder inwerking van zuurstof (O2) uit
de lucht kunnen reageren tot disulfide (S-S) bindingen (2 R-SH + O2 → R-S-S-R + H2O; R = restgroep)
onder vorming van water als bijproduct. Dit proces
leidt tot de vorming van ringen van verschillende
groottes die continu in elkaar overgaan (figuur 3b).
Het blauwe deel is een korte peptide keten, opgebouwd uit vijf aminozuren die zo gekozen zijn dat
ze een zwakke neiging hebben tot het vormen van
stapels (vergelijkbaar met beta-sheet vorming zoals
deze optreedt in eiwitvouwing). Deze neiging is zo
zwak dat alleen ringen met een voldoende groot
aantal peptide ketens ook daadwerkelijk stapels
zullen vormen. In onderstaand voorbeeld gebeurt
dit voor de zesringen. Het vormen van de eerste stapels is onwaarschijnlijk doordat er spontaan maar
weinig zesringen in het ringmengsel aanwezig zijn.

Figuur 2: Mechanisme van zelf-replicatie van de
meeste in de literatuur beschreven replicerende
moleculen. Zie tekst voor de volledige beschrijving.
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Wanneer er echter een eerste stapeltje is gevormd
dat lang genoeg is om middels het schudden van
het mengsel te breken, gaat het systeem plotseling
exponentieel groeien: het breken van de stapel
verdubbelt het aantal uiteinden vanwaar de stapels
verder kunnen groeien. De zesringen die uit het
ringmengsel worden onttrokken en in de stapels

worden ingebouwd worden weer aangevuld door
de ringuitwisseling in het ringmengsel. Dus, het
stapelen van de zesring leidt indirect tot de vorming
van meer exemplaren van de zesring: een nieuw
mechanisme van zelf-replicatie! Het breken van de
stapels, geïnduceerd door mechanische energie
(schudden of roeren), leidt tot exponentiële groei

Figuur 3: (a) Mechanisme van een exponentieel groeiende zelf-replicator, waar replicatie is gekoppeld aan
de zelf-assemblage van de replicator in stapels, die, wanneer ze lang genoeg zijn gegroeid, breken om vervolgens weer verder aan te groeien. (b) Conversie van thiolen in disulfiden leidt tot een mengsel van in
elkaar overgaande disulfiden van verschillende ringgroottes.
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van de stapels met hierin ingebouwde ringen [13].
Al deze experimenten vonden plaats in water als
oplosmiddel.

Omgevingsfactoren bepalen welke replicator de competitie om bouwstenen wint
In het voorbeeld in figuur 3 worden zesringreplicatoren gevormd. Het hangt echter af van
omgevingsfactoren of inderdaad deze zesring wordt
gevormd of dat een zevenring de competitie om de
bouwstenen wint [12]. De zesring wordt gevormd
wanneer het mengsel wordt geschud. Wordt het
mengsel echter geroerd dan is de zevenring het
belangrijkste product van het replicatieproces.
Deze voorkeur heeft te maken met het verschil
in mechanische energie dat wordt overgebracht:
schudden is milder dan roeren wat een voordeel

oplevert voor de replicatorstapels die het makkelijkst breken (die van de zesringen in dit geval, want
die worden aan elkaar gehouden door slechts zes in
plaats van zeven rijen van peptides).

De structuur van de bouwstenen beïnvloedt de ringgrootte van de replicator
Naast omgevingsfactoren speelt ook de structuur
van de bouwstenen een rol in het bepalen van
de ringgrootte van de replicator. We hebben de
structuur van de bouwstenen subtiel gevarieerd
door één van de vijf aminozuren te veranderen. In
het originele ontwerp van figuur 3 was het tweede
aminozuur vanaf het uiteinde een leucine. Wanneer
we leucine vervangen door een meer apolair aminozuur, zoals fenylalanine, chlorofenylalanine of
naftylalanine, dan vormen zich replicatoren met

Figuur 4: (a) Effect van veranderingen in de structuur van de bouwsteen en de manier van mengen op de
ringgrootte van de replicatoren. De in geel aangegeven aminozuurzijgroep is vervangen door de in rood
aangegeven zijgroepen. (b) Toenemende interacties tussen de peptideketens leiden tot replicatoren met
afnemende ringgroottes [14].
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kleinere ringen (figuur 4a). Wanneer we meer polaire
aminozuren inbouwen, zoals alanine of serine,
dan vormen zich juist replicatoren met grotere
ringen [14]. Er is dus een duidelijke trend te onderkennen waarbij meer apolaire zijgroepen leiden
tot replicatoren met kleinere ringen. Meer apolaire
zijgroepen geven sterkere interacties tussen de
peptides (in water, waarin alle hierin beschreven
experimenten zijn uitgevoerd, hebben apolaire
groepen de neiging tot samenklonteren) en daarmee is een kleiner aantal peptides al voldoende om
tot stapeling te leiden. Voor meer polaire peptides is
een groter aantal peptides, en daarmee een grotere
ring noodzakelijk (figuur 4b).

Mutatie en diversifiëring van zelf-replicerende moleculen – primitieve soortvorming?
Alle tot dusver beschreven experimenten waren
gebaseerd op slechts één enkele bouwsteen. De
enige structuurvariatie die de replicatoren daarmee
zouden kunnen ondergaan zou een verandering in
ringgrootte zijn. Echter, wanneer we onze experimenten doen, uitgaande van een mengsel van twee
bouwstenen, dan kunnen replicatoren in principe

muteren door tijdens het repliceren een andere
bouwsteen in te bouwen [15]. We hebben een
dergelijk experiment gedaan met een 1:1 mengsel
van de serine (S) en de fenylalanine (F) bouwstenen.
De S bouwsteen alleen vormt achtringen, terwijl de
F bouwsteen zesringen prefereert (zie figuur 4a). De
resultaten van het experiment zijn weergegeven
in figuur 5a. In eerste instantie wordt een mengsel
van drie- en vierringen gevormd van gemengde
bouwsteensamenstelling. Na drie dagen begint een
eerste set van replicatoren te groeien (aangegeven
in blauw), bestaande uit zesringen die voornamelijk zijn opgebouwd uit de F bouwsteen en maar
maximaal drie kopieën van de S bouwsteen. Na
tien dagen begint ook een tweede set replicatoren te groeien. De tweede set is voornamelijk
opgebouwd uit de overgebleven S bouwsteen.
Hoewel de S bouwsteen uit zichzelf achtringen
vormt, bestaat deze tweede set ook uitsluitend uit
zesringen. Figuur 5b laat de verdeling van de bouwsteensamenstellingen van de ringen binnen de sets
zien. Hoewel er aan het begin van het experiment
evenveel van de S als van de F bouwstenen aanwezig was, is de mutantverdeling duidelijk bimodaal.

Figuur 5: (a) Verandering in de productsamenstelling van het mengsel gemaakt van de serine (S) en fenylalanine (F) bouwstenen (zie figuur 4a) in de tijd, leidend tot de groei van twee sets van replicatoren: set A
weergegeven in blauw en set B in rood. (b) Mutantsamenstelling van de twee replicatorsets. (c) Replicatorset B is een afstammeling van replicatorset A.
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De statistisch meest waarschijnlijke S3F3 ringsamenstelling is duidelijk ondervertegenwoordigd. Uit
verdere experimenten hebben we kunnen afleiden
dat replicatorset B afstamt van set A (figuur 5c). We
hebben zelfs kunnen aantonen dat de mutanten
binnen set A die het meest in structuur lijken op die
in set B de belangrijkste rol spelen in de vorming
van set B.
Deze resultaten vertonen parallellen met het proces
van soortvorming zoals dat in de biologie optreedt.
Het is opmerkelijk om te zien hoe de neiging tot
diversifiëren al wordt vertoond door zelf-replicerende moleculen.

Conclusies en vooruitblik
Onze experimenten hebben laten zien dat zelf-replicerende moleculen zich spontaan kunnen vormen
in mengsels van moleculen die bouwstenen kunnen uitwisselen. De moleculaire structuur van de
replicator ligt niet op voorhand vast, maar komt tot
stand door een samenspel van de structuur van de
bouwstenen en omgevingsfactoren. Deze structuur
wordt dan doorgegeven aan volgende generaties,
waarbij mutaties kunnen optreden, die tot spontane diversifiëring van de replicatoren kan leiden.
Deze betrekkelijk eenvoudige chemische systemen
(eenvoudig in verhouding tot de complexiteit van
het huidige leven) laten al intrigerend en soms verassend gedrag zien dat tot op heden voornamelijk is
geassocieerd met biologische systemen.
In het vervolgonderzoek richten we ons nu op het
zich verder laten ontwikkelen van deze systemen.
Een van de grootste uitdagingen hierbij is hoe
we onze moleculen 'open-ended' Darwiniaanse
evolutie kunnen laten ondergaan. Hierbij dient het
systeem zelf nieuwe functies uit te vinden, zonder dat wij als wetenschappers deze eerst hebben
bedacht en ontworpen. Dit is een ongebruikelijke
uitdaging: hoe faciliteer je iets waarvan je vooraf
niet weet wat het gaat zijn? Wanneer we hier echter
in slagen hebben we waarschijnlijk de laatste grote
horde genomen op weg naar het maken van een
volledig nieuwe vorm van leven.
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Samenvatting van de lezing:
Epigenetica kan worden omschreven als het concert der genen: sommige genen zijn stil, anderen
schreeuwen het uit. De symfonie verschilt per celtype en wordt gedirigeerd door de epigenetica;
de beïnvloedbare laag van overerfbare informatie
die niet in de volgorde van DNA-bouwstenen zit.
Bij ziekten zijn sommige genen vaak onterecht
tot zwijgen gebracht of staan andere genen juist
ongepast heel hard te schreeuwen.
Tijdens de lezing werd onderzoek gepresenteerd
dat zich richt zich op het identificeren en omkeren
van epigenetische mutaties, die met deze verstoorde genexpressiepatronen geassocieerd zijn.
Deze omkeerbaarheid maakt dat epigenetica kan
worden omschreven als de link tussen nature and
nurture. Voeding, stress en pesticiden kunnen blijvende effecten op een individu achterlaten in de
vorm van epigenetische markeringen.
In tegenstelling tot de volgorde van de genetische
bouwstenen, die vast ligt, kunnen epigenetische
eigenschappen worden beïnvloed door bijvoorbeeld levensstijl. Mogelijk heeft de mens toch meer
controle dan eerder gedacht over zijn ‘genetische
lot’ en over wat we doorgeven aan het nageslacht.

N

ieuwe ontwikkelingen in de biotechnologie
maken het mogelijk om heel gericht in te
grijpen op DNA. Deze ontwikkelingen worden ook ingezet om het functioneren van het DNA
te veranderen, zonder in te grijpen in de volgorde
van de DNA-bouwstenen. Met deze nieuwe benadering, genaamd Epigenetische Editing, kunnen
cellen mogelijk blijvend worden geherprogrammeerd. Maar, in welke mate is het aanvaardbaar om
de mens te blijven repareren? Is het verantwoord
om mensen vanaf de start reeds te 'vervolmaken'
door het creëren van 'designer baby’s'? Het zou
goed zijn als de maatschappij hierover in debat
treedt met o.a. wetenschappers, ethici en juristen,
want door de snelle technologische ontwikkelingen
is de maakbare mens nu geen science fiction meer.
Ook andere onwenselijke toepassingen maken
deze gentechnologie zelfs tot science friction. Deze
ontwikkelingen vragen om concrete beleidsmaatregelen, maar tegelijkertijd is zorg geboden dat dit
nieuwe beleid de mooie vooruitzichten op nieuwe
geneeswijzen niet ernstig belemmert.

Het concept
Het begrip 'de maakbare mens' kan op meerdere
manieren geïnterpreteerd worden. Uiteraard is het
alom bekend dat wij als mensen, nieuwe mensen
kunnen maken. Zo is de mensheid immers tot stand
gekomen, namelijk door met de voortplanting
nieuwe individuen te creëren. Voor de ouders gaat
dit nagenoeg vanzelf, maar in werkelijkheid zijn
hier talloze ingewikkelde processen voor nodig die
er samen voor zorgen dat er meer dan 250 verschillende celtypen gemaakt worden die uiteindelijk een
mensenlichaam vormen.
Als de mens eenmaal geboren is komt er een tweede
aspect van de maakbare mens naar boven. Er zijn
immers vele mogelijkheden om zowel ernstige als
minder ernstige gebreken weer te repareren. In
dit artikel gaan we verder in op deze reparatiestrategieën, en hoe we deze effectiever kunnen
maken. Wellicht kunnen mensen binnenkort, zoals
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auto’s die defect zijn, naar een 'garage' gaan om
organen te laten repareren of nieuwe onderdelen
te installeren. Het ingrijpen op de mensheid als ras
('veredelen') is technisch gezien ook al mogelijk
en wordt op medische indicatie uitgevoerd in de
vorm van embryoselectie. Ook klonen, zoals voor
vele zoogdieren al is gedaan, lijkt technisch gezien
inmiddels binnen handbereik te zijn. Bovenstaande
aspecten van het concept 'de maakbare mens'
hebben met elkaar gemeen dat er geen genetische
veranderingen worden aangebracht. Bij het begrip
'de maakbare mens' wordt er echter waarschijnlijk
eerder gedacht aan designer baby’s waarbij we
door genetische veranderingen de kleur ogen, het
haar en het intelligentieniveau kunnen aanpassen.
Dergelijke complexe eigenschappen en uiterlijke
kenmerken aanpassen zijn ethisch gezien natuurlijk niet verantwoord. Toch hebben er binnen dit
gebied recentelijk grote technische ontwikkelingen
plaatsgevonden.

Recente ontwikkelingen
Sinds 2012 hebben Jennifer Doudna en Emmanuelle
Charpentier het ingrijpen op kern-DNA in een
stroomversnelling gebracht [1]. De hoogleraren uit
Amerika en Zweden/Zwitserland beschreven hoe
het bacterieel immuunsysteem, genaamd CRISPRCas, omgebouwd kan worden om genen te

inactiveren [2]. Dit prokaryoot immuunsysteem is
gericht tegen vreemde, indringende genetische elementen (virussen). Wanneer er binnen een bacterie
een schadelijke blootstelling aan vreemd DNA wordt
vastgesteld, maakt de bacterie zelf stukjes DNA. Via
het respectievelijke RNA product zal dit vreemde
indringende DNA herkend worden wanneer het
nog eens binnendringt. Dit immuun-RNA bindt
enerzijds een eiwit genaamd Cas9 en anderzijds het
herkende stuk binnengedrongen DNA (figuur 1).
Het Cas9 enzym is een nuclease (DNA-knipper)
die een knip maakt in het DNA op de plek waar
het bindt. Deze knip wordt door de cel op een
onnauwkeurige manier hersteld waardoor het gen
geïnactiveerd wordt en zijn schadelijke functie niet
meer kan uitoefenen. De beide hoogleraren hebben
laten zien dat aflevering van het Cas9 eiwit samen
met een juist stukje immuun RNA (single guide RNA
of sgRNA) in een mensencel, ook het menselijke
genoom knipt op de locatie waar het RNA het
DNA herkent. Een cel kan deze knip via homologe
recombinatie herstellen. Dit betekent concreet dat
wanneer aan een cel, die behandeld wordt met
CRISPR-Cas, stukjes DNA worden aangeboden die
erg lijken op het beschadigde DNA, de cel deze
homologe stukjes zal gebruiken voor de reparatie.
Op die manier kunnen onderzoekers genetische
mutaties corrigeren of volledig nieuwe stukken

Figuur 1: Het CRISPR-Cas systeem is afkomstig van het bacteriële immuunsysteem waar het gebruikt wordt
om indringende virussen te inactiveren. Het systeem bestaat uit een stukje immuun-RNA (sgRNA) dat een
specifiek stuk DNA herkent en hieraan bindt. Deze sgRNAs binden tevens het eiwit Cas9, dat een knip maakt
op de plaats waar de sgRNA bindt. [3].
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DNA inbouwen. De CRISPR-Cas benadering heeft
dus enorm veel mogelijkheden. Tussen Doudna,
Charpentier en de Amerikaanse Feng Zhang heerst
momenteel dan ook een patent-oorlog rondom de
veelbelovende toepassing.

Ethische dilemma’s
CRISPR-Cas kan toegepast worden op ieder gen,
in iedere cel, maar ook door iedereen. Er komen
dus heel wat ethische dilemma’s bij kijken, want
technisch gezien is 'the sky the limit'. Er is de mogelijkheid om DNA op een relatief eenvoudige wijze
te veranderen, en ziekten te elimineren. Genetische
herprogrammering kan ook het wereldhongerprobleem oplossen, en misschien kan de benadering
zelfs gebruikt worden om een onbeperkte bron van
schone energie te maken. Van uiterst belang is de
realisatie dat dergelijke systemen ook in verkeerde
handen kunnen vallen. De CRISPR-Cas benadering
is bijvoorbeeld opgenomen in de lijst van wapens
voor massadestructie. Kan deze revolutionaire
technologie vertrouwd worden? Is hij specifiek
genoeg? En kunnen de mensen die hiermee werken
vertrouwd worden? Er zijn dus heel wat vragen
waar de samenleving goed over moet nadenken. De
techniek is er en gaat vooruit, maar de regelgeving
loopt achter.
Naast de patent-oorlog is er dus erg veel ophef over
de ethische implicaties van de CRISPR-Cas benadering. Door het DNA te herprogrammeren is het
nu makkelijk om organismen, waaronder de mens,
genetisch te modificeren. Dit heeft tot gevolg dat we
niet enkel één individu, maar ook zijn nageslacht, en
uiteindelijk de hele evolutie naar onze hand kunnen
zetten. Als belangrijke stap werd, in februari 2015
in Engeland het maken van drie-ouder-embryo’s
goedgekeurd [4]. Hierbij wordt het kern-DNA van
een bevruchte eicel van de biologische ouders
getransplanteerd in een ontkernde eicel van de
donormoeder. Door dit baanbrekend onderzoek
kunnen moeders met een ernstige mutatie in het
mitochondriaal DNA (de energiefabriekjes van een
cel) toch eigen kinderen krijgen met hun partner.
Dit gemuteerd mitochondriaal DNA is namelijk

ingebed in de eicel en niet in de kern, en wordt
normaal via de moeder aan het kind doorgegeven.
Het kern-DNA, waarvan wordt verwacht dat het de
persoonlijkheidseigenschappen bezit van de biologische ouders, wordt via deze manier doorgegeven
aan het kind, maar de zieke energiefabriekjes van
de moeder niet, want dit DNA komt van de donormoeder met een gezonde eicel. Is dit de eerste stap
naar genetisch gemodificeerde mens-embryo’s?
Mogelijke medische toepassingen met revolutionaire gentechnologische ontwikkelingen maken
dat wereldwijd veel conferenties georganiseerd
worden waarbij ethici, filosofen en beleidsmakers
rond de tafel zaten om te discussiëren. Ook de
gezondheidsraad en de commissie Genetische
Modificatie organiseerden in november 2015 een
bijeenkomst waarbij belangrijke spelers in het veld
samenkwamen. Als hoofd van de onderzoeksgroep
Epigenetische Editing in het Universitair Medisch
Centrum Groningen werd mij tijdens deze bijeenkomst gevraagd om meer uitleg te geven over een
mogelijk minder invasieve manier van genetisch
ingrijpen, niet op de het DNA-molecuul maar op de
markeringen die ermee geassocieerd zijn en die de
functie van het DNA bepalen: de epigenetica. Deze
nieuwe benadering om gen-gericht in te grijpen
op het functioneren van DNA wordt verder in dit
hoofdstuk uitgebreid toegelicht.

Epigenetica
Epigenetica is de studie van overerfbare veranderingen in genexpressie, die zich onafhankelijk van
de primaire DNA-sequentie voordoen. Alle cellen
in het menselijk lichaam bevatten hetzelfde DNA,
maar toch hebben ze door het hele lichaam een
verschillende functie. Dit is omdat afhankelijk van
de functie die een cel uiteindelijk zal uitoefenen, er
verschillende genen aan- en uitgeschakeld worden
door moleculaire markeringen, de epigenetica.
Deze mechanismen verklaren dat een levercel
andere eiwitten produceert dan een niercel. Tijdens
de bevruchting komen er na elke deling van de
bevruchte eicel nieuwe epigenetische markeringen
op het DNA. Deze markeringen zullen bepalen
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hoe een cel zich gedraagt, met andere woorden
welke genen worden overgeschreven en welke niet
(figuur 2).
Bovendien blijven deze markeringen ook in het volwassen lichaam bestaan. Dit is noodzakelijk omdat
onze cellen zich steeds vernieuwen door celdeling,
maar wel blijven behoren tot hetzelfde celtype
(huidcellen 'onthouden' dat ze huidcellen zijn). Dit
is epigenetica: een code bovenop het DNA die de
genexpressie bepaalt en dus de identiteit van een
cel verklaart.
Deze code is stabiel en wordt gekopieerd met
iedere celdeling, mits de omstandigheden goed
zijn. Als de omstandigheden van een cel extreem
veranderen, heeft dit zijn effect op de epigenetische markeringen. Als bekend voorbeeld is er
schaap Dolly, die tot leven kwam door het overbrengen van een huidcelkern van een volwassen schaap
in een ontkernde eicel (klonen) [5]. Toen Dolly werd
geboren, was dit het ultieme bewijs dat alle genetische informatie nog steeds aanwezig was in deze
huidcel. Sir John Gorden voerde deze experimenten
reeds uit in 1962 bij kikkers [6], hij kreeg daarvoor
terecht de Nobelprijs in 2012. Deze prijs werd mede
uitgereikt aan Shinya Yamanaka voor het aantonen
dat door toevoeging van slechts 4 eiwitten aan
een gespecialiseerde menselijke cel, deze zich kan
omvormen tot een stamcel. Dergelijke pluripotente
stamcellen kunnen op hun beurt uitgroeien tot elk
celtype [7]. Deze voorbeelden tonen duidelijk aan
dat afhankelijk van externe en interne signalen, het

Figuur 2: Epigenetica is een code van markeringen
bovenop het DNA die bepaalt welke genen al dan
niet tot expressie zullen komen en in welke mate.
Op deze manier brengen cellen in het menselijke
lichaam, die allemaal dezelfde DNA-sequentie bevatten, toch verschillende patronen van eiwitten
tot expressie die uiteindelijk hun functie zullen bepalen.
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functioneren van de genetische informatie teruggezet of geherprogrammeerd kan worden.
Conrad Waddington beschreef de epigenetica in
1942 met behulp van het epigenetische landschap
[8]. Een bal bovenaan een heuvellandschap kan
langs verschillende hellingen en valleien rollen
om uiteindelijk onderaan de heuvel tot stilstand
te komen. De hellingen en valleien representeren
de interne en externe signalen waaraan een cel
wordt blootgesteld, om uiteindelijk onderaan de
heuvel een specifiek celtype te vormen. Alle cellen
hebben hetzelfde DNA, maar door het aan- en
uitschakelen van verschillende genen tijdens de
zogenaamde differentiatie van een cel worden er
nieuwe celtypen gevormd. Deze hogere controle
van genen aan- en uitschakelen wordt uitgeoefend
door epigenetische markeringen.
Deze kennis geeft een nieuwe dimensie aan het
concept 'de maakbare mens'. We kunnen door
cellen epigenetisch te herprogrammeren, celtypen vormen die nodig zijn voor het maken van
nieuwe onderdelen of voor het repareren van
defecte organen. Zo kan bijvoorbeeld van een
huidcel een hartcel gemaakt worden, wat baanbrekend is voor hartinfarct-patiënten. Toch is dit
niet ingrijpen op het DNA zelf, de sequentie wordt
immers niet geherprogrammeerd. Cellen worden in
de voorgaande voorbeelden simpelweg in nieuwe
omstandigheden geplaatst en passen zich hierop
aan. Dit is epigenetica, het voortdurend zoeken
naar de balans tussen de omgeving en hoe een cel
zich hierop kan aanpassen.
Epigenetica is aan de ene kant heel stabiel, maar aan
de andere kant ook heel beïnvloedbaar. Fenomenen
zoals die zich tijdens de hongerwinter voordeden,
kunnen hiermee verklaard worden. Tijdens de winter van 1944-1945 was er in Nederland een groot
tekort aan brandstof en aan voedsel, dat leidde
tot een enorme hongersnood. Meer dan 20.000
mensen kwamen om door honger en kou. Vrouwen
die, vooral in het eerste trimester, zwanger waren
tijdens deze periode, kregen nakomelingen met een
verhoogde kans op allerlei ziekten. Dit komt omdat
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de omgevingsomstandigheden tijdens de vroege
ontwikkeling het DNA verkeerd geprogrammeerd
hebben via de epigenetica, en deze programmering
wordt via iedere celdeling doorgegeven aan de
volgende cel generatie [9]. Epigenetica lijkt met
name in de vroege ontwikkeling zeer beïnvloedbaar, maar is ook veranderlijk gedurende de rest van
het leven. Om deze reden krijgt epigenetica binnen
het 'gezond ouder worden' steeds meer aandacht
en worden moleculaire mechanismen ontrafeld die
daaraan ten grondslag liggen. Bovendien betekent
dit in theorie dat we effectief kunnen gaan corrigeren wanneer er epigenetisch iets misgaat.

eiwitten, genaamd de histonen, gewikkeld zit als
garen om een klos. Deze histonklosjes kunnen los
van elkaar zitten of dicht verpakt zijn, en afhankelijk
hiervan kunnen genen respectievelijk makkelijker
of moeilijker afgelezen worden. Ook bezitten deze
histonen staarten die uit het klosje steken. Deze
staarten bestaan uit aminozuren waarop markeringen aanwezig zijn die voortdurend door schrijver- en
wisser-enzymen worden aangepast. Het zijn deze
markeringen op de aminozuurstaarten die bepalen
hoe dicht de histonen verpakt zijn en dus hoe
gemakkelijk de genen op het DNA afgelezen zullen
worden (figuur 3).

Epigenetische processen

Naast modificaties van de histonen kan ook het
DNA-molecuul zelf gemodificeerd worden door
een bepaald type markering genaamd methylering.
DNA is opgebouwd uit 4 bouwstenen: Adenine
(A), Thymine (T), Guanine (G) en Cytosine (C).
Deze laatste bouwsteen (C) kan gemethyleerd
worden, voornamelijk wanneer het zich voor
een G bouwsteen bevindt. Initieel dacht men dat
methylgroepen erg stabiele epigenetische markeringen vormden, maar sinds 2009 is het duidelijk
dat ook dit een dynamisch proces is met schrijvers

Het in stand houden van de epigenetica gebeurt
door enzymen die voortdurend markeringen op het
DNA schrijven en wissen. Externe omstandigheden
uit de omgeving, maar ook interne veranderingen
in de kern zorgen voor de juiste balans van deze
enzymen, zodat een cel zijn unieke set van genen
tot expressie brengt.
Zoals voor de meesten wel bekend is, bestaat het
DNA uit een dubbele helix, die in de kern om

Figuur 3: Elke cel bevat zo’n 2,5 meter aan DNA. Deze grote hoeveelheid wordt dicht op elkaar gepakt en
gewikkeld rondom 8 histonen zoals garen om klos. Hoe dichter deze histonklosjes tegen elkaar aan zitten,
hoe moeilijker het is om de genen af te lezen en over te schrijven. Ook dit is een epigenetisch proces dat
in stand wordt gehouden door moleculaire markeringen op de histonstaarten die uit de kern steken [10].
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en wissers [10, 11]. Toch zijn de methyleringen op
DNA dusdanig stabiel dat ze tijdens de celdeling
overgeërfd worden. Wanneer het DNA zich gaat
delen worden de twee DNA-strengen opengeritst
en de complementaire bouwstenen tegenover
elkaar ingebouwd (G-C, T-A) om twee nieuwe identieke dubbelstrengs DNA-moleculen te vormen.
Aangezien DNA antiparallel wordt afgelezen, zit
er tegenover ieder CG een nieuwe CG. Wanneer
er op een C een methylgroep aanwezig is, die dus
nog niet op de C in de nieuwe streng zit, zullen
schrijvers deze eenzijdige methylatie ontdekken
en ook de ongemethyleerde C op de nieuwe streng
methyleren. Op deze manier heeft het DNA van
de dochtercellen na celdeling precies dezelfde
markeringen als de moedercel. Dit geldt ook voor
histonmodificaties waarbij de histonklosjes van het
oorspronkelijke DNA-molecuul mogelijk verdeeld
worden over de twee dochter DNA-moleculen:
markeringen in de oorspronkelijke klosjes worden
gelezen door enzymen en ingebouwd op naburige
histonen. Hierdoor blijven epigenetische markeringen dus stabiel bij iedere celdeling.
De bouwstenen volgorde van DNA is dus een relatief
irreversibele toestand, terwijl de epigenetica voortdurend in stand gehouden wordt door enzymen
en dus dynamisch is. Hierdoor is het eenvoudiger
om op de epigenetica in te grijpen, waardoor de
maakbare mens plots een realiseerbaar concept
lijkt te zijn.

Epigenetisch editen
Epigenetisch editen is een erg jonge wetenschapstak, die door het herschrijven van
epigenetische markeringen het blijvend aan- en
uitschakelen van genen tracht te verwezenlijken
[12]. Hierdoor wordt de functie van het genoom
geherprogrammeerd zonder de DNA-sequentie zelf
te veranderen [13]. Er kan dus ook ingegrepen
worden op de functie van genen die bijdragen
aan verschillende ziektebeelden. Bovendien is deze
techniek mogelijk minder ingrijpend en worden
effecten minder makkelijk doorgegeven aan het
nageslacht.
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In kanker, bijvoorbeeld, zijn de tumorsuppressorgenen vaak genetisch gemuteerd, waardoor ze
hun functie niet kunnen uitoefenen. Echter, nog
vaker zijn deze genen epigenetisch gemuteerd
waardoor ze onterecht uitgeschakeld zijn. Hierdoor
kan de kankercel ongecontroleerd blijven doorgroeien. Daarnaast zijn zogenaamde oncogenen,
die ervoor zorgen dat tumorcellen blijven delen,
vaak onterecht aangeschakeld. Deze epigenetische
mechanismen kunnen worden omzeild of misschien
zelfs bijdragen aan het herprogrammeren van kanker tot een chronische ziekte [14].
Binnen het laboratorium Epigenetische Editing
in het Universitair Medisch Centrum Groningen
wordt er voor verschillende ziekten onderzocht
wat er epigenetisch misgaat en hoe we hierop
kunnen ingrijpen [15-18]. Hoewel voor de meeste,
belangrijke ziektebeelden een familiaire aanleg
aanwezig is, zijn er nog weinig genetische verklaringen gevonden. Epigenetisch onderzoek heeft
aanwijzingen opgeleverd dat epigenetische markeringen mogelijk bijdragen aan het doorgeven van
ontvankelijkheid voor dergelijke aandoeningen.
Daarnaast blijken verstoringen in epigenetische
mechanismen vaak geassocieerd te zijn met heel
veel verschillende ziekten.
De farmaceutische industrie speelt hier sterk op
in door remmers te maken voor de epigenetische
enzymen. Aangezien deze medicatie zich op de
enzymen richt, wordt het effect niet alleen bereikt
voor een specifiek gen, maar voor verschillende
andere genen. Dit kan betekenen dat een medicijn
dat bijvoorbeeld een epigenetische schrijver remt,
er niet enkel voor zorgt dat een tumorsuppressor
weer actief wordt, maar ook zorgt voor activatie van
een oncogen of een metastaseringsgen welke juist
kanker kunnen bevorderen. Met andere woorden,
deze medicatie is niet gen-selectief, wat voor ongewenste uitkomsten kan zorgen. Epigenetisch editen
tracht de epigenetica op een specifieke manier te
herprogrammeren, om zo een gen blijvend aan of
uit te schakelen [19]. Op deze manier kunnen slapende tumorsuppressorgenen weer aangeschakeld
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worden en oncogenen uitgeschakeld. Dit is het
zeer gen-gericht interfereren met de epigenetische
omgeving, waardoor specifieke genen die onterecht zijn uitgeschakeld, weer ingeschakeld kunnen
worden of omgekeerd.
Om dit te kunnen verwezenlijken worden er in
het laboratorium moleculaire tools ontworpen die
ten minste uit 2 onderdelen bestaan [12, 20, 21],
(figuur 4). Een eerste onderdeel is een DNA-bindend
platform dat een aantal baseparen van een gewenst
gen herkent en hieraan bindt. Dit DNA-bindende
platform fungeert dus als een TomTom die de
gewenste bestemming lokaliseert [21]. Het andere
onderdeel is het effector domein: een schrijver of
wisser die epigenetische markeringen op de plaats
van bestemming aanbrengt of juist verwijdert. Deze
schrijver of wisser herschrijft dus de epigenetische
markeringen om een gen uit te schakelen, of haalt er
markeringen af om het gen weer aan te schakelen.

Dogma’s
Wij waren één van de eersten wereldwijd die dit
idee van epigenetisch editen hebben gepromoot
[12]. In die tijd, 10 jaar geleden, was er aardig wat
tegenwind en bleek het geen eenvoudige opdracht
om bepaalde dogma’s de wereld uit te helpen. Vier
belangrijke bezwaren werden ertegen ingebracht.
Ten eerste zou het onmogelijk zijn om stille genen
weer aan te zetten, aangezien deze niet toegankelijk zouden zijn (het DNA zou goed opgeborgen
zijn in de kern, dat werd namelijk als reden verondersteld waarom een gen niet tot expressie komt).
Ten tweede zou genexpressie niet beïnvloedbaar

zijn door epigenetische markeringen. Deze markeringen werden aanschouwd als de manier waarop
een cel reageert op genexpressieveranderingen ten
gevolge van transcriptiefactoren: epigenetica zou
de manier zijn waarop een cel ook na celdeling onthoudt welke genen aan dan wel uit moeten staan.
Ten derde was gen-specifiek ingrijpen al helemaal
onvoorstelbaar en, stel dat de voorafgaande drie
overwegingen al overkomelijk zouden zijn, dan was
het onmogelijk om de balans zo om te laten slaan
dat genexpressieniveaus blijvend geherprogrammeerd konden worden.
Eén voor één hebben wij en een handjevol andere
laboratoria wereldwijd deze dogma’s weerlegd: ten
eerste door aan te tonen dat stille genen wel degelijk weer tot expressie gebracht kunnen worden.
De kleine moleculaire tools kunnen makkelijk bij
uitgeschakelde genen komen, en deze weer tot
expressie brengen [22-27]. Ook genen uitschakelen
werd door ons gerealiseerd, o.a. door remmende
epigenetische markeringen op een actief oncogen
te schrijven [28, 31, 32] wat ook het tweede dogma
weerlegde: epigenetische markeringen zijn op
zichzelf instructief in het bepalen van genexpressieniveaus. We konden tevens aantonen dat het
lokaal verwijderen van DNA methylatie voldoende
was om een epigenetisch geïnactiveerd gen weer
tot expressie te brengen [29].
Met behulp van nieuwe benaderingen zoals CRISPRCas kan er nu ook gen-specifiek ingegrepen worden.
Hiertoe wordt een klein stukje RNA ontworpen dat
het CRISPR-Cas eiwit naar het gewenste gen leidt.
Dit eiwit functioneert net als in zijn originele staat

Figuur 4: Moleculaire tools worden in het laboratorium ontworpen om epigenetisch editen te verwezenlijken. Deze tools bestaan uit A) een DNA-bindend platform dat een X-aantal unieke baseparen van een gen
herkent en hiernaar lokaliseert en B) een effector domein dat daadwerkelijk de epigenetische aanpassingen
gaat doorvoeren door markeringen toe te voegen of te verwijderen [3].
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door een specifiek stuk DNA te knippen. Voor epigenetisch editen is dit enzym echter zo aangepast
dat de sequentie niet meer geknipt kan worden. In
deze benadering wordt er een schrijver of wisser
aan het geïnactiveerde Cas9 eiwit gekoppeld om
de epigenetica te veranderen en een gen op deze
manier aan of uit te zetten [30].
Blijvend herprogrammeren is nu de focus waarmee
we binnen de onderzoeksgroep volop aan de slag
zijn. Er zijn reeds enkele publicaties die aantonen
dat door methylgroepen op een gen te plaatsen,
de expressie naar beneden gaat [31, 32]. De vraag
is nu kunnen we dit ook met een 'one and done'
benadering verwezenlijken? Het doel hierbij is om
de cellen eenmalig te behandelen, mogelijk met
een combinatie van schrijvers en wissers, waarna
de herschreven epigenetische markeringen op
een specifieke plaats worden onthouden. Op deze
manier verwachten we een blijvend effect te creëren, hoewel studies hierover nog controversieel zijn.

Therapeutische toepassingen
Therapeutisch gezien is voor epigenetisch editen
'the sky the limit'. Voor veel ziekten waar nog geen
behandeling of genezing voor bekend is, zijn de
verstoorde genen vaak wel bekend. Deze kunnen
met epigenetisch editen omgeschakeld worden
waardoor er een breed scala aan toepassingen
mogelijk is. Tevens kan het omvormen van cellen
baanbrekend zijn in de transplantatie geneeskunde.
Er zijn nog steeds niet genoeg donororganen en
vele organen worden niet gebruikt omdat ze niet
de optimale kwaliteit hebben. Epigenetisch editen
kan bijdragen tot een verbeterde kwaliteit van deze
organen.
Papers uit verschillende onderzoeksgroepen
gebruiken de CRISPR-Cas benadering om succesvol
genoom-modificaties aan te brengen in levende
organismen om bijvoorbeeld het ziektebeeld van
Duchenne (een spierziekte) te verbeteren [33-35].
Klinische studies voor genoom-editing met zogenaamde zinkvinger nucleases, kleine eiwitten
die gericht zijn om specifieke DNA-sequenties te
herprogrammeren, zijn reeds lopende. Het bedrijf
Sangamo uit Californië ontwikkelde bijvoorbeeld
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een zinkvinger benadering als behandeling voor
HIV patiënten. Het gen (CCR5) dat codeert voor
een eiwit dat ervoor zorgt dat het HIV virus de
immuuncellen kan binnendringen werd door de
zinkvinger uitgeschakeld [36]. Deze techniek is
veelbelovend voor vele ziektebeelden naast HIV,
en met de CRISPR-Cas revolutie zou (epi)genetisch
editen de gentherapie binnenkort wellicht kunnen
boosten.

Voor- en nadelen
Wetenschap zal altijd met ethische dilemma’s geassocieerd zijn: 'the good, the bad and the ugly':
Alle opgedane kennis en toepassingen kunnen in
verkeerde handen vallen, en juist daarom is communicatie binnen de maatschappij van uiterst belang.
Om dit aan te tonen is er het mooie voorbeeld
van de eerste klinische trials omtrent gentherapie.
Deze werden uitgevoerd bij de zogenaamde bubble
boys. Deze jongens hebben een genetische mutatie
waardoor hun immuunsysteem niet werkt, en ze
voortdurend in quarantaine (een plastic huisje)
moeten zitten. Twintig jongens werden behandeld
met een virus dat een kopie van het gezonde gen
in de afweercellen brengt, negentien van deze
jongens zijn uiteindelijk genezen [37]. Op zich lijkt
dit een groot succes ('the good'), maar toch werd
deze zaak niet zodanig in de spotlight gezet. Van de
twintig bubble boys die behandeld werden, kregen
er namelijk vijf eerst leukemie ('the bad'). Dit was
voor de maatschappij het bewijs dat het ontzettend
gevaarlijk is om in het genetisch materiaal van een
patiënt te gaan knutselen. Vier van de vijf bubble
boys met leukemie zijn genezen, maar helaas is één
jongen overleden. Ondanks het tragische einde van
deze ene patiënt, kon de rest van de deelnemers
na behandeling een normaal leven leiden, wat
zonder gentherapie niet mogelijk was geweest.
Helaas leek in het jaar 2000 de maatschappij nog
erg huiverig voor alles wat met virussen te maken
had, o.a. vanwege biologische oorlogsvoering en
ethische bezwaren ('spelen voor God'). Dergelijke
overwegingen verwoorden 'the ugly'-zijde van
gentherapie, welke samen met 'the bad' de financieringsmogelijkheden nadelig hebben beïnvloed.
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De CRISPR-Cas benadering of andere toepassingen
om (epi)genetisch te interfereren kennen heel veel
goede aspecten. De 'ugly'-zijde van de benadering
verdient een solide beleidsvoering. Het is echter belangrijk dat dit beleid het onderzoek naar
de 'good'-zijde, welke ook de neveneffecten ('the
bad') tracht te begrijpen en te verminderen, niet
belemmert. Het herprogrammeren van genen om
de eiwitexpressie te herstellen naar de gezonde
situatie, zou in vele ziektebeelden de doorbraak
kunnen betekenen tot genezing. Met andere woorden het geneesbare genoom is binnen handbereik.

De volmaakte mens
Wat is nu de volmaakte mens? En willen wij als
maatschappij een antwoord geven op deze vraag?
Genetisch en epigenetisch interfereren heeft heel
veel mogelijkheden door in te grijpen op het DNA
of de hogere controle over het DNA. Het leidt tot
blijvende effecten, mogelijk ook door de generaties
heen. Deze systemen kunnen ingeschakeld worden
voor het verhelpen van allerhande ziekten, maar
of we het ook moeten kunnen inzetten voor het
creëren van de volmaakte mens, dat is een ethische
vraag waarbij de maatschappij een grote rol speelt.
Bovendien ligt de epigenetica ook voor een deel in
onze eigen handen. Zonder al te ingrijpende benaderingen zoals het aanpassen van onze voeding,
gelukkig zijn en gezond leven kunnen we mogelijk
bijdragen aan een epigenetisch gezonde omgeving
van onze genen.
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1.12 Interactie tussen licht en materie:
nieuwe lichtbronnen en wat we leren van de wereld om ons heen
Prof.dr. W.J. van der Zande

Inleiding

–– Instituut voor Moleculen en Materialen,
Radboud Universiteit Nijmegen
–– ASML, Veldhoven
www.asml.com

Het was begin jaren negentig van de vorige eeuw
en warm. De koelkast ging stuk en er moest een
nieuwe komen. Deze werd door één man gebracht
en naar drie hoog via de smalle trappen van ons
huis in Amsterdam omhoog gedragen. Zijn voorkomen straalde uit dat hij ooit betere tijden had
gekend. We raakten aan de praat, waarbij ik vertelde
natuurkundige te zijn. Hij werd enthousiast en zei
dat hij scheikunde had gestudeerd. Soepel rolden er
nog enige termen uit zijn mond waardoor op mijn
beurt mijn interesse werd gewekt. Op een gegeven
moment vroeg hij of ik me ook zorgen maakte over
de zonneneutrino’s waaraan op dat moment in
de wetenschapsgeschiedenis een tekort was. Zijn
zorgen leken me oprecht. Ik moest bekennen dat
ik wist van het tekort en dat ik ook de speculatieve
verklaring kende dat de verschillende neutrino’s
onderweg van de zon naar ons van identiteit veranderden, zodat ze de detectoren op aarde fopten.
Maar zorgen? Nee, die voelde ik niet.

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 29 februari 2016.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Licht is de belangrijkste drager van informatie over
de materie om ons heen. Elk deel van het spectrum
geeft aanleiding tot andere informatie. Van atomaire informatie tot de samenstelling van moleculen en subtiele vorminformatie. De ontwikkeling
van coherente laser lichtbronnen openen steeds
meer nieuwe mogelijkheden.
Tijdens deze lezing werd de ontwikkeling van
lichtbronnen beschreven, in het bijzonder de vrije
elektronenlaser. Daarnaast is de essentie van spectroscopie toegelicht: elke verandering in de energietoestand van een molecuul gaat gepaard met
dynamische veranderingen in straling. Hiervan zijn
een aantal voorbeelden besproken.

Hierna vroeg hij mij naar details van mijn onderzoek.
Enthousiast stak ik van wal over de fascinatie van
een meettechniek waarbij je individuele atomen
ziet, en over onderzoek naar de interactie tussen
licht met moleculen en atomen. Zijn ogen werden
wat doffer bij het voortschrijden van mijn verhaal
en hij onderbrak mij met: “Maar dat is toch allemaal
allang bekend?”. De koelkast deed het en niet veel
later zat ik alleen met mijn gedachten. Ik realiseerde
me twee dingen. Een universitaire opleiding in de
exacte vakken is geen garantie voor een stabiele
carrière. En verder dat ik energie stopte in een vorm
van natuurkunde zonder enige glamour.
Het is nu 25 jaar later. Ik zit thuis en bereid me voor
op een publiekslezing. Ik voel bij het maken van de
presentatie even dezelfde schroom als toen de koelkast werd bezorgd. Ik ga nog steeds geen groots
verhaal vertellen over zwarte gaten, de theorie
van alles of de detectie van zwaartekrachtgolven.
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Ik ga praten over licht, lichtbronnen en de relatie
van licht met moleculaire systemen. Dan besef ik
hoeveel moois ik steeds ontdek in de mechanismen
waardoor licht en materie met elkaar verbonden
zijn. Mijn onderzoek heeft geen effect op de buitengrenzen van de natuurkunde, maar voegt nieuwe
en soms zelfs toepasbare kennis ergens aan de
binnengrenzen toe. Hier volgt een samenvatting
van de natuurkunde aan de binnengrenzen zoals ik
dit in Den Haag heb verteld.1)

in aanraking komt met materie, dan wordt de energie niet op een continue manier opgenomen (of
afgestaan), maar in energiepakketjes met energie,
E = hv. Hierin is ‘h ’ de constante van Planck met
als getalswaarde: h = 6,626070040.10 -34 (eenheid:
Joule x sec). Dit is een klein getal, voor blauw licht
met een frequentie van v = 7.1014 sec-1 geeft dit
energiepakketjes waarmee we een gram water
steeds met 10 -19 graad Celsius kunnen opwarmen.
Niet erg veel.

Wat is licht?

De fundamentele eigenschap dat de materie energie uit EM straling in pakketjes opneemt, heeft een
aantal Nobelprijzen opgeleverd, onder andere voor
Max Planck en Einstein. Maar heeft ook een eeuw
aan verwarring opgeleverd. De bekende chemicus
Gilbert Lewis stelde zich voor dat de lichtpakketjes als deeltjes onderdeel uitmaakten van atomen
en noemde de lichtpakketjes “photons” (fotonen).
Zijn concept sneuvelde, maar het woord ‘photon’
(foton) overleefde. Licht als veld heeft iets van
een uitgebreidheid, een veld is verspreid. Licht als
verzameling fotonen heeft meer weg van licht als
een schot hagel. De waarheid gebiedt te zeggen
dat fotonen prettiger in de mond liggen maar dat
EM straling meer recht gedaan wordt via veldeigenschappen. Het bracht Willis Lamb Jr ertoe te
verzuchten dat het gebruik van foton een vergunning zou moeten vereisen, die alleen aan bekwame
mensen (en dat waren er niet veel in zijn ogen!) ter
beschikking zou worden gesteld.

Er zijn verschillende manieren waarmee de omgeving communiceert met ons. Geluid is daar één van,
gedragen door lucht of door materialen. Licht of
preciezer elektromagnetische straling (EM straling)
is bijzonder omdat het geen drager nodig heeft.
Door het vacuüm reizen een magnetisch samen met
een elektrisch veld en wel met de hoogste snelheid
die wij kennen, de lichtsnelheid. Objecten onderweg reageren op die elektrische en magnetische
velden, waarbij ze energie kunnen opnemen uit het
veld. Op hun beurt kunnen objecten ook weer een
veld genereren. Als wij naar de sterren kijken, zien
we EM straling die uitgezonden is door atomaire en
moleculaire objecten.
In 1879 stierf James Clerk Maxwell en werd Albert
Einstein geboren, een bijzonder jaar. Beiden hebben grote bijdragen geleverd aan het beeld dat
wij van EM straling hebben. De vergelijkingen van
Maxwell beschrijven hoe licht gegenereerd wordt
en geabsorbeerd wordt en vooral hoe licht zich
voortplant. Verschillende vormen van licht hebben
een verschillende frequentie (ν, eenheid per tijd)
en via vergelijking (1) kunnen we de bijbehorende
golflengte ( λ , eenheid: lengte) uitrekenen. ‘c’ is de
snelheid van het licht ( exact 299 792 458 m/s).
c 		
			
(1)
λ=

ν

20 e

Aan het begin van de
eeuw, ontdekte men een
vreemde eigenschap van het licht. Als een lichtveld
1) Deze inleiding is ook gepubliceerd als column
in het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde,
2016.
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Figuur 1 toont een indrukwekkende eigenschap van
EM straling. De essentie van de golfvoortplanting
blijft hetzelfde voor alle frequenties (en golflengtes)
bij een variatie over meer dan 1024. Figuur 1 laat zien
dat het stukje dat wij als zichtbaar licht kennen maar
een minuscuul deel is van het complete spectrum.
De verschillende frequentiegebieden onderscheiden we op grond van verschillende toepassingen,
zoals radiostraling (LW, AM, FM), microgolfstraling,
infrarood (ook wel warmtestraling genoemd). Het
feit dat we infrarode straling kennen als warmtestraling is belangrijk voor dit verhaal dat gaat over
lichtbronnen en de interactie tussen licht en materie.
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Er is een relatie tussen het uitzenden van bepaalde
frequenties en de temperatuur van een object. Bij
voor ons gewone temperaturen (300 Kelvin) zenden
objecten licht uit in het Infrarood. Voor de zon
met een oppervlaktetemperatuur van ongeveer
5800 Kelvin gebeurt dit in het zichtbare gebied.
Biologische systemen hebben een nauw temperatuurgebied, waarin ze kunnen functioneren.
Daarboven ondergaan de (subtiele grote biologische) moleculen teveel spontane en ongewenste
veranderingen, daaronder zijn de moleculen te
statisch om leven (waarbinnen moleculen immers
moeten veranderen) mogelijk te maken. Het feit dat
onze ogen in een smal frequentiegebied kunnen
functioneren heeft hier ook haar oorsprong. Het
selectief kunnen waarnemen van EM straling vereist
dat de straling energetischer is dan de warmte straling, die anders een voortdurende bron van ruis zou
geven. Gevoelige ogen hoeven niet het infrarood
te zien. Tegelijk moet de waar te nemen EM straling

niet zo energetisch zijn, dat de moleculen in de
ogen daaraan kapot gaan. Dit betekent een bovengrens in het violette deel van het spectrum.

Over lichtbronnen: een inleiding
De natuurkunde stelt ons in staat via twee verschillende mechanismen lichtbronnen te maken. De
eerste is om gebruik te maken van de natuurlijke
neiging van materie om EM straling uit te zenden
als gevolg van hun temperatuur. De gloeilamp
vormt een goed voorbeeld. De tweede maakt explicit gebruik van de gekwantiseerde structuur van
atomen en moleculen. Voorbeelden van de tweede
soort zijn de moderne LED lampen, de natrium lamp
en de lichtbronnen gebaseerd op gestimuleerde
emissie: het ‘laser’ principe. De laser (dat staat
voor Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation) is de meest subtiele. Naast het feit dat
de straling gedomineerd wordt door een enkele
frequentie, heeft de straling ook nog een zeer goed
bepaalde richting. Een laser kan straling effectief

Figuur 1: Representatie van het elektromagnetische spectrum. Vanaf X-rays tot long wavelength radio
straling zijn het elektronen, die zorgdragen voor de absorptie en generatie processen. Van diep gebonden
elektronen in zware atomen bij de X-rays tot vrije elektronen in de geleidingsband van metalen. Het deel
van het spectrum dat onze ogen kan zien is maar heel klein. De twee paarse balken geven de gebieden aan,
waar bronnen, genoemd in de titel van het verhaal, gemaakt zijn. Het feit dat over 24 ordes van grootte de
essentiële natuurkunde niet verandert, is indrukwekkend. 400 nm (nanometer) is 4.10 -7 m.
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over lange afstanden transporteren. Zowel voor
LEDs als voor lasers is materie in een situatie van
niet-thermisch evenwicht. Via stroom, elektrische
ontladingen, of het belichten met licht van een
andere bron, worden moleculen selectief in een
speciale energetische toestand gebracht. Gewoon
verwarmen van materie kan fundamenteel niet
werken als startpunt voor een laser of LED. Wat
werd geschetst ten aanzien van onze ogen geldt
ook voor LEDs en Lasers, het bruikbare gebied is
grofweg gekoppeld aan stabiliteit van moleculaire
materialen en moet weg blijven van thermische
ruis. De meeste bronnen werken dan ook vanaf
het nabij infrarood tot in het ultraviolet. 2) De twee
lichtbronnen, die genoemd zijn in de lezing werken
ver buiten dit makkelijke gebied.
De gekleurde balken in Figuur 1 geven aan waar de
nieuwe bronnen werken. De rechterbalk staat bij
een frequentie van 1012 Hz, te hoog om te genereren
met elektronische principes, zoals dat wel mogelijk
is voor lager frequente straling als radiostraling en
microgolfstraling. De foton-energieën zijn weer zo
klein dat gebruik maken van moleculaire principes niet eenvoudig is. De linker balk staat bij een
golflengte van λ= 13,5 nm (oftewel 13,5.10 -9 m). De
fotonenergieën (93 eV per foton) zijn zo groot dat
moleculaire systemen eraan kapot gaan. Alvorens
de twee bronnen te bespreken, zal ik eerst verder
uitweiden over de interactie tussen EM straling en
materie.

200.000 graden Celcius, waardoor tin niet alleen
een aantal elektronen verliest, maar ook spontaan
EM straling uitzendt rondom 13,5 nm; een complexe
en heel hete gloeilamp dus.

Spectroscopie en het effect van EM straling op de atomaire en moleculaire wereld
Spectroscopie is het vakgebied waarbij de reactie
van materie op goed gedefinieerde straling wordt
bestudeerd. De verzameling frequenties (of golflengtes) waar atomen, moleculen of vaste stoffen
licht kunnen opnemen, vormt het spectrum van
een stof en is de manier om stoffen te identificeren.
De meest voorkomende manier van spectroscopie
meet de afname van de intensiteit van licht wanneer
het door een monster gaat van een stof. Het effect
wordt uitgedrukt in de wet van Lambert-Beer:
−α ( λ ) cl
		
(2)

I λ ( l ) = I λ ,0 e

Hierin staat α voor de absorptiekans per molecuul
(uitgedrukt in een effectieve oppervlakte van het
molecuul; bij effectief oppervlak nul is het molecuul volledig transparant voor licht), c staat voor
de concentratie van de stof en l voor de lengte
van het meetcuvet, zie figuur 2. Vergelijking (2)
impliceert dat maar een heel kleine fractie van de
moleculen wordt beïnvloed door het licht dan wel
dat na absorptie de moleculen heel snel de extra
energie verliezen aan hun omgeving in de vorm van
warmte. Blijkbaar gaat een absorptieproces gepaard

Over de tweede bron zal ik niet in enig detail uitweiden. Bij ASML gebruiken en perfectioneren we
een 13,5 nm bron als lichtbron in onze lithografie
instrumenten. We verhitten kleine hoeveelheden tin
(kleine druppeltjes) tot temperaturen van ongeveer
2) Er zijn uitzonderingen. De CO2 gaslaser werkt in
het ver-infrarood, bij een golflengte van 10,6 μm,
dit gebeurt tussen twee niveaus die zich op hoge
temperatuur bevinden. Een ArF (argon fluoride)
werkt bij 193 nm. Inderdaad gaan de ArF moleculen die zorgen voor het laserlicht voortdurend
kapot. In een ontlading worden verse ArF voortdurend aangemaakt.
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Figuur 2: Representatie van het standaard absorptie experiment. Een stof wordt met bekende concentratie in een cuvet met bekende dimensies gedaan. Uit de afname van de lichtintensiteit, waarvan
de golflengte wordt gevarieerd, wordt de specifieke
absorptiekans, α , eenvoudig berekend.
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met veranderingen van de atomen en moleculen. Ik
schreef al dat EM straling bestaat uit een (oscillerend) elektrisch veld dat door het vacuüm reist. Het
elektrische veld beïnvloedt in atomen en moleculen
de aanwezige negatief geladen elektronen, die hierdoor energie winnen. Willen de atomen de energie
kunnen accepteren, moet de energiesprong gelijk
zijn aan een toegelaten energieverschil binnen het
atoom en wordt een hoeveelheid energie gelijk aan
uit het veld opgenomen en dat gebeurt dus bij een
specifieke frequentie, ν.
Figuur 3 laat zien hoe waterstofatomen uit alle kleuren (zie panel absorptie) alleen bepaalde frequenties
wegnemen; dit geeft de zwarte lijnen, waar licht
ontbreekt. Als je atomair waterstof heel erg heet
maakt gaat het diezelfde specifieke golflengten
uitzenden (panel emissie), waarbij elektronen van
een baan met hoge energie terugkeren naar een
baan met lage energie. In moleculen gaan bij lagere
frequenties de zware kernen ten opzichte van elkaar
bewegen (Figuur 4). Welke bewegingen dat precies
zijn hangt af van de sterkte van de bindingen
van het molecuul en details van de opbouw van
een molecuul. Bij relatief hoge frequenties zijn het
meestal nabuuratomen die ten opzichte van elkaar
gaan bewegen. Bij steeds lagere frequenties van het

Figuur 3: Illustratie van de complementariteit van
absorptie en emissie in het geval van atomair waterstof. In relatief koud atomair waterstof waar absorptie domineert, zorgen de waterstofatomen voor
donkere banden in een wit licht waarin alle kleuren
aanwezig zijn. In heet atomair waterstof, zullen de
waterstofatomen zelf die kleuren uitzenden, die ze
opnamen in het absorptie proces.

licht gaan ook groepen atomen collectief bewegen.
Op grotere lengteschaal worden moleculen steeds
minder rigide en buigzamer; biologische moleculen met enzymfunctie moeten zich voortdurend
plooien om functioneel te zijn. De studie bij welke
lage frequenties en lange golflengten moleculen
specifiek licht opnemen, is een actief onderzoeksgebied juist om de structuren en de flexibiliteit van
grote moleculen te leren kennen en dus niet alleen
om ze te kunnen identificeren.
Ik wil dit deel afsluiten met een bespreking van een
detailexperiment dat in mijn groep is uitgevoerd.
Het gaat over speciale absorptie processen, die
we onder andere aantreffen in de atmosfeer van
de aarde. Zonlicht wordt hoog in de atmosfeer
gefilterd met behulp van absorptieprocessen zoals
ik boven heb aangestipt. De meest kortgolvige
en dus energetische straling wordt geabsorbeerd

Figuur 4: Representatie van een molecuul in de
vorm van ballen (atomen) en stokjes (bindingen
tussen nabuuratomen). De vorm van elk molecuul
wordt bepaald door de ruimtelijke eigenschappen
van de bindingen tussen de atomen en, veel belangrijker, door de zwakkere krachten tussen delen van
een molecuul. Een groot molecuul is daarom redelijk flexibel. In de spectroscopie reageren lokale bindingen in het nabij-infrarood en gaan grote delen
van een molecuul bewegen bij veel lagere frequentie van de EM straling.
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hoog in de atmosfeer (honderden km hoog) door
alle atomen en kleine moleculen. Het ultraviolette
deel van het spectrum verdwijnt ongeveer 30 km
boven ons hoofd in een proces waarin ozon, O3,
voortdurend uiteenvalt onder invloed van absorptie
van licht en weer gevormd wordt in reacties tussen
atomair zuurstof (O) en moleculair zuurstof (O2).
Onze atmosfeer is gelukkig zeer “transparant” daar
waar wij kunnen zien. De atmosfeer absorbeert
weer in het infrarode deel van het spectrum door
de aanwezigheid van moleculen als CO2, O3 en
andere, om daarna weer transparant te worden bij
de verschillende vormen van radiostraling. In het
zichtbare gebied vindt toch enige absorptie plaats
en wel door een bijzonder proces. Figuur 5 laat
zien wat er gebeurt als je het witte licht van de zon
uiteenrafelt op golflengte. Ook dan worden donkere banden zichtbaar. Een aantal donkere banden
zijn het gevolg van absorptieprocessen aan het
oppervlak van de zon (de D-lijnen zijn absorptie
door Natrium atomen bij de zon), een aantal lijnen
wordt veroorzaakt door absorptie door moleculair
zuurstof in onze atmosfeer, de sterkste zijn de
Fraunhofer A- en B-banden. Joseph von Fraunhofer
bestudeerde dit fenomeen omstreeks 1810.
In Figuur 5 staan ook de technische notaties van

Figuur 5: Representatie van de Fraunhofer lijnen in
onze atmosfeer. Zonlicht is geselecteerd per kleur
(golflengte). De zwarte banden laten zien waar kleuren ontbreken door selectieve absorptie aan de buitenkant van de zon of in onze aardse atmosfeer. De
absorptie is zodanig dat de atmosfeer kleurloos en
transparant is. Aan de blauwe kleur van de lucht ligt
een geheel ander proces ten grondslag, namelijk
Rayleigh verstrooiing.
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deze overgangen in moleculair zuurstof, waarvan
alleen de letters ‘X’ en ‘b’ van belang zijn. Zij staan
voor de allerlaagste (‘X’) toestand van zuurstof en de
tweede elektronische toestand (de ‘b’). Daartussen
zit nog de ‘a’ toestand, ook wel bekend onder de
naam singlet zuurstof. Deze vorm is schadelijk voor
biologische systemen. 3) Deze vorm wordt onder
andere gevormd door absorptie van zonlicht in het
infrarode, voor ons niet waarneembare, deel van
het spectrum.
Het feit dat de aanwezigheid van elektronische
toestanden van zuurstof geen groot effect heeft
op het zonlicht komt doordat zuurstofmoleculen
een zodanige symmetrie hebben dat de neiging om
daadwerkelijk zonlicht te absorberen bijna afwezig
is. Het is dankzij de zeer grote hoeveelheid zuurstof
3) Singlet zuurstof, bekend in de technische notatie
als α1Δg , heeft voldoende interne elektronische
energie om in contact met biologische moleculen schade te veroorzaken. Het wordt geproduceerd door zonlicht (heel ineffectief) en tijdens
bliksemontladingen.

Figuur 6: Vloeibaar zuurstof dichtbij het kookpunt.
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in de atmosfeer dat Fraunhofer het effect kon zien.
Symmetrie is een krachtig instrument om de efficiëntie van absorptieprocessen te voorspellen. In de
atmosfeer om ons heen hebben moleculen ongeveer 10 miljard botsingen per seconde met hun
buren, gedurende deze botsingen is hun symmetrie
kortstondig verminderd, ze worden immers van één
kant geraakt, wat interessante consequenties heeft
bij de aanwezigheid van (zon)licht.

wanneer botsingen een rol spelen.6) Als we het
aantal moleculen per volume verdubbelen neemt
het aantal botsingen per tijdseenheid vier keer toe
en daarmee neemt de absorptiekans een factor
vier toe in een door botsingen mogelijk gemaakt
absorptieproces. Voor deze klasse van processen
moeten we vergelijking (2) modificeren naar (waardoor ook de eenheid van α(λ) verandert):
2
		
(3)
I l = I e −α ( λ ) c l
λ

Waarom vloeibare zuurstof blauw is terwijl
gasvormig zuurstof volkomen kleurloos
is4)
Werken met vloeibare zuurstof vereist lage temperaturen, want het kookpunt van zuurstof ligt bij
-183o Celcius. In een vloeistof ondergaan moleculen
bij voortduring botsingen met elkaar. De blauwe
kleur komt doordat selectief rood (bij golflengte
van λ=630 nm) en geel-groen (bij golflengte van
λ=570 nm) worden weggenomen. In beide gevallen
worden er door absorptie van 1 foton, twee zuurstof
buren omgezet in singlet zuurstof. Figuur 6 laat de
blauwe kleur mooi zien. Zuurstofmoleculen botsen
eigenlijk continu in een vloeistof. Veel vaker dan in
de gasvorm zoals in lucht.
In mijn groep hebben we in een experiment bepaald
hoe sterk de absorptie is in lucht. Hiervoor hebben
we gekeken bij een golflengte van λ=1060 nm (nabijinfrarood), waar zuurstof na absorptie van licht
singlet zuurstof kan maken en waarbij botsingen
het absorptieproces helpen. 5) Het is eenvoudig om
experimenteel te zien wanneer voor een absorptie
proces individuele moleculen voldoende zijn en

4) Dit onderzoek is onderdeel van het werk van
Mark Koenis en is mogelijk door onder anderen
Maria Kiseleva en Frans Spiering.
5) Singlet zuurstof bestaat uit twee zuurstofatomen. We kunnen ook energie stoppen in een
vibratie beweging van de twee zuurstofatomen
ten opzichte van elkaar. Bij 1060 nm is er één
kwant aan energie in die vibratie beweging aanwezig bovenop de elektronische energie.

()

λ ,0

Omdat de absorptie via de botsingsprocessen
bijzonder zwak is, moleculen botsen namelijk de
grootste tijd van hun leven niet met elkaar, hebben we een grote l nodig. Hiervoor gebruiken we
Cavity Ring Down Spectroscopy. We maken een
‘cavity’ (=trilholte), die bestaat uit twee spiegels met
een reflectie coëfficiënt van bijna 1 (in de praktijk
0.9993), op in ons geval een afstand van 30 cm. Als
het lukt om licht tussen de spiegels te krijgen (en
de enige manier is door de spiegels heen!), kaatst
het licht heel vaak heen en weer. Op deze manier
vinden we een weglengte l van enkele km’s. De
spiegels plaatsen we in een metalen drukcel, waarin
we de dichtheid van het gas (‘c ’) variëren. De variatie bepalen we aan de hand van de gasdruk, die
loopt van 0 tot ongeveer 8 Bar. Hierdoor kunnen we
bepalen of de effectiviteit van de absorptie inderdaad kwadratisch verloopt. De ‘ring down’ staat
voor het feit dat tijdens het heen en weer kaatsen
van het licht een kleine fractie door de spiegel heen
weglekt en gedetecteerd wordt. Door de lichtbron
uit te zetten na het vullen van de trilholte kunnen
we het weglekken volgen in de tijd. Bij de aanwezigheid van absorptie lekt licht niet alleen weg door de
spiegels maar ook door absorptie. Licht verdwijnt
dan sneller dan bij afwezigheid van extra absorptie.
Figuur 7 laat een gemeten eindresultaat zien. Onze
laserbron kunnen we stapsgewijs variëren tussen
9100 cm -1 ( λ=1099 nm) en 9600 cm -1 ( λ=1041 nm).
6) Botsingen spelen een rol bij absorptie in individuele moleculen omdat botsingen als verstoring
de frequentieverdelingen veranderen. Meer botsingen (per tijdseenheid) geeft bredere absorptielijnen.
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De verticale as laat de effectiviteit van de absorptie zien, uitgedrukt in afname van intensiteit per
lengte-eenheid, en rekening houdend met het feit
dat de absorptie kwadratisch afhangt van de dichtheid. De eenheid ‘amg’ of amagat is de correcte
maat van de dichtheid. Alleen voor een ideaal gas
zijn druk en dichtheid perfect gecorreleerd. De
grootste absorptie is ongeveer 9.10 -7 cm -1amg -2
bij 9400 cm -1 ( λ=1060 nm). Dit betekent dat bij een
druk van 1 atmosfeer met alleen maar zuurstof de
lichtintensiteit door dit proces na 1 cm afneemt
van 1 tot 0.99999991. In een echte atmosfeer met
21% zuurstof is de afname ongeveer 25 keer zwakker! Bij een weglengte van 1 km pure zuurstof
neemt de lichtintensiteit nog maar ongeveer 1%
af. De absorptieprocessen zijn dus zo zwak, dat
lucht effectief kleurloos blijft en effectief volledig
transparant voor het gebied dat onze ogen kunnen
waarnemen. Vloeibaar zuurstof wordt blauw, omdat
de botsingsprocessen wel tot significante absorptie
aanleiding geven. Een glas vol vloeibare stikstof zou
nog steeds helemaal transparant en wit zijn.

Figuur 7: Gemeten absorptie in puur zuurstof als
functie van de kleur van het licht. De golflengte, λ ,
is het omgekeerde van het golfgetal of wavenumber (= aantal golven per cm). 9400 cm ‑1 is ongeveer
1,06 μm in golflengte. De gemeten absorpties zijn
heel klein. In 1 Bar puur zuurstof is de afname door
het proces:
O2 (X) + O2(X) + hν → O2 (X) + O2 (α1Δg, v =1)
minder dan 1% over een lengte van 1 km op het
maximum van de gemeten data.
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Over lichtbronnen: een vrije elektron-laser
voor het produceren van straling in de
buurt van 1012 Hz ofwel 300 micrometer
Dit onderdeel is geïnspireerd door de bouw van de
FLARE, een vrije elektron laser (meestal afgekort
tot FEL of Free Electron Laser). Deze FEL is opgebouwd aan de Radboud Universiteit Nijmegen in
het Instituut voor Moleculen en Materialen tussen
2008 en 2012. Het is de eerste in zijn soort voor
het golflengtegebied van λ=100 μm tot λ=3 mm.
Samen met twee eerder gebouwde FELs, die werken bij nog kortere golflengten vormen de drie
FELs samen de FELIX-faciliteit in Nijmegen, die aan
onderzoekers uit de hele wereld de mogelijkheid
biedt om de speciale, want zeer intense en makkelijk verstembare (het veranderen van de golflengte)
straling te gebruiken voor vele vormen van spectroscopisch molecuul- en materiaalonderzoek in het
nabij-infrarode, infrarode en ver-infrarode deel van
het spectrum.
Het EM veld brengt elektronen in atomen en moleculen aan het trillen, een proces dat uiteindelijk
aanleiding geeft tot opname van energie en het
veranderen van de bewegingen van de elektronen
of van de atomen in de moleculen. Een EM veld versnelt elektronen. Versnellende elektronen zijn ook
een bron voor straling. Antennes worden daarom
niet alleen gebruikt om straling op te vangen, maar
ook om straling te genereren. De elektronen in de
metalen antennes zijn niet gebonden binnen de
atomen, maar kunnen vrij bewegen en daarom optimaal het variërende EM veld volgen. Radiostraling
heeft zeer lange golflengten variërend van meters
tot kilometers, de bron en de antenne zijn meestal
zeer veel kleiner dan de golflengte. Als we via
een elektrisch circuit heel veel elektronen in een
antenne laten bewegen met een bepaalde frequentie, dan zendt die straling uit. Elk elektron genereert
een klein elektrisch veld, dat vertrekt vanuit de
antenne. Als alle elektronen gecoördineerd bewegen in een kleine ruimte kunnen we hun elektrische
velden optellen. Het totale elektrisch veld heeft als
sterkte (amplitude genoemd) n keer het veld van
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één elektron. Een verrassend aspect is dat de EM
energie die ze uitstralen schaalt met het kwadraat
van de amplitude. Dus stralen n elektronen, die
dat coherent doen omdat ze veel dichter op elkaar
zitten dan een golflengte, gezamenlijk n2 keer de
energie uit van een afzonderlijk elektron. Doen ze
dit niet coherent dan stralen ze n keer de energie uit
van één elektron. Ik benadruk dit omdat dit principe
ook aan de wieg staat van de vrije elektron laser.
Even een stap terug in de historie. In de tweede
wereldoorlog waren vooruitgang in verdediging
(via radar detectie) en in aanval (via de atoombom)
essentieel. In 1940 ontwikkelden John Randall
en Harry Boot in Engeland de magnetron, een
zeer sterke bron van EM straling met golflengten
van centimeters. Figuur 8 laat een experimenteel
opengezaagd exemplaar zien. Aan de binnenkant
zit een elektronenkanon (in de ouderwetse telvisiebuis zaten ook zulke elektronenkanonnen), dat
elektronen genereert. Door de aanwezigheid van
een magneetveld maken de elektronen cirkelbanen
terwijl ze versneld worden door elektrische velden.
De koperen structuur zorgt ervoor dat er elektrische
velden door de elektronen gegenereerd worden,
die er toe leiden dat de continue stroom elektronen
uit het elektronenkanon, zich verzamelen in kleine
pakketjes terwijl ze met hoge snelheid door de

Figuur 8: Deel van een magnetron. Gemaakt van
koper herkennen we de kamers waarin straling
wordt opgebouwd in het midden zit de kathode die
elektronen uitzendt. De magneet is weggehaald. De
elektronen draaien rondjes door de 10 kamers. De
maten van de kamers bepalen de golflente van de
straling.

kamertjes rondjes maken. Op het moment dat de
pakketjes veel kleiner dan de 5 cm van een kamer
geworden zijn, gaat boven beschreven regel in
werking. De n elektronen per pakketje gaan n
keer effectiever stralen en een kWatt sterke bron
voor straling met een golflengte van 10 cm was
geboren: de magnetron. Het maken van kortere
golflengtes vereist steeds kleinere structuren. In
combinatie met hoge stromen en hoge voltages
voor het versnellen van de elektronen geeft dit een
logische beperking.
In de 70-er jaren van de vorige eeuw bracht
John Madey hierin een verandering. Madey was
geïnspireerd door de ontwikkelde elektron versneller-technieken voor de hoge energie-fysica. De
specifieke relativiteitstheorie van Einstein laat hier
haar grote impact zien. De kunst is om een situatie te verkrijgen waarin elektronen weer pakketjes
vormen maar nu op de veel kleinere schaal van de
gewenste golflengte. Bij FLARE in Nijmegen betekent dit pakketjes van enkele tientallen microns.

Figuur 9: Principe van een FEL: onder invloed van
EM straling van de goede golflengte verandert een
pakketje elektronen en laat structuur zien. Binnen
elke pakketje zitten de elektronen veel dichter bijeen dan de golflengte en dit maakt dat de velden
constructief optellen (de amplitude van de oscillatie
is veel groter). Niet getoond zijn de spiegels die straling heen en weer kaatsen om het proces van het
maken van structuur te helpen.
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In een aantal plaatsen in de wereld (Californië, VS,
Duitsland, Zwitserland en Japan) zijn lasers gemaakt
of in opbouw, die met hetzelfde principe licht
maken met een golflengte van kleiner dan 1 nm als
X-ray laser.
Elektronen worden eerst versneld tot relativistische
energieën van een tiental miljoen elektronvolt (voor
FLARE ongeveer 15 MeV, elektronen bewegen dan
met meer dan 99,9% van de lichtsnelheid). Deze
elektronen vliegen door een structuur bestaande
uit 80 magneten, waarbij de noord- en zuidpool
elke paar cm omwisselen. Om een sterk magnetisch
veld over te houden op de plaats van de elektronen
moeten de magneten een minimale grootte hebben. De elektronen voelen de magneetkracht en
gaan een slingerbeweging uitvoeren. Hoewel de
golflengte van de slingerbeweging in de FEL enkele
cm’s is, zien de elektronen een kleinere periode
vanwege de zogenoemde Lorentzcontractie: de
energie van de elektronen via de relativistische
factor, γ. Hieronder volgen de twee vergelijkingen,
die een FEL beschrijven.7)
De relativistische factor is direct gekoppeld aan de
energie van de elektronen, Eel; lund is de periode
van de magneetstructuur, de undulator genoemd.
m is de rustmassa van het elektron. Voor 15 MeV
elektronen is γ ongeveer 30.

λFEL ≈

lund
2γ 2

en

γ=

Eel
=
mc 2

1
v2
1− 2
c

(4)

Versnelde lading genereert straling. De slingerende
elektronen genereren straling. De andere elektronen reageren op diezelfde straling. Er is één speciale
golflengte, namelijk λ FEL . Bij deze golflengte telt de
7) De eerste vergelijking is niet exact. De slingerbeweging impliceert dat energie uit de voortgaande beweging gebruikt wordt voor de beweging loodrecht daarop. Dit effect kan behoorlijk
groot zijn. De gegenereerde golflengte is dan
langer dan op grond van de gegeven vergelijking.
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straling bij elke slingerbeweging tussen de magneten constructief op. Het EM veld bij deze golflengte
heeft als effect dat de elektronen pakketjes gaan
vormen. Sommige elektronen worden versneld,
andere vertraagd. Dit proces is niet heel effectief, en
onze magneet heeft maar 40 periodes. Om die reden
hebben we spiegels geplaatst rondom de undulator, die het licht gedeeltelijk opsluiten. Na ongeveer
1 miljoenste seconde (en 3 biljoen elektronen) is het
lichtveld zo sterk dat elektronpakketjes maximaal
snel gevormd zijn en de laser een maximale hoeveelheid licht geeft. Daarna kan de laser in principe
voortdurend aanstaan. De praktijk limitatie is dat de
hele laser niet erg energie-effectief is: slechts 1-2%
van de elektronen energie wordt omgezet in licht.
Om die reden zetten we onze laser 10 tot 20 keer per
seconde aan voor ongeveer 10 μs. Vanwege de combinatie van relativistische elektronen en een grote
undulator zijn er serieuze investeringen nodig voor
de realisatie van een FEL (voor FLARE in de orde van
5 miljoen €) en is een grote ruimte benodigd, FLARE
meet ongeveer 7 x 4 m2, zonder de ruimte mee te
nemen die nodig is voor alle elektrische voedingen.
FLARE functioneert als gespecificeerd en helpt nu
wetenschappers om ook onderzoek aan molecuulen materiaalfysica uit te voeren in het THz gebied.
In dit frequentiegebied kunnen we niet alleen veel
leren van moleculen en materialen, maar dit frequentiegebied is ook het volgende dat ontsloten
moet worden voor de almaar groeiende eisen en
ambities van onze informatie maatschappij.

---
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Samenvatting van de lezing:
In deze lezing werd na een korte geschiedenis van
de kosmologie, de kosmische achtergrondstraling
geïntroduceerd, als het bewijs voor een hete oerknal ruwweg 13,7 miljard jaar geleden.
Wat heeft de kosmische achtergrondstraling ons
geleerd en waarom zijn sommige eigenschappen
van ons heelal zo bijzonder? Wat is kosmologische
inflatie en waarom is dit exotische idee zo aantrekkelijk?
Als laatste werden de meest recente observaties
en de consequenties voor modellen van kosmologische inflatie besproken.

K

osmologische observaties wijzen nadrukkelijk in de richting van een oerfase van
versnelde expansie, inflatie genoemd, als
de kiem van waaruit ons heelal is ontstaan. Na
een inleiding bespreek ik de huidige stand van
zaken van dit nieuwe kosmologische paradigma,
dat wellicht ook belangrijke gevolgen heeft voor het
denken over onze plaats in de kosmos.
De kosmologie heeft de laatste decennia een grote
vlucht voorwaarts genomen en lijkt ons voor te
bereiden op een kentering in het denken over de
oorsprong en aard van het heelal. Deze opmars
is in de eerste plaats te danken aan een veelvoud
aan observaties die het voor het eerst mogelijk
maken om kosmologische theorie te toetsen aan de
realiteit. Zo staat inmiddels vast dat het heelal 13.7
miljard jaar geleden is ontstaan uit een extreem
hete en dichte toestand, met een foutenmarge van
een paar honderd miljoen jaar. Theorieën over de
oorsprong en evolutie van het heelal zijn niet langer
speculatie of filosofische gedachtespinsels, maar
worden tegenwoordig weerlegd of ondersteund
door kosmologische observaties.

De structuur van de ruimte en tijd
Albert Einstein luidde in 1915 een nieuw tijdperk
in de kosmologie in met zijn algemene relativiteitstheorie. Voor het eerst werd het mogelijk de
structuur en evolutie van het heelal als geheel in
vergelijkingen te gieten en te analyseren. Ruimte
en tijd kregen een nieuwe interpretatie als dynamische grootheden afhankelijk van de verdeling
van materie.
Deze veranderlijke natuur van de ruimte-tijd stelde
Einstein in staat zwaartekracht te reduceren tot
een direct gevolg van de kromming in het web van
de ruimte en tijd. Dit in tegenstelling tot Newtons
zwaartekracht theorie, waarin gravitatie een aantrekkende kracht is tussen massieve objecten in een
onveranderlijke ruimte-tijd structuur. In Einsteins
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theorie is het effect van gravitatie op een willekeurig object uniek bepaald door de onderliggende
structuur van de ruimte en tijd. In ons zonnestelsel
veroorzaakt de massieve zon de kromming van de
ruimte en tijd die de planeten in hun elliptische
banen doet bewegen.

een zogenaamde "oerknal” was geboren, maar het
idee bleef decennialang controversieel. De laatste
restjes twijfel verdwenen pas aan het begin van de
jaren negentig door nauwkeurige observaties aan
de zogenaamde kosmische achtergrondstraling.

De nagloed van de oerknal
De standaard (maar ook beperkte) analogie is die
van een vervormd rubberen vel, ten gevolge van
bijvoorbeeld een zware loden bal, die de beweging
van knikkers doet afwijken van een rechte lijn.
Deze revolutionaire gedachtesprong en zijn uitwerking in termen van wiskundige vergelijkingen
stelden Einstein in staat om, voor het eerst, de structuur van de ruimte en tijd op grote, kosmologische
schaal te analyseren. Zijn esthetische en filosofische
voorkeur voor een onveranderlijk heelal verleidde
hem tot het toevoegen van een constante term, de
“kosmologische constante”, aan zijn vergelijkingen.
Slechts jaren later drong het tot Einstein door dat
deze nieuwe term overbodig was, al is inmiddels
duidelijk dat de kosmologische constante in de
moderne kosmologie aan een opmerkelijke comeback bezig is1). Zonder de toevoeging van een
kosmologische constante leidden de vergelijkingen
van Einstein onvermijdelijk tot een dynamisch, uitdijend, heelal.
In 1929 vond de astronoom Edwin Hubble het
eerste stukje bewijs voor deze kosmologische voorspelling van de algemene relativiteitstheorie. De
door Hubble waargenomen sterrenstelsels bleken
zich allemaal van ons te verwijderen en de snelheid
waarmee dat gebeurde was groter naarmate de
afstand toenam. Deze observatie suggereert een
heelal waarin de sterrenstelsels in het verleden veel
dichter op elkaar gepakt zaten, oftewel een dynamisch, uitdijend heelal. Het eerste vermoeden van
1) Recente waarnemingen wijzen verrassend
genoeg in de richting van een versneld uitdijend
heelal, wat verklaard kan worden door de herintroductie van de kosmologische constante die
dan wel onverklaarbaar klein is, maar niet gelijk
aan nul.
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Onze planeet bevindt zich, net als elk willekeurig ander object in het heelal, in een bad van
elektromagnetische straling met een temperatuur
van 2,725 Kelvin boven het absolute nulpunt,
overeenkomend met ruwweg -270 graden Celsius.
Deze straling was voorspeld als het nasmeulende
overblijfsel van de hete oerknal en werd per toeval
ontdekt door de radio-astronomen Arno Penzias en
Robert Wilson. Zij namen in 1964 een hardnekkige
ruis waar in een radio antenne van Bell Telephone
Laboratories en de enige plausibele verklaring,
nadat alle andere mogelijkheden waren uitgesloten, was dat de ruis een kosmische oorsprong
had. Latere observaties van de COsmic microwave
Background Explorer (COBE) satelliet in 1992 bevestigden dat de kosmische ruis gekarakteriseerd kon
worden door een temperatuur die in verschillende
richtingen aan de hemel slechts een variatie kent
van één-duizendste procent.
De kosmische achtergrondstraling kan worden
beschouwd als een fossiel van het zeer jonge heelal,
toen het duizenden keren dichter en heter was
en het licht voor het eerst in de kosmologische
geschiedenis vrij kon stralen. Vóór dat bevrijdende
moment botste het licht, als in een kosmische flipperkast, van geladen deeltje naar geladen deeltje
(voornamelijk elektronen en protonen), wat een
opsluiting van het licht in dat dichte plasma van
geladen deeltjes tot gevolg had. Verdere expansie
van het universum leidde echter tot een daling van
de dichtheid en temperatuur, wat uiteindelijk, zo’n
380 duizend jaar later, resulteerde in de vorming
van voornamelijk (elektrisch neutrale) waterstof en
helium atomen. Het heelal werd voor het eerst in
haar geschiedenis 'transparant'. Het licht was niet
langer ingesloten en straalde vanaf dat moment
vrijwel ongehinderd door het universum.
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Dit fossiele licht, waarvan de gemiddelde golflengte
als gevolg van de voortdurende uitdijing van het
heelal inmiddels is uitgerekt naar een paar millimeter, is de kosmische achtergrondstraling en
wordt nog dagelijks vanuit alle richtingen opgepikt
door radio antennes en telescopen [figuur 1]. De
oorspronkelijke ontdekking door Penzias en Wilson
en de latere, meer gedetailleerde metingen van
het COBE team, geleid door de kosmoloog George
Smoot en de astrofysicus John Mather, zijn beide
beloond met een Nobelprijs, in respectievelijk 1978
en meer recent in 2006.

Het kosmologische principe en het horizon probleem
Precieze waarnemingen aan de kosmische achtergrondstraling ondersteunen de op het eerste
gezicht verrassende hypothese dat de materie op
kosmologische schaal extreem gelijkmatig is verdeeld. Op kleinere afstanden is de verdeling van
materie verre van uniform en in plaats daarvan
geconcentreerd in planeten, sterren, zonnestelsels
en sterrenstelsels. Maar op grotere, kosmologische
afstanden ontstaat een beeld van een heelal dat
op elke willekeurige positie vrijwel hetzelfde is. Dit

wordt bevestigd door de waargenomen uniforme
verdeling van sterrenstelsels op afstandsschalen
groter dan honderden miljoenen lichtjaren. Het
komt echter het beste tot uiting in de extreem
gelijkmatige temperatuurverdeling van de kosmische achtergrondstraling.
Door de eindige snelheid van het licht is een grotere
afstand gerelateerd aan een verder verleden; het
licht van de dichtstbijzijnde sterren heeft er jaren
over gedaan om de aarde te bereiken. Het eerste
licht, de kosmische achtergrondstraling, correspondeert dus met een enorme afstand en definieert
een denkbeeldig bolvormig oppervlak rondom de
aarde waar de straling vandaan lijkt te komen.
Verder kijken, voorbij dit denkbeeldige oppervlak,
is simpelweg onmogelijk. Net zoals het tijdens
een grijze herfstdag onmogelijk is om voorbij het
wolkenoppervlak te zien. De kosmische achtergrondstraling markeert als zodanig de grens van
wat zichtbaar is in het heelal.
De zeer homogene temperatuurverdeling van het
licht afkomstig van deze kosmische grenspaal is
direct gerelateerd aan de verdeling van materie

Figuur 1: Planck-map. De kosmische achtergrondstraling, geprojecteerd op het platte vlak, zoals meest
recent waargenomen door de Planck satelliet. De kleurverschillen geven de (minieme) gemeten temperatuurverschillen weer, blauw iets kouder en rood iets warmer dan het gemiddelde.
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zo’n 13.7 miljard jaar geleden. Het impliceert dat
de variaties in de verdeling van materie in het
prille heelal beperkt waren tot gemiddeld één-duizendste procent. Oftewel, geen enkele plek in het
vroege heelal liep uit de pas, de relatieve verschillen
waren extreem klein. Dit gelijkheidsbeginsel, ook
wel het kosmologische principe genoemd, betekent
onder meer dat kosmologische waarnemingen op
verschillende locaties in het heelal met elkaar in
overeenstemming zijn en tot dezelfde conclusies
zullen leidden. Bovendien vereenvoudigt het kosmologische principe, een 'symmetrie' in wiskundige
termen, de vergelijkingen van de algemene relativiteitstheorie zodanig dat het een stuk eenvoudiger
wordt om kosmologische oplossingen te vinden.
De overeenkomstige temperatuur van de kosmische achtergrondstraling overal aan de hemel
wekt de suggestie dat verschillende gebieden in
het heelal op deze grootst zichtbare afstand een
gedeelde oorsprong moeten hebben. Hoe anders
valt te verklaren dat de temperatuur in alle richtingen aan de hemel gelijk is? Alleen wanneer de
verschillende gebieden een gemeenschappelijke
oorsprong kennen, oftewel in een eerdere fase met
elkaar in contact zijn geweest, heeft de identieke
temperatuur een vanzelfsprekende verklaring als
gevolg van de continue uitwisseling van energie die
tot een gelijke verdeling heeft geleid.
Probleem is dat er in het standaard kosmologische
model vanaf het eerste moment van de oerknal niet
genoeg tijd was om de gelijkmatige temperatuurverdeling van de kosmische achtergrondstraling te
kunnen verklaren. Typische gebieden in het heelal,
corresponderend met slechts een paar graden aan
de hemel, zijn volgens het standaard kosmologische model nooit met elkaar in contact geweest
en zijn dus volkomen onafhankelijk van elkaar
geëvolueerd. Het is dus een raadsel waarom de
gemiddelde temperatuur van de kosmische achtergrondstraling overal hetzelfde is. Dit staat bekend
als het zogenaamde “horizon” probleem.
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Het heelal is plat
Het oerknal model bestaat feitelijk uit twee varianten,
bepaald door de dichtheid van de totale hoeveelheid
aanwezige materie. Die kan groter (super-kritisch) of
kleiner (sub-kritisch) zijn dan een kritische waarde die
overeenkomt met ongeveer 7 waterstofatomen per
kubieke meter. Einsteins relativiteitstheorie relateert
deze dichtheid van materie aan de vervorming van
de drie-dimensionale ruimte. Voor een super-kritisch
heelal blijkt de ruimtelijke geometrie bolvormig,
de drie-dimensionale generalisatie van het tweedimensionale boloppervlak van bijvoorbeeld de
aarde. In dat geval is het heelal onbegrensd en toch
eindig groot (compact). In een bolvormige ruimte
zijn de wiskundige regels van de platte (Euclidische)
geometrie niet langer geldig: de som van de hoeken
in een driehoek is groter dan 180 graden en de
omtrek van een cirkel is kleiner dan 2π keer de straal.
In een sub-kritisch heelal komt de ruimtelijke
geometrie overeen met de drie-dimensionale
generalisatie van het twee-dimensionale zadeloppervlak. In een zadelvormig heelal is de som van
de hoeken in een driehoek kleiner dan 180 graden
en de omtrek van een cirkel groter dan 2π keer de
straal. Deze afwijkingen van de standaard, platte,
geometrie zijn het duidelijkst waarneembaar op
de grootst mogelijke kosmologische afstanden, net
zoals de bolvorm van de aarde pas opvalt als er
flinke afstanden worden afgelegd.
Precies op de grens tussen deze twee uitersten,
wanneer de dichtheid exact kritisch is, ligt het platte
heelal. In een plat heelal (de drie-dimensionale
generalisatie van het twee-dimensionale platte
vlak, zoals een bureaublad of schoolbord) zijn de
vertrouwde regels van de Euclidische geometrie
van kracht: de som van de hoeken in een driehoek
is 180 graden en de omtrek van een cirkel is 2π keer
de straal. Een kritisch heelal blijkt instabiel in de
zin dat de allerkleinste afwijkingen van de kritische
dichtheid volgens Einstein’s relativiteitstheorie snel
resulteren in een uitgesproken bol- of zadelvormig
universum. Vergelijk het met de situatie van een
potlood dat op zijn punt balanceert.
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Het ligt dus voor de hand om te veronderstellen dat het huidige heelal bol- of zadelvormig
is. Astronomische observaties suggereren dat de
dichtheid van zichtbare materie vele malen kleiner
is dan de kritische dichtheid. Aangezien de geometrie van het heelal niet rechtstreeks kon worden
gemeten werd daarom lang vermoed dat het heelal
zadelvormig moest zijn. Met behulp van de kosmische achtergrondstraling, het oudste en dus verst
verwijderde licht, werd het in de loop van de jaren
negentig mogelijk om de geometrie van het heelal
direct te bepalen.
Observaties aan de kosmische achtergrondstraling
laten piepkleine temperatuurverschillen zien tussen verschillende punten aan de hemel. Zonder
die minieme fluctuaties in de temperatuur en de
daaraan gerelateerde dichtheid van het oerplasma
was het heelal structuur- en levenloos gebleven. Sterren en sterrenstelsels zouden niet zijn
gevormd, laat staan planeten of de mens. Kortom,
de aanwezigheid van kleine temperatuurvariaties
in de kosmische achtergrondstraling is een cruciale
voorwaarde voor ons bestaan. In 1992 bracht de
COBE satelliet voor het eerst de minieme temperatuurschommelingen van één-duizendste procent
in de kosmische achtergrondstraling aan het licht.
De details van deze kleine temperatuurvariaties in
de kosmische achtergrondstraling bevatten een
schat aan kosmologische informatie, waaronder
gegevens die uitsluitsel geven over de precieze
geometrie van het heelal.
Zeer nauwkeurige metingen van deze temperatuurvariaties, als functie van de schaal aan de
hemel, door de opvolgers van COBE (met name de
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP)
en meer recent de Planck satelliet) stelden tot
ieders verbazing vast dat het heelal op dit moment
onwaarschijnlijk plat is en dat de dichtheid van
materie dus nagenoeg gelijk moet zijn aan de
kritische waarde. Aangezien een bijna kritisch, bijna
plat heelal in extreem korte tijd in een bol- of
zadelvormig heelal resulteert, is de onvermijdelijke
conclusie dat het heelal in haar prille jeugd nog

veel 'platter' moet zijn geweest. Dat suggereert een
zeer fijn afgestelde en in die zin onnatuurlijke en
onverklaarbare beginconditie.
De zichtbare, bekende, materievormen zijn bij lange
na niet in staat zijn om de kritische dichtheid zelfs
te benaderen en dus is een plat en kritisch heelal
slecht nieuws voor diegenen die dachten dat de
natuurkunde zo goed als af was. Omstreeks 96 procent van de dichtheid van het heelal is van volstrekt
mysterieuze aard en 'donker', om aan te geven dat
deze vormen van materie letterlijk onzichtbaar zijn
en zich slechts verraden door hun gewicht. Slechts
4 procent komt overeen met de zichtbare, normale,
materie waar u en ik mee vertrouwd zijn en waarvan
de natuurkunde inmiddels vrijwel alle microscopische eigenschappen heeft geïdentificeerd.

Kosmologische inflatie
Het standaard oerknal model biedt geen verklaring
voor de platte geometrie en de vrijwel identieke
temperatuur van de kosmische achtergrondstraling
in willekeurige richtingen. In het oerknal model zijn
de geometrie en de gemiddelde temperatuur van
de kosmische achtergrondstraling in verschillende
gebieden vrije parameters. De bijzonder toevallige keuze van deze, à priori, vrije begincondities
schreeuwt om een verklaring. Daarnaast zegt het
oerknal model niets over de oorsprong van de
kleine, maar broodnodige temperatuurfluctuaties.
Laat staan dat het model een reden geeft voor de
expansie van het heelal.
Vanuit de elementaire deeltjesfysica kon er bovendien fijntjes op worden gewezen dat in vrijwel
iedere theoretische extrapolatie van het experimenteel ondersteunde standaard model zware deeltjes
voorkomen die in groten getale zouden moeten
zijn geproduceerd in het prille, hoog-energetische,
heelal. Deze exotische vorm van materie zou een
duidelijk spoor moeten hebben achtergelaten,
maar in het huidige heelal zijn deze deeltjes nergens meer te bekennen. Theoretische deeltjesfysici
werden gedwongen een verklaring te zoeken voor
hun afwezigheid.
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In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw
deed de Amerikaanse deeltjesfysicus en kosmoloog
Alan Guth een voorstel voor een uitbreiding van
het hete oerknal model2). Guth’s oorspronkelijke
motivatie was de afwezigheid van exotische, zware
deeltjes in het huidige heelal, maar al snel werd
duidelijk dat het mechanisme van kosmologische
‘inflatie’ alle problemen in het oerknal model als
sneeuw voor de zon deed verdwijnen. Zijn op het
eerste gezicht absurde voorstel was dat het vroege
heelal een extreem heftige groeispurt had gekend;
in een ultra-kort tijdsbestek zou het heelal met
minimaal een factor miljard maal miljard maal miljard (1027) zijn geëxpandeerd. Deze exponentieel
snelle groei van het heelal is de reden waarom dit
kosmologische fenomeen ‘inflatie’ wordt genoemd.

van ieder gebied in dit exponentieel grote universum, en dus ook van elke regio in het veel kleinere
zichtbare heelal, verklaart waarom de gemiddelde
temperatuur van de kosmische achtergrondstraling
in alle richtingen dezelfde is.

Het hypothetische ‘inflaton’ deeltje zou verantwoordelijk moeten zijn voor deze fase van kosmologische
inflatie. Per definitie moet het inflaton deeltje de
bijzondere eigenschap hebben gehad dat het de
uitdijing van het heelal tijdelijk kon doen versnellen. Na verantwoordelijk te zijn geweest voor een
kortstondige fase van inflatie, zou de inflaton materie zijn vervallen in de deeltjes die op dit moment
de dienst uitmaken in het heelal. Deze explosieve
oerfase van inflatie zou de verklaring zijn voor de
huidige uitdijing van het heelal, overeenkomend
met de 'knal' van de oerknal.

Kortom, een oerfase van exponentiële expansie
leidt op natuurlijke wijze tot een plat en homogeen
heelal, zoals waargenomen. De dichtheid van de
door theoretische deeltjesfysici voorspelde zware
exotische deeltjes, die in de allereerste stadia na de
oerknal geproduceerd zouden zijn, wordt door de
exponentieel snelle groei van het volume tijdens
inflatie zodanig verdund dat de vastgestelde afwezigheid van deze deeltjes ook is verklaard.

Een ander gunstig effect van deze oerfase van kosmologische inflatie is dat een microscopisch klein
volume in een oogwenk tot ver voorbij de grenzen
van het huidige zichtbare heelal kon worden opgeblazen. Inflatie voorspelt dat het zichtbare heelal
slechts een onbeduidend klein stipje is in een veel
groter universum met een gezamenlijke microscopisch kleine oorsprong. De gedeelde geschiedenis
2) Vrijwel tegelijkertijd kwam de Russische
kosmoloog Alexei Starobinsky op min of meer
hetzelfde idee. Een belangrijke tekortkoming
in het oorspronkelijke model van Guth werd
snel onschadelijk gemaakt door een aangepast
voorstel van de kosmologen Andrei Linde, Paul
Steinhardt en Andreas Albrecht.
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Het verklaart ook de waargenomen platheid van
het zichtbare heelal. De eventuele kromming van
het totale, exponentieel veel grotere, universum is
in het voor ons zichtbare heelal onmogelijk waar
te nemen. Vergelijk het nogmaals met het aardoppervlak. De kromming van het aardoppervlak kan
met een gerust hart worden verwaarloosd als men
zich beperkt tot een oppervlak van bijvoorbeeld
enkele vierkante meters. De praktisch relevante
meetkunde is in dat geval die van het platte vlak.

Maar als klap op de vuurpijl geeft inflatie ook
antwoord op de vraag naar de oorsprong van de
gemeten temperatuurfluctuaties in de kosmische
achtergrondstraling. Zoals opgemerkt zijn die een
absolute voorwaarde voor de latere vorming van
sterren en sterrenstelsels en doet het oerknal model
er geen enkele uitspraak over. Inflatie verklaart de
gemeten temperatuurfluctuaties als het directe
gevolg van de onvermijdelijke onzekerheid die deel
uitmaakt van de kwantummechanica, een belangrijke theoretische pijler van de natuurkunde. Normaal
gesproken manifesteren deze 'kwantumfluctuaties'
zich alleen op microscopisch kleine afstanden, maar
de razendsnelle expansie van het heelal tijdens
inflatie leidt tot een macroscopisch overblijfsel
die verantwoordelijk is voor de kleine variaties in
de dichtheid en uiteindelijk de temperatuur van
de kosmische achtergrondstraling. Modellen van
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inflatie voorspellen een karakteristiek (schaal-invariant) patroon van temperatuurfluctuaties welke
keurig overeenkomt met de waarnemingen.
Op deze wijze verbindt inflatie de microscopische
wereld van de kwantummechanische onzekerheid
met de macroscopische verdeling van materie in
het heelal. Naast het karakteristieke (schaal-invariante) kenmerk van de fluctuaties voorspellen
specifieke modellen van inflatie kleine verschillen in
de (statistische) patronen van de fluctuaties, wat het
inmiddels mogelijk heeft gemaakt om specifieke
modellen van inflatie te ondersteunen dan wel
uit te sluiten. Een ander algemeen gevolg van dit
kwantummechanisme gedurende inflatie is een
karakteristiek patroon van oer-gravitatiegolven. De
sterkte van dit gravitatiegolf signaal is direct gerelateerd aan de energieschaal gedurende inflatie,
waarvan wordt aangenomen dat die vele malen
groter is dan de hoogste bereikbare energieschalen
op aarde. Het meten van dit door inflatie voorspelde oer-gravitatiegolf signaal is een van de grote
uitdagingen van de toekomst en zou het ultieme
bewijs voor inflatie betekenen.

Huidige status
Het mechanisme van inflatie is een elegant idee
met een groot verklarend vermogen dat wordt
ondersteund door observaties. Alternatieven
zijn dun gezaaid en toekomstige waarnemingen
aan de kosmische achtergrondstraling kunnen in
principe uitsluitsel geven over de houdbaarheid
van afwijkende scenario’s. Daarnaast hopen de
huidige en toekomstig geplande kosmologische
observaties zoveel mogelijk concrete modellen
van inflatie, ieder met hun eigen gedetailleerde
voorspellingen, uit te sluiten. Een belangrijke stap
in die richting is gezet door de Planck satelliet
van de European Space Agency (ESA), die recent
de meest nauwkeurige metingen van de kleine
temperatuur-schommelingen in de kosmische achtergrondstraling heeft gepresenteerd [zie figuur 2].
Tot op heden is het helaas nog niet gelukt om de
voorspelde, maar zwakke oer-gravitatiegolven te
ontdekken. Toekomstige waarnemingen, specifiek

gericht op het detecteren van oer-gravitatiegolven
met behulp van de polarisatie van de kosmische
achtergrondstraling, kunnen wellicht het ultieme
bewijs voor inflatie geven. Maar er bestaat ook een
kans dat de oer-gravitatiegolven gewoonweg te
zwak zijn om ooit te meten. In dat geval zal gezocht
moeten worden naar ander ondersteunend bewijs
voor inflatie. De toekomst zal het leren.
Naast deze directe relatie tot kosmologische observaties heeft inflatie wellicht ook gevolgen voor een
probleem dat op het eerste gezicht meer filosofisch
van aard is. Een belangrijke klasse van modellen van
inflatie hebben de bijzondere eigenschap dat er op
ieder moment altijd een gebied bestaat waar inflatie nog gaande is. De typische analogie is die van
een zich voortdurend vermenigvuldigende bacterie
populatie. Zolang de populatie zich snel genoeg
vermenigvuldigt in vergelijking met de gemiddelde
levensduur van een bacterie, wordt uitsterven van
de kolonie vermeden. Vervang de levende, zich vermenigvuldigende, bacteriën door een volume dat
inflatie ondergaat en er ontstaat een redelijk beeld
van hoe eeuwige inflatie gerealiseerd kan worden.
In deze analogie zijn de afgestorven bacteriën gelijk
aan gebieden waar inflatie is beëindigd door het
verval van het inflaton deeltje, zoals bijvoorbeeld in
een heelal als het onze. Het verval van het inflaton
deeltje vindt in dit geval dus niet overal plaats, maar

Figuur 2: Planck en de voorspellingen van kosmologische inflatie. De kosmische achtergrondstraling
als functie van de schaal aan de hemel, zoals gemeten door de Planck satelliet. De gemeten punten komen uitstekend overeen met de lijn zoals voorspeld
door kosmologische inflatie.
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slechts in afzonderlijke gebieden in een oneindige
zee van inflatie. Ook al wordt inflatie hier en daar
wel degelijk beëindigd, de voortdurende exponentiële groei van het tussenliggende volume betekent
dat de strijd om het eeuwige bestaan moeiteloos
wordt gewonnen door inflatie. Deze modellen doen
de fascinerende voorspelling dat er een verscheidenheid zou bestaan aan ‘heelallen’ waar inflatie is
beëindigd, een zogenaamd multiversum.
De kosmoloog Alexander Vilenkin was één van de
eersten die uitgebreid onderzoek deed naar deze
modellen van ‘eeuwige’ inflatie. Hij is al jaren een
belangrijk pleitbezorger van het idee dat deze vorm
van inflatie, indien gerealiseerd, een radicaal nieuw
perspectief biedt op ons heelal en haar eigenschappen. Het suggereert namelijk dat het heelal waarin
wij leven niet langer uniek is. Elk gebied waar
inflatie is beëindigd bezit a priori andere eigenschappen en een heelal als het onze zou slechts
een willekeurig voorbeeld zijn in een oneindige zee
van mogelijkheden. De toegevoegde waarde van
dit speculatieve idee is dat het een verklaring zou
kunnen bieden voor de bijzondere waarden van de
natuurconstanten in ons heelal. Het meest beruchte
voorbeeld is Einsteins kosmologische constante,
waarvan men inmiddels vermoedt dat deze niet
exact gelijk is aan nul. De absurd kleine waarde
van de kosmologische constante lijkt nauwkeurig
afgesteld om ons bestaan mogelijk te maken. Een
iets grotere kosmologische constante en sterren
waren nooit gevormd. Maar ook de massa van het
neutron en de sterkte (of meer toepasselijk zwakte)
van de zwakke kernkracht, verantwoordelijk voor
radioactief verval, lijken nauwkeurig geselecteerd
om het ontstaan van leven mogelijk te maken.
In het geval van een eenmalig geproduceerd, uniek
heelal blijft er iets ongemakkelijks kleven aan deze
extreem subtiele instelling van de natuurconstanten. Maar in een oneindig groot multiversum, waar
ieder heelal verschillende natuurconstanten kent,
is het onvermijdelijk dat op een zeker moment een
heelal ontstaat waarin de natuurconstanten per
toeval geschikt zijn voor het ontstaan van sterren,
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sterrenstelsels, planeten en uiteindelijk het leven
zelf. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of dit
speculatieve idee overeind blijft in een meer complete theorie, zoals bijvoorbeeld de snaartheorie.
Afsluitend kan worden opgemerkt dat een goede
wetenschappelijke traditie waarin de positie van
de aarde en de mens een steeds minder centrale rol speelt in de moderne kosmologie, met
reuzensprongen wordt voortgezet. Onze plaats in
de kosmos is op verschillende niveaus verre van
bijzonder. Niet op het niveau van biologische organismen, niet op de schaal van het zonnestelsel, het
melkwegstelsel of groepen van sterrenstelsels, niet
voor wat het homogene zichtbare heelal betreft en
zelfs het heelal als geheel maakt wellicht onderdeel
uit van een oneindige hoeveelheid mogelijkheden
in het multiversum van eeuwige inflatie. Voor sommigen zal dit inzicht een gruwel zijn, voor anderen
is het van een ongekende schoonheid en verschaft
het een geruststellend gevoel van troost.

Referenties/verdere lees suggesties:
1. The Self-Reproducing Inflationary Universe by
Andrei Linde, Scientific American, Volume 9,
Issue 1 (1998) 98-104.
2. A. Vilenkin. Many worlds in one: The search for
other universes - 2006. (Hill and Wang, New
York,).
3. Guth, Alan H. (1997), The Inflationary Universe,
Reading, Massachusetts: Perseus Books, ISBN
0-201-14942-7.
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Samenvatting van de lezing:
Sinds onze geboorte worden we gekoloniseerd
door micro-organismen waarvan de darmbacteriën het meest talrijk zijn. Door gebruik te maken
van moleculaire en genoom-gebaseerde methoden is de laatste jaren duidelijk geworden dat deze
darmbacteriën veel meer functies hebben dan
alleen het helpen omzetten van ons voedsel.
De ‘microbes inside’ zijn ook van belang voor
onze immuun-ontwikkeling, interacties met ons
lichaam, en bescherming tegen ziekten. Hierdoor
ontstaan nieuwe diagnostische- en behandelmethoden om onze gezondheid te verbeteren.
De nieuwste ontwikkelingen in dit veld zijn toegelicht met speciale aandacht voor nieuwe modellen
en onderzoek naar causaliteit middels voedingsinterventies, fecale transplantaties en het gebruik
van nieuwe bacteriële therapieën.

S

inds ons vroege leven worden we gekoloniseerd door microben, eencellige organismen,
die ons lichaam in aantallen overheersen. In
ons darmkanaal vormen deze het grootste microbiële ecosysteem dat dicht bij ons hart ligt: onze
bacteriën van binnen. Recente studies hebben laten
zien dat deze microben - samen microbiota genoemd
en vroeger bekend als darmflora - essentieel zijn
voor onze gezondheid omdat ze communiceren
met onze darm, en via dit orgaan met onze lever,
hersenen en de rest van het lichaam. Deze bijdrage
geeft hiervan een overzicht en adresseert de structuur en functie van onze darmbewoners, alsmede
hun belang voor onze gezondheid. Ook de recente
introductie van darmmicrobiota transplantaties,
een intrigerende toepassing, wordt besproken.

Overzicht van onze darmbewoners
In ons volwassen leven dragen we in onze darm
een serie complexe microbiële ecosystemen met
ons mee. Deze zijn het grootste in onze colon waar
meer dan 1013 cellen zitten van met name anaerobe
bacteriën, sommige methaan-vormende archaea
(zo’n 1%) en een laag niveau (< 0.1%) van schimmels
en gisten. Door gebruik te maken van moleculaire technieken, waaronder snelle DNA sequentie
analyse en zogenaamde omics benaderingen, is
ons inzicht in dit verborgen orgaan van microben
enorm toegenomen [34].
We hebben nu meer dan 10 miljoen unieke, voornamelijk bacteriële genen gevonden, wat illustreert
dat de coderende capaciteit van bacteriën in
ons inwendige die van ons eigen lichaam enorm
overstijgt [14]. De meeste van deze bacteriën hebben een anaerobe levensstijl en behoren tot een
beperkt aantal phyla, waaronder de Firmicutes,
Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria en
Verrucomicrobia.
Nu het met moleculaire en op DNA sequentiegebaseerde methoden relatief eenvoudig is de
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microbiële samenstelling in onze darm te bepalen,
zijn er veel studies uitgevoerd om de darmmicrobiota in gezonde en zieke mensen te vergelijken. Dit
heeft geleid tot de identificatie van enkele tientallen ziekten, aandoeningen of syndromen, waarbij
de darmmicrobiota een rol zou kunnen spelen [6],
zie ook tabel 1.
Echter in de meeste gevallen zijn dit associaties en
een oorzakelijk verband is nog niet vastgesteld.
Een van de redenen hiervoor is dat het niet altijd
mogelijk is om specifieke darmmicroben nader
te onderzoeken. Dit komt omdat we nog niet alle
darmbewoners hebben kunnen kweken: de meeste
zijn anaeroob en kunnen niet tegen zuurstof, terwijl
velen ook complexe en nog onbekende groeifactoren nodig hebben om te kunnen groeien. Echter,
het aantal soorten dat gekweekt is, neemt nog
steeds toe door verder onderzoek en verbeterde
kweekmethoden en tot nu toe zijn al meer dan 1000
soorten in detail beschreven [20].
Eén daarvan is Akkermansia muciniphila
- genoemd naar de Wageningse microbieel ecoloog Dr. Antoon Akkermans - die we zo’n 12 jaar
geleden in Wageningen isoleerden door groei op
mucus: we geven deze darmbewoner in feite dus
zelf te eten [36]! Deze bacteriesoort is de enige

vertegenwoordiger van de Verrucomicrobia in onze
darm en blijkt sterk verlaagd te zijn in mensen
met overgewicht, met vormen van diabetes en
in patiënten met darmaandoeningen, zoals Colitis
Ulcerosa [37], zie ook tabel 1). We hebben recent in
muismodellen en humane cellen waargenomen dat
Akkermansia muciniphila communiceert met darmepitheelcellen, daar de barrière functie versterkt,
en beschermt tegen overgewicht in een hoog-vet
dieet, wat aangeeft dat er mogelijke causaliteit
verwacht kan worden in mensen [2, 7, 25, 40].

Kolonisatie in het Vroege Leven
Het wordt algemeen aangenomen dat we steriel
of vrijwel steriel worden geboren en vervolgens
snel worden gekoloniseerd door microben zowel
op als in ons lichaam [18]. Voor het darmkanaal
betekent dit dat het meconium, de eerste ontlasting
van de baby, slechts een lage concentratie aan
microbieel DNA bezit, dat waarschijnlijk afkomstig
is van niet-meer levende micro-organismen omdat
het meconium vol zit met anti-microbiële eiwitten
onder meer afkomstig uit het vruchtwater [22].
Een belangrijke vraag, die nog niet onomstotelijk
is beantwoord, is die waar de koloniserende darmmicroben vandaan komen.

Afwijkingen die geassocieerd zijn met darmmicrobiota

Evidentie

Clostridium difficile Colitis, Ziekte van Crohn, Colitis Ulcerosa,
Colon Kanker, Coeliakie, Atopische Dermatitis, Metabool Syndroom,
Type 1 Diabetes, Type 2 Diabetes, Prikkelbaar Darm Syndroom

Aanzienlijk tot Groot

Ziekte van Alzheimer, Artherosclerosis, Chronisch Vermoeidheid,
Cardiovasculaire Ziekte, Depressie en Angst, and Anxiety, Broosheid,
Graf-vs-Host Ziekte, Huilbaby's, Multiple Sclerosis,
Niet-Alcoholische Vette Lever Ziekte, Ziekte van Parkinson,
Rheumatische Arthritis, Retrovirus Infectie, Poliovirus Infectie

Medium tot Onzeker

Tabel 1: Ziekte, aandoeningen of syndromen waarvan gevonden is dat deze geassocieerd zijn met afwijkingen in de darmmicrobiota samenstelling. Deze zijn verdeeld in verschillende groepen gebaseerd op
het niveau van de evidentie, dat varieert van associaties in grote studies met talrijke personen of speciale
microbiota-gerichte behandelingen (aanzienlijk tot hoog) of alleen gebaseerd is op enkele associaties en
diermodel studies (medium tot laag) [6].
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De grote meerderheid, zo niet vrijwel alle, darmmicroben komen alleen voor in de darm [20]. Daarom
is de simpelste verklaring dat in de vroege leven
kolonisatie de darmmicroben afkomstig zijn uit
de darmen van één of meerdere personen uit de
omgeving van de baby, die het meeste contact hebben met de baby - de moeder ligt daarbij voor de
hand. Hierbij moet bedacht worden dat we continu
een wolk van microben met ons meedragen [17].

Een opmerkelijke waarneming is dat baby’s die
middels een keizersnede het levenslicht zien, een
groot risico hebben op allergieën en andere afwijkingen in het latere leven [18]. Dit alles wijst op
de belangrijke rol die onze darmbewoners spelen
bij de ontwikkeling van het immuunsysteem, een
proces dat zoals hierboven aangegeven vele jaren
kan duren en samengaat met veranderingen in
onze darmbewoners.

Bovendien is de natuurlijke geboorte een proces
van persen en pijn, waarbij verschillende lichaamsopeningen toegankelijk zijn, terwijl na de geboorte
er in het algemeen onmiddellijk intiem contact
is tussen baby en moeder. Ondersteuning voor
deze hypothese komt uit analyse van baby’s die
middels een keizersnede zijn geboren, waarbij deze
processen vrijwel uitgesloten zijn en een afwijkende
microbiële samenstelling te zien geven [1].
Bovendien hebben we vastgesteld dat de darmmicrobiota van jonge kinderen, die onder de 1 jaar
nog sterk op elkaar lijken, op 3-jarige leeftijd meer
vergelijkbaar zijn met die van hun eigen moeder
dan met die van andere moeders [38]. De conclusie is derhalve dat kolonisatie in het vroege
leven een grote microbiota transplantatie is en er
een selectieve uitgroei plaatsvindt. Moedermelk
speelt hierbij een rol door de aanwezigheid van
groeifactoren en melkcomponenten die met name
de groei van Bifidobacteriën (behorend tot de
Actinobacteria) en in zekere mate ook Bacteroides
en Akkermansia soorten stimuleren.

We weten dat de manier van bevallen, de duur
van borstvoeding en gebruik van antibiotica in
het vroege leven belangrijke effecten hebben op
risico’s op overgewicht, ziekte van Crohn en andere
aandoeningen [18]. Een plausibele verklaring is dat
genoemde omstandigheden een invloed hebben
op de darmmicrobiota en dat deze op hun beurt de
gezondheid in het latere leven beïnvloeden.

Dit verklaart waarom de darmmicrobiota in het
vroege leven gedomineerd wordt door deze
groepen van bacteriën. De meeste Firmicutes, die
zeer abundant zijn in volwassenen, worden pas
gevonden na het stoppen van de moedermelk
en de overgang op vast voedsel dat rijk is aan
plantaardige koolhydraten. Pas na een geruime tijd
van aanpassing en ontwikkeling hebben kinderen
de darmmicrobiota die karakteristiek is voor een
volwassene – we hebben gevonden dat dit meer
dan 5 jaar is, ongeveer dezelfde tijd die nodig is om
ons immuunsysteem volledig te ontwikkelen.

We hebben dit recent kunnen aantonen door de
darmmicrobiota en gezondheid van kinderen, die
een zeer hoog antibioticum gebruik kenden, te
vergelijken met peuterschool klasgenoten die dit
niet hadden [10]. Een opmerkelijke vinding was
dat niet elk antibioticum even slecht is en op latere
leeftijd overgewicht versterkt of astma incidentie verhoogt: herhaald gebruik van penicilline
had een minder verstorend effect dan dat van
de macrolide antibiotica. Het herhaald gebruik
van macroliden was geassocieerd met een sterke
reductie van Bifidobacteriën en een toename van
Proteobacteria – sommige van deze laatste groep
bacteriën zijn in hoge concentraties ongewenst
omdat ze lipopolysacchariden (LPS) maken, endotoxinen, die ontstekingen kunnen veroorzaken [10].
Bijzonder was de waarneming dat borstvoeding
een zekere mate van bescherming gaf tegen overgewicht en gecorreleerd was met de hoeveelheid
Bifidobacteriën en Akkermansia [11].

We hebben een persoonlijke set darmbewoners: Effect van dieet
We hebben we een individuele samenstelling van
onze darmmicrobiota – dit bleek uit een eerste
onderzoek van een handvol personen, waarna we
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ook vonden dat de darmbewoners van eeneiige
tweelingen en familieleden meer op elkaar lijken
dan die van niet-gerelateerde volwassenen [32,
33]. Deze ontdekkingen zijn ondertussen herhaald
in talloze opvolgende studies en de individualiteit van onze darmmicroben is nu uitgebreid en
gevalideerd in duizenden individuen over de hele
wereld. De simpele verklaring hiervoor is dat we in
ons vroege leven worden gekoloniseerd door de
darmbewoners van onze moeder (zie hierboven)
en dat deze verticale overdracht, die gedurende
talloze generaties heeft plaatsgevonden in relatieve
isolatie, heeft geleid tot co-evolutie van onze genen
en darmmicroben.
De samenstelling van de darmmicrobiota is derhalve bij iedereen verschillend maar er is binnen
een familie meer verwantschap dan daarbuiten.
Uiteraard is dit een algemene verklaring, die voorbij
gaat aan incidentele kolonisatie op een andere
wijze dan via moeder-kind overdracht, effecten van
ziekte, extreme diëten en andere factoren.
Wanneer de complexe microbiële gemeenschappen
eenmaal zijn gevormd, dan zijn deze relatief stabiel
in gezonde mensen. We hebben persoonlijke signaturen gevonden die in tijdseries meer dan 10 jaar
hetzelfde bleven [39]. Echter, sterke veranderingen
in dieetpatronen hebben een modulerend effect op
de darmmicrobiota samenstelling. Grote effecten
zijn met name waargenomen als grote hoeveelheden vezels werden geconsumeerd [27] of wanneer
mensen voor korte perioden alleen maar dierlijk vet
of alleen maar plantaardige koolhydraten gingen
eten – een dieet dat slechts enkele dagen vol te
houden is [3].
In het geval van vezelrijke diëten bleek dat proefpersonen een zeer persoonlijke response hadden en
niet allemaal hetzelfde reageerden – dit werd eerst
gevonden in een experiment in Schotland, maar in
studies in België en Finland met een vergelijkbaar
vezelrijk dieet bleken proefpersonen vergelijkbaar
te reageren en konden we onderscheid maken tussen zogenaamde responders en non-responders op
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basis van de darmmicrobiota samenstelling [9, 26,
27]. De conclusie is daarom niet alleen dat ons dieet
onze darmbewoners beïnvloedt - wat verwacht
kan worden - maar ook dat de persoonlijke samenstelling van darmmicroben bepaalt hoe iemand
reageert op een dieet. Dit is van groot belang als
we adviezen willen geven om bijvoorbeeld af te
slanken; het resultaat is mede afhankelijk van de
darmbewoners die je hebt!
Een bijzonder effect van dieet hebben we recent
waargenomen in een studie waar we Afrikaanse
Amerikanen (wonend in de USA), die een hoog
colonkanker risico hebben, vergeleken hebben met
landelijke Afrikanen (wonend in de RSA, Republiek
van Zuid-Afrika), die deze ziekte zelden krijgen. De
darmmicrobiota van deze twee genetisch verwante
groepen verschilde enorm en daarom hebben we
hen een zogenaamde ‘diet–swap’ laten ondergaan,
waarbij de Afrikaanse Amerikanen een hoog-vezel
en laag dierlijk vet dieet kregen (veel bonen, precies
zoals in de RSA) en de landelijke Afrikanen een hoog
dierlijk vet en laag-vezel dieet (een soort ‘happy
diet’) voor een periode van 2 weken [16]. Vrijwel
onmiddellijk zagen we belangrijke veranderingen in
biomerkers van colonkanker risico in het darmslijmvlies, die geassocieerd waren met veranderingen in
de darmmicrobiota en hun metabolieten, waaronder boterzuur en andere kort-keten vetzuren.
Deze resultaten geven aan dat diëten, die karakteristiek zijn voor verschillende bevolkingsgroepen,
een belangrijk effect kunnen hebben op de darmmicrobiota en, daaraan gekoppeld, gezondheid.
Deze bevindingen ondersteunen het idee dat
colonkanker risico verlaagd zou kunnen worden
door een dieet, rijk aan vezels en arm in dierlijk vet,
dat de darmmicroben en hun activiteit gunstig zou
beïnvloeden. Observationele en verdere interventie
studies zijn nu nodig om de lange termijn effecten te onderzoeken, omdat de huidige ‘diet-swap’
slechts enkele weken duurde.
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Verklarend model, fecale transplantaties
en nieuwe therapieën
Een algemeen model dat we als werkhypothese
hebben gepostuleerd om onze waarnemingen te
verklaren, is weergegeven in figuur 1 [35, 4]. De
persoonlijke set van complexe darmbewoners die
relatief stabiel is in ons volwassen leven vormt
het startpunt en is aangegeven aan de linkerzijde
(positie van 10 uur; figuur 1).
De term microbioom wordt gebruikt om de microbiota en hun natuurlijke habitat aan te geven en
doet recht aan het effect van de omgeving. Deze
is in homeostase met de gastheer en heeft een
grote veerkracht door de enorme verscheidenheid
aan darmmicroben die netwerken van interacties
hebben met elkaar en de gastheer. Hierboven is
aangegeven dat extreme diëten of herhaald gebruik
van antibiotica sterke veranderingen geven in de
darmmicrobiota. Dit kan ook optreden door een

hevige darminfectie of wellicht ook een langdurige
verkeerde levensstijl, en resulteert in een afwijkende samenstelling van darmmicrobiota waarin
vroege waarschuwingssignalen aanwezig zijn (‘early
warning signals’; positie van 2 uur; figuur 1).
Deze situatie wordt vaak gekarakteriseerd door een
overmatige groei van Proteobacteria, die onder
meer LPS maken, het endotoxine dat ontstekingen
kan veroorzaken. De term ‘early warning signals’ is
afkomstig van onderzoek naar de darmmicrobiota
in grote groepen volwassenen, waar we ondersteuning vonden voor het ecologische concept van
de alternatieve stabiele staten (‘alternative stable
states’), die gekenmerkt worden door de aanwezigheid van bistabiele soorten [12]. Dit betekent dat
we de aanwezigheid van vroege waarschuwingssignalen zouden kunnen vaststellen, zelfs voordat het
ecosysteem zou overgaan in een andere alternatieve
stabiele staat, zoals die met een sterk gereduceerde

Figuur 1: Schematisch model voor de relatie tussen darmmicroben en gezondheid en ziekte [naar 4, 35]. Het
microbioom is een verzamelnaam voor alle microben en hun abiotisch milieu, het gastheer genoom is de
set van onze genen, en het epigenoom geeft de set van chemische veranderingen in ons genen of eiwitten
weer. Een verdere verklaring van dit model is in de tekst gegeven.
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diversiteit en catastrofische verschuivingen (positie
van 5 uur; figuur 1). De detectie van deze signalen
zou een grote bijdrage kunnen leveren aan het
vroegtijdig detecteren van bepaalde ziekten – een
voorbeeld is de aanwezigheid van kleine maar
relevante veranderingen die we konden vaststellen in mensen met overgewicht en verhoogde
ontstekingsindicatoren, waarbij een reductie van
Akkermansia bacteriën en verhoging van sommige
Proteobacteria werden vastgesteld [13].
De continue productie van LPS door sommige
Proteobacteria en het gemis aan beschermende
Akkermansia bacteriën zou op termijn een negatief effect hebben op de gastheer en leiden tot
chronische ontstekingen, waardoor de situatie van
de catastrofische verschuivingen onontkoombaar
is. Dit lijkt op de situatie bij patiënten met Colitis
Ulcerosa waarbij juist deze groepen van bacteriën
zijn aangedaan [21]. Ook zou de vatbaarheid vergroot kunnen worden voor specifieke pathogenen,
zoals de toxine-vormende Clostridium difficile.
Deze wordt bestreden door toediening van diverse
antibiotica, maar door herhaald gebruik daarvan
kan de darmmicrobiota ook in een situatie van lage
diversiteit en catastrofische verschuivingen komen
(positie van 5 uur; figuur 1). Indien deze situatie
niet reversibel is – en de meeste tekenen wijzen

daarop – is er slechts een laatste redmiddel en
dat is de complete darmmicrobiota te vervangen,
fecale microbiota transplantatie of darmmicrobiota
transplantatie genoemd. Hierbij wordt de aangedane darmmicrobiota verwijderd via een lavage
met wonderolie en wordt darminhoud van een
gezonde vrijwilliger toegediend. Zoals hieronder
wordt toegelicht kan dat dan resulteren in een volledig genezen patiënt met een darmmicrobiota die
stabiel is (positie van 10 uur; figuur 1). Hiermee is de
cirkel in dit model weer rond.
Terwijl de darmmicrobiota transplantaties meer
dan 1000 jaar oud zijn en beschreven zijn in de
traditionele Chinese geneeskunst [5], heeft deze
behandeling sterk aan belangstelling gewonnen
in de laatste jaren (tabel 2). De reden is gelegen
in het feit dat fecale transplantatie in sommige
gevallen het laatste redmiddel is voor zwaar zieke
patiënten. Dit is het geval voor herhaalde infecties
met Clostridium difficile waar een grote Finse studie
een groot succesgehalte van meer dan 90% liet
zien door gebruik te maken van aflevering van
de darmmicrobiota in de dikke darm [19]. In een
ander onderzoek in Nederland werd de duodenale
route gebruikt en de darmmicrobiota geïntroduceerd via een sonde die de maag passeerde [30].
In dit onderzoek werden patiënten met herhaalde
Clostridium difficile infecties behandeld met hetzij

Succesvolle behandelingen met darmmicrobiota transplantaties
Gebaseerd op gecontroleerde studies
Herhaalde Clostridium difficile Infecties			
Metabool Syndrome				
Colitis Ulcerosa					
Gebaseerd op andere studies
Ziekte van Crohn, Prikkelbaar Darm Syndroom
Verkorte Darm Acidosis, Chronische Vermoeidheid
Multiple Sclerose, Decontaminatie door Antibiotica

van Nood et al [30]
Vrieze et al [31]
Zie Rossen et al [23, 24]

Zie De Vos [5]

Tabel 2: Ziekte, aandoeningen of syndromen waarvan aangegeven is dat deze succesvol zijn behandeld
met darmmicrobiota transplantaties. Deze zijn verdeeld in goed gecontroleerde studies of studies met ander, soms anekdotisch succes. Naar De Vos [5].
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het antibioticum vancomycine, hetzij vancomycine
en een lavage, hetzij een lavage en het toedienen
van darmmicrobiota afkomstig van een gezonde
donor. Het bleek dat alleen de laatste behandeling
resulteerde in een volledige genezing van het grote
merendeel van de patiënten, die allen een enorm
lage microbiota diversiteit hadden (zie figuur 1).
Hierdoor kon aangetoond worden dat voor deze
ziekte bacteriën beter zijn dan geneesmiddelen bugs are better than drugs [30]. In een vervolgstudie,
waarin we de darmmicrobiota in detail analyseerden, konden we niet alleen microbiële soorten
detecteren die betrokken zijn bij het ziektebeeld,
maar ook hun specifieke netwerken die vrijwel
onmiddellijk na de transplantatie gevormd werden
en verscheidene maanden bleven bestaan [8].
Verschillende en ook meer geavanceerde studies
hebben de rol van de darmmicrobiota belicht door
niet alleen een transplantatie uit te voeren met
de microbiota van een gezonde donor, maar ook
patiënten hun eigen microbiota terug te geven,
de zogenaamde controlegroep met autologe
transplantatie. Dit alles wordt dan geblindeerd uitgevoerd op zo’n wijze dat noch de behandelende
arts noch de patiënten weten wie er wat krijgt.
Deze krachtige benadering heeft laten zien dat bij
metabool syndroom, een aandoening die vooraf
gaat aan het ontstaan van type 2 diabetes, de darmmicrobiota verantwoordelijk is voor deze afwijking:
genezing leidend tot een normale insuline gevoeligheid werd alleen bereikt bij transplantatie met een
gezonde donor, maar niet in de controlegroep van
diegene die hun eigen microbiota terugkregen [31].
Diepe DNA sequentie analyse liet zien welke bacteriestammen nu de winnaars of verliezers waren bij
deze transplantatie [15]. Een vergelijkbare benadering werd recent ook uitgevoerd met patiënten met
Colitis Ulcerosa die deels in remissie konden blijven
na microbiota transplantatie met een gezonde
donor [23]. Opmerkelijk was dat sommige patiënten
ook in remissie kwamen na de autologe transplantatie maar de analyse van de darmmicrobiota voor

de behandeling zou dit kunnen verklaren omdat
deze niet erg afwijkend was van die in gezonde
mensen [23].
Al deze fecale transplantaties zijn erg belangrijk
omdat ze een oorzakelijk verband kunnen aantonen tussen de darmmicrobiota en ziekten. In
sommige aandoeningen zoals herhaalde infecties
met Clostridium difficile zijn de transplantaties nu al
routine geworden. Echter er zijn diverse aandachtspunten die toepassing op grote schaal bemoeilijken,
zoals: veiligheid, manier van afleveren, donor microbiota signatuur en opslag. Daarom zijn diverse
activiteiten gericht op overgang tot het ontwerp en
toepassing van een gedefinieerd aantal darmmicroben, het zogenaamde synthetische microbioom [5].
Er is al eerder succes behaald met deze benadering
bij het behandelen van infecties met Clostridium
difficile, zelfs al meer dan 25 jaar geleden, maar
dit is in de vergetelheid geraakt [29]. Echter veel
ziekten zijn complexer dan Clostridium difficile
infecties en daarbij worden andere benaderingen
gekozen, zoals reverse engineering gericht op de
identificatie van de microbiële soorten die veranderd zijn na succesvolle transplantaties [5]. Deze
en andere benaderingen, waaronder die gebaseerd
op één of enkele stammen, zijn in ontwikkeling. De
eerder genoemde Akkermansia muciniphila is daar
een voorbeeld van en kan gezien worden als één
van de nieuwe soorten die mogelijk therapeutisch
potentieel heeft en gebruikt kan worden om onze
gezondheid te bevorderen.

Research of WMdV was supported by the Finnish
Academy of Sciences (grant 1272870), Netherlands
Organization of Scientific Research (Spinoza and
SIAM Gravitation grant 024.002.002) and the
European Research Council (grant ERC 250172).
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1.15 Neutrino's vissen in het donker
De Nobelprijs 2015 voor Natuurkunde verklaard
Prof.dr. M. de Jong
–– Particle Physics and Cosmology,
Leiden Institute of Physics
–– Nikhef
https://www.nikhef.nl/wetenschap-techniek/astrodeeltjesfysica/neutrinotelescopen/

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 18 april 2016.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
–– In de 'Nobelprijs verklaard' lezing gaat een
met het onderwerp verwante onderzoeker
in op betekenis en achtergronden van de dit
seizoen verleende Nobelprijs op het gebied
van natuurkunde, chemie, biologie of medische
wetenschap.

Samenvatting van de lezing:
In de jaren vijftig werd het bestaan van neutrino's
aangetoond met behulp van de eerste kernreactoren. Al vanaf dat moment droomt men ervan om
door middel van neutrino's verschijnselen in het
heelal te bestuderen. Maar bij metingen aan de zon
bleek het gemeten aantal neutrino's ongeveer de
helft te zijn van wat men kon verwachten op basis
van de energie opbrengst in de zon.
In 2015 werd de Nobelprijs voor de fysica toegekend aan Takaaki Kajita en Arthur B. McDonald voor
"de ontdekking van neutrino oscillaties hetgeen
bewijst dat neutrino's massa hebben". De neutrino's
uit de zon waren onderweg veranderd in een ander
soort neutrino (er zijn drie soorten neutrino's).
Met de bouw van een nieuwe generatie neutrino telescopen wil men nu veel verder kijken dan ons zonnestelsel en bepalen welk van de neutrino's het zwaarst
is. In deze presentatie werden de eigenschappen van
neutrino’s aan de hand van de geschiedenis toegelicht. Ook is de toekomst geschetst vanuit het perspectief van het Europese project KM3NeT.

“I

k heb een misdaad begaan door het bestaan
van een onzichtbaar deeltje te veronderstellen.” Dit waren de woorden van de
Oostenrijkse fysicus Pauli en hiermee begon de
geschiedenis van het neutrino. In een wanhopige
poging de energiecrisis in radioactief verval te
kunnen verklaren postuleerde Pauli begin vorige
eeuw het bestaan van een onzichtbaar deeltje.
Het verdwijnen van energie zou alleen verklaard
kunnen worden als er een onzichtbaar deeltje zou
ontsnappen in het vervalproces van een atoomkern.
De Italiaanse fysicus Fermi ontwikkelde een nieuwe
theorie op basis van Pauli’s idee. Uit deze theorie
volgde dat het neutrino niet helemaal onzichtbaar
is. De wisselwerking tussen een neutrino en materie
is echter bijzonder zwak. De werkzame doorsnede
van een atoom is zo klein voor een neutrino dat
de aarde er uitziet als een lege bol. In praktische
zin bleef het neutrino onzichtbaar. Althans voor
lange tijd. Maar dankzij de eerste kernreactoren
heeft men in de jaren vijftig van de vorige eeuw het
bestaan van neutrino’s kunnen aantonen. Bij het
splijten van Uraniumkernen komen naast heel veel
energie ook neutrino’s vrij. Door het grote aantal
konden enkele neutrino’s op veilige afstand van de
reactor gedetecteerd worden.
Al vanaf dat moment droomt men ervan om neutrino’s te gebruiken om verschijnselen in het heelal
te kunnen bestuderen. Men zou zo in het hart van
een hemellichaam kunnen kijken zoals in het hart
van een kernreactor maar dan op talloze lichtjaren
afstand. De zon werd het eerste doel. Door de
kernfusiereacties die plaatsvinden in het binnenste
van de zon wordt niet alleen energie opgewekt,
er komen ook talloze neutrino’s bij vrij. Het zijn er
zoveel dat er miljarden door u heen gaan terwijl
u deze zin leest. Overigens zonder dat u hier ook
maar iets van merkt. De eerder genoemde zwakte
van de wisselwerking tussen neutrino’s en materie
ligt hieraan ten grondslag. Maar met behulp van
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Figuur 1: Kopie van de brief van de Oostenrijkse fysicus Pauli uit 1930 waarin hij het bestaan van een onzichtbaar deeltje postuleert. In deze brief noemt Pauli het denkbeeldige deeltje nog neutron (het neutron
werd pas in 1932 door Chadwick ontdekt). Fermi heeft later dit hypothetische deeltje gekoppeld aan een
(zwakke) kracht en omgedoopt tot neutrino (volgens het Italiaanse verkleinwoord).
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zeer grote detectoren diep onder de grond kunnen
deze neutrino’s gedetecteerd worden en daarmee
kan ook hun aantal worden bepaald. Wat bleek?
Het gemeten aantal neutrino’s was ongeveer de
helft van wat men kon verwachten op basis van de
energieopbrengst van de zon.

Supernova is een zeldzaam verschijnsel waarbij een
ster op spectaculaire wijze explodeert. Zo’n explosie
gaat gepaard met een enorme lichtflits. Sommige
Supernovae zijn zo intens dat ze met het blote oog
zijn waar te nemen. Maar men weet echter nooit van
te voren waar men moet kijken. Tot 1987 dacht men
dat er van een Supernova alleen een lichtflits te zien

Dit raadsel heeft decennia voortgeleefd tot zo’n
vijftien jaar geleden het onomstotelijke bewijs werd
geleverd dat het aantal neutrino’s klopt maar niet
de soort! Er zijn drie soorten neutrino’s (elektron-,
muon- en tau-neutrino). Op hun weg van de zon
naar de aarde veranderen de neutrino’s continu
van de ene soort in de andere. Men spreekt daarom
van neutrino oscillaties. Met de eerste detectoren
was alleen het (anti) elektron-neutrino zichtbaar.
Vandaar dat maar de helft van het aantal werd
gezien. Met behulp van nieuwe technieken kon men
de verschillende soorten neutrino’s tegelijk detecteren en daarmee kon het totale aantal worden
bepaald. Hetgeen precies bleek te kloppen.

zou zijn. In de Kamiokande detector in Japan en in
de IMB detector in de Verenigde Staten werden echter gelijktijdig met de Supernova enkele neutrino’s
gedetecteerd. Omgerekend betekende dit dat meer
dan 99% van de energie van de explosie verdwijnt
in neutrino’s en dus minder dan 1% verschijnt in de
vorm van licht.

Een toevallige ontdekking
In 1987 bereikte, na een reis van zo’n 160,000
jaar, het licht van een Supernova de aarde. Een

Reuzetelescoop
Tegenwoordig wil men verder kijken dan ons eigen
zonnestelsel en meer zien dan die ene Supernova.
Daarom werd zo’n tien jaar geleden besloten om
een reuzetelescoop te bouwen op de bodem van de
Middellandse Zee: KM3NeT (km3net).Een overzicht
van de wetenschappelijke doelen van KM3NeT, de
ontwikkelde technologie en een samenvatting van
de kosten zijn te vinden in de “Letter of Intent” (LoI).
Hier volgt een korte beschrijving. Om neutrino´s

Figuur 2: Artistieke impressie van de KM3NeT neutrino telescoop.
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afkomstig uit het heelal te kunnen meten heb je
een enorm groot instrument nodig (gigaton). Als
een neutrino op één van de atoomkernen in het
detectiemedium botst, worden er geladen deeltjes
geproduceerd. Door de overdracht van de energie van het neutrino op deze deeltjes, kunnen zij
sneller door het medium bewegen dan het licht
(de lichtsnelheid in water is volgens de bekende
brekingsindex lager dan die in het vacuüm). Er
ontstaat dan langs de sporen van de deeltjes een
kegelvormige elektromagnetische schokgolf (het
karakteristieke blauwe licht op foto’s van kernreactoren). Dit verschijnsel kan gezien worden als het
equivalent van een akoestische schokgolf wanneer
een vliegtuig sneller gaat dan het geluid. Deze elektromagnetische schokgolf heet Cherenkov licht,
naar de Russische fysicus die dit verschijnsel voor
het eerst heeft verklaard. Door detectie van het
Cherenkov licht kunnen de deeltjes-sporen worden
gereconstrueerd en daarmee de richting van het
inkomende neutrino bepaald. Zo werkt het principe
van een neutrinotelescoop.
De Middellandse Zee is een ideale plek voor zo’n
reuzetelescoop. Het diepzee water is niet alleen gratis, het is ook zeer transparant (ongeveer tien keer zo
transparant als kraanwater). Bovendien bereikt het
zonlicht niet de bodem van de zee (de Middellandse
zee is wel 5 kilometer diep). Men kan dus dag en
nacht kijken naar zeldzame Cherenkov lichtflitsen
ten gevolge van neutrinobotsingen. Met behulp van
een 3-dimensionaal rooster van ultrasnelle en zeer
gevoelige camera’s kan een groot volume zeewater
omgetoverd worden in een neutrinotelescoop. Deze
camera’s kijken dus niet naar het licht afkomstig van
een hemellichaam, zoals bij traditionele telescopen,
maar naar het Cherenkov licht dat vrijkomt bij een
botsing van een neutrino met een atoomkern in
het zeewater. Hoe transparanter het zeewater, des
te verder kunnen de camera’s uit elkaar geplaatst
worden, dus hoe groter de telescoop.
Wel kunnen muonen die ontstaan bij botsingen van
kosmische stralen met atoomkernen in de atmosfeer boven de detector de telescoop bereiken.
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Om niet verblind te worden door deze muonen
kijkt een neutrinotelescoop naar beneden om zo
de hemel aan de andere kant van de aarde goed te
kunnen zien. Kosmische stralen zijn atoomkernen,
die −afkomstig uit de ruimte− de aarde continu
bestoken. Hoewel kosmische stralen al honderd
jaar geleden zijn ontdekt, weten we nog steeds niet
waar zij precies vandaan komen. Dit komt omdat
de atoomkernen door magneetvelden in de ruimte
worden afgebogen waardoor hun richtingen bij
aankomst op aarde willekeurige kanten op wijzen.
De vraag is dus nog steeds waar atoomkernen in de
ruimte versneld worden en hoe deze deeltjesversnellers werken.
De kwaliteit van de neutrinotelescoop wordt in
hoofdzaak bepaald door de effectieve massa en
de resolutie waarmee de richting van het neutrino achterhaald kan worden. De effectieve massa
correspondeert met het volume waarbinnen een
neutrino interactie een detecteerbaar signaal
oplevert. Dit hangt af van de energie van het
neutrino. Bij hoge energieën komt dit overeen
met het geometrisch volume van de detector. Hoe
hoger de energie van het inkomende neutrino, des
te meer gaan de sporen van de deeltjes in dezelfde
richting als die van het neutrino. De resolutie van
de telescoop wordt daarmee dus ook beter. Voor
neutrinoastronomie is de gebruikelijke energie van
de neutrino´s tussen TeV−PeV.
De hoekresolutie is bepalend voor de scherpte van
het beeld. Een neutrinobron in de ruimte wordt
in eerste instantie gezien als een verzameling van
richtingen van gereconstrueerde neutrinosporen
die geprojecteerd op een hemelkaart boven de
achtergrond uitsteken. Naast muonen ontstaan
namelijk ook neutrino’s bij botsingen van kosmische stralen op atoomkernen in de atmosfeer. Deze
neutrino’s komen dus overal vandaan. Hoe beter de
hoekresolutie, des te kleiner is deze achtergrond.
Met KM3NeT kan de richting met ongeveer 2 graden
nauwkeurigheid bepaald worden. Maar in het geval
dat een muon wordt geproduceerd bij de botsing
(een muon is een zwaarder elektron) is dit veel
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beter. Een muon wordt geproduceerd bij een botsing van een muon-neutrino met een atoomkern.
Het spoor van een muon kan wel kilometers langs
zijn. De richting van het muon en daarmee het
neutrino kan dan met een nauwkeurigheid van
0.1 graden bepaald worden.

Technologie
De kunst is nu om zo efficiënt mogelijk het schaarse
Cherenkov licht dat vrijkomt na een interactie van
een neutrino in het zeewater te detecteren. Hiertoe
wordt een groot driedimensionaal rooster van
camera’s op de bodem van de zee geplaatst. Op
grote diepte is de druk enorm (iedere 10 meter
neemt de druk met 1 bar toe). De camera’s moeten
daarom in een beschermende glazen bol geplaatst
worden. Het glas kan de druk weerstaan en is
bovendien transparant voor het Cherenkov licht.

Een geschikte camera is de fotobuis. Een fotobuis
heeft een lichtgevoelig oppervlak en een inwendige
versterker (versterkingsfactor = 106). Het Cherenkov
licht kan hiermee op kwantumniveau gedetecteerd
worden (één enkel foton wordt met een kans van
ongeveer 30% gedetecteerd) en met een tijdresolutie van ongeveer 1 ns (dt = 109 s). Het traditionele
ontwerp is gebaseerd op de idee om een zo groot
mogelijke fotobuis (diameter 8−10 inch) in een
glazen bol te plaatsten.
KM3NeT heeft een nieuw ontwerp bedacht waarbij
een aantal kleine fotobuizen in dezelfde glazen bol
wordt geplaatst. Er kunnen maar liefst 31 fotobuizen met een diameter van 3 inch in één glazen bol.
Het totale lichtgevoelige oppervlak is daarmee wel
drie keer zo groot. Dus men heeft drie keer zo weinig bollen nodig waardoor de neutrinotelescoop

Figuur 3: De KM3NeT camera. De KM3NeT neutrino telescoop omvat enkele duizenden camera’s die gerangschikt zijn in een drie dimensionaal rooster in de diepzee. Iedere camera bestaat uit een glazen bol
met daarin 31 fotobuizen (geel gekleurde schijven). De glazen bol weerstaat de druk van het zeewater en is
transparant voor het schaarse Cherenkov licht dat gedetecteerd moet worden om neutrino’s uit de kosmos
te kunnen zien.
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aanzienlijk goedkoper wordt. Met dit ontwerp kan
men ook gelijktijdige fotonen beter onderscheiden
omdat de fotonen in verschillende fotobuizen worden geregistreerd. Hierdoor wordt de kans op een
meetfout aanzienlijk verkleind. De fotobuizen in de
glazen bol kijken alle kanten op. Gecombineerd met
het zichtveld van iedere fotobuis levert dit een verdere verbetering op van de signaalruis verhouding.
In de glazen bol zit ook de elektronica voor de
digitalisatie van de analoge signalen van de fotobuizen, het tijdstempelen van de digitale signalen
en het verzenden van de data naar de kust. Iedere
glazen bol is met ns precisie gesynchroniseerd met
GPS via het White Rabbit protocol (WR). Eenmaal in
het water zouden de glazen bollen blijven drijven.
Voor KM3NeT worden daarom een aantal glazen
bollen (18 om precies te zijn) vastgemaakt aan twee
Dyneema® touwen, aan elke kant één touw.

Zo ontstaat een snoer dat kan worden opgerold op
een rond geraamte zoals een kluwen wol. Hoewel
de glazen bollen een diameter van 17 inch hebben
en het snoer wel zo’n 700 m lang kan zijn, heeft
dit geraamte een diameter van slechts 3 m. Dit
geraamte wordt dan met anker en al op de bodem
van de zee geplaatst. Na ontkoppeling door een
akoestische afstandsbediening of met behulp van
een robotonderzeeboot rolt het snoer door het
drijfvermogen van de glazen bollen van zelf uit.
Ondersteund door een extra boei bovenaan het
snoer, blijft het snoer dan verticaal op de bodem
van de zee staan.

Serendipiteit
Naast muonen ontstaan bij botsingen van kosmische stralen met atoomkernen in de atmosfeer ook
neutrino’s. Op hun weg door de aarde zijn ook deze
neutrino’s onderhevig aan neutrino oscillaties. Door
een subtiel samenspel tussen
i. de neutrino oscillaties;
ii. de (zwakke) wisselwerking tussen neutrino’s en
elektronen in de aardkern; en
iii. de massa’s van de neutrino’s,
hangt de netto verandering af van de volgorde van
de neutrino massa’s. De energie waarbij deze verandering afhangt van de volgorde van de neutrino
massa’s is rond de paar GeV (dus zo´n duizend tot
miljoen keer lager dan de energieën van de neutrino’s die voor astronomie worden ingezet). Door
de glazen bollen veel dichter bij elkaar te brengen
kan met dezelfde technologie ook de volgorde van
de neutrino massa’s bepaald worden.

Wat gaat KM3NeT zien?

Figuur 4: Het KM3NeT lanceerapparaat bestaat uit
een rond geraamte waaromheen het snoer met glazen bollen wordt gewikkeld. Door een akoestische
afstandsbediening of met behulp van een robotonderzeeboot wordt dit geraamte van het anker losgekoppeld waarna het snoer zichzelf naar boven toe
uitrolt. Het geraamte kan hierna worden opgevist
en hergebruikt voor de verankering van een volgend snoer.

132

Het doel is om neutrino’s afkomstig uit de kosmos
te meten en zo onze kennis over het heelal en wat
daarin gebeurt te vergroten. De ontdekking van een
neutrinobron kan ons dan eindelijk vertellen waar
de kosmische stralen vandaan komen.
Misschien zijn neutrino’s ook wel de sleutel tot
het raadsel van de donkere materie. Slechts een
kleine fractie van de massa in het heelal bestaat uit
gewone materie. Een grote hoeveelheid extra materie is nodig om onder andere de bewegingen van
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de sterren in grote spiraalvormige sterrenstelsels te
kunnen verklaren. Deze materie is onzichtbaar en
wordt daarom ook wel donkere materie genoemd.
Mogelijkerwijs bestaat deze materie uit een nieuw
soort deeltjes die lijken op neutrino’s en dus net zo
onzichtbaar zijn. Maar in tegenstelling tot neutrino’s
zijn deze hypothetische deeltjes heel zwaar (veel
zwaarder dan een atoomkern). Door hun grote
massa en de geringe wisselwerking met gewone
materie raken deze deeltjes gevangen in zware
hemellichamen. De zon kan zo maar een verzamelplek worden voor donkere materie. Een betere
schuilplaats voor donkere materie is haast ondenkbaar! Maar als de concentratie donkere materie
eenmaal groot genoeg is, zal de onvermijdelijke
annihilatie van de donkere materie optreden. De
neutrino’s die daarbij vrijkomen kunnen gemakkelijk ontsnappen uit de zon. Als deze neutrino’s1)
met KM3NeT gemeten worden, is niet alleen de
schuilplaats van de donkere materie ontdekt, de
donkere materie is dan niet langer donker.

Er is al weinig gewone materie te vinden in het
heelal, antimaterie blijkt er nog veel minder te zijn.
Om deze onbalans te kunnen verklaren, zoekt men
naar een wezenlijk verschil tussen materie en antimaterie (zogenaamd CP-schending). Met KM3NeT
kan de volgorde van de neutrino massa’s bepaald
worden. Dit is een eerste stap naar een meting van
een mogelijk verschil tussen neutrino’s en antineutrino’s. Een wezenlijk verschil tussen neutrino’s
en anti-neutrino’s zou uiteindelijk de onbalans tussen materie en antimaterie in het heelal kunnen
verklaren.

Een gedeelte van deze tekst is eerder verschenen
in het tijdschrift Eureka! van de Universiteit Leiden
in samenwerking met de studievereniging De
Leidsche Flesch, Jaargang 6 (April 2009), nr 25.

1) De energie van de neutrino’s die vrijkomen bij de
kernfusiereacties is rond de MeV en de energie
van de neutrino’s die vrijkomen bij de annihilatie
van donkere materie tussen de 10−1000 GeV.

Figuur 5: Afbeelding van hoogenergetische fotonen (TeV) afkomstig van het overblijfsel van de Supernova
RXJ1713 (links) en de gevoeligheid van de KM3NeT neutrino telescoop om neutrino’s uit dezelfde bron te
kunnen zien (rechts). Met de verwachtte detectie van neutrino’s kan deze bron geïdentificeerd worden als
één van de langgezochte kosmische deeltjesversnellers.

133

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.15 Neutrino's vissen in het donker

Bibliografie
km3net: http://www.km3net.org [Online].
loi: http://arxiv.org/abs/1601.07459 [Online].
WR: http://www.ohwr.org/projects/white-rabbit
[Online].

---

134

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 94

1.16 Plotselinge wereldwijde epidemieën:
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Nagekomen manuscript
–– Prof. De Jong heeft dit jaar zijn lezing alsnog
uitgewerkt tot bijgaand artikel. Wij zijn hem
daarvoor bijzonder erkentelijk.
–– Lezing gehouden in het vorige seizoen voor de
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 20 april 2015.
De lezing was onderdeel van een extra lezingenavond, zie ook jaarboek no. 93, pagina 131
e.v.
–– Van deze lezing is helaas geen video opname
beschikbaar.

Samenvatting van de lezing:
Er bestaat een vrijwel voortdurende dreiging van
epidemieën door de opkomst en verspreiding van
nieuwe ziekteverwekkers, zoals de SARS en MERS
coronavirussen, vogel- en varkensgriepvirussen,
en het ebola virus. De meeste van deze dreigingen
zijn direct afkomstig uit het dierenrijk. Een goede
samenwerking tussen veterinaire en humane sectoren (het ‘One Health’ principe) is essentieel om
wereldwijde epidemieën te voorkomen. Voorts is
tijdens recente epidemieën gebleken dat klinische
research tijdens een epidemie zeer moeizaam en
laat op gang komt. waardoor belangrijke mogelijkheden gemist worden om preventie en behandeling te optimaliseren. In de voordracht werd een
aantal nieuwe Europese en internationale onderzoeksinitiatieven besproken die erop gericht zijn
om ons beter te bewapenen tegen wereldwijde
epidemieën.

De continue dreiging van nieuwe epidemieën
De wereld wordt regelmatig geconfronteerd met
de plotselinge opkomst van voor de mens nieuwe
ziekteverwekkers, in de meeste gevallen virussen. Meestal vinden dergelijke ‘nieuwe’ virussen
hun oorsprong in het dierenrijk en zijn menselijke
infecties dus in eerste instantie het gevolg van overdracht van dier op mens, zg ‘zoönotische’ infecties.
Bekende voorbeelden gedurende het afgelopen
decennium zijn de SARS- en MERS coronavirussen,
de H5N1 en H9N2 vogelgriepvirussen, het H1N1
‘varkensgriep’ virus dat in 2009 een pandemie veroorzaakte, het Ebolavirus dat in westelijk Afrika in
de afgelopen jaren zo’n grote crisis veroorzaakte
en het Zikavirus dat momenteel wereldwijd de
gemoederen beheerst (tabel 1). Het risico op het
verschijnen van nieuwe zoönotische ziekteverwekkers neemt toe en zal dat waarschijnlijk blijven
doen door wereldwijde ontwikkelingen zoals toenemende globalisering, migratie en urbanisatie,
klimaatveranderingen, intensivering van veeteelt
en ecologische veranderingen ten gevolge van
bijvoorbeeld ontbossing.
Indien een nieuwe ziekteverwekker, waartegen
geen of weinig immuniteit bestaat in de menselijke
populatie, ook nog eens gemakkelijk overdraagbaar
wordt tussen mensen, dan kan deze zich zeer snel
over de wereld verspreiden dankzij de enorme
mobiliteit van mensen in de huidige wereld waarin
wij leven. Dit scenario is de reden van zorgen over
de eerder genoemde vogelgriepvirussen en het
MERS coronavirus die in verschillende delen van
de wereld al jaren circuleren in dierlijke reservoirs
en aanleiding geven tot sporadische zoönotische
infecties (H5N1 vogelgriep) of beperkte, lokale epidemieën (H7N9 vogelgriep, MERS coronavirus) bij
mensen: als deze dierlijke virussen eigenschappen
verwerven waardoor efficiëntere overdracht tussen
mensen mogelijk is, dan zal snel een wereldwijde
epidemie kunnen ontstaan omdat deze pathogenen ook nog eens via de lucht overdraagbaar zijn.
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Behalve het feit dat eerdergenoemde virussen allen
hun oorsprong vinden in het dierenrijk, hebben
ze ook gemeen dat ze meestal voor het eerst
opduiken en zich verspreiden in lage- of middeninkomenslanden, waar de mogelijkheden tot vroege
herkenning en bestrijding van onbekende ziekten
en ziekteverwekkers beperkt zijn door beperkte
kennis, infrastructuur en middelen (tabel 1). Deze
observatie is een aantal jaren geleden treffend
over het voetlicht gebracht in een artikel in het
wetenschappelijk tijdschrift Nature [1]. In dit
artikel werden op basis van socio-economische,
klimatologische en ecologische kenmerken, ‘hotspots’ voorspeld met een verhoogd risico voor
het verschijnen van nieuwe infectieziekten. Deze
hotspots komen inderdaad grotendeels overeen
met de economisch minder ontwikkelde gebieden waar eerder genoemde zoönotische virussen
voor het eerste verschenen en zich verspreidden.
Verder merkten de auteurs van dit artikel een grote
tegenstrijdigheid op, namelijk dat verreweg de
meeste rapportages van nieuw verschijnende ziekteverwekkers in de wetenschappelijke literatuur
gedurende de afgelopen decennia niet uit deze
hotspots kwamen, maar uit welvarende landen
die wél de infrastructuur en middelen hadden tot
vroege herkenning, gevolgd door relevant wetenschappelijk onderzoek. Een belangrijke conclusie
van dit artikel was dan ook dat “global resources to
counter disease emergence are poorly allocated, with
the majority of the scientific and surveillance efforts

focused on countries from where the next important
EID is least likely to originate”. Globale investeringen
en inspanningen ter verbetering van de publieke,
humane en veterinaire gezondheidszorg en ter
verhoging van de capaciteit voor wetenschappelijk
onderzoek in deze gebieden, zodat beginnende
epidemieën in de kiem gesmoord kunnen worden
bij de bron, zullen uiteindelijk de beste garantie vormen om wereldwijde epidemieën te voorkomen en
te bestrijden. De uitdagingen om dit te bereiken zijn
echter uiteraard groot waardoor de huidige realiteit
is dat de meeste inspanningen ter ‘bewapening’ van
wereldwijde epidemieën zich nog steeds afspelen
in welvarende gebieden, conform de conclusie van
eerder genoemd Nature artikel.

Bewapening tegen epidemieën door
onderzoek
Een eerste belangrijke pijler van onderzoek om
grote epidemieën te voorkomen of de wereldwijde
impact van epidemieën zo veel mogelijk te beperken richt zich op predictie: de mogelijkheid om, met
behulp van bijvoorbeeld experimenteel onderzoek
en mathematische modellering, het verschijnen van
nieuwe ziekteverwekkers te voorspellen. Dit onderzoek richt zich op een beter begrip hoe en waarom
dierlijke virussen en bacteriën de overstap naar de
mens kunnen maken en hoe deze zich vervolgens
in de menselijke populatie kunnen verspreiden.
Een bekend voorbeeld is het onderzoek van Ron
Fouchier (Erasmus Medisch Centrum) waarin hij

Virus

Jaar van
verschijnen

Plaats van verschijnen

Dierlijke bron
(voor humane infecties)

SARS coronavirus

2003

Azië

civetkat

H5N1 influenzavirus

2004

Azië

kip, eend

H1N1 influenzavirus

2009

Midden-Amerika

varken

MERS coronavirus

2012

Midden-Oosten

dromedaris, kameel

H7N9 influenzavirus

2013

Azië

kip, eend

Ebolavirus

2014

Afrika

vleermuis, aap

Zikavirus

2015

Zuid-Amerika

aap*

*overdracht door muskieten van mens op mens
Tabel 1: Zoönotische virusdreigingen gedurende laatste decennium.
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door middel van experimenteel onderzoek bij fretten, als model voor de mens, vaststelde welke
veranderingen het H5N1 vogelgriepvirus minimaal
nodig heeft om overdraagbaar te worden via de
lucht [2]1). Dit onderzoek heeft veel stof doen
opwaaien omdat overheidsinstanties zich zorgen
maakten dat resultaten van deze experimenten een
recept voor een gevaarlijk virus zou kunnen bieden
aan kwaadwillende bioterroristen. De uitvoering en
publicatie van dergelijk onderzoek is echter zeer
belangrijk omdat hiermee een inschatting gemaakt
kan worden over het risico van aanpassing van
dit virus aan de mens in de natuur. Daarnaast kan
dit risico door middel van specifieke surveillance
van deze veranderingen gemonitord worden en
kan bovendien onderzocht worden of antivirale
geneesmiddelen en vaccins effectief zijn tegen een
dergelijk veranderd, mogelijk ‘pandemisch’ virus.
Een tweede belangrijke pijler van onderzoek is surveillance met als doel om beginnende epidemieën
vroegtijdig te kunnen herkennen en te vervolgen.
Dergelijke surveillance kan zich richten op zowel
symptomen en ziektebeelden als op specifieke
ziekteverwekkers. Een voorbeeld is de griepsurveillance, uitgevoerd door het Nederlandse NIVEL
(Nederlands instituut voor onderzoek van de
gezondheidszorg), waarbij het aantal patiënten met
griepachtige symptomen bij huisartsen gevolgd
wordt om de jaarlijkse griepactiviteit te meten,
maar ook de veroorzakende griepvirussen in meer
detail onderzocht worden om te kijken welke varianten er circuleren en of deze nog gevoelig zijn
voor bestaande vaccins en antivirale middelen.
Surveillance van infectieuze ziektebeelden in en
buiten ziekenhuizen kan helpen om ongebruikelijke verheffingen van infectieziekten vroegtijdig
te herkennen en te onderzoeken. Een belangrijk
recent voorbeeld is de Ebola epidemie in westelijk
Afrika die pas laat herkend werd, waardoor de
bestrijding pas op gang kwam toen uitgebreide
verspreiding al een feit was: een surveillance
1) Prof. Fouchier sprak over dit onderwerp voor
Diligentia in seizoen 2012-2013. Zie het artikel in
het betreffende jaarboek.

systeem had lokale toenames van patiënten met
onbegrepen ernstige diarree misschien eerder
herkend. Om een ‘onbegrepen’ infectieziekte te
herkennen, is diagnostische capaciteit uiteraard
essentieel ter uitsluiting van gebruikelijke, voor de
hand liggende ziekteverwekkers. Met behulp van
gevoelige, nieuwe laboratorium technieken is het
tegenwoordig mogelijk om vervolgens in korte tijd
eventuele onbekende, nieuwe ziekteverwekkers te
identificeren. Een voorbeeld: het MERS coronavirus
werd ontdekt dankzij de oplettendheid van een
Egyptische arts in Saoedi-Arabië, die opvallend
veel patiënten met luchtweginfecties zag, waarvoor
ondanks uitgebreide diagnostiek geen verwekker
kon worden gevonden. Hij besloot toen een patiënten monster naar het Erasmus Medisch Centrum
te sturen, waarin het nieuwe MERS coronavirus
werd gevonden met behulp van moderne genetische ‘sequencing’ technieken [3]. Deze nieuwe
technieken hebben het mogelijk gemaakt om
tegenwoordig zeer snel nieuwe ziekteverwekkers te
karakteriseren en de evolutie en verspreiding te vervolgen. Een recent gestart groot Europees project,
het COllaborative Management Platform for detection
and Analyses of (Re-) emerging and foodborne outbreaks in Europe (COMPARE; www.compare-europe.
eu), stelt zich tot doel om met behulp van deze
technieken wereldwijd het opkomen en de verspreiding van nieuwe en oude ziekteverwekkers vroeg
te herkennen, om tijdig maatregelen tegen verdere
verspreiding te kunnen nemen.
De derde pijler van essentieel onderzoek ter beteugeling van de impact van plotselinge epidemieën
is het klinisch, patiëntgericht onderzoek, variërend
van observationeel onderzoek om de nieuw verschijnende infectieziekte beter te begrijpen, tot
klinische studies naar interventies, om deze beter
te voorkomen of te behandelen. Initiële nauwkeurige en systematische observaties zijn bijvoorbeeld
nodig om te begrijpen wat het beloop van de
ziekte is, wat het spectrum van de symptomen
en de ziekte-ernst is, wie er een verhoogd risico
op een ernstig beloop hebben, hoe lang de ziekteverwekker uitgescheiden wordt tijdens en na
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de ziekte en in welke lichaamsmaterialen, en hoe
de ziekteverwekker precies de ziekte veroorzaakt.
Idealiter worden ook snel studies gestart om de
effectiviteit van bestaande of nieuw ontwikkelde
methoden en middelen ter preventie of behandeling te onderzoeken, om uiteindelijk de impact
van een nieuwe ziekteverwekker op de individuele
persoon en de impact van een epidemie op de
bevolking en maatschappij te beperken.

De uitdagingen van klinisch onderzoek
tijdens epidemieën
Ondanks het belang van patiëntgericht onderzoek
is in recente, grote epidemieën duidelijk geworden
dat klinisch onderzoek meestal veel te laat op gang
komt en bovendien vaak erg gefragmenteerd is.
Hierdoor worden kansen gemist om goed inzicht te
krijgen in optimale ondersteunende en medicamenteuze behandeling van infecties met de (nieuwe)
ziekteverwekker, ook als deze na de epidemie blijft
circuleren. Een voorbeeld is de grieppandemie in
2009: ondanks het grote aantal patiënten met griep
gedurende deze wereldwijde epidemie weten we
eigenlijk nog steeds niet hoe we griep het best kunnen behandelen, wie er behandeld zouden moeten
worden en waarmee, en bestaan er nog steeds
controversen over nut en noodzaak van antivirale
behandeling. Dit had voorkomen kunnen worden
als klinisch onderzoek wereldwijd snel en doeltreffend geïnitieerd zou zijn.
Er zijn vele redenen waarom een implementatie
van klinisch onderzoek tijdens epidemieën zo lastig
is. Kenmerken van een epidemie zijn dat deze
meestal onverwacht en snel verschijnen en meestal
van een beperkte duur zijn. Het is dus belangrijk
om klaar te staan en snel te handelen. De realiteit
is echter dat onderzoeksvoorstellen meestal nog
geschreven moeten worden en worden goedgekeurd door medisch-ethische commissies, dat de
logistiek omtrent de uitvoering van het onderzoek
georganiseerd moet worden en dat de financiering
van het onderzoek geborgd moet zijn. In een evaluatie van onderzoek op het gebied van kanker in
het Verenigd Koninkrijk bleek dat het proces van
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ontwikkeling van een onderzoeksvoorstel tot de
uiteindelijke start van het onderzoek gemiddeld
maar liefst 621 dagen duurt [4]. Het moge duidelijk
zijn dat een dergelijke lange duur enig relevant
klinisch onderzoek in antwoord op een plotselinge
en kortdurende epidemie onmogelijk maakt. Een
belangrijke vertragende factor is bijvoorbeeld het
feit dat de toetsing van onderzoeksvoorstellen door
medisch-ethische commissies vaak lang duurt en
dat bovendien deze toetsing in de meeste landen
ook nog eens door elk deelnemend ziekenhuis
afzonderlijk moet worden gedaan. De mogelijkheid
van versnelde ‘fast-track’ procedures door lokale
commissies of centrale toetsing door nationale,
ethische commissies in een noodsituatie, zoals een
ernstige epidemie, zouden oplossingen hiervoor
kunnen zijn. Een andere aantrekkelijke en pragmatische oplossing is om vooraf, in afwezigheid van
een epidemie, generieke onderzoeksvoorstellen
te ontwikkelen voor bijvoorbeeld observationeel
onderzoek in geval van verspreiding van een nieuw
luchtweg pathogeen en dit voorstel ook vooraf
te laten toetsen door ethische commissies. Een
dergelijke aanpak maakt het mogelijk om de eerste
patiënten tijdens een epidemie meteen te vragen
aan het onderzoek deel te nemen en is vanuit
wetenschappelijk oogpunt haalbaar, omdat benodigde patiënten gegevens en verzamelde monsters
om eerste inzichten te verkrijgen in een nieuwe
infectieziekte, grotendeels onafhankelijk zijn van
het type ziekteverwekker.
Een andere grote uitdaging van patiëntgericht
onderzoek tijdens een epidemie is dat artsen en
verpleegkundigen het tijdens grote epidemieën erg
druk hebben vanwege het grote aantal patiënten,
waardoor er weinig tijd is voor extra handelingen en
activiteiten ten behoeve van het onderzoek, zoals
het informeren over de studie aan de patiënt en
het vragen om schriftelijke toestemming (de ‘informed consent’ procedure) en de verzameling van
extra gegevens en patiënten monsters. Omdat de
zorg van patiënten uiteraard grote prioriteit moet
krijgen boven het onderzoek, betekent dit, dat het
rekruteren van voldoende onderzoeksdeelnemers
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tijdens een epidemie vaak moeizaam verloopt.
Waarborging van extra ondersteuning voor onderzoek en het zoveel mogelijk stroomlijnen van
klinische zorg en klinisch onderzoek zijn belangrijke
componenten om patiëntgericht wetenschappelijk
onderzoek tijdens epidemieën te faciliteren.

fragmentatie van klinisch onderzoek tegen te gaan,
door ervoor te zorgen dat tijdens een epidemie
door verschillende onderzoekers in verschillende
delen van de wereld dezelfde soorten gegevens
verzameld worden, zodat deze gebundeld of vergeleken kunnen worden.

Klinisch onderzoek tijdens epidemieën
vereist een nieuw paradigma

In verschillende landen is het protocol voor MERS
coronavirus vooraf getoetst door medisch-ethische
commissies in afwachting van een eventuele epidemie, conform eerder genoemde strategie om beter
voorbereid te zijn.

Om de barrières, die tijdig klinisch onderzoek tijdens een epidemie in de weg staan, het hoofd te
bieden en klaar te staan voor een snelle respons,
zijn op vele fronten veranderingen nodig van
huidige benaderingen. Huidige, ethische en logistieke barrières dienen te worden geïdentificeerd
en opgelost, wereldwijde onderzoeksactiviteiten
tijdens epidemieën dienen te worden geharmoniseerd door betere nationale en internationale
samenwerking en afstemming, onderzoeksvoorstellen en gegevens dienen makkelijker en sneller
te worden gedeeld en mechanismen voor snelle
financiering van relevant epidemisch onderzoek
dienen te worden ontwikkeld.
In de afgelopen jaren zijn diverse grote internationale initiatieven ondernomen om deze ambities
te bewerkstelligen. Een eerste, belangrijke aanzet is in 2011 gegeven door de lancering van het
International Severe Acute Respiratory and Emerging
Infection Consortium (ISARIC; www.isaric.org), een
federatie van netwerken van onderzoekers en
klinische onderzoeksinstellingen, verspreid over
de wereld, die zich bezig houden met klinisch
wetenschappelijk onderzoek op het gebied van
infectieziekten. Een belangrijke doelstelling van
ISARIC is om onderzoeksinitiatieven tijdens epidemieën te stroomlijnen, door harmonisatie van
onderzoeksprotocollen voor observationele studies en formulieren voor gegevensverzameling.
Dergelijke protocollen en formulieren zijn in de
afgelopen jaren ontworpen ten behoeve van
verschillende uitbraken, waaronder Ebola, MERS
coronavirus en Zika virus, en zijn in verschillende talen vrijelijk beschikbaar via het internet.
Een belangrijk doel van deze activiteiten is om

Een tweede belangrijk initiatief is een groot, door
de Europese Unie gefinancierd project, het Platform
for European Preparedness against (Re-)emerging
Epidemics (PREPARE; www.prepare-europe.eu).
PREPARE is in 2014 gestart met als missie om een
Europese infrastructuur voor klinisch wetenschappelijk onderzoek tot stand te brengen, dat in staat is
tot een zeer snelle onderzoeksrespons tijdens epidemieën. Zo kan snel bewijs geleverd worden voor
optimale klinische zorg. De kern van PREPARE wordt
gevormd door grote klinische netwerken in meer
dan 35 Europese landen, die zich uitstrekken van
huisartsenzorg (eerstelijnszorg) tot ziekenhuizen
en intensive care afdelingen (tweede- en derdelijnszorg). Dit maakt het mogelijk om onderzoek
te doen binnen het gehele spectrum van ziekte
ernst – van milde tot zeer ernstige infecties – en
ook interventies te onderzoeken op elk niveau
van de gezondheidszorg. PREPARE is internationaal
ingebed via ISARIC, zodat activiteiten elders in
de wereld zoveel mogelijk geharmoniseerd kunnen worden. De activiteiten van PREPARE strekken
zich uit van onderzoek naar de ethische, logistieke
en culturele barrières voor epidemisch onderzoek
in Europese landen tot experimenteel en klinisch
onderzoek naar infectieziekten met een epidemisch
potentieel, zoals griep en andere luchtweginfecties.
Een filosofie van PREPARE is dat paraatheid voor het
doen van klinisch onderzoek tijdens epidemieën,
zonder daadwerkelijke onderzoeksactiviteiten of
onderzoekservaring in de zorgnetwerken, slechts
een papieren werkelijkheid is. Om deze reden
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vinden binnen PREPARE in verschillende Europese
landen een aantal observationele studies plaats
– onder meer naar luchtweginfecties bij kinderen
en volwassenen – alsmede innovatieve interventiestudies, gericht op zowel milde luchtweginfecties in
de eerste lijn als op ernstige infecties op Intensive
Care afdelingen. Naast belangrijke inzichten die
deze studies opleveren over de epidemiologie en
behandeling van relevante infectieziekten, worden op deze manier de klinische netwerken ook
klaargestoomd voor een snelle en flexibele respons
tijdens een epidemie. PREPARE heeft inmiddels een
inspiratie gevormd voor vergelijkbare initiatieven
elders in de wereld, bijvoorbeeld in Australië waar
men momenteel bezig is een ‘PREPARE Australia’ te
ontwikkelen.

Conclusie
Klinisch wetenschappelijk onderzoek is essentieel
om de impact van een epidemie op de volksgezondheid te beperken, maar de uitdagingen voor
de implementatie van een snelle en relevante respons zijn groot. In de afgelopen jaren zijn diverse
grote en veelbelovende initiatieven ondernomen
om deze uitdagingen te beteugelen. Wereldwijde
uitbreiding van dergelijke initiatieven, met name
naar gebieden met beperkte infrastructuur en
middelen, waar het risico op nieuw verschijnende
ziekteverwekkers wellicht het grootst is, vormt de
grote uitdaging voor de komende decennia.

Referenties
Een derde belangrijk initiatief, de Global Research
Collaboration for Infectious Disease Preparedness
(GloPID-R; www.glopid-r.org), is gericht op
de stroomlijning van (snelle) financiering van
onderzoek tijdens epidemieën. Het gebruikelijke
proces van competitieve onderzoeksfinanciering
- bestaande uit de ontwikkeling van een uitnodiging voor onderzoeksaanvragen door de financier,
de ontwikkeling van een onderzoeksvoorstel, de
evaluatie van onderzoeksvoorstellen en de uiteindelijke contractonderhandelingen in geval van een
succesvolle aanvraag - neemt gemakkelijk meer
dan een jaar in beslag. GloPID-R is een consortium
van publieke, nationale en internationale onderzoeksfinanciers, geïnstigeerd door de Europese
Commissie, dat zich tot doel stelt om dit proces te
stroomlijnen en te bespoedigen in het kader van
plotselinge infectieziekten dreigingen.
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2.1 Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'
Activiteiten van de vereniging
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
‘Diligentia’ stelt zich ten doel bekendheid te geven
aan recente ontwikkelingen van de natuurwetenschappen in brede zin, dus in de disciplines
natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde,
geologie, biologie en geneeskunde. Daartoe organiseert de vereniging in de periode september tot
april minstens 12 reguliere en 3 bijzondere lezingen, te weten de 'Kennismakingslezing', de 'Jong
Diligentia lezing' en de 'Nobelprijs verklaard lezing'.
Het niveau van de lezingen is hoog, maar goed te
volgen voor toehoorders buiten het vakgebied.
De eerste bijeenkomst van het seizoen is gewijd
aan de Kennismakingslezing, die gratis toegankelijk
is. De laatste lezing in april gaat over één van de
Nobelprijzen, die in het voorafgaand najaar zijn
uitgereikt.
Jaarlijks wordt een excursie georganiseerd naar een
bedrijf of instelling, met activiteiten op één van de
interessegebieden van de vereniging.

Leerlingen van middelbare scholen worden gestimuleerd om de lezingen bij te wonen. Voor hen in
het bijzonder is de jaarlijkse Jong Diligentia lezing
bedoeld. Zeven Haagse middelbare scholen hebben
een collectief lidmaatschap. Deze lidmaatschappen
houden in dat scholieren van deze scholen individueel of in groepsverband de lezingen kunnen
bezoeken. Leraren op de deelnemende scholen
bevorderen het bijwonen van lezingen door deze
op te nemen in het lesprogramma. Diligentia levert
zo een bijdrage aan het vergroten van de belangstelling voor bètavakken bij scholieren.
Aan elk van de 7 scholen die lid zijn, stelt de
Maatschappij een Diligentiaprijs voor scholieren
beschikbaar, bestemd voor de leerling die in het
examenjaar een uitmuntende prestatie heeft geleverd in één van de exacte vakken. De prijs bestaat
uit een boek met certificaat en geeft het recht
om vijf jaar de lezingen bij te wonen. De school
selecteert de prijswinnaar.

Historie
Leden krijgen het jaarboek ‘Natuurkundige
Voordrachten’, Nieuwe Reeks, waarin de lezingen
uit het voorafgaande seizoen zijn opgenomen.
Het jaarprogramma, met de samenvattingen van de
lezingen, wordt voor het begin van het seizoen aan
de leden gestuurd en staat op de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
Daar staat ook alle verenigingsinformatie.
Sinds 1872 zijn Diligentia lezingen schriftelijk vastgelegd. Een overzicht van de ruim 1600 artikelen
is online beschikbaar. Hierin kan snel een bepaalde
spreker of titel gevonden worden. Veel artikelen uit
de nieuwe reeks jaarboeken, die in 1922 is gestart,
zijn digitaal beschikbaar.
Sinds najaar 2014 worden video-opnamen van de
lezingen gemaakt, die op de website zijn te vinden.
Grote delen van de website zijn publiek toegankelijk, maar sommige informatie is beperkt tot de
leden.

Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke wijsbegeerte’ werd in 1793 in Den Haag
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden

Figuur 1: In 1804 is het huidige Diligentia theater
in bezit van de vereniging gekomen. Het Diligentia
embleem prijkt nog steeds op de gevel.
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op de hoogte te brengen van de vorderingen van
de natuurwetenschappen, door voordrachten
en demonstraties met instrumenten. In de loop
der jaren legde de Maatschappij een verzameling
natuurwetenschappelijke instrumenten aan, die nu
in bruikleen is ondergebracht in het Museon. Een
selectie van deze instrumenten wordt tentoongesteld in twee vitrines in de bovenfoyer van het
theater Diligentia. Deze collectie wisselt jaarlijks.
De oorspronkelijke naam uit 1793 werd in 1805
veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en
Letterkunde’ en in 1859 gewijzigd in ‘Maatschappij
voor Natuurkunde’. Sinds 1953 mag de vereniging
zich Koninklijk noemen.
De eerste jaren vergaderde het gezelschap bij de
voorzitter aan huis, daarna enige tijd in de zalen van
de Nieuwe Doelen, waar nu 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 ene stallinge en
koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 1561
te kopen. In de loop van de tijd vonden er vele
verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige
grote zaal ontstond. In 1985 droeg de Maatschappij

Figuur 2: Eén van de vele instrumenten uit de collectie van Diligentia is deze microscoop. Nadere gegevens ontbreken.
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de exploitatie van het gebouw, wat betreft de
organisatie van muziek, kleinkunst en andere
uitvoeringen, over aan de Stichting Kunstkring
Diligentia. In 2002 gingen het gebouw Diligentia en
de grond voor een symbolisch bedrag in eigendom
over naar de gemeente 's-Gravenhage en werd
door de gemeente begonnen met een totale en
uiterst noodzakelijke renovatie (gereed in 2004).
De Maatschappij kan dankzij deze samenwerking
met de gemeente haar lezingen onder gunstige
voorwaarden blijven houden in het theater.
Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’ van de
vereniging, omgeven door een krans van klimop- en
laurierbladeren, is nog steeds aanwezig op de vooren achtergevel van het gebouw. Het theater is een
cultureel erfgoed, o.a. de zaal en de gevel staan als
monument geregistreerd.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar en geeft twee
personen recht op toegang tot de lezingen; het bijwonen van een lezing door niet-leden kost € 5,- per
avond. Scholieren en studenten kunnen voor € 7,50
per jaar lid worden.

---

Figuur 3: Vitrines voor het tentoonstellen van instrumenten uit de collectie in het theater Diligentia.
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2.2 Jaarverslag over het seizoen 2015-2016
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
‘Diligentia’ heeft een bloeiend verenigingsjaar
achter de rug. De hoofdactiviteit tussen 1 juli
2015 en 30 juni 2016 betrof een succesvolle reeks
wetenschappelijke lezingen. Daarnaast heeft het
bestuur ingezet op brede aandacht en interesse
voor de wetenschap van hoge kwaliteit die bij de
Maatschappij over het voetlicht gebracht wordt.
Dit geschiedt bijvoorbeeld via het scholierenprogramma, de website en P.R.

wetenschappelijke aspecten van hun onderwerp
op enthousiaste wijze aan 200-300 toehoorders te
presenteren en maakten steeds de actualiteit en
relevantie duidelijk. Van de meeste lezingen vindt
u verslagen en/of achtergrondinformatie in het
jaarboek. Het bestuur is verheugd dat ook dit jaar
sprekers de moeite hebben genomen om naast het
verzorgen van een lezing een schriftelijke bijdrage
te leveren.

Excursie
Lezingen
Het afgelopen verenigingsjaar telde 15 lezingen. Het
seizoen begon ook dit jaar weer met de openbare
'Kennismakingslezing', deze keer getiteld ‘Moderne
aardobservatie voor het bewaken van ecosystemen’
door prof. Steven de Jong. Spectaculair waren de
beelden van drones, die hij toepast in de Himalaya
bij het bestuderen van het afsmelten van gletsjers
als gevolg van klimaatverandering.
De 'Jong Diligentia Lezing' voor middelbare scholieren werd gegeven door prof. Paul Groot, die
sprak over ‘Zwaartekrachtgolven’. Hij behandelde
de achtergrond van dit fenomeen en de modernste
methoden om zwaartekrachtgolven te meten. Hij
deed de voorspelling dat het niet lang meer zou
duren voordat dit daadwerkelijk zou gebeuren.
Inderdaad werd de vondst van zwaartekrachtgolven
vijf maanden later, in februari 2016, wereldnieuws.
Voor de jaarlijkse ‘Nobelprijs verklaard’ lezing koos
het bestuur voor de Nobelprijs voor de natuurkunde 2015, die was toegekend voor de ontdekking
van de massa van neutrino’s. Prof. Maarten de
Jong behandelde het onderzoek hiernaar, maar ook
het hedendaagse onderzoek, waarbij met behulp
van de detectie van verschillende types neutrino’s
uiteenlopende verschijnselen in het heelal worden
bestudeerd.
De kwaliteit van de lezingen was dit jaar buitengewoon hoog. Alle sprekers slaagden erin om de

De jaarlijkse excursie ging op 24 november 2015
naar Museum Boerhaave in Leiden. De directeur,
Dirk van Delft (tevens lid van Diligentia), ontving de
deelnemers met een inleiding. Naar aanleiding van
de 100ste verjaardag van de relativiteitstheorie van
Einstein werd de tentoonstelling ‘Einstein & Friends’
bezocht. Daarna volgde de publieke onthulling van
Einstein’s veldvergelijking op de buitenmuur van
het museum, die onder een grote paraplu werd
verricht door prof. Robbert Dijkgraaf. Tot slot hield
Dijkgraaf de lezing ‘Einstein en Relativiteit’ in een
tot de nok toe gevulde Leidse Schouwburg. Het
was bijzonder dat de excursie van de Maatschappij
onderdeel was van deze historische viering.

Ledenbestand

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone leden en schoollidmaatschappen, 1986-2016.
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2.2 Jaarverslag over het seizoen 2015-2016

Het ledenaantal is over de afgelopen jaren bezien
licht stijgende. Tijdens het seizoen werden 40
nieuwe leden genoteerd. Er waren 25 opzeggingen.
Aan het einde van het seizoen waren er 500 leden
en 7 collectieve schoollidmaatschappen van middelbare scholen in Den Haag. Meer informatie over
lidmaatschappen en contributie is te vinden op
pagina 141 e.v. van het jaarboek.

dit verenigingsjaar actief geworden op Twitter. Het
account is Diligentia_1793. U kunt dit bereiken via
de link twitter.com/diligentia_1793 of door rechtstreeks naar onze website te gaan en daar voor
twitter te kiezen. Dan krijgt u een beeld van de
'tweets' die we zoal versturen. Door u aan te melden
bij twitter kunt u de berichten direct ontvangen
op bijvoorbeeld uw smartphone - en u zou ze zelfs
kunnen 're-tweeten' of kunnen mee 'tweeten'.

Diligentiaprijs voor scholieren
Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor een scholier met
uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitgereikt
op elk van de zeven Haagse scholen die lid zijn van
Diligentia. Foto’s met namen van de prijswinnaars,
staan op bladzijde 147 van het jaarboek.

Algemene ledenvergadering

Sinds najaar 2014 worden video opnames gemaakt
van de lezingen en online gezet. Hierdoor kunnen
onze leden en andere belangstellenden de lezingen
ook thuis (nogmaals) bekijken. Het aantal integraal
beschikbare opnames is nu 28, waarvan 18 openbaar toegankelijk. De overige 10 zijn alleen door
leden te bekijken.

De algemene ledenvergadering werd op 30 november 2015 gehouden. De financiële situatie van
de vereniging is gezond, het gevoerde financiële
beleid werd goedgekeurd door de kascommissie.
De contributie behoefde geen aanpassing.

Bestuur
Het bestuur bestond vrijwel het hele verenigingsjaar
uit 8 personen: Peter Sterk (voorzitter), Marie-José
Blankwater, Anton Kalff, Joost Vogtländer, Hette
Weijma (tot 1 mei 2016), Peter Hoogeboom, Jan
Andringa en Koen Kuijken. Het bestuur is verheugd dat Margriet van der Heijden, vanuit haar
achtergrond als fysicus en wetenschapsjournalist,
adviseur van het bestuur is geworden.
Het bestuur kwam dit seizoen vier maal in
vergadering bijeen, inclusief de belangrijke
groslijstvergadering in januari, waarin het lezingenprogramma voor het nieuwe seizoen werd
samengesteld.

Gezicht naar buiten: website en twitter
account
De website www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
functioneert uitstekend als het gezicht van de vereniging naar buiten. Het bestuur zorgt voortdurend
voor actualisering ervan. Bovendien is Diligentia
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Figuur 2: schermweergave van het twitter account
op de Diligentia website.
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De collectie van online beschikbare lezingen uit
oudere jaarboeken is wederom uitgebreid. Aan het
einde van het verenigingsjaar stonden alle lezingen
sinds 1964 online, in totaal 630 stuks van de 1636
artikelen die de vereniging schriftelijk beschikbaar
heeft.

Uitgave ‘Nobel Werk’
Het bestuur van de Maatschappij heeft dringend
behoefte aan een nieuw sprekersgeschenk. De
afgelopen jaren ontvingen sprekers als dank voor
hun inspanning het boek '200 jaar Diligentia'. De
voorraad hiervan is nu echter nagenoeg uitgeput.
Najaar 2016 krijgt de Maatschappij beschikking over
een nieuw boek, getiteld ‘Nobel Werk’.
Het boek is geschreven en samengesteld door
bestuursleden Peter Hoogeboom en Hette Weijma.
Deze rijk geïllustreerde uitgave van 152 pagina’s
behandelt de Nederlandse Nobelprijzen en bevat
bijdragen van de Nobelprijswinnaars die als spreker
bij Diligentia waren en van sprekers die het belang
van de prijzen uitgelegd hebben (in 'Nobelprijs
verklaard' lezingen). Het boek zal worden gebruikt

als uniek sprekersgeschenk, het komt niet in de handel, maar net als bij het vorige sprekersgeschenk
kunnen leden van Diligentia het wel aanschaffen.

Overig
Op uitnodiging van de Stichting Elise Mathilde
Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie
Noorderheide, mag het bestuur dit jaar voor de
tweede keer een voordracht doen voor kandidaten
voor een retraite op het Landgoed Noorderheide in
Vierhouten. Het bestuur heeft onlangs vernomen
dat de prijs de komende 5 jaar zal blijven bestaan.
De selectie is dit jaar gedaan uit de sprekers van het
seizoen 2015-2016. Daarbij is o.a. gebruik gemaakt
van de video-opnamen van de lezingen. De gekozen onderzoeksgroep kan op het landgoed in alle
rust bijeen komen ter bevordering van hun gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. De heer Kiewiet
de Jonge is voorzitter van de genoemde commissie
en tevens lid van Diligentia. Dit jaar gaat de uitnodiging naar de groep van prof.dr. M. Haverkorn van
de Radboud Universiteit, Nijmegen. Zij sprak op
15 november 2015 over "Het ecosysteem van onze
Melkweg".
Ten slotte vond er halfjaarlijks contact plaats tussen
de voorzitter van het bestuur van de Maatschappij
en de directeur van Theaters Diligentia en Pepijn,
waarbij de gastvrijheid, voorzieningen en activiteiten tot tevredenheid werden afgestemd. Tijdens
de lezingen siert een nieuwe, grote banier van de
Maatschappij de gevel van het theater.

Het bestuur
september 2016

---

Figuur 3: een nieuwe, grote banier siert de gevel tijdens de lezingenavonden.
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2.3 Diligentiaprijs voor scholieren
Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2016 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken

De Diligentiaprijzen voor scholieren 2016 van de
deelnemende middelbare scholen liggen klaar om
uitgereikt te worden.

Pepijn Rakers en Tanweer Joemmanbaks van het
Gymnasium Haganum kregen de prijs voor het
leveren van uitmuntende prestaties in de vakken
Biologie, Natuurkunde en Scheikunde.

Godert Notten van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
ontvangt de prijs uit handen van wiskundedocent en
Diligentiabestuurslid Anton Kalff. Hij heeft prachtige
cijfers voor zijn exacte vakken en een tien voor zijn profielwerkstuk “Dynamica van botsende sterrenstelsels” bij
prof. Vincent Icke.

Emma Theunissen van het Maerlant Lyceum
ontvangt de prijs uit handen van scheikundedocent
mw. drs. C. Hayen.

147
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2.3 Diligentiaprijs voor scholieren

Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2016

Op de oorkonde van Cas Jiskoot van het
Segbroekcollege staat vermeld dat hij de prijs heeft
ontvangen 'voor zijn uitmuntende prestaties in de
exacte vakken'.

Luce de Groot (midden) kreeg de prijs op het Haags
Montessori Lyceum toegekend voor haar uitmuntende profielwerkstuk 'Bioplastics, beter voor het
milieu?'. De docenten die haar begeleidden zijn
drs. S.M. Pool (links) en ir. E.J. Jansen Schoonhoven
(rechts).

Op het Sint-Maartenscollege ging de prijs naar Sam
van Poelgeest (geen foto beschikbaar), voor zijn
uitmuntende prestaties. Hij haalde een tien voor z'n
profielwerkstuk en voor de exacte vakken één tien
en vijf negens.

Op het Gymnasium Sorghvliet is door Anton Kalff,
bestuurslid van de Koninklijke Maatschappij, de
prijs uitgereikt aan Jasper Boogers, wegens zijn
bijzondere prestaties in de bètavakken.
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2.3 Diligentiaprijs voor scholieren

Diligentia prijswinnaars 2005 -2016
Jaar
School
Naam
2005 VCL
Britt van Pelt
Sorghvliet
Michiel Kosters
Hok San Yip
2006 VCL
Mink Verbaan
Sorghvliet
Bryan Tong Minh
2007 VCL
Bram Doedijns
Sorghvliet
Joen Hermans
Maerlant
Lisette van Niekerk
2008 VCL
Maarten Kieft
Sorghvliet
Just Ruitenberg
Maerlant
Drian van der Woude
2009 VCL
Irfan Dogan, Eric Schols
Sorghvliet
Wiet van Lanschot
Maerlant
Saskia Camps
Segbroek
Nadia Petkova
Haganum
Annelotte Mudde
2010 VCL
Boris de Graaff
Sorghvliet
Pieter van Loenen
Maerlant
Rosa Sterkenburg
Segbroek
Paul van de Vijver
Haganum
Leon Loopik
2011 VCL
Viktor van der Valk
Niels Hunck
Sorghvliet
Pieter Potuijt
Maerlant
Vyaas Baldew
Segbroek
Ahlem Halim
Haganum
Folkert Kuipers

Jaar
2012

2013

2014

2015

2016
Schoolnamen voluit:
VCL:
Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Sorghvliet: Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Maerlant:
Maerlant Lyceum
Segbroek:
Segbroek College
Haganum:
Gymnasium Haganum
St-Maartens: Sint-Maartenscollege
HML:
Haags Montessori Lyceum

School
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens

HML
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML

Naam
Matthijs Hermans
Salomon Voorhoeve
Floris Swets
Carlo Hoogduin
Chiara Kessler
Roos de Blécourt
Toon Jacobson
Tammo Zijlker
Lisanne Nijdam
Huib Versteeg
Eva Janssens
Harm Brouwer
Mike Radersma
Sjoerd Berning
Daan Touw
Jessica Aduana
Bryan van Wijk
Naori Scheinowitz
Bas Dorsman
Eline Bakker
Rutger Coerkamp
Anouk Portengen
Maaike Kempeneers
Kim van den Houten
Simon Kalker
Pieter Braat
Justin van Dongen
Shady Gaber
Jens van der Helm
Christopher de Koning
Simon Overeem
Marlo Barnard
Godert Notten
Jasper Boogers
Emma Theunissen
Cas Jiskoot
Pepijn Rakers
Tanweer Joemmanbaks
Sam van Poelgeest
Luce de Groot
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2.4 Bestuursledenlijst van Diligentia
Sedert de oprichting op 17 september 17931)

Secretaris

Penningmeester Overige
Paragraafkop
bestuursleden
artikeltekst

2013-hdn voorzitter prof.dr. P.J. Sterk
Mw.dr. M.J. Blankwater
(2006-hdn)
Drs. A.E.R. Kalff (2006hdn)

Dr.ir. J.G. Vogtländer
(2006-hdn)

Prof.ir. P. Hoogeboom (1998-hdn), dr. H. Weijma
(1999-2016), mr. J.W. Andringa (2007-hdn), prof.dr.
K.H. Kuijken (2008-hdn)

1995-2013 voorzitter prof.dr. R. van Furth
Mw. J.W.M. Evers
(1984-1999)
Mw.dr. G.H. OkkerReitsma (1996-2006)
Mw.dr. M.J. Blankwater
(2006-hdn)
Drs. A.E.R. Kalff (2006hdn)

Dr. E. Talman (19821996)
Drs. R. Arlman (19962005)
Mr. L. van Solkema
(2005-2006)
Dr.ir. J.G. Vogtländer
(2006-hdn)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), dr.ir. G.P. de
Loor (1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1998),
dr. P.N.J. Wisse (1990-2004), prof.dr. E. van der
Meijden (1996-2005), prof.dr. R.R.P. de Vries (19962005), prof.ir. P. Hoogeboom(1998-hdn), dr. H.
Weijma(1999-2016), mw.dr. M.J. Blankwater (2004hdn), drs. A.E.R. Kalff (2005-hdn), prof.dr. P.J. Sterk
(2005-hdn), mr. J.W. Andringa (2007-hdn), prof.dr.
K.H. Kuijken (2008-hdn)

1990-1995 voorzitter dr. ir. G.P. de Loor
Mw. J.W.M. Evers
(1984-1999)

Dr. E. Talman (19821996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. P. Waasdorp
(1984-1998), prof.dr. R. van Furth (1987-2013),
prof.dr. P. Sevenster (1990-1994), dr. P.N.J. Wisse
(1990-2004), mr. L. van Solkema (1990-2007), drs.
R. Arlman (1994-2005)

1988-1990 voorzitter mr. R.R.J.F.H. Muller
Mw. J.W.M. Evers
(1984-1999)

Dr. E. Talman (19821996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), dr.ir. G.P. de Loor
(1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1989), dr. W.
Bijleveld (1986-1990), prof.dr. R. van Furth (19872013)

1986-1988 voorzitter mw.dr. M.P.M. Erlee
Mw. J.W.M. Evers
(1984-1999)

Dr. E. Talman (19821996)

Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller
(1980-1990), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), ir. P.
Waasdorp (1984-1989), dr. W. Bijleveld (1986-1990),
prof.dr. R. van Furth (1987-2013)

1984-1986 voorzitter ir. M.J. Bottema2
Mw. J.W.M. Evers
(1984-1999)

Dr. E. Talman (19821996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), prof.ir. Y. Boxma
(1968-1985), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr.
H.H. Cohen (1982-1986), P.M. Houpt (1983-1985),
dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), ir. P. Waasdorp
(1984-1989)

1) De vereniging is opgericht door:
Mr. F.G. Alsche, mr. P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, dr. J. Covyn Terbruggen.
2) In september 1985 zijn de kunstactiviteiten overgegaan van de Koninklijke Maatschappij naar de
Stichting Kunstkring Diligentia.
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2.4 Bestuursledenlijst van Diligentia

Secretaris

Penningmeester Overige bestuursleden

1982-1984 voorzitter R.R. Drion
Dr. W.P.J. Lignac (19491984)

Dr. E. Talman (19821996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E.
Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma
(1968-1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983),
ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller
(1980-1990), dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M.
Houpt (1983-1985), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998)

1980-1982 voorzitter ir. M.J. Bottema
Dr. W.P.J. Lignac (19491984)

Drs. C. van den
Brandhof (1969-1982)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E.
Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (19681985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion
(1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr.
R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. E. Talman (19811996)

1969-1980 voorzitter prof.ir. IJ. Boxma
Dr. W.P.J. Lignac (19491984)

Drs. C. van den
Brandhof (1969-1982)

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), ir. J.H. van
der Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984),
ir. M.J. Bottema (1975-1988)

1959-1969 voorzitter prof.dr. ir. J.L. van Soest
Dr. W.P.J. Lignac (19491984)

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

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)

1934-1959 voorzitter dr. A. Schierbeek
E.F. Hardenberg (19191949)
Dr. W.P.J. Lignac (19491984)

"E.F. Hardenberg
(1919-1949)
Dr. W.P.J. Lignac
(1949-1969)
"

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert, 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

1931-1934 voorzitter prof.dr. J. Kraus
E.F. Hardenberg (19191949)

E.F. Hardenberg
(1919-1949)

dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert,
dr. A. Schierbeek, mr. W.C. Beucker Andreae, mr.
C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman

1926-1931 voorzitter D. Hannema
E.F. Hardenberg (19191949)

E.F. Hardenberg
(1919-1949)

dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert,
W.C.J. Smit, prof.dr. J. Kraus, dr. A. Schierbeek, ir.
A.Th. Kapteyn, mr. W.C. Beucker Andreae

1921-1926 voorzitter J.H. Beucker Andreae
E.F. Hardenberg (19191949)
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E.F. Hardenberg
(1919-1949)

D. Hannema, jhr. W. Witsen Elias, dr. A.H.
Borgesius, ir. A. Vroesom de Haan, G. Doorman,
G.L. Goedhart, dr. H.J. Coert, W.C.J. Smit, prof.dr.
J. Kraus
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Secretaris

Penningmeester Overige bestuursleden

1904-1921 voorzitter dr. E.H. Groenman
Dr. G.J.M. Coolhaas
(1885-1919)
E.F. Hardenberg (19191949)

"Dr. G.J.M. Coolhaas
(1885-1919)
E.F. Hardenberg
(1919-1949)"

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

1898-1904 voorzitter N.Th. Michaelis
Dr. G.J.M. Coolhaas
(1885-1919)

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

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

1893-1898 voorzitter R.A.W. Sluiter
Dr. G.J.M. Coolhaas
(1885-1919)

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

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

1888-1893 voorzitter W.C.A Staring
Dr. G.J.M. Coolhaas
(1885-1919)

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

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

1885-1888 voorzitter dr. L.J. Egeling
Dr. G.J.M. Coolhaas
(1885-1919)

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

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

1882-1885 voorzitter R.A.W. Sluiter
Dr. G.H. Muller (18401885)

Dr. G.H. Muller (18401885)

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

1859-1882 voorzitter dr. A. Vrolik
Dr. G.H. Muller (18401885)
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Dr. G.H. Muller (18401885)

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

Secretaris

Penningmeester Overige bestuursleden

1793-1859 voorzitterschap wisselt maandelijks
Mr. P.A.R. van
Ouwenaller,
J.F. Eifferts, mr. J.C.
van de Kasteele, mr. B.
van der Haer, G.J. van
der Boon Mesch,
mr. G.W. Verwey
Mejan, mr. A.G.C.
Alsche, jhr.mr. A.J. v.d.
Helm, dr. A. Vrolik

154

Mr. P.A.R. van
Ouwenaller, mr. B. van
der Haar

Mr. P.A.R. van Ouwenaller, J.F. Eifferts, mr. J.C.
van de Kasteele, mr. B. van der Haer, G.J. van
der Boon Mesch, P.K. van der Goes, J. van Cleef,
mr. F.G. Alsche, L.A. van Meerten, dr. J. Covyn
Terbruggen, R. Wilding, mr. P. van Buren, dr. P.
de Riemer, J. Meerman, A. van Linden van den
Heuvell, J. Scheltema, ds. R.P. van de Kasteele,
H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman,
dr. E.J. van Maanen, mr. D.J. Heeneman, mr. G.W.
Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch,
J.G.P. Certon, dr. G. Simons, mr. A.G.C. Alsche, jhr.
L. de Witte van Citters, B.F. baron van Verschuer,
jhr.mr. A.J. van der Helm, jhr.mr. H.J. Caan, jhr.
F. de Stuers, F.C. List, jhr.mr. M.W. de Jonge van
Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, J.C. Rijk,
dr. A. Vrolik, mr. A.J.F. de Bordes
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2.5 Alfabetisch register van de voordrachten
in de seizoenen 1986-1987 t/m 2015-2016

Diligentia beschikt over een register van lezingen
die zijn gehouden sedert 1872. Onderstaande lijst
betreft de lezingen die in de afgelopen 30 jaar bij
Diligentia zijn gehouden. De titel van de bijdrage in
het jaarboek wijkt soms af van de oorspronkelijke
titel van de lezing. In die gevallen is zoveel mogelijk
de titel van de bijdrage in het jaarboek vermeld. Voor
informatie over oudere lezingen en afdrukken daarvan wordt verwezen naar de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Naam

Aanduiding vakgebieden:
A Weer/Atmosfeer
B Biologie
C Scheikunde
G Aardwetenschappen
M Medicijnen
N Natuurkunde
S Sterrenkunde
T Techniek en Industrie
W Wiskunde
X Overige vakgebieden

Seizoen

Titel van lezing

vak

2014-2015
2004-2005
1994-1995
2004-2005
1999-2000
1987-1988

Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zaken
Visualisatie van fundamentele levensprocessen
Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers
Risico’s nemen of risico’s lopen
Serendipiteit: de ongezochte vondst
Aardobservatie met de ERS-1 satelliet van de Europese Ruimtevaart
Organisatie ESA

M
C
N
X/T
X
T

Baal, prof.dr. P.J. van
Baal, prof.dr. P.J. van
Baar, prof.dr.ir. H.J.W. de

1993-1994
2004-2005
2005-2006

N
N
B

Baede, dr. A.P.M.
Bailes, prof.dr. M.
Bais, prof.dr.ir. F.A.
Bakels, mw.prof.dr. C.C.
Bakker, prof.dr. H.J.
Bakkers, prof.dr. E.P.A.M.
Ballieux, prof.dr. R.
Barthel, dr. P.D.
Beckers, dr. G.J.L.
Beenakker, prof.dr. C.W.J.
Bekkum, prof.dr.ir. H.

2000-2001
2006-2007
2008-2009
1997-1998
2008-2009
2014-2015
1988-1989
1992-1993
2004-2005
2003-2004
1995-1996

Benthem, prof.dr. J.F.A.K.
van
Bentvelsen, prof.dr. S.C.M.
Berends, prof.dr. F.A.
Berends, prof.dr. F.A.
Berg, prof.dr.ir. A. van den
Berg, prof.dr.ir. J. van den
Bergshoeff, prof.dr. E.A.
Berkhuijsen, dr. E.M.
Beukers, prof.dr. H.
Bickelhaupt, prof.dr. F.M
Bijker, prof.dr.ir. E.W.
Bijvoet, prof.dr. O.L.M.
Blank, prof.dr.ir. D.H.A.
Blij, prof.dr. F. van der
Boddeke, dr. R.
Bolhuis, prof.dr. J.J.
Boom, prof.dr. R.

2006-2007

In afwachting van het zesde quark
HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling
De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische
Oceaan
De invloed van de mens op het klimaat
The most evil stars in the universe
Keerpunten in de natuurwetenschappen
Biologie in de archeologie
Proton-estafette in water
LED, de lichtbron die blijft
Psyche, hersenen en immuunsysteem
De verste verten in het heelal
Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak
Chaotische elektronen
Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend aantal
toepassingen
Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, beta
en gamma
De jacht naar het Higgs deeltje
Honderd jaar elementaire deeltjes
Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld
Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg
Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuw
Quantum zwaartekracht
De Andromedanevel
De introductie van westerse geneeskunde in Japan
Moleculaire architectuur, wetsovertreding en theoretische chemie
Veilig achter los-opgestoven zand
Omgaan met botarmoede
Nanotechnologie: van idee naar product
Rekenen en tekenen met getallen
Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek
Op zoek naar het brein achter ons geheugen
IJzer: meester der metalen?

A

Aalders, prof.dr.ing. M.C.G.
Abrahams, prof.dr. J.P.
Acket, prof.dr. G.A.
Ale, prof.dr. B.J.M.
Andel, dr. M.V. van
Attema, ir. E.P.W.

B

2012-2013
1999-2000
2006-2007
2011-2012
2014-2015
2011-2012
1986-1987
1996-1997
2013-2014
1988-1989
1992-1993
2013-2014
1989-1990
1994-1995
2004-2005
2008-2009

A
S
X
B
N
N
M
S
B
N
C
X
N
N
X
T
T
N
S
M
C
G
M
N
W
B
B
T
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Naam

Seizoen

Titel van lezing

vak

Bouwmeester, prof.dr. D.
Bovenberg, mr.dr. J.A.
Braakman, mw.prof.dr. L.J.
Brabander, mw.dr. E.E.M. de
Brakefield, prof.dr. P.M.
Brakman, prof.dr. P.

2008-2009
2009-2010
2014-2015
2001-2002
2005-2006
1992-1993

N
X
C
C
B
M

Brand, prof.dr. J.F.J van den
Brongers, dr. J.A.

2013-2014
1986-1987

Brouwer, prof.dr. A.
Brunekreef, prof.dr.ir. B.
Brussaard, mw.prof.dr. C.D.P.
Bruyn, prof.dr. A.G. de

1992-1993
2007-2008
2014-2015
2004-2005

Buchem, prof.dr. M.A. van
Buhrman, prof.dr. H.M.

2009-2010
2004-2005

Quantumsuperpositie en quantumteleportatie
Eigendom van DNA
De chaperones van eiwitten: zonder hen geen leven
Gecontroleerde vertakking in macromoleculen
Evolutie van ontwikkelingspatronen
Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van
vetachtige stoffen en bindweefsel
Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijd
Het natuurwetenschappelijk onderzoek van archeologisch keramiek
Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta
Fijn stof
Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatverandering
De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: LOFAR
en de epoche van reïonisatie
Het brein in beeld: neuroradiologie
Quantum computing

2012-2013
2005-2006
2009-2010
1987-1988
1991-1992

Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde?
Plaattektoniek en aardse risico’s
Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen
De relatie tussen het foneem en het fysisch signaal
De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden
van de muziek

M
G
C
N
W

Daan, dr. S.
Daan, prof.dr. S.
Dalen, prof.dr. D. van
Damhuis, ing. M.H.
Dicke, prof.dr. M.

1993-1994
2003-2004
1992-1993
1998-1999
2004-2005

B
B
W
N
B

Dieks, prof.dr. D.G.B.J.
Dijk, ir. A.
Dijkgraaf, prof.dr. R.H.
Dijkgraaf, prof.dr. R.H.
Dik, prof.dr. J.
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van
Dogterom, mw.prof.dr. A.M.
Dokkum, prof.dr. P. van
Dorland, dr. R. van
Döller, dr. C.F.A.
Drent, prof. R.H.
Drent, prof.dr. E.
Drenth, prof.dr. J.
Driel, prof.dr. R. van
Duijn, mw.prof. dr. C.M. van

1997-1998
1986-1987
2000-2001
2004-2005
2011-2012
1995-1996
2012-2013
2002-2003
2011-2012
2012-2013
2015-2016
1991-1992
1999-2000
1988-1989
2011-2012
2003-2004

Slapen en waken, regeling en functie
Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by light?
De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer
Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving
Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten
lijfwachten recruteren
Bohr en Bell
Informatica en natuurlijke taal
Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid
Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd
Herkomst en veroudering van kunstwerken
Interstellaire moleculen en de vorming van sterren
Water in de ruimte
Bio-assembly: force generation by microtubules
De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels
De menselijke factor bij klimaatverandering
De TomTom in ons brein
Energie-balans bij trekvogels
Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium
De verrassende werking van enzymen
Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen?
De jacht op ziektegenen

C

Clevers, prof.dr. H.C.
Cloetingh, prof.dr. S.A.P.L.
Cohen Stuart, prof.dr. M.A
Cohen, prof.dr. A.
Craats, prof.dr. J. van de

D

E

Eb, prof.dr. A.J. van der
Ebert, mw.prof.dr. U.M.

1995-1996
2005-2006

Eiben, prof.dr. A.E.
Engelen, prof.dr. J.J.
Erkelens, prof.dr. D.W.
Evers, prof.dr. L.G.

1999-2000
2001-2002
1996-1997
2015-2016

F
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Falcke, prof.dr. H.

2010-2011

Falkenburg, prof.dr. J.H.F.
Fehr, dr. S.

2004-2005
2010-2011

Gentherapie
Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren groeien
en vertakken
Evolutionary computing
Antares: een detector voor kosmische neutrino’s
Van Vetten en Vaten
Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid: over noord
Groningen en de Krakatau

N
X
G
X
B
S
M
T/W

N
W
N
N
C/T
S
S
N
S
A
M
B
C
B
B
M
M
N
T
N
M
G

LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf Drentse S
terpen
Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek
M
Quantum information-theory and cryptography
W
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Naam

Seizoen

Titel van lezing

vak

Feringa, prof.dr. B.L.
Ferrari, dr. M.D.
Ferrari, prof.dr. M.D.
Fibbe, prof.dr. W.E.
Figdor, prof.dr. C.G.
Fodde, prof.dr. R.
Fouchier, prof.dr. R.A.M.
Frankena, prof.dr.ir. H.J.
Franx, prof.dr. M.
Frenkel, prof.dr. D.
Frenken, prof.dr. J.W.M.
Frens, prof.dr. G.
Frijns, prof.dr.ir. J.H.M.

2007-2008
1991-1992
2010-2011
2006-2007
2015-2016
2002-2003
2012-2013
1998-1999
1999-2000
2003-2004
1999-2000
1987-1988
2011-2012

Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren
Migraine en cluster hoofdpijn
Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte
Stamcelbehandeling: feiten en beloften
Immunotherapie bij kanker
De moleculaire basis van darmkanker: van gen tot genezing
Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus
Optische interferometrie
De toekomst van de Sterrenkunde
Eerste fasen van kristalvorming
Oppervlakken in beweging
Grensvlakscheikunde: tussen chemie en industrie
Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing
en sociale impact

C
M
M
M
M
M
M
N
S
N
N
C
M

Geer, mw.prof.dr. S.A. van de
Gemert, dr.ir. M.J.C. van
Gen, prof.dr. A. van der
Gittenberger, prof.dr. E.
Goulmy, mw.prof.dr. E.A.J.M.
Greenberg, prof.dr. J.M
Griessen, prof.dr. R.P.
Griessen, prof.dr. R.P.
Griffioen, dr. J.
Grind, prof.dr.ir. W.A. van de
Groen, mw.dr. K.

2003-2004
1989-1990
1996-1997
2007-2008
2005-2006
1992-1993
1988-1989
2010-2011
1995-1996
1990-1991
1997-1998

W
M
M
B
M
S
N
N
G
X
X

Groeneveld, prof.dr. E.R.
Groot, prof.dr. H.J.M. de
Groot, prof.dr. H.J.M. de
Groot, prof.dr. P.
Grootendorst, prof.dr. A.W.
Grootenhuis, dr. P.D.J.
Grünwald, prof.dr. P.D.

1987-1988
2002-2003
2011-2012
2015-2016
1998-1999
1996-1997
2011-2012

Zeker toeval
Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen
De relatie tussen voeding en kanker
De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief
Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker
Laboratorium Astrofysica
Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik?
Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in metalen
Verspreiding van verontreiniging in het grondwater
Natuurlijke en artificiële intelligentie
Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt Research
Project
Criminalistiek, meer kunst dan kunde?
Biofysische organische chemie
Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof
Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie
De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een probleem
Moleculen modelleren met computers
Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B.
Gevaren van bodemverontreiniging
Dwalen in de taaltuin. Het sprekend brein: over taal en hersenen
Radar interferometrie vanuit de ruimte
Finding the corners in a cell
Geofysica vanuit de ruimte
Het ecosysteem van onze Melkweg
Mechanische metamaterialen
De cel als chemische fabriek
Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen
Het waarnemen van zwarte gaten
Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie
Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia
Voortbewegen op eigen kracht
Doordringbaarheid van computersystemen
De doordringbare computer
Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip
Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren
Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje
Het vreemde van de quantummechanica
Hoe tikt de biologische klok?
Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming
Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag
Sex: een evolutionair raadsel?
Evolutie van genetische transmissie
Herstel na hersenbeschadiging
Moleculaire geneeskunde
Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van geneesmiddelen

G
X
N
M
G
S
N
C
N
S
M
M
N
T
T
C
S
N
N
M
T
G
B
B
M
M
M

G

H

Haan, prof.dr.ir. F.A.M. de
Hagoort, prof.dr. P.
Halsema, drs. D. van
Hamoen, dr. L.J.
Hanssen, prof.dr.ir. R.F.
Haverkorn, mw.prof.dr. M.
Hecke, prof.dr. M. van
Heijnen, prof.dr.ir. J.J.
Heijst, prof.dr.ir. G.J.F. van
Heise, dr. J.
Helmerhorst, prof.dr. F.M.
Hendrickx, dr. J.J.P.
Hermans, prof.dr. L.J.F.
Herschberg, prof.dr. I.S.
Herschberg, prof.dr. I.S.
Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van
Heuvel, prof.dr. E.P.J. van den
Hilgenkamp, prof.dr. J.W.M.
Hilgevoord. prof.dr. J.
Hoeijmakers, prof.dr. J.H.
Hoekman, dr.ir. D.H.
Hoekstra, prof.dr. P.
Hoekstra, prof.dr. R.F.
Hoekstra, prof.dr. R.F.
Hof, prof.dr. M.W.
Hofstraat, prof.dr. J.W
Hol, prof.dr. W.G.J.

1996-1997
2008-2009
1994-1995
2014-2015
2009-2010
2015-2016
2014-2015
2009-2010
2006-2007
1993-1994
2010-2011
1990-1991
1996-1997
1986-1987
1987-1988
2010-2011
2005-2006
2009-2010
1988-1989
2007-2008
1999-2000
2003-2004
1998-1999
2006-2007
1987-1988
2005-2006
1990-1991

N
C
C
S
W
C
W
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Naam

Seizoen

Titel van lezing

vak

Hollander, prof.dr. A.P.
Honing, prof.dr. H.J.
Hooff, prof.dr. J.A.R.A.M. van
Hooft, prof.dr. G. ‘t
Hooft, prof.dr. G. ‘t
Hoogeboom, ir. P.
Hoogendoorn, prof.dr.ir. S.P.
Hoogenraad, prof.dr. C.C.
Horn, dr. L.J. van den
Horzinek, prof.dr. M.C.
Houtsma, prof.dr. A.J.
Hovenier, prof.dr. J.W.
Hueting, dr. R.
Huizinga, dr. T.W.J.

2002-2003
2014-2015
2000-2001
1990-1991
1993-1994
1991-1992
2012-2013
2013-2014
1988-1989
1993-1994
1995-1996
1990-1991
1989-1990
1995-1996

X
X
B
N
N
T
N/X
M
S
B
T
S
D
M

Hummelen, prof.dr. J.C.

2012-2013

Grenzen aan het fysieke prestatievermogen
Wat maakt ons muzikale dieren?
Macht: een vergelijkend-ethologische benadering
Unificatie theorieën van de natuurkrachten
De zwaartekracht
Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen
De kracht van de massa
Geheugen en synaptische plasticiteit
Fysica van Supernovae
Aids bij de kat
Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen
De atmosferen van de planeten
Het milieu als economisch goed
Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten,
matige winst voor patiënten
De onstuitbare opmars van zonne-energie

1987-1988
2007-2008
1991-1992

De kleinste deeltjes en de grootste knal
De toekomst van het Heelal
De mechanica en energetica van het schaatsen

S
S
T

1998-1999

Het reusachtige radiostelsel Centaurus A

S

Jacobs, prof.dr. B.D.F.
Jansen, prof.dr. F.W.
Jansen, prof.dr. J.A.
Janssen, ir. H.J.T.
Janssen, ir. W.P.S.
Janssen, prof.dr. T.W.J.
Jetten, prof.dr.ir. M.S.M.

2011-2012
2013-2014
2004-2005
1998-1999
1998-1999
2011-2012
2011-2012

W/X
M
M
X
T
C
B

Jochemsen, dr. R.
Jong, prof.dr. M. de
Jong, prof.dr. M.D. de
Jong, prof.dr. S.M. de
Jong, prof.dr. T. de
Jongh, mw.dr. P.E. de
Jongh, prof.dr. L.J. de
Jonker, prof.dr. H.J.J.
Jonker, prof.dr. P.P.
Joosse-van Damme,
mw.prof.dr. E.N.G.

1996-1997
2015-2016
2014-2015
2015-2016
2003-2004
2012-2013
1993-1994
2015-2016
2009-2010
1987-1988

Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden
Minimaal invasieve chirurgie
Biomaterialen en tissue engineering
DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium
De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden
Quasikristallen
Ontdekking van 'onmogelijke' microben in de koolstof- en stikstofcyclus
Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysica
Neutrino's vissen in het donker
Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen?
Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen
Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde
Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof
Fysische en chemische nanostructuren
Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat
Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwen
Oecotoxicologische effecten van zware metalen in bodemlevensgemeenschappen
Omtrent sonar bij dolfijnachtigen
De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonen
De rol van de oceanen in het klimaat
Recycling van kunststoffen
Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet
Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie
Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een veranderende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke maatregelen
Neutronensterren en zwarte gaten: effecten van sterke zwaartekracht
Stress in de hersenen
Wij zijn ‘big data’
Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek
DNA-onderzoek bij misdrijven
Wat leert ons veroudering?
Techniek en vormgeving van de nieuwste Nederlandse bankbiljetten
Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie
Structuuropheldering met EXAFS

B
M
A
C
B
C
G

I

Icke, dr. V.
Icke, prof.dr. V.
Ingen Schenau, prof.dr.ir.
G.J. van
Israël, dr. F.P.

J

K

Kamminga, ir. C.
Katan, prof.dr. M.B.
Kattenberg, dr. A.
Kayen, dr. A.H.M.
Kijne, prof.dr. J.W.
Kleingeld, dr. J.C.
Klijn, dr. F.

1989-1990
1997-1998
1992-1993
1999-2000
1999-2000
1998-1999
2007-2008

Klis, prof.dr. M.B.M. van der

2014-2015

Kloet, prof.dr. E.R. de
Klous, prof.dr. S.
Knijff, dr. P. de
Knijff, prof.dr. P. de
Knook, prof.dr. D.L.
Koeze, dr.ir. P.

2000-2001
2015-2016
2001-2002
2009-2010
1989-1990
1987-1988

Koning, dr. F.
2003-2004
Koningsberger, prof.dr.ir. D.C. 1990-1991
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Kooij, prof.dr.ir. H. van der
Koop, dr.ir. H.
Kooter, dr. J.M.
Kooyman, prof.dr. S.A.L.M.
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P.
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P.
Kowalchuk, prof.dr. G.A.
Kraak, mw.dr. S.B.M.
Kroes, prof.dr. G.J.
Kroon, mw.prof.dr.ir. M.
Kroonenberg, prof.mr.dr. S.B.

2013-2014
1996-1997
2008-2009
1990-1991
2001-2002
2013-2014
2007-2008
2003-2004
2013-2014
2013-2014
2000-2001

T/M
B
B
B
T
N
B
B
C
C
G

Kruijt, prof.dr. J.P.

1991-1992

Kruit, prof.dr. P.C. van der
Kuenen, prof.dr. J.G.
Kuijken, prof.dr. H.K.

1996-1997
2000-2001
2001-2002

Kuijpers, prof.dr. J.M.E.
Kuipers, prof.dr. H
Kuipers, prof.dr. L.
Kuipers, prof.dr.ir. J.A.M.
Kuis, prof.dr. W.

2006-2007
1993-1994
2014-2015
2010-2011
1999-2000

Kuppeveld, prof.dr. F.J. van

2013-2014

Mens en robot in beweging
Oerwouden van Europa
Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheid
Verdwijnende tropische regenwouden
De science en fiction van nanotechnologie
Quantummechanica en Majorana-deeltjes
Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem
Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt
Moleculaire dynamica op basis van quantumchemie
Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomst
De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegelstijging
Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ontwikkeling van
gedrag tijdens het leven van individuen
De nieuwe kijk op melkwegstelsels
Over leven en technologie
Zwaartekrachtlenzen en de ontdekking van een baby-melkwegstelsel
Gravitatiegolven
Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond?
Nanofotonica: een schijnbaar onmogelijk lichtspel
Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes
Autologous hemopoietic stem cell transplantation in 12 cases with
refractory juvenile idiopathic arthritis
Ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen tegen enterovirussen

B
B

M
C
C
W
W
N
N
W
N
M
X
S
B
M

N
X
M
T
N
B
B
C
N

L

Laane, prof.dr. R.W.P.M.
Laat, prof.dr. S.W. de

2001-2002
1992-1993

Laat, prof.dr. W. de
Lambrecht, prof.dr. B.
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M.
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M.
Lamme, prof.dr. V.A.F.
Leeuw, dr. F.A. de
Leeuw, dr. G. de
Leeuw, dr. M.W.

2014-2015
2012-2013
1994-1995
2008-2009
2014-2015
1990-1991
1998-1999
2003-2004

Leeuwen, dr. F.W. van
Lemstra, prof. P.J.
Lens, dr.ir. P.N.L.
Lenstra, prof.dr. H.W.
Lenstra, prof.dr. J.K.
Linde, prof.dr. F.L.
Lohse, prof.dr. D.
Looijen, prof.dr.ir. M.
Lopes Cardozo, prof.dr. N.J.
Lopes da Silva, prof.dr. F.H.
Louwe Kooijmans, prof.dr. L.P.
Lub, dr. J.
Lugtenburg, prof.dr. J.
Luyendijk-Elshout, mw.prof.
dr. A.M.

1998-1999
1991-1992
2002-2003
2003-2004
1996-1997
2007-2008
2004-2005
1994-1995
2002-2003
1989-1990
2002-2003
1995-1996
1992-1993
1987-1988

Een zee van verbindingen
Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke
organismen
The complex transcription regulatory landscape of our genome
Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie
Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop
Controle, vrije wil en andere kletskoek
De veranderende samenstelling van de atmosfeer
Atmosferische effecten op waarnemingen over zee
Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een nieuw
jasje
De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte
Supersterke kunstvezels en composieten
Technological applications of biological sulphur cycle bioprocesses
Escher en het Droste-effect
Hamiltoncircuits en handelsreizigers
Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider
Bubble puzzles
Rekenmethoden en rekenmachine
Kernfusie: fysica en andere aspecten
Cellulaire effecten van de enkefalines
Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden
Veranderlijke sterren
Zien, licht in ons leven
De zieke vrouw in de 18de eeuw

2008-2009
1997-1998
2013-2014
2012-2013
1988-1989
1995-1996
2008-2009
2011-2012
1993-1994

Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom?
De voorouders van Willem van Oranje
Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van Spitsbergen
Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst
Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRS
Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijanden
Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem
Polymeren in actie: functie en architectuur
Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof

M

Maan, prof.dr.ir. J.C.
Maat, dr. G.J.R.
Maat, prof.dr. G.J.R.
Makinwa, prof.dr. K.A.A.
Mehlkopf, prof.dr.ir. A.F.
Meijden, prof.dr. E. van der
Meijer, mw.dr. A.H.
Meijer, prof.dr. E.W.
Meijer, prof.dr. G.J.M.

B
S
B
S
S
M
N
C
M
M
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M
S
S
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A
A
X
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Meijer, prof.dr. G.J.M.
Melief, prof.dr. C.J.
Migliori, prof. G.B.
Mooij, prof.dr.ir. J.E.
Mook, prof.dr. W.G.
Moorman, prof.dr. A.F.M.
Mulder, prof.dr. F.M.

2000-2001
1994-1995
2014-2015
2005-2006
1987-1988
2010-2011
2010-2011

N
M
M
N
G
M
T/N

Mulder, prof.dr.ir. J.A.

2007-2008

Koude Moleculen
Afweer tegen kankercellen
Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern world
Hoe maak je een quantumcomputer?
Toepassingen van in de natuur voorkomende stabiele isotopen
Ontwikkeling van het bouwplan van het hart
Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomst-perspectief
Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjes

1991-1992
2002-2003

Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde
Analoog modelleren van gebergtevorming

N
G

Ommen, dr.ir. B. van
Ommen, prof.dr. G.J.B. van
Oort, prof.dr. F.
Oosterkamp, prof.dr.ir. T.H.

2005-2006
1998-1999
1996-1997
2014-2015

Oosterom, prof.dr.ir. P.J.M. van
Osterhaus, dr. A.D.
Osterhaus, prof.dr. A.D.M.E.
Otto, prof.dr. S.
Overkleeft, prof.dr. H.S.

2004-2005
1986-1987
2008-2009
2015-2016
2005-2006

Voedsel van topkwaliteit
X
Genoom en geneeskunde
M
Grote getallen
W
De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische N
vorming
Van kaarten naar geografische informatiesystemen
X
Monoclonale antistoffen
B
Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld
M
Kunnen we leven maken in het lab?
B
Uitdagingen in de bio-organische chemie
C

N

Nienhuis, prof.dr. G.
Nieuwland, dr. D.A.

O

P

Pair, dr. C. le
Pater, mw.prof.dr. I. de
Peterman, prof.dr.ir. E.J.G.

1997-1998
2007-2008
2015-2016

Peters, dr. R.C.
Peters, prof.dr. P.J.
Peutz, ir. V.M.A.
Piersma, dr. T.

1994-1995
2012-2013
1986-1987
2001-2002

Pijl, prof.dr. H.
Polman, prof.dr. A.

2007-2008
2009-2010

Portegies Zwart, prof.dr. S.F.
Postma, mw.prof.dr. D.S.
Priem, prof.dr. H.N.A.
Prinssen, ir. W.C.J.M.
Putten, prof.dr.ir. W.H. van der

2009-2010
2009-2010
1993-1994
2005-2006
2006-2007

Technorot
X
Stoffige ringen in ons zonnestelsel
S
Een frisse blik op biologische processen door fluorescentie aan B
individuele moleculen
De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen
B
Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld
M
De akoestiek van grote concertzalen
T
Het geheim van de kanoet: waarom veel toendravogels aan zee B
overwinteren en veel wadvogels op de toendra broeden
Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen
M
Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en het N
Charge Coupled Device (CCD)
Het tumultueuze leven van sterrenstelsels
S
Op zoek naar de genen voor astma en COPD
M
Buitenaards geweld
G
De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia
X/T
Klimaatverandering en biologische invasies
B

1986-1987

Symbiotische stikstofverbindingen

B

Rasing, prof.dr. T.H.M.
Ree, prof.dr. J.M. van
Reinhoudt, prof.dr.ir. D.N.
Repping, prof.dr. S.
Ritsema, dr. A.R.
Ritsema, drs. I.L.
Roebroeks, dr. W.
Rombouts, prof.dr. S.A.R.B.

2010-2011
1992-1993
1991-1992
2013-2014
1986-1987
1997-1998
1990-1991
2014-2015

N
M
C
M
G
G
X
M

Ronda, prof.dr. C.R.
Rood, prof.dr. J.J. van
Roos, prof.dr. A.M. de
Rots, mw.prof.dr. M.G.
Ruigt, dr. G.S.F.

2011-2012
1986-1987
2002-2003
2015-2016
1994-1995

Russchenberg, dr.ir. H.W.J.

1995-1996

Magneten schakelen met de snelheid van het licht
Verslaving en lichaamseigen opiaten
Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie
Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de evolutie
Aardbevingen als bedreiging voor de mens en zijn bouwwerken
Geo-informatica
Hoe 'Modern' was de Neanderthaler?
Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en
dementie
De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing
Erfelijke factoren bij gezondheid en ziekte
Individualisering in de ecologie
Het in- en uitschakelen van genen: ‘de maakbare mens’?
Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door EEGonderzoek bij de rat
Radaronderzoek van de atmosfeer

Q

Quispel, prof.dr. A.

R
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Rutjes, prof.dr. F.P.J.T.

2003-2004

Combinatoriële chemie

C

Saarloos, prof.dr.ir. W. van
Sabelis, prof.dr. M.W.
Salemink, prof.dr. H.W.M.
Sangster, prof.dr. B.
Santen, prof.dr. R.A. van
Savenije, prof.dr.ir. H.H.G.
Schaar, dr. J.P. van der
Schalm, prof.dr. S.W.
Schenk, prof.dr. H.

2005-2006
2009-2010
2002-2003
1990-1991
1991-1992
2006-2007
2015-2016
1995-1996
2001-2002

N
B
N
M
C
A
S
M
C

Scheutjens, dr.ir. J.M.H.
Schilperoort, prof.dr. R.A.
Schoon, mw.dr. G.A.A.

1986-1987
1991-1992
1999-2000

Schoonman, prof.dr. J.
Schoonman, prof.dr. J.
Schrijver, prof.dr. A.
Schuijff, prof.dr. A.
Schuiling, prof.dr. R.D.
Sevenster, prof.dr. P.
Sijbesma, prof.dr. R.P.
Sinke, prof.dr. W.C.
Sinninghe Damsté, prof.
dr.ir. J.S.
Sixma, mw.prof.dr. T.
Slagboom, mw.dr. P.E.
Slagboom, mw.prof.dr. P.E.
Smit, dr. J.
Smit, prof.dr. B.
Smolders, prof.dr. C.A.
Smorenburg, ir. C.

1992-1993
2000-2001
2007-2008
1987-1988
1997-1998
1998-1999
2006-2007
2001-2002
2008-2009

Spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemen
Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren
Fotonische kristalstructuren
Milieu, milieuverontreiniging en gezondheid
Theoretische aspecten van de heterogene katalyse
Het meeste valt ernaast (hydrologie)
Het vroege heelal en de status van kosmologische inflatie
Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop
Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur van
chocolade
De structuur van ketenmoleculen in grensvlakken,van laag tot laag
Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen
Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden van
de politie
De vaste oxide brandcel
Nano-structured materials for energy conversion and storage
Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug
Prigogine en de evolutie
Het broeikaseffect: voorkomen of genezen?
Gedragsonderzoek aan paarden
Bouwen met polymeren
Fysica, technologie en toepassing van fotovoltaïsche zonne-energie
Moleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verleden

M
B
M
G
C
C
N

Snellen, prof.dr. I.A.G.
Sommerdijk, prof.dr. N.A.J.M.
Spaink, prof.dr. H.P.
Spek, prof.dr. P.J. van der
Stavenga, dr. D.G.
Steen, prof.dr. A.F.W. van der
Steen, prof.dr. W.J. van der
Stiekema, prof.dr. W.J.
Stouthamer, dr.ir. R.

2012-2013
2014-2015
2002-2003
2010-2011
1986-1987
2011-2012
1989-1990
2001-2002
1997-1998

Straalen, prof.dr. N.M. van
Sussenbach, prof.dr. J.S.
Suurmond, prof.dr. D.
Swaab, prof.dr. D.F.
Swaab, prof.dr. D.F.
Swart, dr. H.E. de

2009-2010
1988-1989
1988-1989
1988-1989
2009-2010
1989-1990

Eiwitten: structuur een functie geven
Veroudering, biologisch bekeken
Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering
Uitsterven door een meteorietinslag
Computersimulaties in de chemie
Membraantechnologie
Toepassing van de geometrische optica bij moderne instrumentele
ontwikkelingen
Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven
Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemie
Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in cellen
Bioinformatica: van gegevens naar kennis
Facet-ogen: ordelijk en kleurrijk
Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk
Waar houdt wijsbegeerte op?
Het genoom van de modelplant Arabidopsis Thaliana
Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en maagdelijke geboorten
De boom van het leven in de eeuw van de biologie
Structuur en expressie van Humane groeifactor genen
Huidkanker, zonlicht en afweermechanismen
De klok in onze hersenen
De evolutie van onze hersenen
Hoe voorspelbaar is het weer?

S

T

2008-2009
1994-1995
2010-2011
1996-1997
2000-2001
1989-1990
1992-1993

N
B
X
C
C
W
B
A
B
C
N
G

S
C
B
M
B
M
X
B
B
B
M
M
M
M
A

Terlouw, Dr. J.C.
Tichelaar, ir. P.J.
Tieleman, mw.prof.dr. B.I.

2013-2014
1988-1989
2013-2014

Tinbergen, dr. J.

1997-1998

De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappers
X
Vervaardiging van Makkumer aardewerk
X
Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van veran- B
dering
Polarisatie van straling in en uit het heelal
S

2013-2014

Zijn natuurconstanten constant?

N

Grafeen: basis voor nieuwe elektronica

N

U

Ubachs, prof.dr. W.M.G.

V

Vandersypen, prof.dr.ir. L.M.K. 2009-2010
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Veefkind, dr. A.

1990-1991

T

Veer, mw.dr. L.J. van ‘t

2005-2006

Velthorst, mw.prof.dr. N.H.
Veltman, prof.ir. B.P.Th.
Verduyn Lunel, prof.dr. S.M.

2000-2001
1990-1991
2006-2007

Verhoeven, prof.dr. J.W.

1989-1990

Verhulst, prof.dr. F.
Verloove-Vanhorick,
mw.prof.dr. S.P.
Vermeersen, dr. L.L.A.
Verpoorte, prof.dr. R.
Visscher, dr. L.
Vogelsang, prof.ir. L.B.
Vogelzang, drs. J.
Vos, prof.dr. W.L.
Vos, prof.dr. W.M. de
Vreeswijk, drs. P.M.

1993-1994
2000-2001

Vrehen, prof.dr. Q.H.F.

1995-1996

Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van elektriciteit
Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van borstkanker
Licht in de Chemie
Beeldbewerking en patroonherkenning
Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische biologische systemen
Elektron-overdracht onder invloed van licht, moleculaire elektronica in wording?
Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid
Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal rendement
Dolende polen
Geneesmiddelen en planten
Moleculaire virtuele werkelijkheden
Fibre metal laminates: recent developments
Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar
Fotonische kristallen
Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziekte
Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds de
oerknal
Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica
Het bepalen van aardkorstbewegingen mbv geodetische satellieten
Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding?
Chaos en Turbulentie
Sterrenstof
Katalyse op moderne wijze onderzocht
De rol van kleur in patroonherkennings processen
Meten van tijd en afstand bij Archimedes
De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren
Serieuze game-technologie
Het leven als geologische kracht
Waardoor worden wij oud?
Reis naar het middelpunt der aarde
Neuropeptiden en gedrag
Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de toekomst
Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd
Letselbiomechanica
Modern onderzoek aan het zonnestelsel
De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied
Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische
ontwikkeling van het Middellandse- Zeegebied
Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen
Natuurkunde van het genoom

G
M
W
S
C
X
X
B
X
G
M
G
M
T
S
M
S
G
G

Immunologie van de hygiëne-hypothese

M

Het universum in een korreltje roest, ofwel het haar van het zwarte
gat en het wezen van hoge temperatuur supergeleiding
Interactie tussen licht en materie: nieuwe lichtbronnen en wat we
leren van de wereld om ons heen
Structuur van melkwegstelsels
De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de
timing van bewegingen
Oude genen in een nieuwe omgeving
Magnetische activiteit in zon en sterren

N

W

2012-2013
2011-2012
2007-2008
2001-2002
1994-1995
2006-2007
2015-2016
2000-2001

Wakker, prof.ir. K.F.
Wall, prof.dr. E.E. van der
Water, dr. W. van de
Waters, prof.dr. L.B.F.M.
Weckhuysen, prof.dr.ir. B.M.
Weert, prof.dr. C.M. de
Wegener Sleeswyk, prof.dr.ir. A.
Wendelaar Bonga, prof.dr. S.E.
Werkhoven, prof.dr. P.J.
Westbroek, dr. P.
Westendorp, prof.dr. R.G.J.
Westrenen, prof.dr. W. van
Wied, prof.dr. D. de
Wiel, prof.dr.ir. W.G. van der
Wijers, prof.dr. R.A.M.J.
Wismans, prof.dr.ir. J.
Wisse, dr. P.N.J.
Wortel, prof.dr. M.
Wortel, prof.dr. M.J.R.

1986-1987
1999-2000
1995-1996
2002-2003
2006-2007
1993-1994
1988-1989
1993-1994
2008-2009
1987-1988
2001-2002
2013-2014
1989-1990
2013-2014
2010-2011
1997-1998
1997-1998
1994-1995
2010-2011

Wuis, dr. E.W.
Wuite, prof.dr. G.J.L.

1994-1995
2012-2013

Y

Yazdanbakhsh, mw.prof.dr. M. 2008-2009

Z

162

Zaanen, prof.dr. J.

2010-2011

Zande, prof.dr. W.J. van der

2015-2016

Zeeuw, prof.dr. P.T. de
Zeeuw, prof.dr. C.I. de

1991-1992
2006-2007

Zwaan, prof.dr. B.J.
Zwaan, prof.dr. C.

2012-2013
1989-1990

M
C
N
W
C
W
M
G
B
C
T
T
N
M
S
N

B
N

N
S
M
B
S
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2.6 Excursies en bedrijfsbezoeken

in de seizoenen 2000-2001 t/m 2015-2016

Het bestuur streeft ernaar om jaarlijks voor de
leden een bezoek te organiseren aan een bedrijf of
instelling met onderzoek, ontwikkeling, productie
en/of presentatie, waarbij natuurwetenschappen
een belangrijke rol spelen. Bij de excursies worden
meestal lezingen gehouden die inzicht geven in
de achtergronden van de (productie-)processen.
Naast dit kijkje in de research keuken ziet men
productieprocessen e.d. en kan er kennis genomen

worden van bedrijfstechnische, economische en
commerciële aspecten.
De excursies staan open voor alle leden en een
introducé, maar het aantal plaatsen is om praktische
redenen altijd beperkt. Geïnteresseerden dienen
zich van te voren op te geven, meestal aan het
begin van een nieuw lezingenseizoen. Een overzicht
van de bezoeken in de afgelopen jaren is hieronder
weergegeven.

Excursie overzicht Diligentia
seizoen

datum

bestemming

deelnemers

2000-2001

7-2-2001

TNO museum Waalsdorp, Den Haag

40

2001-2002

21-11-2001

ESA-ESTEC, Noordwijk

50

2002-2003

27-11-2002

ESA-ESTEC, Noordwijk

19

2003-2004

3-10-2003

ASTRON, Dwingeloo

46

2004-2005

16-11-2004

CORUS, Ijmuiden

50

2007-2008

1-4-2008

Philips Research (High Tech Campus), Eindhoven

52

2008-2009

13-11-2008

Thales Nederland, Hengelo

40

2009-2010

12-11-2009

ASML, Veldhoven

50

2010-2011

28-10-2010

SRON, Utrecht en KNMI, Cabauw

41

2011-2012

27-10-2011

EPZ en COVRA, Borssele

50

2012-2013

8-11-2012

Akzo Nobel (Sikkens), Sassenheim

43

2013-2014

20-11-2013

NXP, Nijmegen

46

2014-2015

12-11-2014

MESA+, Universiteit Twente, Enschedé

50

2015-2016

24-11-2015

Museum Boerhaave en lezing Robbert Dijkgraaf

45
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