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Voorwoord

Met trots leggen we het nieuwe jaarboek aan u 
voor. Dankzij dit jaarboek en de website kan iedere 
geïnteresseerde kennisnemen van belangwek-
kende ontwikkelingen in de natuurkunde in de 
brede zin van het woord. We zijn de sprekers van 
het afgelopen seizoen 2016-2017 dankbaar dat zij 
tijd hebben vrijgemaakt om naast het presenteren 
van een lezing ook een manuscript aan te leveren. 
Alleen de bijdrage van prof. Janssen ontbreekt. 

Het afgelopen seizoen was enerverend voor onze 
Maatschappij. De toekenning van de Nobelprijs 
voor scheikunde aan prof. Ben Feringa was een 
hoogtepunt waar we als bestuur snel op gereageerd 
hebben door hem ons boek "Nobel Werk" over 
Nederlandse Nobelprijswinnaars toe te sturen en 
hem uit te nodigen voor het nogmaals geven van 
een lezing over zijn werk, zoals hij dat in 2008 al 
voor onze vereniging had gedaan. 
Maar een Nobelprijswinnaar vervalt plotseling in 
een hectisch leven en daar past zo'n verzoek niet 
in. Misschien kunnen we hem over enkele jaren nog 
eens verwelkomen, om wederom op enerverende 
wijze over zijn nieuwe onderzoek te vertellen. 

Ondertussen hebben we wel een uitdaging, want 
"Nobel Werk" verdient een tweede, herziene druk, 
met een toegevoegd hoofdstuk over Feringa.

In dit jaarboek en vanaf het seizoen 2017-2018 
hebben we de vermelding van onze sprekers (m/v) 
en andere personen aangepast. In plaats van ver-
melding van "Mw." bij spreeksters volgen we nu 
het formaat dat bij o.a. de universiteiten populair is: 
titel(s), voorletter(s), (voornaam), achternaam, dus 
bijv. prof.dr. C.R. (Connie) Bezzina. 

De samenwerking met middelbare scholen brengt 
reuring en verjonging in onze Maatschappij. 
Het wordt ook door de buitenwacht gezien en 
gewaardeerd. Afgelopen seizoen verwelkomden 
we het Edith Stein College uit Den Haag als 8e lid 
en besteedde de Haagse wethouder voor onderwijs 
aandacht aan Diligentia bij de opening van het 
nieuwe studiejaar. 

We wensen u veel leesplezier.

Het bestuur

v.l.n.r.: Anton Kalff, Peter Sterk, Joost Vogtländer, Peter Hoogeboom, Margriet van der Heijden, Marie-José 
Blankwater, Koen Kuijken, Jan Andringa.

foto jan 2017
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Planten lijken op het eerste gezicht niet erg 
beweeglijk en communicatief. Ze staan vast 
op de plek waar ze wortel hebben geschoten 

en moeten het daar dus mee doen. Ook lijken ze 
nogal weerloos alles over zich heen te laten komen: 
van blad vretende insecten tot verrotting veroorza-
kende schimmels en van droogte tot overstroming. 
Maar een eerste indruk kan bedrieglijk zijn. Planten 
hebben namelijk een onvoorstelbaar vermogen om 
zich aan te passen aan hun omgeving. Ze kunnen 
zich insecten van het lijf houden en zich tegen 
schimmels verdedigen. Ze kunnen bij droogte hun 
huidmondjes dichtdoen om waterverlies tegen te 
gaan en ze kunnen hun stengels en bladeren laten 
strekken om bij overstroming boven het water uit te 
komen. Chemie speelt bij al deze aanpassingen van 
planten een belangrijke rol. 

Zo maken planten plantenhormonen, in reactie 
op die veranderende omstandigheden, waarna die 
plantenhormonen de groei en ontwikkeling van 
de plant laten veranderen, onder andere door de 
expressie van honderden genen te veranderen. 
Zo zorgt ophoping van het gasvormige hormoon 
ethyleen bij overstroming ervoor dat de stengels 
van planten gaan strekken. En zorgt het planten-
hormoon jasmonzuur er voor dat de plant giftige 
stoffen gaat aanmaken om zich te verdedigen tegen 
insectenvraat. Maar planten zijn niet alleen in staat 
op hun veranderende omgeving te reageren, maar 
kunnen ook actief hun omgeving aanpassen aan 
hun wensen. En ook hierbij speelt chemie een 
belangrijke rol: planten produceren aantrekkelijke 
vluchtige geurstoffen in hun bloemen om bestui-
vende insecten aan te trekken en onaantrekkelijke 
geurstoffen in hun bladeren om plantenetende 
insecten af te weren.

Ondergrondse communicatie?
Bij de hierboven beschreven zaken kunnen we ons 
nog wel wat voorstellen; dat is het deel van de 
plant, de scheut, die we kunnen zien, en de geur van 
bloemen en bladeren kunnen wij ook waarnemen. 

Prof. dr. H.J. (Harro) Bouwmeester
Plantenhormoonbiologie group
Swammerdam Instituut voor Life Sciences
Universiteit van Amsterdam

www.sils.uva.nl/phb

1.1  Stille communicatie van planten met vriend en vijand

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 12 september 2016.

 – 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:
Planten zijn niet de duffe groene dingen, die ze bij 
een eerste oppervlakkige blik misschien lijken te 
zijn. Planten hebben namelijk een onvoorstelbaar 
vermogen om zich aan te passen aan hun omge-
ving en ook om, op hun beurt, die omgeving aan te 
passen aan hun wensen. Chemie speelt bij dit ver-
mogen van planten een cruciale rol. Op de eerste 
plaats omdat ze met behulp van chemische stof-
fen, planten hormonen, hun groei en ontwikkeling 
kunnen aanpassen aan hun omgeving. Ten tweede 
omdat ze zich met chemische stoffen kunnen ver-
dedigen tegen aanvallers. En tenslotte, omdat 
ze met behulp van chemische stoffen het gedrag 
van andere organismes in hun omgeving kunnen 
beïnvloeden en afstemmen op hun behoeftes. In 
ons onderzoek proberen we te begrijpen hoe en 
waarom planten dit soort signaalstoffen produ-
ceren en hoe ze biologische specificiteit kunnen 
behouden door de structuur van de signaalstof te 
veranderen zodanig dat hun vrienden ze wel, maar 
hun vijanden ze niet kunnen waarnemen.
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Maar een aanzienlijk deel van de plant bevindt 
zich ondergronds en ook daar speelt chemie een 
belangrijke rol in de interactie van planten met hun 
omgeving. Planten passen met hormonen de groei 
van hun wortels aan om bij droogte op zoek te 
gaan naar water, hun wortels scheiden zuren uit om 
fosfaat uit de bodem los te weken en ze scheiden 
signaalstoffen uit om hulpvaardige organismes aan 
te trekken. Eén van de meest intrigerende voorbeel-
den van een dergelijke ondergrondse aantrekking 
van hulptroepen is de productie en uitscheiding 
van strigolactonen, een klasse van verbindingen, 
die de vertakking induceert in de schimmeldraden 
van arbusculaire mycrorrhiza schimmels. Dit zijn 
symbiotische schimmels, die op en in de wortels 
van planten groeien en met hun schimmeldraden 
fosfaat en stikstof uit de bodem kunnen opnemen, 
die ze aan de plant afgeven in ruil voor plantensui-
kers, die de plant in de fotosynthese heeft gemaakt. 
Vooral op arme gronden zijn deze schimmels voor 
planten van groot belang om voldoende nutriënten 
uit de bodem op te kunnen nemen.

Ondergrondse luistervinken: parasitaire 
planten
De relatie met arbusculaire mycrorrhiza schimmels 
is voor planten dusdanig belangrijk, en vooral als 
er een tekort aan fosfaat is, dat ze hun communi-
catie met die schimmels tot in de puntjes hebben 
geregeld en bijvoorbeeld meer strigolactonen 
uitscheiden als er minder fosfaat beschikbaar is. 
Daarmee zijn de strigolactonen een uitermate 
betrouwbaar signaal voor de aanwezigheid van een 
plantenwortel. Dat maakt de strigolactonen echter 
ook interessant voor andere organismes en met 
name de zogenaamde wortelparasitaire planten 
van de bremraap en Striga familie maken gretig 
gebruik van dit betrouwbare gastheer signaal: de 
zaden van deze parasitaire planten kiemen alleen 
als ze worden blootgesteld aan een strigolacton. 
Inmiddels is veertig procent van de landbouwgrond 
in Afrika besmet met het zaad van Striga wat leidt 
tot enorme oogstverliezen bij de teelt van sorghum, 
gierst, maïs en hooglandrijst. De totale schade 
wordt geschat op 7 tot 13 miljard dollar, waarmee 
Striga de voedselvoorziening van zo'n 300 miljoen 
Afrikanen in gevaar brengt. In Europa kan de brem-
raap de oogst bedreigen van bijvoorbeeld tomaat, 
aardappel, kool, zonnebloem, erwten en bonen. Al 
leidt het in onze omgeving niet direct tot honger, 
de economische schade van een mislukte oogst kan 
enorm zijn.

Tenslotte weten we sinds een aantal jaren dat 
de strigolactonen ook een plantenhormoon zijn. 
Dat is een belangrijke ontdekking geweest, omdat 
planten maar een stuk of 8 hormonen bevatten; de 
ontdekking van een nieuwe is dan een hele gebeur-
tenis. Het intrigerende is dat de stimulering van de 
productie van strigolactonen door fosfaattekort 
niet alleen voor de mycorrhiza schimmels, maar 
ook voor deze hormonale rol belangrijk is. Onder 
invloed van een tekort aan fosfaat produceert de 
plant meer strigolactonen die dan bijvoorbeeld in 
de plant de vertakking remmen en de wortelgroei 
en -vertakking stimuleren; hierdoor past de plant 
zijn groei en ontwikkeling aan het fosfaattekort 
aan: minder investeren in de bovengrondse groei en 
meer in de ondergrondse.

Figuur 1: Planten gebruiken chemie voor hun aan-
passing aan en beïnvloeding van hun omgeving.



7

1.1  Stille communicatie van planten met vriend en vijand

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

Die grote variatie aan verschillende functies zou 
er toe hebben kunnen geleid dat planten een 
fikse hoeveelheid verschillende strigolactonen 
produceren. Waar andere hormonen toekunnen 
met een enkel molecuul, zijn er inmiddels tiental-
len verschillende strigolactonen bekend. Het zou 
kunnen zijn dat planten variatie in de strigolacto-
nen nodig hebben om voldoende specificiteit te 
houden in de verschillende functies: planten willen 
wel een strigolacton uitscheiden om arbusculaire 
mycorrhiza schimmels aan te trekken, maar liever 
niet tegelijkertijd parasitaire planten zaden laten 
kiemen. Onderzoek in mijn groep aan hoe al die 
verschillende strigolactonen in de plant gemaakt 
worden moet in de toekomst de mogelijkheid 
geven de functie van al die verschillende structuren 
in meer detail te onderzoeken.

Schadelijke signalen, nuttige signalen?
De strigolactonen zijn circa 50 jaar geleden ontdekt 
als signaalstof voor de schadelijke parasitaire plan-
ten; we weten nu pas sinds relatief korte tijd dat 
planten de strigolactonen absoluut nodig hebben 
om hun groei en ontwikkeling te optimaliseren, 
vooral onder fosfaatarme omstandigheden. Dit 
enorme belang van de strigolactonen maakt het 
dus onmogelijk voor planten om zonder te doen. En 
de parasitaire planten maken daar handig gebruik 
van. Ik heb naar aanleiding van deze relatie gepos-
tuleerd dat dit zou kunnen betekenen dat we in 
andere negatieve signaalrelaties in planten iets 
anders, positiefs voor de plant, over het hoofd 
zien. Er zijn inderdaad een aantal voorbeelden in 
planten waar vijanden van de plant een bepaalde 
signaalstof van de plant gebruiken om hun gastheer 

Figuur 2: Driehoeksrelatie tussen waardplant, Arbusculaire Mycorrhiza (AM) schimmel en parasitaire planten, 
figuur met toestemming overgenomen uit Trends in Plant Science, zie [3]. 
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te vinden. Met behulp van een Advanced Grant van 
de European Research Council van 2.5 Meuro zal ik 
gaan onderzoeken of deze negatieve signaalstoffen 
een andere, belangrijke rol hebben in planten, 
wat wellicht kan leiden tot de ontdekking van een 
nieuwe klasse van signaalmoleculen of zelfs een 
nieuw plantenhormoon. 

Ondergrondse communicatie: het topje 
van de ijsberg?
In het bovenstaande hebben we vooral over heel 
specifieke 1 op 1 relaties gesproken: mycorrhiza-
schimmels en parasitaire planten, die reageren op 
een vrij specifieke signaalstof. Het heeft tientallen 
jaren gekost om deze signaalrelaties te ontdekken 
en te gaan begrijpen. Maar de bodem rondom plan-
tenwortels is vele malen ingewikkelder en in plaats 
van een paar organismes bevinden zich daar hon-
derden tot duizenden verschillende organismes. 
De vraag of dat belangrijk is voor planten beginnen 
we nog maar net te beantwoorden. Maar het lijkt 
erop dat ze dat zelf wel vinden: planten scheiden 
10-20% van de totale hoeveelheid koolstof die ze 
in de fotosynthese vastleggen uit in de bodem. Ze 
doen dat deels, zoals boven al gemeld, om de pH 
van de bodem te beïnvloeden en zo makkelijker 
fosfaat uit de bodem op te nemen. Een deel van de 
uitgescheiden stoffen heeft een schimmel- en bac-
teriegroei remmend effect. Maar dan blijft er nog 
een grote hoeveelheid verbindingen over waarvan 

we geen idee hebben met welk doel planten ze in 
de bodem uitscheiden. Echter, met de ontdekking 
van de multifunctionele rol van de strigolactonen, 
ben ik ervan overtuigd dat het grootste deel van 
de uitgescheiden stoffen een functie heeft voor de 
plant. Voor mij het meest intrigerend is de moge-
lijke functie als signaalmoleculen, waarmee planten 
actief proberen het geheel van micro-organismes 
op en in de wortel – het microbioom – te sturen. 
Langzaam wordt duidelijk wat het belang is van 
dat microbioom voor de groei, het opnemen van 
nutriënten en de weerbaarheid van planten.

In die zin lijkt de plantenwortel eigenlijk verras-
send veel op onze ingewanden. In onze darmen 
bevinden zich zo’n 100.000 miljard bacteriën, tien 
keer meer dan we cellen in ons lichaam hebben. 
Het gaat om tot wel 1000 verschillende soorten, die 
samen een gewicht hebben van zo’n 2 kg. Steeds 
duidelijker wordt dat ze een belangrijke rol spelen 
in onze gezondheid, bijvoorbeeld bij obesitas. Maar 
er is ook een relatie tussen suikerziekte en de 
samenstelling van de darmflora. Intrigerend is dat 
er grote verschillen zijn in de samenstelling van dat 
darm microbioom tussen mensen. Deels lijkt dat 
door genetische variatie te worden veroorzaakt, 
deels door verschillen in voeding.1)

1) Zie ‘Microbes inside’: darmbacteriën bij gezond-
heid en ziekte, Prof. dr. W. M. de Vos, Jaarboek 94.

Figuur 3a: Veld met sorghum zwaar geïnfecteerd 
door Striga. Foto courtesy Harro Bouwmeester.

Figuur 3b: Tomaat geïnfecteerd met bremraap. 
Foto courtesy Peter Toth.
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Ook in planten is er nog maar heel recentelijk – door 
de toegenomen mogelijkheden om via sequencing 
een goed beeld te krijgen van het wortelmicro-
bioom – aangetoond dat er verschillen zijn in het 
wortelmicrobioom tussen plantensoorten en, bin-
nen een soort, tussen variëteiten. En zoals gezegd 
het wordt langzaam duidelijk dat ook bij planten 
een gunstig rhizosfeer microbioom zorgt voor een 
betere nutriënten opname, bescherming tegen 
belagers en verbeterde groei. Ik zie het als een 
prachtige uitdaging om te gaan begrijpen hoe plan-
ten met signaalstoffen dit microbioom vormgeven 
en of we dat proces ook kunnen optimaliseren. 
Het toedienen van gunstige mengsels van micro-
organismes – dat bij mensen op experimentele 
schaal wordt toegepast door middel van “poep-
transplantaties”  (!)  – is mogelijk een manier om 
planten een gunstiger microbioom mee te geven, 
maar het is mijn overtuiging dat de plant daarvoor 
dan wel de juiste signaalstoffen moet produceren.

Conclusie
In het bovenstaande heb ik u laten zien dat planten 
ware meesters zijn in het zich aanpassen aan hun 
omgeving, via hormonen, en dat ze daarnaast ook 
in staat zijn hun omgeving actief te beïnvloeden, via 
signaal moleculen. Die signaalmoleculen kunnen 
soms echter de aanwezigheid van de plant ook 
aan zijn vijanden verraden. Op hun beurt pro-
beren planten onder de radar te blijven door de 
productie van extreem lage concentraties van die 
signaalmoleculen en door de signaalmoleculen iets 
te veranderen. Kennis van de chemie die planten 
gebruiken in hun interactie met de omgeving kan 
helpen de landbouw minder afhankelijk te maken 
van de chemie van mensen. Ons werk aan para-
sitaire planten is daarvan een goed voorbeeld: 
door selectie op variëteiten met een gunstige 
strigolacton samenstelling kunnen we wel mycor-
rhizaschimmels aantrekken maar heeft het gewas 
minder last van Striga.

Figuur 4: Overeenkomsten tussen het microbioom in onze darm en het microbioom op de wortels van 
planten, figuur met toestemming overgenomen uit ISME journal, zie [1].
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Introductie
Het begrijpen van de mechanica van granulaire 
materialen en het begrijpen van hun stroming (of 
juist afwezigheid van stroming) is een belangrijk 
probleem. Economisch gezien, omdat de behande-
ling en het transport van granulaire materialen 
verantwoordelijk is voor 10% van de wereld-ener-
gieconsumptie. Een niet onbelangrijk deel van deze 
granulaire materialen is ‘nat’; denk bijvoorbeeld 
aan de constructie van de Noord-Zuid metrolijn 
in Amsterdam, waarin modder (een nat granulair 
materiaal) wordt vervangen door een metrobuis 
van beton (bij het gieten ook een nat granulair 
materiaal). Zoals de gigantische kostenoverschrij-
ding en de schade aan panden in de historische 
binnenstad van Amsterdam laten zien, begrijpen 
we de onderliggende natuurkunde nog niet goed 
genoeg. Ik beschrijf hier twee specifieke gevallen 
die we de laatste jaren wat beter hebben leren 
begrijpen: de natuurkunde van drijfzand, en frictie 
over nat en droog zand. Het laatste is een onderzoek 
dat geïnspireerd werd door een graftekening uit 
het oude Egypte, die laat zien hoe zware objecten 
op een slimme manier over zand getransporteerd 
kunnen worden.

Drijfzand
Een klassiek voorbeeld van een nat granulair 
materiaal is drijfzand. Hollywood heeft tientallen 
films geproduceerd waarin mensen in drijfzand 
verdrinken; de meest klassieke zijn waarschijnlijk 
The Hound of the Baskervilles en Lawrence of Arabia. 
In de eerste verdwijnt een vrouw, en later bijna ook 
nog Sherlock Holmes in ’nat‘ drijfzand, in de tweede 
zinkt één van de hoofdpersonen langzaam weg in 
‘droog’ drijfzand. Als drijfzand door fysici onder de 
loep genomen wordt, blijft er echter er weinig van 
de Hollywood- mythes over. De eerste belangrijke 
vraag is wat drijfzand nu eigenlijk is. Geofysici heb-
ben helaas geen helder antwoord op deze vraag: 
in de meeste geofysische tekstboeken komt maar 
één soort ‘drijfzand’ voor, zand dat door opwel-
lend ondergronds water wordt ‘gefluïdiseerd’. Als 

Prof. dr. D. (Daniël) Bonn
Institute of Physics
Universiteit van Amsterdam

https://iop.fnwi.uva.nl/scm/
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 26 september 2016.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Iedereen die wel eens een zandkasteel heeft 
gebouwd, weet dat de eigenschappen van zand 
nogal veranderen als er water aan wordt toege-
voegd. Tijdens deze lezing werd de mechanica van 
zand met verschillende hoeveelheden toegevoegd 
water behandeld. Daarbij werd duidelijk dat de 
Egyptenaren deze kennis al hebben gebruikt om 
de piramides op heel efficiënte wijze te bouwen. 
Tevens werd besproken hoe drijfzand kan ontstaan 
als er teveel water wordt toegevoegd.
Deze natuurkunde van zand is niet alleen fasci-
nerend, maar ook belangrijk: naar schatting zo’n 
10 procent van het wereldwijde energieverbruik is 
toe te schrijven aan het transport en de verwerking 
van granulaire materialen.
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het ondergrondse water hard genoeg naar boven 
stroomt, breekt de zandstructuur op, en wordt vol-
komen vloeibaar. Dit heeft dramatische gevolgen 
in gebieden waar veel aardbevingen voorkomen, 
zoals in Japan: na aardbevingen welt vaak water 
op, en als het zand hierdoor zijn structuur verliest, 
kunnen hele gebouwen omvallen. Dit komt echter 
niet overeen met het drijfzand dat we kennen uit 
bijvoorbeeld het waddengebied in Nederland, of de 
Mont Saint Michel in Frankrijk. En nog minder met 
het ‘droge’ drijfzand, los opgestapeld woestijnzand 
waarin volgens legendes hele karavanen kunnen 
verdwijnen.

Wij onderzochten ‘nat’ drijfzand, afkomstig van 
een zoutmeer in Iran. De analyse van de bodem-
monsters laat zien dat deze soort van drijfzand niet 
alleen bestaat uit zand en water, maar ook uit klei en 
zout. De gedetailleerde analyse van de stromingsei-
genschappen van dit drijfzand blijkt eindelijk een 
verklaring te geven voor de mythes die drijfzand al 
eeuwen omgeven.

De eerste mythe vertelt dat je niet moet bewe-
gen als je in drijfzand terecht komt. Een tweede 
mythe vertelt dat je onmogelijk uit drijfzand kunt 
ontsnappen. De derde mythe zegt dat je erin kunt 
verdrinken. De conclusie van het onderzoek blijkt te 
zijn dat de eerste twee volkswijsheden waar zijn. De 
derde echter niet: het is onmogelijk om in drijfzand 
te verdrinken.

De kwantitatieve analyse van het mengsel van zand, 
zout water en klei laat zien dat er relatief weinig 
zand in ons drijfzand zit: de kleine hoeveelheid 
zand (ongeveer 40 volumeprocent) maakt dat de 
structuur zeer fragiel is. Ter vergelijking: voor opge-
stapelde sinaasappels op de markt wordt ongeveer 
2/3 van de ruimte in beslag genomen door de 
sinaasappels, de rest is lucht. Als er een manier zou 
zijn om bijna de helft van de sinaasappels weg te 
halen zonder dat de stapel in elkaar stort, dan blijft 
er iets over dat op de zandstapeling in drijfzand 
lijkt. Deze fragiele zandstructuur wordt in stand 
gehouden door de aanwezigheid van klei. De hoge 
stromingsweerstand van de klei zorgt ervoor dat 

het zand NIET onder zijn eigen gewicht in elkaar 
valt. De klei is echter zelf niet solide genoeg om 
het gewicht van een persoon te kunnen dragen: 
als je op drijfzand staat, wordt je gewicht voor 
99% gedragen door de zandstructuur. Dit alles 
kon geconcludeerd worden door ‘laboratorium’-
drijfzand te maken: een mengsel van bentoniet 
(een zg. ‘zwellende klei’), zand en zout water dat de 
stromingseigenschappen van het echte drijfzand 
perfect reproduceert.

Echter, bewegen in dit drijfzand is inderdaad niet 
zo’n goed idee. Bij de geringste beweging wordt de 
klei vloeibaar en stort de zandstructuur in elkaar. 
In de experimenten gaat de viscositeit (stromings-
weerstand) van het drijfzand dan met een factor 
één miljoen omlaag: je zinkt onherroepelijk weg 
zodra je beweegt. Dit heeft vérstrekkende conse-
quenties. Nadat de klei vloeibaar is geworden en 
je in het drijfzand bent gezakt, zakt het zand naar 
de bodem en blijft het water erboven drijven. Hier 
blijkt het zout belangrijk te zijn: als er genoeg zout 
in het drijfzand zit, worden de kleideeltjes instabiel, 
plakken aan elkaar (flocculeren) en zakken ook naar 
de bodem. De klei bestaat uit colloïdale deeltjes, 
die stabiel zijn in suspensie door de lading die 
de deeltjes dragen, en instabiel wordt als er zout 
wordt toegevoegd: de deeltjes plakken aan elkaar 
en vallen naar de bodem. Er ontstaat zo een dicht 
gestapelde zandlaag (80 volumeprocent: er zitten 
mandarijntjes tussen de sinaasappels) om je voeten 
heen. De dichtheid van deze zandlaag is zo hoog 
dat je helemaal vast komt te zitten. De enige manier 
om je voet op te tillen is door water aan de zandlaag 
toe te voegen. Echter, het zand is heel fijn (het heeft 
een typische korrelgrootte van 60 μm) en de poriën 
tussen de zandkorrels zijn dus ook erg klein. De druk 
die nodig is om water in dit zand te persen blijkt 
hierdoor gigantisch te worden. Deze is hetzelfde als 
de druk die geofysici berekenen voor het vloeibaar 
maken van ‘hun’ vorm van drijfzand, en is makkelijk 
uit te rekenen. Voor de typische poriegrootte van 
het Iranese drijfzand blijkt, dat om een ‘typische’ 
voet van 10x10 cm op te tillen met een snelheid 
van 1 cm/s, een kracht van 104 N nodig is. Deze 
kracht is vergelijkbaar met de kracht die nodig is om 
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Figuur 1: Laboratoriumexperiment dat laat zien dat 
je in drijfzand niet kunt verdrinken. Het soortelijk 
gewicht van het poppetje (‘Taz’) is gelijk aan dat van 
een mens of dier. Als het poppetje door een ‘shaker’ 
in beweging wordt gebracht, zinkt het in het drijf-
zand, maar houdt het zijn hoofd altijd boven water.

voor drijfzand is echter een moeilijk probleem: het 
gewicht van een deel van de zandkorrels wordt 
gedragen door de andere korrels, en dit gewicht 
draagt niet bij aan de opwaartse kracht.
De theoretische conclusie is dus dat je tussen de 
helft (drijfzand heeft twee keer de dichtheid van 
een mens) en bijna helemaal (als alleen het water 
telt) wegzinkt. De experimentele werkelijkheid ligt 
in het midden, zoals Taz duidelijk laat zien: je kan 
niet in drijfzand verdrinken.

Hoe komt deze mythe dan in de wereld? We ver-
moeden dat dit te maken heeft met de plaats waar 
vaak drijfzand gevonden wordt, namelijk bij rivier-
mondingen bij de zee. Dit is een direct gevolg van 
de samenstelling: rivieren transporteren klei naar de 
zee, en waar de klei het zoute zeewater tegenkomt, 
kan drijfzand ontstaan: alle ingrediënten zijn er. Het 
probleem is echter dat als je daar eenmaal vast bent 
komen te zitten en het wordt hoog water, je alsnog 
kunt verdrinken.

De graftombe van farao Djehoetihotep
Nu we de mysteries van drijfzand wat beter hebben 
begrepen, gaan we naar een ander type granulaire 
materialen: zand vermengd met een klein beetje 
water (en dus een heleboel lucht). De aanleiding 
van ons onderzoek was een gedetailleerde tekening 
over het transport van zware stenen door de woes-
tijn waarbij water werd gebruikt. In het algemeen 
fascineren, meer dan 4500 jaar na hun bouw, de 
Egyptische piramides nog steeds en hebben al hun 
geheimen nog niet onthuld. De eerste en belang-
rijkste vraag betreft de bouw: hoe kon men met 
behulp van alleen mens- en dierkracht de enorme 
steenblokken en monumentale beelden met een 
gewicht van enkele tonnen verplaatsen door de 
woestijn? Dat de Egyptenaren grote stenen en beel-
den door het zand sleepten met een soort slee blijkt 
uit een reliëf dat begin negentiende eeuw in de 
graftombe van de farao Djehoetihotep, een locale 
Farao die tussen de twintigste en negentiende 
eeuw voor Christus regeerde, werd gevonden. Op 
de tekening is te zien hoe een zeven meter hoog 
beeld van ongeveer 60 ton over het zand wordt 
gesleept. Bij nadere inspectie licht de graftekening 

een complete auto op te tillen, en ook de tweede 
mythe is dus waar. De klassieke Hollywood-scène 
waarin een cowboy door een paard uit het drijfzand 
wordt getrokken is dus ook onzin: het paard zou de 
cowboy waarschijnlijk gewoon doormidden trek-
ken, hetgeen een tamelijk abrupt einde aan de film 
zou brengen.

De derde mythe is dat je in drijfzand kunt ver-
drinken. Er is echter hoop voor personen die vast 
zijn komen te zitten. Een simpel experiment toont 
namelijk aan dat het voor mensen en dieren niet 
mogelijk is om te zinken. Het soortelijke gewicht 
van mensen en dieren is vrijwel hetzelfde als dat 
van water. Drijfzand heeft een veel hogere dicht-
heid, bijna tweemaal die van water. De opwaartse 
kracht (Archimedes-kracht) zorgt er voor dat je 
blijft drijven. Figuur 1 laat een (letterlijke) ‘cartoon’–
versie van het experiment zien: de cartoonfiguur 
‘Taz’ heeft precies de dichtheid van een mens of 
dier, en zinkt niet in het drijfzand wanneer hij erop 
gezet wordt. Echter, als Taz samen met de beker 
drijfzand wordt bewogen (op een mechanische 
‘shaker’), zinkt hij langzaam in het drijfzand. Hij gaat 
echter, ondanks verwoede pogingen, nooit kopje 
onder: Archimedes heeft weer gelijk. Het formule-
ren van het equivalent van de wet van Archimedes 
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wellicht een tipje van de sluier op. De unieke grafte-
kening, waarvan de egyptologen aannemen dat het 
een waarheidsgetrouwe weergave van de realiteit 
was, laat zien hoe de slee door een groot aantal 
werkers door de woestijn wordt getrokken. Een niet 
onbelangrijk detail is dat op de tekening voorop 
de slee een man water op het zand voor de slee 
giet. De archeologen/ egyptologen, waaronder die 
van het British Museum maken al tientallen jaren 
ruzie over dit detail en zijn betekenis. In de litera-
tuur hierover vonden we verschillende theorieën; 
sommigen denken dat het gieten van water een 
zuiveringsritueel was. Anderen zeggen weer dat 
het in ieder geval niets met de frictie van de slee 
te maken kan hebben, omdat het water direct zou 
wegzakken in het zand, en er zijn zelfs anderen die 
betwijfelen of er ooit sleeën gebruikt werden.

Om uit te zoeken of het water iets met de frictie zou 
kunnen doen, hebben wij een schaalmodel van de 
slee en het standbeeld gebouwd, dat ons in staat 
stelt om de frictiekracht te meten. Op droog zand 
hoopt het zand zich op voor de slee, waardoor de 
frictiekracht heel groot wordt. Als er water aan 

het zand toegevoegd wordt, niet te veel en niet te 
weinig, kunnen we de frictiekracht met bijna 50% 
verminderen ten opzichte van het droge zand. 
De vloeistof leidt tot de vorming van waterbrug-
getjes tussen de zandkorrels, die zorgen voor een 
grote cohesie tussen de druppels. Dit stabiliseert 
de grond die vlak blijft als de slede eroverheen 
schuift. Omdat het effect makkelijk zichtbaar is, lijkt 
het waarschijnlijk dat Egyptenaren deze truc ook 
hebben ontdekt en gebruikt.

Nadere analyse laat zien dat zand met een brede 
korrelgrootteverdeling, dat het meeste op Egyptisch 
woestijnzand lijkt, ook de grootste verlaging van de 
wrijvingsweerstand geeft.

Oplichtende moleculen leggen wrijvings-
geheimen bloot
We hebben hier dus iets geleerd over wrijving: hoe 
harder de zachtste van de twee oppervlakken, hoe 
lager de wrijvingsweerstand. De vraag kan natuurlijk 
gesteld worden of we hier ook iets uit kunnen con-
cluderen voor ‘gewone’ wrijving tussen twee vaste 
stoffen. Als dit zo is, is dat waarschijnlijk belangrijk 

Figuur 2: Graftekening gevonden in het graf van Djehoetihotep, waarop wordt afgebeeld hoe een stand-
beeld van 60 ton over zand wordt gesleept. De man voorop de slee is duidelijk te zien, en giet water op het 
zand voor de slee.
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afstaan aan hun omgeving door een rotatie van een 
bepaalde binding in het molecuul - stralingsloos 
dus. Echter, als deze rotatie gehinderd wordt omdat 
het molecuul vastzit tussen twee oppervlakken, kan 
het stralingsloze verval niet plaatsvinden. In plaats 
daarvan zendt het molecuul een foton uit om in de 
grondtoestand terug te kunnen vallen - het fluo-
resceert en kan dus gedetecteerd worden. Op deze 
manier kan er onderscheid gemaakt worden tussen 
moleculen die in een contact zitten, en moleculen 
die vrij zijn om te bewegen. Het contact-experiment 
kan dan gedaan worden door de rigidochrome 
moleculen chemisch vast te zetten als een laag op 
een van de twee oppervlakken. Hiervoor gebrui-
ken we een microscoop-glaasje, waar we met een 
fluorescentie-microscoop doorheen kunnen kijken. 
Als er geen ander oppervlak in de buurt is, fluores-
ceren de moleculen niet, maar zodra een tweede 
oppervlak op het glasplaatje wordt gedrukt, wordt 
de detailstructuur van het oppervlak zichtbaar 
(figuur  3). Als we het zo verkregen ‘echte contac-
toppervlak’ vergelijken met dat voorspeld door 
verschillende theorieën uit de contactmechanica 
zien we dat, net als bij het natte zand, plastische 
(irreversibele) deformaties de belangrijkste bijdrage 
leveren aan de grootte van he contactoppervlak. 

omdat wrijving verantwoordelijk is voor 30% van de 
wereld energieconsumptie. Het probleem is echter 
dat wrijving vanuit een fundamenteel oogpunt 
niet echt goed begrepen is. Ingenieurs definiëren 
de wrijvingscoëfficiënt als de evenredigheidscon-
stante tussen de frictiekracht en normaalkracht, 
het gewicht van het te slepen object maal de 
zwaartekrachtsversnelling. Dus om een twee keer 
zo zwaar object te slepen, is een twee keer zo grote 
kracht nodig. Het is niet helemaal intuïtief dat de 
wrijvingsweerstand van een object alleen van haar 
gewicht afhangt: men zou verwachten dat een gro-
ter wrijvingsoppervlak ook een grotere weerstand 
geeft. Dat dit niet zo is, werd in de 18e eeuw gepos-
tuleerd door de Franse natuurkundige Amontons. 
Volgens de theorie van Amontons is het echte 
contactoppervlak tussen twee ruwe vaste stoffen 
evenredig met het gewicht van het object. Als 
dan de wrijvingskracht ook evenredig is met het 
echte contactoppervlak, wordt de frictie coëfficiënt 
onafhankelijk van datzelfde oppervlak. Echter, het 
bepalen van het ‘echte’ contactoppervlak is, meer 
dan twee eeuwen na Amontons, nog steeds niet in 
detail gebeurd.

Wij hebben recentelijk, in samenwerking met de 
groep van Fred Brouwer (UvA- Chemie) een nieuwe 
methode ontwikkeld waarmee het mogelijk is om 
het contact tussen twee oppervlakken op nano-
schaal onder een microscoop zichtbaar te maken. 
Dit maakt het mogelijk om heel precies te zien waar 
twee objecten elkaar raken en waar ze dus krachten 
op elkaar overbrengen. Oppervlakken hebben op 
microscopische schaal altijd een zekere ruwheid. 
Ook grote objecten raken elkaar uiteindelijk op de 
schaal van atomen, maar hoe de details van zulke 
contacten er precies uit zien was niet bekend. Wij 
hebben een unieke methode bedacht om deze 
details zichtbaar te maken, door gebruik te maken 
van moleculen die beginnen te fluoresceren als 
ze samengedrukt worden tussen twee oppervlak-
ken. Deze zogenaamde ‘rigidochrome’ moleculen 
kunnen in een aangeslagen toestand raken als ze 
licht van een bepaalde golflengte absorberen. Als 
de zo aangeslagen moleculen vrij zijn om te bewe-
gen, kunnen ze de geabsorbeerde energie weer 

Figuur 3: Het cirkelvormig contact tussen een glas-
plaatje en een perspex bol licht op, waarmee de 
contactstructuur wordt gevisualiseerd en uiteinde-
lijk gekwantificeerd.
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Bij het natte zand is het echter de plastische defor-
matie van de structuur van zandkorrels; bij het 
microscopische contact de deformatie van de top-
pen van de ‘bergen’ van het ruwe oppervlak. Net 
als bij het zand hangen deze deformaties af van de 
mechanische eigenschappen en oppervlakteruw-
heid van het ruwe materiaal, en is het dus niet te 
verwachten dat er ‘universele’ wetten, zoals die 
van Amontons, geformuleerd kunnen worden. En 
inderdaad worden in het gedetailleerde experiment 
waarin het echte contactoppervlak gemeten wordt, 
afwijkingen gevonden van Amontons' wet.
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Ik wil u meenemen in de wereld achter het 
stopcontact. We maken de reis langs de com-
ponenten. Maar eerst even naar het begin. We 

weten allemaal dat aan het eind van de negentiende 
eeuw de opmars van de elektrische verlichting 
begon. Dat betekent echter dat er eerder in de tijd 
een moment is geweest waarop écht iets nieuws 
ontdekt werd. Is zo’n moment te vinden? Ik ga het 
u vertellen.

We gaan naar een mooie voorjaarsdag in 1800. 
Toen ontving de president van de Royal Society 
in Londen, Sir John Banks, een brief uit Como in 
Italië. De brief was op 20 maart van dat jaar door 
Alessandro Volta (zie figuur 1) in het Frans geschre-
ven en in deze brief maakte Volta de uitvinding 
van de batterij wereldkundig. De uitvinding van de 
batterij heeft de wereld veranderd.

De Royal Society, in 1660 in Engeland opgericht, was 
zeker in die tijd, een eerbiedwaardig genootschap. 

Prof.ir. L. (Lou) van der Sluis
Electrical Engineering, Mathematics and Computer 
Science
Technische Universiteit Delft

http://www.ewi.tudelft.nl/en/the-faculty/
departments/electrical-sustainable-energy/
intelligent-electrical-power-grids/

1.3  De wereld achter het stopcontact

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 10 oktober 2016.

 – 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:
Stroom komt uit het stopcontact en dat vinden 
wij vanzelfsprekend. We realiseren ons echter niet 
dat de elektriciteitsvoorziening een van de meest 
complexe systemen is, die door mensen zijn ont-
worpen, gebouwd en in werking zijn gesteld. Onze 
elektriciteitsvoorziening draait dankzij ingenieurs 
die weten hoe deze systemen gebouwd moeten 
worden én hoe ze werken. 
Eén van de aardige dingen van de elektrische ener-
gietechniek is, dat het om sterke stromen en hoge 
spanningen gaat. Dat brengt met zich mee dat de 
componenten, die we gebruiken in elektriciteits-
systemen, goed zichtbaar zijn. 
De lezing nam het talrijke gehoor, waaronder 
vooral veel scholieren, mee naar die wereld achter 
het stopcontact.
Aan het eind van de negentiende eeuw begon de 
opmars van de elektrische verlichting. Dat betekent 
echter dat er eerder in de tijd cruciale momenten 
zijn geweest, waarop écht nieuwe ontdekkingen 
gedaan werden. De belangrijkste ontdekkingen 
zijn toegelicht in de lezing.

Figuur 1: Alessandro Volta, 1745-1827.
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Als je daar lid van was, dan deed je er in de weten-
schap toe. Men kende naast zittende leden ook 
corresponderende leden. Zo ging dat in die tijd, 
kennisuitwisseling liep via vooraanstaande genoot-
schappen. Engeland had zijn Royal Society, Frankrijk 
de Académie en Nederland had de Hollandse 
Maatschappij der Wetenschappen, opgericht te 
Haarlem in 1752, het Bataafsch Genootschap der 
Proefondervindelijke Wijsbegeerte, door Steven 
Hoogendijk in 1769 te Rotterdam opgericht en 
in 1793 zag de Maatschappij voor Natuurkunde 
het levenslicht. Deze genootschappen zijn tot op 
de dag van vandaag actief in het verspreiden en 
toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis.

Tot aan Volta’s uitvinding kende men alleen sta-
tische elektriciteit en er was een vermoeden van 
magnetisme. De statische elektriciteit werd door 
middel van wrijving met elektriseermachines opge-
wekt, maar was na een korte ontlading verdwenen. 
In de genootschappen werd er druk met deze 
spannende zaken geëxperimenteerd.

Marinus Van Marum (figuur 2) werd in 1750 in 
Delft geboren en hij bezocht hier ook de Latijnse 

school. Daarna ging hij medicijnen studeren, maar 
zijn passie voor de natuurwetenschappen voerde 
de boventoon. Met de elektriseermachine van Van 
Marum, secretaris van de Hollandse Maatschappij 
der wetenschappen en corresponderend lid van 
het Bataafsch Genootschap, konden spanningen 
tot 300.000 Volt worden opgewekt. In zijn tijd was 
dit de grootste elektriseermachine ter wereld, de 
glazen schijven voor de machine waren speciaal in 
Parijs gegoten. De machine is nog te bezichtigen in 
het Teylers museum, aan het Spaarne in Haarlem. 
Een houten replica, schaal 1 op 1, staat in de hal van 
het Flux-gebouw van de TU-Eindhoven.

Elektriciteit was aan het eind van de achttiende 
eeuw meer een zaak van Spanning en Sensatie voor 
de gegoede burgerij die, in de rol van mecenas, 
de experimenterende wetenschappers steunden 
en onderhielden. Van Marum laat zowel de dode 
als de levende materie kennismaken met de span-
ningen, opgewekt door zijn machine. Een medische 
toepassing bijvoorbeeld, was het verbeteren van 
de bloedsomloop. Het succes van de elektroshock 
behandeling zou wel eens toegeschreven kunnen 
worden aan het feit dat de patiënt, als deze ten-
minste de eerste schok overleefd had, tegen de 
behandelend geneesheer zei: “Ik voel me al een stuk 
beter Dokter!”

Figuur 2: Marinus van Marum, 1750-1837. Figuur 3: Elektriseermachine van Van Marum.
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De uitvinding van de batterij voegde aan de wereld 
van de spanning iets toe: stroom. Er was voortaan 
een bron die een continue stroom van behoorlijke 
intensiteit kon leveren waardoor een nieuwe peri-
ode van experimenteren aanbrak. Volta noemde 
in zijn brief zijn vinding “een kunstmatig elektrisch 
orgaan”, bestaande uit een opeenstapeling van 
twee verschillende metalen in een zoutoplossing. 
We noemen het nu “de zuil van Volta”. Een replica is 
te bezichtigen in Leiden, in het Boerhaave museum. 
In het Frans is een batterij “une pile”, dat zowel de 
achterkant van een munt als stapeltje betekent. De 
zuil van Volta is eenvoudig te bouwen uit munten 
en trok in Europa grote aandacht, zelfs tot op het 
hoogste niveau: Keizer Napoleon liet zich de batterij 
door Volta zelf demonstreren (figuur 4).

De centrale vraagstelling werd: wat gebeurt er 
nu precies in de batterij en….. wat is nu eigenlijk 
elektriciteit? Er werd in het begin gedacht dat elek-
triciteit een soort vloeistof was, vandaar dat we in 
veel talen spreken over stroom, current, Strom, cou-
rant, corrente, enzovoorts. Die gedachtegang heeft 
tot een groot misverstand geleid: bij het benoemen 
van potentiaal werd een “teveel aan vloeistof” plus 
en een “tekort aan vloeistof” met min aangeduid 
met als netto resultaat dat we heden ten dage aan 
scholieren geduldig moeten uitleggen dat stroom 
van – naar + gaat. Geen wonder dat Elektrotechniek 
als lastig ervaren wordt!

In Duitsland deed Georg Ohm (1789-1854) proe-
ven met de geleidbaarheid van materialen en in 
1820 ontdekte de Deen Hans Christian Oersted 
(1777-1851) het verband tussen elektriciteit en mag-
netisme. Hij liet zien dat een draad, waar een stroom 
door heen loopt, een in de nabijheid opgestelde 
kompasnaald doet bewegen. Een kracht op afstand 
dus. Dit verrassende effect werd gemeld aan de 
Académie in Parijs alwaar het op enig ongeloof 
stuitte. Het lid André-Marie Ampère werd aange-
spoord het Deense proefje te bestuderen en binnen 
zeer korte tijd kwam, vanuit een dorpje vlakbij Lyon, 
de mededeling dat de bevindingen van Oersted 
deugden. 

In dat zelfde jaar formuleerde Ampère zijn stroom-
wetten en aan de overzijde van het kanaal leidde 
het speurwerk van de Brit Michael Faraday (figuur 5), 
rond 1830, tot de naar hem vernoemde inductie-
wet, die overigens in diezelfde periode ook in de 
Verenigde Staten door Joseph Henry ontdekt was.

Figuur 4: Demonstratie van de Volta zuil aan Napo-
leon Bonaparte. Figuur 5: Michael Faraday, 1791-1867.



1.3  De wereld achter het stopcontact

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

20

een soort van kermisattractie maar nu kunnen we 
niet meer zonder. Net zomin als zonder informatie 
voorziening overigens. Geef ons een stopcontact en 
wifi en we zijn volmaakt gelukkig.

De elektriciteitsvoorziening is een buitengewoon 
fascinerende wereld. Onzichtbaar voor de gebrui-
ker terwijl we er zo vreselijk van afhankelijk zijn. 
Dat is de keerzijde van de hoge betrouwbaarheid. 
Vergelijk het met onze gezondheid: je waardeert 
het pas als je het niet meer hebt. Voor de gebruiker 
speelt de wereld van de elektriciteitsvoorziening 
zich af achter het stopcontact. Het elektriciteitsbe-
drijf noemt dit de wereld vóór het stopcontact, het 
is maar net hoe je er tegen aan kijkt.

Maar nu bekijk ik het van uw kant en neem ik u mee 
in De Wereld achter het Stopcontact. Mijn eerste 
kennismaking met die wereld was toen ik, staande 
op een stoel bij mijn grootmoeder, mij afvroeg of 
de vingers van een vierjarige in de gaatjes van dat 
doosje op de muur zouden passen. Ik sloeg van de 
uitkomst van deze proefneming steil achterover 
en ben daarna jaren lang uit de buurt van het 
stopcontact gebleven.
De elektriciteitsvoorziening is een drie-eenheid:

Henry hield zich bezig met elektromagneten, was 
de bedenker van het elektromechanisch relais 
en bouwde een elektromagneet die 1000 kilo de 
lucht in kreeg. Het was maar moeilijk een voorstel-
ling te maken van wat er zich precies afspeelde. 
Beschrijven met woorden ging moeizaam, de taal 
schiet eenvoudigweg te kort, en nu kwam de wis-
kunde goed van pas. De proefnemingen lieten zich 
wiskundig goed beschrijven en het lukte Maxwell 
(figuur 6) in 1865 om alles in een paar vergelijkingen 
bij elkaar te zetten.

Het onzichtbare van de elektrotechniek brengt met 
zich mee dat voor elektrotechnici de wiskunde de 
spreektaal is geworden. We zijn geen wiskundigen, 
we spreken de taal met een zwaar accent, terwijl 
voor wiskundigen het hogere poëzie is, zij schrijven 
er zelfs gedichten in!

Het is mooi dat de vergelijkingen van Maxwell het 
elektromagnetisme heel precies beschrijven. Het 
oplossen van de vergelijkingen is nog wel een 
dingetje en dat maakt de studie elektrotechniek 
niet eenvoudig. Vergelijk het met de kok die zich wil 
gaan bekwamen in de Japanse keuken en daarvoor 
eerst Japans moet leren. Dan duurt het zeker een 
paar jaar eer er Sushi bij hem op het menu staat.

Het vakgebied van de elektrotechniek heeft ook 
zijn leuke kanten. We kunnen componenten maken, 
spoelen, weerstanden, condensatoren en tran-
sistoren, en met deze componenten kunnen we 
het elektromagnetisme sturen en er signalen en 
informatie mee overdragen. Denk bijvoorbeeld aan 
de radio, de televisie en de computer. We zijn ook 
in staat om apparaten te bouwen die de elektro-
magnetische kracht opwekken en daarmee energie 
overdragen. En dat alles met een hoog rendement.

De maatschappij draait op energie en informatie. 
De eerste toepassing van elektriciteit lag dan ook 
in de telecommunicatie en de elektriciteitsvoorzie-
ning. De elektrische telegrafie deed zijn intrede en 
de gasverlichting werd vervangen door elektrisch 
licht. Dat speelde zich af aan het einde van de 19e 
eeuw. In het begin was de elektriciteitsvoorziening Figuur 6: James Clerk Maxwell, 1831-1879.
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In ons land is elektriciteit gemiddeld, op zo’n 
35  minuten per jaar na, altijd beschikbaar. En over 
die 35 minuten wil ik het even met u hebben. Want 
soms gaat het mis. Een klein beetje mis als de Firma 
Graafgraag, bij werkzaamheden bij u in de straat, 
de leidingenkaart op de kop heeft gehouden en 
er een laagspanningskabel beschadigd raakt. Een 
gevalletje van “kan gebeuren”. Dat is lastig voor de 
consument, maar relatief klein leed, want er wordt 
door het energiebedrijf snel omgeschakeld en het 
licht brandt weer. Als er een hele wijk in het donker 
komt te zitten, duurt het iets langer, en meldt de 

• Opwekking: olie, kolen, gas, uranium, zon, wind
• Belasting: dat zijn wij thuis, maar ook de indus-

trie, het spoor en de tram
• Daar tussenin zit het net dat er voor zorgt dat er 

uit elk stopcontact 230 Volt en 50 Hz komt.

Het in balans houden van opwekking en belasting 
brengt met zich mee dat er heel wat geregeld moet 
worden in de dagelijkse bedrijfsvoering en er wor-
den door de netbeheerders dan ook bij voortduring 
enorme rekenpartijen uitgevoerd om alles gladjes 
te laten verlopen.

Figuur 7: Stroomstoring in Zaltbommel.
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Figuur 8: Professor Feldmann volgt de draden.
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de eerste veiligheidsmaatregelen tegen: de smelt-
veiligheden of stoppen en de hoofdzekering, ook 
wel de gemeentestop genoemd. Deze laatste zit in 
het zwarte doosje met dat loodje eraan. Het is zaak 
hiervan af te blijven, want anders stuurt Eneco een 
mannetje en die gaat met je in gesprek, waarop nog 
financiële correspondentie volgt.

Hier begint het territorium van het nutsbedrijf en 
dat is voor de klant verboden terrein. Ik neem u 
nu mee voor een wandeling over dat terrein en we 
gaan de draden eens verder volgen.
De draden die het huis verlaten gaan naar de 
driefasige 400 Volt laagspanningskabel in de straat. 
Daarop worden de woningen aangesloten en wel 
om en om op een andere fase. Dit om de belasting 
gelijkmatig over de driefasen te verdelen.

De laagspanningskabels gaan naar het transfor-
matorhuisje. Die staan niet allemaal meer op de 
hoek van de straat, maar zitten ook verstopt in 
gebouwen. U herkent ze aan het gele bordje met 
daarop de tekst: “Hoogspanning Levensgevaar”.
Als we het deurtje van het transformatorhuisje open 
doen, betreden we de wereld van de hoogspan-
ning, dat is elke spanning boven de 1000 Volt. Een 
spanning tot 48 Volt is veilig, die kun je aanraken, 
van 230 Volt moet je afblijven en bij hoogspanning 
kun je beter uit de buurt blijven.

De laagspanningskabels uit de omliggende straten 
komen uit de grond en gaan de transformator in. 
De beveiliging vindt hier plaats door middel van 

krant de volgende dag dat de woordvoerder van 
Stedin heeft laten weten dat de oorzaak “brand in 
een transformatorhuisje” was.

Het grote leed dient zich aan bij de grote stroom-
storing die af en toe optreedt, de Black-Out. Dan 
wordt er een groot verzorgingsgebied in het donker 
gezet. Denk aan de stroomstoring in Utrecht en 
Gelderland op 23 juni 1997 en de stroomstoring 
in en rond Rotterdam op 6 december 2006. Grote 
internationale black outs waren er 14 augustus 2003 
in het noordoosten van de Verenigde Staten en een 
deel van Canada en alsof dat nog niet genoeg was: 
op 28 September 2003 kwam heel Italië zonder 
stroom te zitten.
De verwarring bij dit soort grote storingen is groot 
en de economische schade aanzienlijk. Het licht-
puntje is dat zo’n black-out de aandacht van de 
politiek trekt. Zo mocht ik in de zomer van 1997 een 
delegatie uit de Tweede Kamer ontvangen die mij 
het plan voorlegde om alle hoogspanningsverbin-
dingen in Nederland dubbel uit te voeren.

De oorzaak van een grote stroomstoring is heel 
divers, maar het resultaat is altijd hetzelfde: we zit-
ten in het donker. Een heel bijzondere stroomstoring 
was die van Zaltbommel. Bijzonder in die zin dat ik 
jarenlang op college verteld heb, dat een mogelijke 
oorzaak van een driefasen kortsluiting een zweef-
vliegtuig kon zijn, dat in de hoogspanningslijnen 
verstrikt raakte. Ik had buiten de Apache-helikopter 
gerekend. Zoiets verwacht je toch alleen in een strip 
verhaal, zoals figuur 7.

Laten we professor Feldmann een stukje volgen als 
hij de draden vanachter het stopcontact gaat volgen 
(figuur 8): het zijn twee draden, een bruine en een 
blauwe die het stopcontact met de buitenwereld 
verbinden. Bruin is de spanning voerende draad, 
blauw de retour. Is er een derde geelgroene draad 
zichtbaar, dan hebben we te maken met een geaard 
stopcontact. Dat is voor onze veiligheid. Koelkasten 
en wasmachines staan dan op aardpotentiaal en we 
kunnen ze veilig aanraken. 
In ons huis eindigt de dradenboel van schakelaars 
en stopcontacten in de meterkast. Daar komen we 

Figuur 9: Voor hoge spanning bij transformator-
huisjes die in bedrijf zijn, wordt gewaarschuwd.
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Figuur 10 toont een transformator. Deze bestaat, in 
zijn eenvoudigste vorm, uit twee spoelen rond een 
gemeenschappelijke kern. De kern zorgt voor de 
magnetische koppeling tussen de spoelen onder-
ling. De transformator heeft geen bewegende 
delen en is daardoor een niet al te gecompliceerd 
apparaat om te bouwen. De spoelen en de kern 
bevinden zich doorgaans in een bak met olie, 
dat als koelmiddel en isolatie-medium dient. Het 
werkingsprincipe van de transformator berust op 
de inductiewet van Faraday, ontdekt in 1831. Als 
directe voorloper van de transformator kan de 
inductiespoel van Ruhmkorff (1851) beschouwd 
worden, waarmee op de middelbare school, tijdens 
de natuurkundeles, hoogspanning wordt opge-
wekt. Aan het eind van de 19e eeuw bouwde 
de Pools-Russische ingenieur Mikhail Dolivo-
Dobrowolski bij AEG in Berlijn de eerste driefasen 
transformator.

Alhoewel de vermogenstransformator reeds meer 
dan honderd jaar oud is en er al tientallen jaren 
vrijwel hetzelfde uitziet is het een hoogspannings-
component met een rendement van beter dan 
99%! Een hightech apparaat van de sterkstroomin-
dustrie, gemaakt van staal, hout en koper. Een van 
’s-werelds grootste transformator fabrieken staat in 
Nijmegen: Royal SMIT Transformers.

Een transformator gaat lang mee. Het exemplaar 
in figuur 10 is uit 1982 en zet de spanning om 
van 10.000 Volt naar 400 Volt. Er kan ook nog wat 
geregeld worden. Als bij hoge belasting de span-
ning daalt, dan regelt de transformator dat op. De 
distributietransformator doet ook nog iets geheim-
zinnigs: er gaan drie hoogspanningskabels in en 
er komen vier laagspanningskabels uit: er wordt 
hier een nul-geleider gecreëerd en we hebben een 
sterpunt om ons laagspanningsnet aan te aarden.

Figuur 11 toont een detail van een schakelstation. 
De verschillende hoogspanningscircuits worden 
aangeduid als velden. Een “veld” is uitgevoerd 
met een vermogensschakelaar, een spannings-
transformator, een stroomtransformator, een 
scheider en railkeuzescheiders. Hier gaan de 

hoogspanningssmeltveiligheden. Wordt de stroom 
ontoelaatbaar hoog, bijvoorbeeld door een kort-
sluiting, dan doen deze hun werk. De lastscheider 
geeft het energiebedrijf de mogelijkheid om kabel-
secties in en uit bedrijf te nemen. Is er een storing 
aan het handje dan kan het laagspanningsnet snel 
opnieuw geconfigureerd worden en brandt overal 
weer het licht. 

Ik kan mij uit mijn studietijd nog een zeer korte 
beschrijving van de energietechniek herinneren: 
Sterkstroom is koper en ijzer: als het draait is het 
een generator en als het stilstaat een transformator. 
Deze kernachtige omschrijving doet ons vakgebied 
geen recht, het zit iets ingewikkelder in elkaar, maar 
dat koper en ijzer in grote mate aanwezig zijn, is 
een feit.

Figuur 10: Het inwendige van een distributietrans-
formator.
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hoogspanningskabels zo’n veld binnen. Als u bij 
een rondleiding door een schakelstation een goede 
beurt wilt maken bij de ingenieur van dienst, infor-
meer dan naar het aantal velden.

Een zeer belangrijk onderdeel van de schakelaar is 
de aandrijving. Die kan hydraulisch, pneumatisch 
of met een veermechanisme zijn. Want als de aan-
drijving het niet doet, kan er bij een calamiteit niet 
geschakeld worden en blijft de stroom lopen.

De spanningen op hoogspanningsverbindingen 
worden steeds hoger. De reden hiervoor is dat bij 
een verdubbeling van de spanning, de verliezen met 
driekwart naar beneden gaan. Bij transport over gro-
tere afstanden wordt het steeds aantrekkelijker om 
de spanning te verhogen. Dus we gaan van 400 Volt 
in de straat naar 10 kV, naar 50 kV, naar 110 of 150 kV 
en dan naar 220 of 380 kV en dat is de hoogste 
spanning in Nederland en eigenlijk in heel Europa. 
In China, Canada en Brazilië zijn verbindingen van 
800  kV in bedrijf terwijl China zich klaar maakt om 
naar 1100 kV te gaan en India zelfs naar 1200 kV.

Figuur 12 toont het binnenste van een 380 kV 
transformator. De windingen zijn omwikkeld met 
papier dat voor de isolatie wordt gebruikt. Cellulose 
is een prima isolator en als dat ondergedompeld 
is in olie dan is dat prima bestand tegen hoge 
spanningen. De gehele constructie die zichtbaar 
is in figuur 12 verdwijnt in een grote bak met olie. 

Smit transformatoren ontwerpt en bouwt deze 
kolossale apparaten op bestelling. De afmetingen 
worden vaak bepaald door de weg die tijdens het 
transport moet worden afgelegd. Moet de trans-
formator bijvoorbeeld onder een viaduct door? 
Het rendement van zo’n transformator is minstens 
99.5%, ik noem dat hightech! Voor de ingebruik-
name wordt een transformator eerst beproefd in 
het hoogspanningslaboratorium.

Bij de vermogensschakelaar (zie figuur 13) wil ik wat 
langer stilstaan. Niet alleen omdat dit de compo-
nent is die ingrijpt als het mis gaat, maar ook omdat 
ik in 1977, na twee jaar in donker Afrika als ontwik-
kelingswerker gewerkt te hebben, in dienst trad 
van het grootste kortsluitlaboratorium ter wereld, 
bij de toenmalige Kema, in Arnhem. Die periode 
was buitengewoon leerzaam. De band die toen is 
opgebouwd met de vermogensschakelaar is altijd 
gebleven en als het over de stroom-nul-doorgang 
gaat, ga ik er even voor zitten. De schakelaar 
onderbreekt kortsluitstromen met geweld. Een 
kortsluiting wil niets anders zeggen dan dat voor 
generatoren de belasting wegvalt en de stroom, 
die een paar honderd tot een paar duizend ampère 
bedroeg, omhoog schiet naar enkele tienduizenden 
ampères. Dat is ongewenst, want grote stromen 
oefenen grote krachten uit en geven natuurlijk 
ook thermische problemen. De schakelaar schakelt 
binnen een halve seconde zo’n grote stroom af. Hoe 
gaat dit in zijn werk?

Figuur 12: Binnenwerk 380 kV transformator voor-
dat deze in een oliebak wordt geplaatst.

Figuur 11: Velden in een schakelstation zijn duidelijk 
herkenbaar aan hun naambordjes. 10 kV kabels gaan 
naar een schakelaar. De velden staan aangeduid.
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Het principe is eenvoudig, een mechanisme trekt 
twee contacten uit elkaar en nu zou je denken dat 
de stroom dan vanzelf ophoudt te vloeien. Niets is 
minder waar. De wet van behoud van flux dwingt 
de stroom door te lopen via een plasmakanaal dat 
tussen de contacten ontstaat. Pas wanneer het 
plasma verdwijnt, is ook de stroom afgeschakeld. 
Dat plasma laten we verdwijnen door te koelen. 
Voor een stroom van enkele tientallen ampères 
kan dat in lucht gebeuren, maar bij een hoge 
spanning is het nog knap lastig om het met enkel 
koeling van de buitenlucht te doen. Voor de grote 
stroomsterktes, vele tienduizenden ampères moet 
de boog opgesloten worden in een bluskamer en 
wordt er een speciaal gas, SF6, gebruikt. Hoe hoger 
in de spanning, hoe uitgebreider het wordt. We 
hebben al snel een paar voetbalvelden nodig om de 
spullenboel te kunnen plaatsen.

Hoogspanningslijnen maken het energietransport 
zichtbaar en zij accentueren mooi het landschap. 
Een bovengrondse hoogspanningslijn is de meest 
betrouwbare en de goedkoopste manier om elek-
triciteit over grote afstanden te transporteren. Er is 
een website: www.hoogspanningsnet.com geheel 
gewijd aan de hoogspanningsmast. Er zijn dus echte 
liefhebbers, maar niet iedereen heeft hetzelfde 
gevoel voor schoonheid. Zelf vind ik de Wintrack 
mast een plaatje. 

Er zijn echter lieden die willen de zaak onder de 
grond stoppen, onzichtbaar maken dus. Daarvoor 
is de hoogspanningskabel ontworpen. In een klein 
volume wordt daar 380.000 Volt samengebald. Dit 
vergt het uiterste van isolatiematerialen. In Delft, 
vanuit de universiteit gezien aan de andere kant van 
de Schie, worden hoogspanningskabels gemaakt. 
De tegenstanders van hoogspanningslijnen heb-
ben toch een punt: wel de A4 in Midden-Delfland 
verdiept aanleggen, maar de hoogspanningsver-
binding niet ondergronds? Enfin, de ingenieurs van 
TenneT staan voor een uitdaging, maar ik ben er van 
overtuigd dat het ze gaat lukken.

En dan zijn we bij de centrale aangekomen. Figuur 14 
toont een voorbeeld van een grote elektriciteits-
centrale. Dit is de Amercentrale, die op 2 november 
2016 werd bezocht tijdens de Diligentia excursie.

Kwam in 1800 de elektriciteit uit een batterij, nu 
komt het grootschalig uit de elektriciteitscentrale 
alwaar het volgens het inductieprincipe van Faraday 
en Henry geïnduceerd wordt. Een ronddraaiende 
elektromagneet wekt in stilstaande spoelen een 
spanning op die er voor zorgt dat er een stroom kan 
gaan lopen. Het leeuwendeel van de elektriciteit 
wordt op deze manier opgewekt.

Figuur 15 toont de rotor en de stator van een 
synchrone generator en geeft een indruk van de 
afmetingen. Die zijn niet dramatisch veranderd 
sinds 1933, toen deze foto werd gemaakt.

Figuur 14: Amercentrale in Geertruidenberg.Figuur 13: De vermogensschakelaar.

http://www.hoogspanningsnet.com
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Dit brengt ons bij de vraag: hoe krijgen we de 
rotor aan het draaien? Door een stoomturbine. 
Oververhitte stoom van hoge temperatuur en hoge 
druk expandeert in de stoomturbine en de as gaat 
draaien. Een elektriciteitscentrale is een fraai stukje 
werktuigbouw. Het rendement van de stoomcyclus 
ligt iets boven de vijftig procent, tenminste als alle 
trucs toegepast worden. Dat rendement ligt beslo-
ten in de hoofdwetten van de thermodynamica en 
de grens is nu wel bereikt. Kan het ook anders?

Het kan op een duurzamere manier met windmolens 
of zonne-energie. Bijvoorbeeld met zonnecellen, 
daarbij zet een invallend foton een elektron in 
beweging. 
De zonnecentrale in figuur  16 werkt niet volgens 
het foto-voltaïsche principe, maar wekt stoom op, 
waarmee een generator wordt aangedreven. Het 
zonlicht wordt met spiegels geconcentreerd in 
de toren, waar een zeer hoge temperatuur kan 
worden bereikt. In moderne installaties (o.a. in 
Sevilla, Spanje) wordt de warmte via vloeibaar zout 
overgedragen naar de stoomgedreven turbine. Een 
overschot aan warmte gedurende de dag gepro-
duceerd, wordt opgeslagen in vloeibaar zout in 
geïsoleerde tanks. Deze warmte wordt gebruikt 
voor energie opwekking als de zon niet schijnt. 

Maar ook aan de verbruikerskant zetten de veran-
deringen gestaag door. We gaan elektrisch tanken 
en ons huis wekt zijn eigen elektriciteit op. Opslag 
van zelf met zonnecellen geproduceerde stroom, 

kan in batterijen, bijvoorbeeld van de firma Tesla. 
Eneco doet er een proef mee, schreef de Volkskrant 
onlangs. Dat heeft zo zijn invloed op de bewaking 
en de besturing van het net. De belasting wordt 
actief en het wordt dus tweerichtingsverkeer. Dat 
maakt de besturing, bewaking en beveiliging van 
het net er niet eenvoudiger op.

Referenties
1. Schavemaker, Pieter en Lou van der Sluis, 

2008, Electrical Power System Essentials, Wiley, 
ISBN 978-0470-51027-8

2. Sluis, Lou van der, 2011, Opgewekt door de Buurt, 
TU Delft Library, ISBN 978-94-6186-009-5

3. Fregonese, L., 2009, Volta. Grondlegger van 
de elektrochemie, Veen Magazines, Diemen, 
ISBN 9789085711308

4. Peruzzi, Giulio, 2009, Maxwell. Ontdekker van de 
samenhang van elektriciteit, magnetisme en licht, 
Veen Magazines, Diemen, ISBN 9789085711285

5. Wayenburg, Bruno van, 2007, Vonken en 
Schokken, Nieuw Amsterdam uitgevers, 
ISBN 978-90-468-0261-8

Foto’s: Sam Rentmeester
Strip: Stephan Timmers

- - -

Figuur 15: Turbogenerator uit 1933.

Figuur 16: Deze zonnecentrale concentreert groot-
schalig zonnewarmte om de stoomgenerator aan te 
drijven.
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Kometen zijn bekend van hun verschijning aan 
de hemel en worden historisch altijd al gezien 
als brengers van hel en verdoemenis. Het 

zijn ook heel indrukwekkende verschijningen. Ze 
hebben een staart, dat is algemeen bekend, maar 
eigenlijk zijn het er twee. De ene is de stofstaart, die 
volgt de beweging van de komeet in zijn baan om 
de zon. De andere staart, de ionenstaart, bestaat 
uit geladen deeltjes en die richt zich naar de zon-
newind, die op haar beurt het magneetveld in het 
zonnestelsel, de Parker-spiraal, volgt.

Ons zonnestelsel is ontstaan uit een schijf van 
gas en stof. Deze schijf ging langzaam samen-
trekken, massaconcentraties ontstonden. Toen de 
opeenhoping in het centrum voldoende massa 
kreeg, ging de zon “aan”, zie figuur 1. Tegelijkertijd 
ontstonden er concentraties van materiaal op de 
plekken waar later de planeten kwamen. De vroege 
aarde was heel erg heet. Al het water dat toen op 
aarde was, is verdampt. Dus al het water dat nu op 
aarde is, moet in een latere fase, toen de aarde was 
afgekoeld, op aarde terecht zijn gekomen. Dat is 
hoogstwaarschijnlijk gebeurd door de kometen en 
mogelijk ook door asteroïden. Kometen kunnen een 
grote rol hebben gespeeld omdat er in het vroege 
zonnestelsel heel veel van waren. Behalve water 
hebben zij waarschijnlijk ook allerlei organische 
moleculen gebracht. Om dit te onderzoeken is de 
Rosetta missie bedacht.

Dr. F.A. (Fred) Jansen
Senior mission manager
ESA/ESTEC, Noordwijk

http://blogs.esa.int/Rosetta

1.4  Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeet

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 24 oktober 2016.

 – Een video opname van de lezing is te zien op 
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Op 6 augustus 2014 bereikte de Europese ruim-
tesonde Rosetta na een reis van tien jaar komeet  
67P/Churyumov-Gerasimenko. Drie maanden later, 
op 12 november 2014, landde de Philae-lander op 
het oppervlak van de komeet. 
In deze lezing werden de uitdagingen en proble-
men besproken die optraden bij het reizen naar, 
het escorteren van, en het landen op de komeet. 
Daarbij werden details getoond en besproken van 
de meest spannende momenten van deze ruimte-
missie.
Daarnaast werden de wetenschappelijke resultaten 
van de missie voor diverse disciplines belicht, even-
als de invloed van deze resultaten op de bestaande 
inzichten over kometen. Speciale aandacht werd 
gegeven aan de bevindingen die betrekking heb-
ben op het ontstaan van het vroege zonnestelsel 
en de aarde.
Dr. Jansen werd in juni 2013 mission manager van 
de Rosetta missie en werkte eerder als project 
scientist aan XMM-Newton en als mission manager 
aan XMM-Newton, Mars Express en Venus Express. 
Hij is thans mission manager van Gaia en XMM-
Newton.

Figuur 1: Ontwikkeling van ons zonnestelsel uit een 
schijf van gas en stof. De zon is al ontbrand (ESA).
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Na deze fase werden de kometen (en asteroïden) die 
niet zijn ingeslagen op één van de planeten, steeds 
verder naar de buitenkant van ons zonnestelsel 
gedreven, de asteroïden naar de asteroïden gordel 
en de kometen naar de zogenaamde Kuipergordel, 
ontdekt door de Nederlander Kuiper. Deze gordel 
bevindt zich buiten de baan van Neptunus, zie 
figuur 2. De komeet die wij voor de Rosetta missie 
hebben uitgezocht is één van de Kuiperbelt objec-
ten. Deze komeet heeft net als de andere objecten 
zo'n 4,5 miljard jaar lang aan de buitenkant van het 
zonnestelsel een baan om de zon gedraaid. Door 
de grote afstand tot de zon is de temperatuur in de 
Kuipergordel erg laag en zijn de objecten daar in 
die 4,5 miljard jaar nauwelijks veranderd. Dus om 
te bestuderen wat voor materiaal er in het vroege 

zonnestelsel op aarde is ingevangen, zijn kometen 
ideale hemellichamen. Daarvoor moeten we een 
'verse' komeet hebben, één die nog niet zo lang 
geleden het binnenste deel van ons zonnestel in is 
gekomen. Want een komeet die al geruime tijd zijn 
elliptische baan tot dicht bij de zon volgt, is onder 
invloed van de zonnestraling te veel veranderd.

De komeet Wirtanen, zo'n 1,2 km groot, was oor-
spronkelijk uitgezocht voor de Rosetta missie. Maar 
door een probleem met de Ariane raket, kon de lan-
cering in 2003 niet op tijd plaats vinden. Derhalve 
moest er uitgekeken worden naar een andere. In 
2004 vond de lancering plaats met als doel de 
komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, genoemd 
naar twee astronomen uit de Oekraïne, die deze 
in 1960 hebben ontdekt. Deze komeet verbleef 
nog niet zo lang, namelijk sinds de jaren 50, in het 
binnen-zonnestelsel. Op astronomische schaal dus 
een verse komeet. Een probleem voor de missie 
was wel de afmeting van 4.1 km. Een stuk groter 
dan Wirtanen en daardoor heeft deze meer zwaar-
tekracht. De Philae lander voert z'n landing passief 
uit, zonder remraketten. Hij mag met maximaal 
1  m/s landen en moet tijdens de afdaling van het 
moederschip naar de komeet niet teveel versneld 
worden door diens zwaartekracht. De verwachte 
landingssnelheid van Philae op 67P/Churyumov-
Gerasimenko lag op de grens van wat hij kon 
verdragen, hetgeen extra risico met zich meebracht. 

Figuur 2: De Kuipergordel is de oorsprong van vele 
kometen en bevindt zich in het buitenste deel van 
ons zonnestelsel, voorbij de baan van de planeet 
Neptunus (NASA).

Figuur 3: Tijdlijn van de Rosetta missie. De missie eindigde op 30 september 2016 (ESA).
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De reis naar de planeet was een langdurige. Figuur 3 
brengt dit in beeld. Na de lancering moest Rosetta, 
geholpen door de zwaartekracht van andere pla-
neten en van de aarde, de juiste elliptische baan 
en snelheid krijgen. Op 13 november 2009 had 
Rosetta voldoende snelheid om de komeet die 
met 50.000 km/uur vliegt, in te halen. Ondertussen 
was Rosetta zo ver van de zon verwijderd dat de 
zonnepanelen niet meer genoeg vermogen kon-
den afgeven om de satelliet in bedrijf te houden. 
Daarom werd de satelliet conform planning, in 
slaapstand gebracht. Daarbij gaan alle systemen 
uit en lopen er alleen nog enkele klokken in het 
ruimtevaartuig, die geprogrammeerd waren om 
op 14 januari 2014, toen de satelliet weer dicht 
genoeg bij de zon was, de satelliet weer in bedrijf 
te zetten, een spannend moment in de missie! Ter 
voorkoming van mislukkingen in deze fase, waren 
er drie klokken aan boord die onderling vergeleken 
werden en met een meerderheidsstem besloten 
wanneer de satelliet weer werd opgestart.

In mei 2014 begonnen de rendez-vous manoeuvres 
om bij de komeet te komen. Om te beginnen moest 
de satelliet afgeremd worden. Dat gebeurde in 
7  manoeuvres. De eerste manoeuvre duurde zo’n 

6 uur. Met 220 kg brandstof werd de satelliet afge-
remd met 2800 km/uur. Een bijkomend probleem 
was, dat door een eerder opgetreden defect in het 
brandstofsysteem de druk van de brandstof voor 
de motoren niet meer goed geregeld kon worden. 
Bij de laatste van de 7 manoeuvres bedroeg de 
druk nog maar 9,5 atmosfeer, terwijl de motoren 
gemaakt waren en alleen maar getest voor een 
minimale druk van 12 atmosfeer. Niettemin verliep 
deze fase goed. 

Een frequentie analyse van het door Rosetta uit-
gezonden signaal liet zien dat er bij het afremmen 
kleine dopplerverschuivingen optraden. In deze 
fase raakten de zonnepanelen in een langzame 
trilling, een slingerbeweging met een periode van 
13  seconden die Rosetta heen en weer bewogen 
met snelheden tot 3 mm/seconde. Dat zo'n slinge-
ring optreedt, is goed te begrijpen uit figuur 4, een 
foto van de satelliet in het testcentrum, met één uit-
geklapt zonnepaneel, 16 meter lang, 2 meter hoog. 
De totale spanwijdte van de satelliet is 32 meter!

De grote zonnepanelen van Rosetta werken als een 
zeil op de gassen die uit de komeet ontsnappen. 
Het in zijn baan houden van de satelliet en het op 

Figuur 4: Rosetta in het testcentrum op ESTEC, Noordwijk met een uitgeklapt zonnepaneel (ESA).
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de komeet gericht houden van de camera, die een 
beeldveld van 2,5 graad heeft, is daarmee geen een-
voudig probleem. Eenmaal was er een uitbarsting 
op de komeet die een afwijking van 10 graden tot 
gevolg had. Eens per week werd de baan van de 
satelliet geanalyseerd en werden nieuwe stuurcom-
mando's voor de komende periode gegeven. Bij 
het besturen van de satelliet moet er rekening mee 
gehouden worden dat de commando's 20 minuten 
onderweg zijn. Een reactie op een signaal dat aan-
komt op aarde, is 20 minuten daarvoor verzonden 
en het duurt dan nog eens 20 minuten voordat 
een commando terug gegeven is, plus natuurlijk 
de reactietijd van het missieteam. Dit maakt het 
noodzakelijk om heel conservatief en veilig om te 
gaan met de satelliet.

Bij het naderen van de komeet werd de eerste 
scherpe foto ontvangen, zie figuur 5. De vorm was 
veel grilliger dan men zich had voorgesteld en een 
landing op een dergelijk oppervlak is natuurlijk niet 
eenvoudig. Er was een vlak gebied nodig met een 
straal van ca 500 meter. De grootste diameter van 
de komeet is 4,1 km, in de andere richting 2,5 km. 

Op basis van een groot aantal foto's en berekenin-
gen met de slagschaduwen van de zon is een 3-d 
computermodel van de komeet gemaakt. De foto's 
gaven veel details prijs over het oppervlak van de 
planeet. Zo waren er bijvoorbeeld laagstructuren 
te zien (stratificatielagen) die we op aarde ken-
nen van o.a. gletsjers. Ook zijn er duinstructuren 
waargenomen. De komeet heeft geen atmosfeer 
die dit kan veroorzaken, zoals op Mars en op onze 
Aarde, maar stof dat opdwarrelt en terugvalt op 
de roterende komeet kan ook tot duinstructuren 
leiden. Op de komeet is ook een scheur ontdekt van 
meer dan een kilometer lang en bijna een meter 
breed. Dit leidde op een bepaald moment tot de 
vrees dat de komeet bij het naderen van de zon 
in tweeën zou kunnen breken, waarna men had 
moeten kiezen welke van de twee verder gevolgd 
en onderzocht zou worden. Overigens doet de vorm 
van de komeet vermoeden dat hij uit twee kometen 
moet zijn ontstaan, vermoedelijk door een botsing 
in de Kuipergordel. Dit vermoeden kon met analyse 
van het zwaartekrachtveld van de komeet worden 
bevestigd. Er bleken duidelijk twee zwaartekrachts-
centra te zijn.

Figuur 5: Eerste scherpe foto van de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, gemaakt met Rosetta's camera 
(ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA).
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Het oppervlak toont duidelijke sporen van erosie. 
Die wordt niet door een atmosfeer veroorzaakt, 
maar door de dag-nacht cycli, veroorzaakt door de 
rotatie van de komeet, en de grote temperatuurver-
schillen gedurende de sterk elliptische baan. Door 
het telkens bevriezen, smelten en weer bevriezen 
van het materiaal, wordt dat verbrokkeld. Bij de 
waarnemingen is geconstateerd dat er verdamping 
van het aanwezige water en gasvorming optreedt. 
Sommige foto's lieten ontsnappend gas en stof zien 
in het zonlicht. Als gevolg hiervan ontstaan diepe 
kuilen, die natuurlijk vermeden moeten worden als 
je er moet landen! Ook kleine rotsblokken worden 
soms door gasdruk weggeslingerd en vallen soms 
terug of komen in de staart van de komeet terecht.

De uitbarstingen konden worden waargenomen 
met vele van de in totaal 21 instrumenten aan boord 
van Rosetta en Philae. Bij een langzame, hevige 
uitbarsting op 19 februari 2016 die meer dan 2 uur 
duurde waren met de camera's en spectrometers, 
een microgolfinstrument, de plasma-instrumenten, 
de gaschromatograaf en tenslotte stofdetectoren 
de gevolgen waar te nemen. De coma van de 
komeet werd plotseling helder, een 30 graden tem-
peratuursstijging van het gas rondom de komeet 
viel waar te nemen. Na analyse bleek een grote klif 
te zijn ingestort, toen deze door de opkomende zon 
werd verwarmd. 

Zoals al aangegeven komt er water voor op de 
komeet. Door de opwarming van de zon verdampt 
het en verdwijnt in de ruimte. De totale uitstroom 
uit de komeet kon worden gemeten, In het begin 
ging het om 100.000 kilo per dag. De piek ligt rond 
de 100 miljoen kilo water per dag. Tijdens de baan 
om de zon is er in 2 jaar tijd 6,4 miljard kilo water 
van de komeet verdwenen. Dat is een laag van 
ongeveer 1 à 2 meter van het gehele oppervlak van 
de komeet. Dit proces herhaalt zich elke 6 jaar bij 
het ronden van de zon.

Een intrigerende vraag betreft de samenstelling 
van het water op de komeet. De verhouding van 
zwaar water (met deuterium in het molecuul, dit 
is waterstof met een extra neutron in de kern) en 
gewoon water (met waterstof) is kenmerkend voor 
de oorsprong van water in het heelal. Door deze 
verhouding van het komeetwater te vergelijken met 
die van het aardse water kan worden vastgesteld of 
ons aardse water mogelijk van dit soort kometen is 
gekomen. Figuur 6 geeft het resultaat weer. In deze 
figuur is de deuterium/waterstof verhouding aange-
geven voor verschillende planeten. De 67P komeet 
blijkt flink af te wijken. De kometen uit de Oort 
wolken in het midden van de figuur kloppen ook 
niet met de aarde. De Oort wolken staan nog verder 

Figuur 6: Vergelijking van de samenstelling van het 
water op de komeet met die van water op diverse 
plaatsen in het zonnestelsel (ESA).

Figuur 7: Vergelijking van uit de komeet ontsnap-
pend water en zuurstof (ESA/Rosetta/ROSINA Ubern/
BIRA/LATMOS/LMM/IRAP/MPS/SwRI/TUB/UMich).
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weg in het zonnestelsel. De kometen uit de Jupiter 
“familie”, die met het Herschel infrarood instrument 
zijn gemeten hebben wel de aardse verhouding. 
Er zijn geen definitieve conclusies te trekken maar 
het lijkt er wel op dat de theorie over het precieze 
ontstaan van het zonnestelsel bijgesteld moet wor-
den. Ook is het mogelijk dat het water op aarde een 
mengsel is van water dat uit diverse delen van het 
heelal met kometen hier is gebracht.

Een bijzonderheid is dat er uit de komeet moleculair 
zuurstof ontsnapt. Figuur 7 laat de samenhang 
zien van metingen met het Rosina instrument 
aan boord van Rosetta, tussen ontsnappend 
moleculair zuurstof en water. Het is bijzonder dat 
moleculair zuurstof wordt aangetroffen, omdat het 
zuurstofmolecuul onder invloed van zonlicht heel 
gemakkelijk uiteenvalt. Uit de analyse in figuur 7, 
blijkt er een duidelijk verband te zijn tussen het 
vrijkomende water en het vrijkomende zuurstof. De 
witte kruisjes in de grafiek geven alle meetpunten 
over één jaar weer. Er is correlatie maar ook nogal 
wat spreiding. De groene kruisjes betreffen een 
korte periode van een week in oktober 2015 en laten 
duidelijk een sterke correlatie zien. Het zuurstof zit 
opgesloten in de water-/ ijslagen van de komeet.

Andere gassen van belang die gedetecteerd kon-
den worden waren edelgassen zoals argon, krypton, 
xenon en hun isotopen. De verhoudingen hiervan 
kunnen ons net als bij het zwaar water het geval 
is, meer leren over de oorsprong in het zonnestel-
sel van het materiaal in de komeet, omdat de 
isotopenverhouding afhankelijk is van de plaats in 

het zonnestelsel waar het materiaal vandaan komt.

De landing op de komeet is gerealiseerd door Philae 
met een klein zetje in de richting van de komeet 
los te laten van Rosetta. Philae is passief en gaat 
dus rechtuit tot het zijn doel bereikt. Als eerste 
werd Rosetta op koers gezet naar een geschikte 
landingsplaats. Figuur 8 geeft een overzicht van 
geselecteerde landingsplaatsen. Gebied  J is uit-
eindelijk gekozen. Het manoeuvreren met Rosetta 
en het loslaten van Philae is een lastige opgave 
in deze fase van de missie. Daarbij speelt de eer-
der genoemde tijdsvertraging een rol, maar ook 
moeten de richting en de snelheid op moment 
van ontkoppelen heel precies afgestemd zijn. De 
landingsmanoeuvre duurt 7 uur. Een fout in de 
snelheid van 1 cm/s betekent een afwijking in de 
plaats van 250 m bij neerkomen en daarmee een 
grote kans om verkeerd neer te komen of voorbij de 
komeet te vliegen. Als de Philae lander sneller gaat 
dan 1 m/s zou het landingsgestel kunnen bezwij-
ken, en bij het falen van het verankeren wordt deze 
wellicht teruggekaatst de ruimte in, waarna er geen 
landing meer mogelijk is. De geringe zwaartekracht 
is onvoldoende om de Philae dan weer terug te 
laten komen. 

Terwijl de landing werd uitgevoerd, maakte de 
camera aan boord van Philae beelden van het 
gebied waar hij neer zou komen. Toen men dacht 
dat de landing was afgerond, bleek dat toch niet 
het geval. De lander had zich niet, zoals het plan 
was, kunnen verankeren aan het oppervlak van 
de komeet. De hardheid van het oppervlak was 

Figuur 8: Een overzicht van mogelijke landingsplaat-
sen op de komeet (ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team 
MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA).

Figuur 9: Philae staat op de komeet, foto genomen 
vanuit de lander (ESA/Rosetta/Philae/CIVA). 
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blijkbaar veel hoger dan men tevoren had aange-
nomen. Daardoor hebben de ijsschroeven hun werk 
niet gedaan en is de lander weer opgeveerd, een 
aantal keren zelfs, en op een andere plek terecht 
gekomen. Uit de telemetrie bleek dat de snelheid 
waarmee Philae de eerste keer opveerde 65 cm/s 
was. Dit is 5 cm/s onder de ontsnappingssnelheid 
van de komeet!

Figuur 9 is een foto door de Philae camera genomen 
na de landing. Een van de landingspoten is links-
onderin te zien. Het oppervlak is nu in detail waar 
te nemen. Philae was op een andere plek terecht 
gekomen dan de bedoeling was, maar waar? In 
de laatste maanden van de missie, waarin Rosetta 
steeds verder afdaalde naar de komeet en detail-
foto's maakte, werd Philae uiteindelijk gevonden, 
in een rotsachtig gebied aan de andere kant van 
het “hoofd” van de komeet. Figuur 10 laat dit 
zien. Het kleine witte puntje rechts in het door 
schaduw donkere gedeelte van de foto is Philae. 
Door die schaduw was Philae ook niet in staat om 
alle geplande activiteiten uit te voeren, de energie 

daarvoor, die van de zonnecellen moest komen, 
ontbrak. 

Philae heeft wel met zijn instrumenten een aan-
tal chemische verbindingen kunnen detecteren. 
Tabel 1 geeft een overzicht. Bijzonder interessant 
is de vondst van organische stoffen. Zo is er ethy-
leenglycol (een suiker) gevonden en werden er 
bouwstenen voor aminozuren aangetoond. Later, 

Figuur 10: De plaats waar Philae is terecht gekomen werd in deze opname, gemaakt vanuit Rosetta in een 
lage baan om de komeet, ontdekt (ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/
DASP/IDA).

Tabel 1: Door Philae gedetecteerde chemische ver-
bindingen op de komeet.



1.4  Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeet

36

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

toen Rosetta afdaalde naar de komeet, werden met 
de instrumenten daarvan o.a. glycine (een volledig 
aminozuur) en fosfor gedetecteerd. Fosfor is een 
belangrijke ingrediënt van o.a. celwanden. Deze 
vondsten zouden erop kunnen duiden dat kometen 
ook organisch materiaal op aarde hebben gebracht, 
die een snellere start van het ontstaan van leven 
mogelijk hebben gemaakt. De gevonden chemi-
sche verbindingen zijn met elkaar in verband te 
brengen en de keten van reacties die nodig is om tot 
aminozuren te komen, is volledig te reproduceren.

De dichtheid van de komeet is veel lager dan 
men zou denken. Als deze in zee zou liggen, blijft 
hij drijven, het soortelijk gewicht is slechts 0,5. 
Het materiaal waaruit de komeet bestaat, is vooral 
samengeklonterd stof. 

Op 30 september 2016 eindigde de missie op 
geplande wijze, na een langzame afdaling naar de 
komeet, die op 24 september was ingezet. Rosetta 
bleef tot het laatste moment uitstekend werken. 
De laatste foto werd doorgestuurd vanaf slechts 
20 meter hoogte, dus vlak voor het neerstorten. 
Dit betekende het einde van een geweldige, goed 
geslaagde missie, die een veelheid aan wetenschap-
pelijke gegevens opleverde. Verwacht wordt dat 
wetenschappers nog vele jaren bezig zullen zijn 
met het analyseren ervan.

Referenties
1.  http://blogs.esa.int/rosetta.

- - -
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In 1935 gebruikte Einstein het concept van 
verstrengeling om aan te tonen dat – volgens 
hem  - quantummechanica niet een complete 

theorie van de natuur kan zijn. John Bell ont-
dekte in 1964 dat het niet de conclusies, maar de 
uitgangspunten van Einstein’s redenering waren 
die ter discussie moesten staan: dat startpunt is 
niet verenigbaar met de voorspellingen van de 
quantumtheorie.

Na tientallen jaren van steeds preciezere testen is 
het ons in de zomer van 2015 gelukt om het expe-
riment zoals Bell het voor ogen had, uit te voeren. 
Naast de impact op ons fundamenteel begrip van 
de natuur is dit experiment ook relevant voor een 
toekomstig quantum Internet waarop verstrenge-
ling gebruikt gaat worden voor toepassingen die 
met klassieke middelen onmogelijk zijn.

Verstrengeling
Verstrengeling houdt zowel natuurkundigen als 
niet-natuurkundigen al meer dan 80 jaar bezig, 
zowel op specialistische conferenties als bij bor-
reltafeldiscussies. De reden van die fascinatie is 
waarschijnlijk dat het concept van verstrengeling 
volledig tegen onze intuïtie ingaat. 

In 1935 beschreef Einstein met collega’s Podolsky 
en Rosen het volgende gedachtenexperiment, dat 
leidde tot de EPR paradox:
twee verstrengelde deeltjes, ver verwijderd van 
elkaar, worden tegelijk gemeten. Om een concreet 
voorbeeld te nemen, kijken we naar twee elektro-
nen waarvan de spin vrijheidsgraad is verstrengeld 
in een spin-singlet toestand. Wat gebeurt er als we 
bij beide elektronen meten of de spin omhoog (up) 
of omlaag (down) staat?

De quantumtheorie voorspelt dat de individuele 
uitkomsten volledig willekeurig zijn, maar dat de 
antwoorden altijd tegengesteld zijn. Het lijkt dan 
alsof de deeltjes van elkaar weten wat de ander als 

Prof. dr. R. (Ronald) Hanson
Quantum Science and Technology in Diamond
Technische Universiteit Delft

http://qutech.nl/hanson-lab

1.5  Van Einstein’s ‘spooky action’ naar een niet te hacken kwantum 
internet

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 7 november 2016.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De Ierse natuurkundige John Bell toonde in 1964 
aan dat de kwantumtheorie niet verenigbaar is met 
de intuïtieve concepten van lokaliteit (“wat hier 
gebeurt kan niet beïnvloed worden door iets dat 
tegelijk op de maan gebeurt”) en realisme (“dingen 
hebben eigenschappen onafhankelijk van of wij 
ernaar kijken”). Sindsdien zijn vele experimenten 
uitgevoerd – de zogeheten Bell tests - die de kwan-
tumtheorie gelijk gaven, maar via een achterdeur-
tje (‘loopholes’) bleek het ook altijd mogelijk om 
een lokaal realistische beschrijving van de meetre-
sultaten te geven. 
Tijdens de lezing werd het experiment beschre-
ven dat onlangs in Delft is uitgevoerd met twee 
diamantjes, elk met een ingevangen elektron, op 
1,3 kilometer bij elkaar vandaan geplaatst. In deze 
opstelling zijn alle ‘loopholes’ dicht gemaakt en zo 
kon lokaal realisme definitief worden uitgesloten. 
De technologie van dit experiment kan de bouw-
steen worden van een toekomstig kwantum-inter-
net.
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meetuitkomst zal geven, ofwel dat de uitkomst op 
afstand wordt beïnvloed. Dit is wat Einstein “spooky 
action at a distance” noemde.

Einstein redeneerde vervolgens vanaf de andere 
kant, en nam als uitgangspunten dat meetuit-
komsten objectieve informatie geven (informatie 
die al vaststond voordat de meting werd gedaan: 
realisme) en dat informatie niet sneller kan reizen 
dan licht (lokaliteit). Onder die aannames (samen 
bekend als lokaal realisme) zijn correlaties zoals 
in bovengenoemd gedachtenexperiment alleen te 
verklaren als de meetuitkomsten van alle mogelijke 
metingen van tevoren vastliggen. Immers, als de 
deeltjes ver van elkaar zijn en als de keuze voor 
welke component van de spin gemeten gaat wor-
den pas vlak voor de meting wordt gemaakt, dan 
kan deze keuze onmogelijk bekend zijn bij het 
andere meetstation.

Maar de quantumtheorie zegt dat bovenstaande 
uitleg onmogelijk is: Heisenbergs onzekerheidsprin-
cipe stelt een harde grens aan de scherpte waarmee 
incompatibele observabelen bepaald kunnen zijn 
(zoals positie en impuls, of de x-component en 
z-component van spin van een elektron). Einsteins 
conclusie: quantumtheorie is niet compleet, en er 
moeten (tot dan toe verborgen) variabelen worden 
toegevoegd om het af te maken. Deze verborgen 
variabelen zouden wellicht ook meteen kunnen 
verklaren waarom quantummetingen soms het ene, 
en soms het andere antwoord geven.

Maar kan de wereld wel beschreven worden met 
zo’n verborgen variabelen model?

De Bell ongelijkheid
Historisch interessant is, dat er daarna 30 jaar lang 
weinig beweging zat in deze discussie, onder meer 

Box 1: Bell’s lokaliteit
Bell definieerde in zijn artikelen het concept lokale causaliteit. Beschouw onderstaand ruimte-tijd 
diagram met metingen verricht in 1 en 2.

Einsteins relativiteitstheorie en causaliteit dicteren dat gevolgen van gebeurtenissen alleen in de voor-
waartse lichtkegels kunnen liggen (rode vlakken), en oorzaken ervan alleen in de achterwaartse (blauwe 
vlakken). Tezamen met het idee dat correlaties een causale uitleg behoeven (Reichenbach’s principe), leidt 
dit tot Bell’s principe van lokale causaliteit:

Volledige specificatie van 3 maakt dat gebeurtenissen in 2 irrelevant zijn voor de voorspelling van 
gebeurtenissen in 1 in een lokaal causale theorie.
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Box 2: De Bell test
De test omvat twee dozen, A en B genoemd. Elke doos heeft een input met twee mogelijke waarden (0 en 
1), en een output met twee mogelijke waarden (+1 en -1). In iedere ronde van de Bell test wordt aan elke 
kant een random input waarde gegenereerd (aangegeven met a, b) en ingevoerd in de doos. De input 
triggert de doos om een output te produceren, waarvan de waarde wordt opgeslagen. De test betreft 
de correlaties tussen de output waarden (aangegeven met A en B) en de input waarden gegenereerd in 
dezelfde ronde.

De dozen worden geplaatst op een vlak stuk ruimtetijd. Alle variabelen die nodig zijn om het gedrag 
van de dozen te beschrijven (waaronder Einsteins verborgen variabelen, maar bijvoorbeeld ook experi-
mentele parameters) worden aangegeven met λ en zijn gedefinieerd in het verleden van de huidige Bell 
test ronde. Stel dat de correlaties tussen de inputs en outputs worden beschreven door de gezamenlijke 
(mogelijk niet-lokale) kansverdeling p A B a b( , | , , )λ . Bell gebruikt nu het principe van lokale causaliteit 
(zie Box 1) om die kansverdeling te splitsen: 
p A B a b p A a p B b( , | , , ) ( | , ) ( | , )λ λ λ= . (1)

Als de inputs a en b vrij gekozen kunnen worden geldt tevens 

p a b p( | , ) ( )λ λ= . (2)
Definieer S A B A B A B A B:

( , ) ( , ) ( , ) ( , )
= ⋅ + ⋅ + ⋅ − ⋅

0 0 0 1 1 0 11
, waarbij A B

a b
⋅

( , )
 de verwachtingswaarde is 

van het product van outputs A en B, gegeven inputs a en b. Dat zijn alle ingrediënten om Bell’s ongelijk-
heid af te leiden. Met (1) en (2), en een beetje algebra volgt:

− ≤ ≤2 2S   (de Bell ongelijkheid in de Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH) vorm).
Anderzijds, stel dat we het elektronenpaar uit het gedachtenexperiment van Einstein verdelen over 
de dozen. We meten de spin in doos A langs de Z-as (voor input 0) en langs de X-as (voor input 1) , en 
gebruiken de uitkomst als output. In doos B doen we hetzelfde, maar langs de assen -X-Z (-135⁰) en +X-Z 
(+135⁰). Quantumtheorie voorspelt dan S = 2 2 , wat de Bell ongelijkheid schendt. Dit laat zien dat 
quantumtheorie niet in een lokaal causale theorie gevat kan worden.
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kan de Bell ongelijkheid geschonden worden 
met een lokaal realistisch model.

In 1982 deed Alain Aspect er een schep bovenop [4]: 
ook hij gebruikte verstrengelde fotonen, maar de 
meethoek aan weerszijden werd zo snel veranderd 
dat de metingen klaar waren voordat de meethoek 
van A doorgegeven kon zijn aan B en vice versa! 
Beide bovenstaande experimenten waren echter 
ook gevoelig voor het detectie-loophole:
Detectie (of fair-sampling)-loophole: 

Als in sommige rondes van het experiment er 
geen output beschikbaar is uit box A of B, en 
deze rondes niet worden meegeteld bij het 
berekenen van de correlatoren A B⋅ , kan 
de Bell ongelijkheid geschonden worden met 
een lokaal realistisch model.

In beide experimenten gingen de meeste fotonen 
verloren voor ze gedetecteerd konden worden. 
Om Bell’s ongelijkheid te schenden moesten de 
correlaties genormaliseerd worden op die gevallen 
waarin beide fotonen werden gedetecteerd.

Sindsdien zijn er talloze ingenieuze Bell testen 
gedaan met verschillende verstrengelde deeltjes, 
van fotonen, ionen en atomen, tot elektron- en 
kernspins en zelfs supergeleidende circuitjes. Maar 
nooit was het mogelijk de twee bovenstaande 
loopholes tegelijk te dichten, in één experiment 
gecombineerd. Tot 2015: in juli 2015 hebben we de 
eerste Bell test gedaan met minimale aannames, die 
zowel het detectie-loophole als het lokaliteits-loop-
hole (en ook alle andere experimentele loopholes) 
in één experiment sluit [5].

Bell experimenten in Delft
In Delft werken we met elektronenspins in ultra-pure 
diamanten. Het stikstof-holte (nitrogen-vacancy, 
NV)-defect in het diamantrooster vormt een lokale 
val voor elektronen. De gevangen elektronen heb-
ben een spin die omhoog of omlaag kan staan. Door 
de schone, stugge omgeving van het ultra-pure 
diamantkristal blijven de quantumeigenschappen 
van de elektronspins goed beschermd tegen omge-
vingseffecten, wat de elektronen interessant maakt 

omdat beide gezichtspunten dezelfde voorspel-
lingen opleverden. Waren de verschillen misschien 
alleen een kwestie van interpretatie? 

Toen verscheen John Bell op het toneel. Bell onder-
zocht begin jaren zestig wat er gebeurt als je het 
bovenstaande gedachtenexperiment algemener 
maakt en de twee spins langs willekeurige assen 
gemeten kunnen worden (dus niet alleen 'omhoog' 
of 'omlaag'). Hij ontdekte dat alle lokale verborgen-
variabelen modellen beperktere correlaties tussen 
de meetuitkomsten voorspelden dan de quantum 
theorie: de befaamde Bell ongelijkheid. (Zie Box  1 
voor wat Bell verstond onder ‘lokaal’ en Box  2 
voor een uitleg van de Bell ongelijkheid.) Het EPR 
standpunt, en een veel bredere set theorieën, kon 
nu experimenteel getest worden.

Bell testen
Om met een Bell test uit te kunnen sluiten dat een 
theorie de werking van de dozen in Box 2 beschrijft, 
moet die theorie tenminste beschrijven wanneer 
op zijn vroegst de random inputs worden gege-
nereerd en wanneer op zijn laatst een vaststaande 
uitkomst beschikbaar is. Dit bakent effectief de 
contouren van de dozen af, waarbuiten we onze 
waarnemingen, klokken en meetapparaten kun-
nen vertrouwen. Tevens kunnen we de dozen dan 
zo positioneren dat zelfs een signaal dat met de 
lichtsnelheid reist niet de input van doos A naar 
doos B kan communiceren voordat van doos B de 
output is vastgelegd.

De eerste gepubliceerde Bell test werd uitgevoerd 
door Freedman en Clauser [3] (1972). In dit eerste 
experiment werden twee verstrengelde fotonen 
naar tegenovergestelde delen van de opstelling 
gezonden. Er kon niet worden uitgesloten dat de 
meethoekinstelling (input van de doos) aan de 
ene kant een invloed had op de andere kant: de 
meethoeken moesten vooraf worden ingesteld. Dit 
leidt tot het lokaliteits-loophole:
Lokaliteits-loophole:

als de input van A gecommuniceerd kan 
worden naar B (met de lichtsnelheid) voordat 
B een output heeft gegeven, of vice versa, 
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Figuur 1: Loophole-free Bell test.  (a) De laboratoria A en B liggen aan weerszijden van de TU Delft cam-
pus, 1280 meter van elkaar verwijderd. Ongeveer halverwege ligt meetstation C.  (b) De ‘event-ready’ Bell 
test, zoals door Bell voorgesteld [2]; een derde doos laat weten wanneer dozen A en B klaar zijn voor de 
volgende ronde van de Bell test.  (c) Implementatie van de event-ready Bell test met onze elektronspins in 
diamant. De verstrengeling van de spins wordt aangekondigd door de detectie van een foton van elk van 
de twee spins, bij meetstation C. Vervolgens kiezen twee random nummer generatoren (RNG) willekeurige 
inputs, draaien we de elektronspins afhankelijk van die keuze met behulp van microgolf-pulsen, en lezen 
we uiteindelijk de spintoestand uit met behulp van spin-afhankelijke fluorescentie.  (d) Ruimte-tijdsdiagram 
van de Bell test. Van het begin van de random input keuze tot het vastleggen van de outputs in de compu-
ter duurt 4 microseconde. De afstand tussen labs A en B zorgt ervoor dat er in die tijd geen communicatie 
gelimiteerd door de lichtsnelheid tussen de dozen kan zijn.

laserpuls. Omdat alleen de toestand 0  een foton 
creëert, raken de beide spins verstrengeld met 
de aanwezigheid (of afwezigheid) van een foton. 
Tenslotte laten we de fotonen samenkomen op een 
halfdoorlatende spiegel en meten we de fotonen 
met fotodetectoren. De detectie van precies één 
foton betekent dat precies één van de elektronspins 
in toestand 0  is. Omdat we na de spiegel niet 
meer kunnen weten van welk NV centrum een 
foton kwam, weten we niet welke van de twee 
elektronspins dat is en krijgen we een verstrengelde 
toestand van de vorm 01 01 2+( ) / .

voor toepassing in toekomstige quantumtechno-
logieën. We gebruiken 2 spintoestanden van het 
NV-defekt, die we hieronder het label 0  en 1  
geven.

Quantummetingen kunnen gebruikt worden om 
spins over grote afstanden te verstrengelen. Voor 
verstrengeling over zo’n grote afstand gebruiken 
we individuele lichtdeeltjes (fotonen) als tussenlig-
gend quantummeetinstrument. Eerst brengen we 
beide elektronspins in een superpositietoestand. 
Daarna exciteren we beide centra met een korte 



1.5  Van Einstein’s ‘spooky action’ naar een niet te hacken kwantum internet

42

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

Let wel, het is niet voldoende dat alleen de expe-
rimentator niet weet welk NV centrum een foton 
uitzond: het moet fundamenteel onmogelijk zijn 
om dit te kunnen weten. Er mag bijvoorbeeld 
geen informatie achterblijven in de omgeving die 
verraadt waar het foton vandaan kwam. Daarom 
kunnen we alleen emissie gebruiken waarbij geen 
roostertrillingen gecreëerd worden (ongeveer 5% 
van de fotonen voor NV centra). Bovendien moeten 
de fotonen in geen enkele vrijheidsgraad te onder-
scheiden zijn en dus steeds dezelfde frequentie en 
polarisatie hebben. Uiteindelijk is de kans dat er in 
één herhaling van het experiment verstrengeling 
gecreëerd wordt met de huidige technieken 1 op 
de 100 miljoen, maar – en dit is cruciaal – wanneer 
het lukt dan wordt het succes ingeluid door de 
juiste uitkomst van de meting (precies één foton).  
Er gaat als het ware een lampje branden wanneer er 
verstrengeling heeft plaatsgevonden. 

Deze vorm van verstrengeling maken is de ideale 
kandidaat om een ‘event-ready’ Bell test te doen 
(een idee dat Bell zelf al beschreef [2]); zie figuur 1b.  
Eerst checken we de succesvolle preparatie van 
dozen A en B, door middel van een derde doos in 
het midden (‘ready’). Dan pas doen we een ronde 
van de Bell test. Door deze ontkoppeling kunnen we 
gebruik maken van ‘het beste van twee werelden’: 
de spins hebben een lange quantum-levensduur 
en goede uitlees-efficiëntie (maar zitten vast in het 
diamant rooster), fotonen kunnen verstrengeling 
over grote afstand verspreiden (maar raken mak-
kelijk kwijt).

In figuur 1a-c is te zien hoe we de dozen in de Bell 
test met onze diamant opstelling implementeren. 
Detectie van twee fotonen bij locatie C bevestigt 
dat we klaar zijn voor de volgende ronde van de 
Bell test (de elektronenspins zijn verstrengeld). Op 
locatie A en B kiezen random-number generatoren 
een input voor de dozen en afhankelijk van de 
gekozen input doen we een spin-basisrotatie met 
behulp van microgolfpulsen. Vervolgens lezen we 
de spins uit met behulp van spin-afhankelijke flu-
orescentie. De efficiënte uitlezing van onze spins 
vermijdt de detectie-loophole. Vanaf de random 

basiskeuze tot het opslaan van de uitkomst in het 
geheugen van de computers bij A en B hebben we 
4 microseconde nodig. Om het lokaliteits-loophole 
te dichten, zetten we de opstellingen 1,3 kilometer 
uit elkaar, aan de uiteindes van de TU Delft campus 
(zie figuur 1a en 1d).

Onze eerste Bell test met 245 verstrengelde paren 
resulteerde in een CHSH parameter (zie box 2) 
van S  =  2,42  ±  0,20 (dus flink groter dan 2!). Een 
uitgebreide analyse (die ook de mogelijkheid van 
geheugen en imperfecte random nummergenera-
toren meeneemt [5]) resulteert in een verwerping 
van de lokaal-realistische nulhypothese met een 
p-waarde van 0,039. Een tweede run in december 
met 300 paren gaf een vergelijkbare schending van 
de ongelijkheid en verstevigde de eerdere conclu-
sie. Beide experimenten namen enkele weken in 
beslag.

Ons Bell experiment kon als eerste direct lokaal-
realistische theorieën uitsluiten, zonder extra 
aannames te hoeven doen. Nog voor het einde van 
het jaar waren ook collega’s in Wenen, Boulder en 
München zover dat ze met de loopholes dicht een 
schending konden rapporteren.

Toekomstige toepassingen
Een belangrijke toepassing voor deze Bell expe-
rimenten ligt in beveiligde communicatie. De 
willekeurige maar tegengestelde uitkomsten van de 
metingen op de elektronen kunnen gebruikt wor-
den om een gedeelde geheime sleutel te verkrijgen. 
De sleutel kan op zijn beurt gebruikt worden om 
een geheime boodschap te coderen. Met behulp 
van de Bell test kunnen personen A en B zich ervan 
verzekeren dat ze inderdaad in het bezit zijn van 
verstrengelde elektronen: de Bell test, mits uitge-
voerd met alle loopholes dicht, vormt waterdicht 
bewijs dat er niemand zit mee te luisteren [6].

In nog algemenere zin kunnen de technieken die 
we met onze diamant spins hebben ontwikkeld, 
opgeschaald worden om een zogenaamd quan-
tumnetwerk te maken: een netwerk van stilstaande 
quantum bits verbonden door middel van 
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verstrengeling (tot stand gebracht met fotonen). 
Zo’n quantumnetwerk kan weer nieuwe funda-
mentele testen mogelijk maken, een belangrijke 
verbinding vormen tussen toekomstige quantum-
computers en voor veilige communicatie over lange 
afstanden zorgen. De komende jaren gaan we hard 
aan de slag om het eerste prototype van zo’n 
quantum Internet te bouwen!

Referenties
1. Einstein, A., Podolsky, B. & Rosen, N., 1935, Can 

Quantum-Mechanical Description of Physical 
Reality Be Considered Complete?, Phys. Rev. 47, 
777–780.

2. Bell, J. S., 2004, Speakable and Unspeakable 
in Quantum Mechanics: Collected Papers on 
Quantum Philosophy, (Cambridge University 
Press).

3. Freedman, S. J. & Clauser, J. F., 1972, Experimental 
Test of Local Hidden-Variable Theories, Phys. Rev. 
Lett. 28, 938–941.

4. Aspect, A., Dalibard, J. & Roger, G., 1982, 
Experimental Test of Bell’s Inequalities Using Time- 
Varying Analyzers, Phys. Rev. Lett. 49, 1804–1807.

5. Hensen, B. et al., 2015, Loophole-free Bell inequa-
lity violation using electron spins separated by 1.3 
kilometres, Nature 526, 682–686.

6. Ekert, A. & Renner, R., 2014, The ultimate physical 
limits of privacy, Nature 507, 443–447.

- - -

Noot: delen van deze tekst zijn eerder gepubliceerd 
onder de titel “Een Belltest met alle achterdeurtjes 
dicht” , Bas Hensen & Ronald Hanson, Nederlands 
Tijdschrift voor Natuurkunde, April (2016).



44

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95



45

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

Introductie
Plotselinge dood betreft ongeveer 20% van alle 
jaarlijkse sterfgevallen in de algemene populatie 
in de Westerse wereld [1]. Het plotseling overlijden 
van een individu kan veroorzaakt worden door een 
breed spectrum aan pathologie en hoewel het met 
name volwassenen treft, kan het ook bij kinderen 
optreden. Het identificeren van onderliggende 
genetische factoren die predisponeren tot plotse-
linge dood biedt de mogelijkheid om personen met 
een verhoogd risico op plotseling overlijden tijdig 
op te sporen en te behandelen. Men kan hierbij 
denken aan medicamenteuze behandeling (bijv. 
bètablokkers), plaatsen van een implanteerbare 
cardiodefibrillator (ICD) en chirurgische therapie 
(bijv. sympathectomie). Daarnaast biedt onderzoek 
naar genetische factoren die betrokken zijn bij plot-
selinge dood nieuwe inzichten in de onderliggende 
mechanismen, wat van groot belang is voor het ont-
wikkelen van nieuwe ziekte-specifieke therapieën.

Algemene introductie genetica
In 2001 werd voor het in eerst in de geschiedenis 
de volgorde van de drie miljard DNA-baseparen van 
het menselijk genoom bepaald door het internati-
onale Human Genome Project [2]. Deze doorbraak 
maakte het mogelijk om de ~20.000 humane genen 
in kaart te brengen en het bood de kans om op 
grote schaal genetische variaties in het menselijk 
genoom op te sporen en te onderzoeken. Variaties 
in het menselijk genoom zijn wijdverspreid aanwe-
zig en spelen een belangrijke rol in het bepalen van 
individuele biologische kenmerken zoals de lengte 
en de haarkleur van een persoon, maar ook het 
risico op het ontwikkelen van bepaalde ziekten. Een 
belangrijke classificering van genetische variaties is 
gebaseerd op: 
1. de allel frequentie (hoe vaak komt de genetische 

variant voor in de populatie?) en
2. de allel effectgrootte (als een individu de 

genetische variant draagt, wat is dan de kans op 
het ontwikkelen van een biologische eigenschap of 
ziekte die aan de variant verbonden is?).

Prof. dr. C.R. (Connie) Bezzina
Hartcentrum, Experimentele Cardiologie
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

https://www.amc.nl/web/Research/Who-is-Who-in-
Research/Who-is-Who-in-Research.htm?p=475

1.6  De genetica en preventie van plotselinge hartdood

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 21 november 2016.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Plotse hartdood als gevolg van hartritmestoor-
nissen is een belangrijke doodsoorzaak onder 
de bevolking. In geïndustrialiseerde landen kan 
plotse hartdood 20 procent van de sterfte ver-
klaren. Vertaald naar Nederland betekent dit dat 
er wekelijks 300 mensen volkomen onverwacht 
komen te overlijden. Zij zijn meestal het slacht-
offer van kamerfibrilleren: de spiervezels van de 
hartkamers trekken daarbij wel samen, maar onge-
coördineerd. Snel ingrijpen is noodzakelijk om te 
voorkomen dat de patiënt binnen enkele minuten 
overlijdt. 
Helaas komt medische hulp vaak te laat. Daarom is 
preventie de enige/beste? manier om dit gezond-
heidsprobleem aan te pakken. Het is bekend dat 
erfelijke factoren een rol spelen bij het ontstaan 
van plotse hartdood. Het onderzoek in het AMC 
richt zich op het opsporen van deze genetische 
factoren om ze vervolgens te gebruiken om men-
sen met een verhoogd risico op plotse hartdood te 
identificeren. In deze lezing werd de laatste stand 
van zaken toegelicht en zijn de uitdagingen van 
onze zoektocht naar de onderliggende genetische 
factoren van plotse hartdood besproken.
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Deze classificering heeft voor lange tijd het onder-
zoek binnen de humane genetica gedomineerd met 
enerzijds onderzoek dat zich richt op zeer zeldzame 
genetische variaties met een groot effect (zich 
uitend in zeldzame ernstige Mendeliaans overer-
vende ziekten) en anderzijds vaak voorkomende 
genetische variaties met een klein effect (onderdeel 
van de pathogenese van vaak voorkomende com-
plexe multifactoriële aandoeningen en normale 
humane biologische variaties zoals lengte en haar-
kleur, zie figuur 1) [3].

Omdat de Mendeliaans overervende ziekten vaak 
vóór de reproductie tot uiting komen bestaat er een 
sterke negatieve selectie voor het type onderlig-
gende genetische variatie. Deze ziekten worden 
over het algemeen veroorzaakt door één genetische 
variant op één locatie in één gen (monogenetisch) 
in het genoom. In tegenstelling tot monogenetische 
ziekten worden de vaak voorkomende complexe 
multifactoriële aandoeningen, die zich tevens vaak 
op latere leeftijd presenteren (zoals suikerziekte, 
hoge bloeddruk en hartinfarct), veroorzaakt door 
een samenspel van enerzijds meerdere genetische 
varianten (polygenetisch) met een klein effect en 
anderzijds omgevingsfactoren zoals de leefstijl 
van een individu. Vanwege het kleine effect is er 
evident minder negatieve selectie tegen dit type 
variatie en komt deze vaak voor (hoge allelfre-
quentie). Onderdeel van deze laatste groep en 

tevens veel bestudeerd is het ‘single nucleotide 
polymorfisme’ (SNP): een enkele base-verandering 
in het DNA. De hypothese dat vaak voorkomende 
genetische variaties een belangrijke rol hebben in 
de etiologie van vaak voorkomende complexe mul-
tifactoriële aandoeningen wordt beschreven onder 
de noemer ‘common disease - common variant 
hypothesis’. Waar het binnen de monogenetische 
ziekten mogelijk is om onderzoek te doen met 
een handvol patiënten vereist onderzoek naar de 
multifactoriële, vaak voorkomende aandoeningen 
een zeer groot aantal individuen.

GWAS
In de afgelopen jaren zijn zogenoemde genoom-
brede associatiestudies (‘genome-wide association 
studies’, GWAS) succesvol geweest in het identifice-
ren van SNP’s die geassocieerd zijn met bijvoorbeeld 
suikerziekte, hoge bloeddruk en hartinfarct [4]. 
Door gebruik te maken van moderne microarrays is 
het mogelijke om honderdduizenden tot miljoenen 
SNP’s op een efficiënte manier te bepalen in DNA-
monsters van grote hoeveelheden individuen. 

In een GWAS analyse (figuur 2) worden de allelfre-
quenties van SNP’s in patiënten vergeleken met die 
van niet-aangedane (controle) individuen. Indien 
het verschil een statistische significantie bereikt 
met een p-waarde kleiner dan 5×10−8 wordt de 
SNP in kwestie geduid als genoom-breed signi-
ficant (‘genome-wide significant’). Deze strenge 
p-waarde wordt ontleend aan het feit dat men in 
deze studies meer dan een miljoen statistische 
tests uitvoert waarvoor gecorrigeerd wordt door 
de traditionele statistische p-waarde drempel van 
0.05 te delen door het aantal uitgevoerde tests (in 
dit geval 106; dit wordt de zogenaamde Bonferroni 
correctie genoemd). 

De resultaten van een GWAS worden vaak weer-
gegeven in een zogenoemde ‘Manhattan plot ’ 
(figuur 2C): wanneer er meerdere significante asso-
ciaties zijn, ontstaat er een patroon dat lijkt op de 
skyline van New York. Omdat het van essentieel 
belang is dat de resultaten van een GWAS gevali-
deerd worden, voert men dit type studie uit in twee 

Figuur 1: Relatie tussen allelfrequentie en effect-
grootte van genetische variaties (bron: [4]).
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fasen, namelijk; 
1. een ontdekkingsfase, en 
2. een replicatiefase, waarin de resultaten uit 

fase 1 nogmaals worden getest in een tweede 
onafhankelijk cohort [4]. 

Vanwege het kleine effect van elk van deze SNP’s is 
de klinische toepasbaarheid van GWAS uitkomsten 
op dit moment echter nog beperkt, met de kant-
tekening dat deze studies wel hebben geleid tot 
nieuwe inzichten in ziektemechanismen.

Oorzaken van plotselinge dood
In veel gevallen treedt plotselinge dood op door het 
ontstaan van ventrikelfibrilleren (VF): een ernstige 
hartritmestoornis waarbij de kamers van het hart 

ongecoördineerd samentrekken en op deze manier 
de facto leiden tot mechanische stilstand van het 
hart. Onderzoek naar plotselinge hartdood richt 
zich daarom voornamelijk op het identificeren van 
factoren die predisponeren tot ventrikelfibrilleren 
[5]. Onderzoek naar de pathofysiologie van plotse-
linge dood wordt vaak onderverdeeld in:
1. overlijden op jonge leeftijd, waarbij genetische 

afwijkingen een belangrijke rol spelen, en
2. overlijden op oudere leeftijd, waarbij 

omgevingsfactoren (zoals leefstijl) een meer 
prominente rol hebben dan genetische factoren 
(figuur 3).

Deze onderverdeling geeft de extremen aan 
van een continuüm waarbij genetische en 

Figuur 2: Genoombrede associatiestudies (GWAS). (A) case-control GWAS design, (B) statistische analyse 
waarbij de allelfrequentie van grote hoeveelheden SNP’s wordt vergelijken tussen patiënten en controle 
individuen, (C) Manhattan plot met op de X-as de chromosomale locaties van de geteste SNP’s en op de Y-as 
de p-waarde.
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hart (asystolie) wat vervolgens resulteert in het 
overlijden van het getroffen individu. Het is zeer 
aannemelijk dat de genetische architectuur van 
plotselinge dood op oudere leeftijd een combinatie 
omvat van meerdere SNP’s met kleine effecten op 
verschillende gebieden van het genoom.

Plotselinge dood op jonge leeftijd 
Zeldzame genetische ziekten
Onderzoek in de afgelopen twintig jaar, onder 
andere van onze groep in het AMC, heeft gere-
sulteerd in de ontdekking van de onderliggende 
genetische oorzaken van een groot aantal 
Mendeliaans overervende zeldzame ziekten, die 
gepaard gaan met een sterk verhoogd risico op 
plotselinge dood [6–11]. Omdat meerdere familiele-
den aangedaan zijn, wordt in deze studies gebruik 
gemaakt van zogenoemde linkage analyse. Hierbij 

omgevingsfactoren met elkaar in interactie zijn en 
zo het ziekterisico bepalen, waarbij de invloed van 
deze twee factoren ziekte-afhankelijk is. Op jonge 
leeftijd (≤40 jaar) treedt plotselinge dood voorna-
melijk op als gevolg van Mendeliaans overervende:
1. primaire elektrische ziekten, waarbij het hart 

structureel normaal is en 
2. cardiomyopathieën waarbij de hartspier 

structureel afwijkend is (figuur 4 en 5). 
Op oudere leeftijd (>40 jaar) wordt de overgrote 
meerderheid van plotselinge doodgevallen ver-
oorzaak door kransslagadervernauwing resulterend 
in zuurstoftekort in de hartspier en daardoor 
optreden van ernstige ritmestoornissen zoals ven-
trikeltachycardie en ventrikelfibrilleren. Indien deze 
ritmestoornissen niet spontaan dan wel middels 
defibrillatie termineren, zullen zij uiteindelijk leiden 
tot mechanische en elektrische stilstand van het 

Figuur 3: Schematische weergave van de interactie tussen genetische- en omgevingsfactoren (figuur ont-
leend aan [5]).
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Figuur 4: Schematisch overzicht van een cardiomyocyt (hartspiercel) en de eiwitten die betrokken zijn bij 
de pathogenese van primaire elektrische hartziekten, (bron: [16]).

diagnose voornamelijk wordt gesteld op basis van 
een klinische verdenking (bijv. meerdere flauwtes, 
hartkloppingen of het familiair voorkomen van 
plotselinge dood) en afwijkingen op het rust- of 
inspanningselektrocardiogram (ECG).

Cardiomyopathieën
De erfelijke cardiomyopathieën worden geken-
merkt door evidente structurele cardiale 
afwijkingen en tot deze groep ziekten behoren 
onder andere de Hypertrofische Cardiomyopathie 
(HCM), Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) en de 
Aritmogene Cardiomyopathie (ACM, eerder bekend 
als ARVC). De erfelijke vormen van deze ziekten 
worden veroorzaakt door ernstige genetische vari-
aties in genen die coderen voor eiwitten die een 
belangrijke rol spelen in de structuur, contractie en 

wordt het deel van het genoom dat samen met de 
ziekte overerft in de familie, gemarkeerd, waarna in 
vervolgonderzoek het exacte gen en de genetische 
variant geïdentificeerd kunnen worden.

Primaire elektrische ziekten
De primaire elektrische ziekten worden veroor-
zaakt door ernstige genetische variatie (met een 
groot effect) in genen die coderen voor cardiale 
ionkanalen of eiwitten die een interactie aangaan 
met deze ionkanalen dan wel de ionkanalen regu-
leren (figuur 4). De meest voorkomende primaire 
cardiale elektrische ziekten zijn het lange QT-tijd 
Syndroom (LQTS), Catecholaminerge Polymorfe 
Ventriculaire Tachycardie (CPVT) en het Brugada 
Syndroom (BrS). Kenmerkend voor deze groep ziek-
ten is dat het hart structureel niet afwijkend is en de 

(A): kalium (IKr); (B): calcium (ICaL), en (C) natrium (INa) kanaal structuur. 
Afkortingen: CASQ2= calsequentrin-2; PLN= cardiac phospholamban; RyR2= ryanodine receptor 2;
SERCA2a= sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase 2a; SR= sarcoplasmatisch reticulum
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onderlinge interactie van hartspiercellen (figuur 5). 
Deze ziekten worden gediagnosticeerd op basis van 
een klinische verdenking, ECG afwijkingen in rust en 
tijdens inspanning en beeldvormende technieken 
zoals echocardiografie.

Moleculare autopsie
Het plotseling overlijden van een naaste is een ver-
schrikkelijke gebeurtenis die veel families achterlaat 
met een groot mysterie rondom de exacte oorzaak 
van het overlijden van hun geliefde. Daarnaast 
speelt de grote angst dat andere familieleden ook 
een risico lopen om plotseling te overlijden. In veel 
gevallen van plotselinge dood op jonge leeftijd 
wordt gedurende de autopsie een cardiale struc-
turele afwijking gediagnosticeerd. Hierbij gaat het 
met name om ziekten van de kransslagvaten, de eer-
der genoemde cardiomyopathieën en ontstekingen 
van de hartspier (myocarditis) [12]. Desalniettemin 

wordt in 1 op de 3 patiënten geen oorzaak gevon-
den voor het plotseling overlijden gedurende zowel 
autopsie als toxicologisch onderzoek en deze pati-
enten worden geclassificeerd onder de noemer 
‘Sudden Arrhythmic Death Syndrome (SADS)’. In 
deze groep patiënten biedt post-mortem genetisch 
onderzoek, ook wel moleculaire autopsie genoemd, 
de mogelijkheid om een genetische oorzaak op 
te sporen (figuur 6) [3]. In de afgelopen jaren zijn 
er grote ontwikkelingen geweest in het lezen van 
de genetische code middels zogenoemde Next-
Generation Sequencing (NGS). Met deze techniek 
is het mogelijk om een groot aantal genen in 
één experiment te onderzoeken. Recent onder-
zoek heeft aangetoond dat in een belangrijk deel 
van deze onverklaarde doodgevallen toch een 
genetische oorzaak kan worden gevonden. Hierbij 
gaat het met name om genetische variaties die 
geassocieerd zijn met primaire elektrische ziekten 

Figuur 5: Schematisch overzicht van een cardiomyocyt (hartspiercel) en de eiwitten die betrokken zijn bij 
de pathogenese van erfelijke cardiomyopathieën, (bron: [16]).
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(waarbij het hart structureel niet aangedaan is). 
De identificatie van de genetische oorzaak biedt 
vervolgens de mogelijkheid om familieleden die de 
genetische variant ook dragen op te sporen en in 
een vroeg stadium te behandelen.

Plotselinge dood op oudere leeftijd
Complexe vaak voorkomende verworven ziekten
Kransslagadervernauwing
Op oudere leeftijd treedt plotselinge dood 
met name op na een hartinfarct als gevolg van 
kransslagadervernauwing. Onderzoek in deze leef-
tijdscategorie heeft zich de afgelopen decennia 
daarom voornamelijk gericht op het ontrafelen 
van genetische factoren die ten grondslag liggen 
aan het hartinfarct en de risicofactoren van krans-
slagadervernauwing zoals het LDL-cholesterol en 
het triglyceridengehalte in het bloed. Familie- en 
tweelingenonderzoeken hebben aangetoond dat 
kransslagadervernauwing in families clustert en 

een duidelijke erfelijke component heeft [14]. Grote 
GWAS analyses waarbij de allelfrequenties van 
honderdduizenden tot miljoenen SNP’s in een zeer 
groot aantal patiënten worden vergeleken met dui-
zenden controle individuen (die op het moment van 
de studie geen hartinfarct hebben gehad) hebben 
inderdaad aangetoond dat een groot aantal SNP’s 
significant vaker voorkomen in mensen die een 
hartinfarct hebben doorgemaakt [14]. Een aantal 
van deze SNP’s liggen in genen die coderen voor 
eiwitten die al eerder beschreven zijn in de patho-
genese van slagaderverkalking. Daarnaast hebben 
grote consortia GWAS analyses uitgevoerd voor 
risicofactoren van hartinfarct zoals LDL-cholesterol 
en triglyceridengehalte in het bloed. Deze studies 
hebben, niet geheel onverwacht, aangetoond dat 
SNP’s die deze risicofactoren beïnvloeden, ook 
geassocieerd zijn met de kans op het ontwikkelen 
van een hartinfarct. Echter, ondanks alle ontwikke-
lingen, verklaren de geïdentificeerde SNP’s slechts 

Figuur 6: Het moleculaire autopsie proces, (ontleend aan een figuur in [13]).
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een klein gedeelte van de erfelijke component van 
het hartinfarct.

Electrocardiogram
Aangezien ventrikelfibrilleren niet in alle patiën-
ten na een hartinfarct optreedt, heeft onderzoek 
van onze groep in het AMC zich gericht op het 
identificeren van genetische risicofactoren van 
ventrikelfibrilleren in de acute fase van een hartin-
farct [15]. Omdat cardiale ritmestoornissen over het 
algemeen de directe oorzaak zijn van plotselinge 
dood, heeft men de hypothese gevormd dat de 
genetische componenten van plotselinge dood op 
oudere leeftijd mogelijk geïdentificeerd kunnen 
worden door het achterhalen van genetische fac-
toren die de parameters op het elektrocardiogram 
(ECG) beïnvloeden, zoals de hartslagfrequentie, 
PR-interval, QRS-interval en QT-tijd (resp QRS 
Complex en QT Interval in figuur 7). Familie- en 
tweelingenonderzoeken hebben aangetoond dat 
deze ECG-parameters een erfelijke component 
hebben en daarnaast zijn een aantal van deze para-
meters geassocieerd met het risico op overlijden in 
grote populatiecohorten. GWAS analyses voor deze 
parameters hebben in de afgelopen jaren honder-
den SNP’s in het genoom geïdentificeerd die deze 
parameters moduleren [16]. De QT-tijd is een maat 
voor cardiale repolarisatie en het is aangetoond dat 

de duur van de QT-tijd op het ECG geassocieerd is 
met het overlijden in de algemene populatie [17]. In 
een recente GWAS analyse voor de QT-tijd in meer 
dan 70.000 personen zijn tientallen SNP’s geïdenti-
ficeerd, waarvan een belangrijk aantal in genen ligt 
die geassocieerd zijn met het Mendeliaans overer-
vende en zeldzame lange QT-tijd syndroom (LQTS) 
[18]. Deze studie heeft mede geleid tot het inzicht 
dat er een overlap bestaat van genen die zowel 
betrokken zijn bij het moduleren van de QT-tijd in 
de algemene populatie (vaak voorkomende SNP’s 
met kleine effecten) als bij de QT-tijd in het lange 
QT-tijd syndroom (zeldzame varianten met een 
groot effect).

Conclusie en toekomstperspectief
Onderzoek naar plotselinge dood is van buiten-
gewoon belang. De recente ontwikkelingen in de 
methoden om de genetische code te analyseren 
bieden de kans om de onderliggende genetische 
architectuur van plotselinge dood verder te ontra-
felen. Daarnaast bieden recent opgebouwde grote 
studiecohorten uit de algemene populatie met 
beschikbare DNA en klinische follow-up data de 
mogelijkheid om genetische risicofactoren voor 
plotselinge dood te identificeren en te valideren. 
Ik ben ervan overtuigd dat we een toekomst tege-
moet gaan waarin we steeds meer zullen begrijpen 
van de oorzaken van plotselinge dood.
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Figuur 7:  Het elektrocardiogram (ECG), 
 (bron: www.wikipedia.com).
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Middeleeuwse cartografie
Het plotselinge verschijnen van portolaankaarten 
in de dertiende-eeuwse maritieme handelswereld 
van de Middellandse Zee, meer specifiek in het 
kustgebied rond Pisa en Genua, is één van de 
belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis 
van de cartografie. Wat betreft hun weergave van 
de ruimte staan ze in scherp contrast met de car-
tografie van de intellectuele elite in de centrale 
en late Middeleeuwen, de zgn. mappae mundi, die 
gebaseerd zijn op een mentaal model van de wereld 
en waarin we de geografie slechts met moeite her-
kennen. Portolaankaarten belichamen een enorme 
sprong voorwaarts in de cartografie. Zij zetten de 
toon voor cartografische normen en praktijken voor 
de eeuwen die daarop volgden.

Mappae mundi gaven op een kwalitatieve wijze het 
wereldbeeld van de middeleeuwse christelijke mens 
weer (zie figuur 1). Jeruzalem ligt bijvoorbeeld in het 
centrum van een cirkelvormig voorgestelde wereld 
en door de Rode Zee is het pad getekend waarlangs 
Mozes de Israëlieten naar het Beloofde Land leidde. 
‘Monsterachtige rassen’, die overigens van Plinius 
de Oudere waren overgenomen, zijn weergegeven 
aan de randen van de bewoonde wereld, ver van 
de invloed van het heilige Jeruzalem. Het aards 
paradijs wordt afgebeeld aan de uiterste oostelijke 
rand van de wereld. Mappae mundi en andere mid-
deleeuwse kaarten moeten worden gelezen met 
het oosten naar boven wijzend, een conventie waar 
ons woord ‘oriëntering’ vandaan komt. Mappae 
mundi vertellen een religieus-historisch verhaal; het 
waren kaarten voor zondaren, niet voor geografen. 
Ze waren niet bedoeld om afstanden te meten of 
om plaatsen in hun juiste relatieve locaties weer te 
geven. Overigens was men er in de Middeleeuwen 
wel degelijk van overtuigd dat de aarde bolvor-
mig was, op grond van overgeleverd weten uit de 
Oudheid, maar men wist niet hoe men dat precies 
moest interpreteren en hoe dat op een kaart kon 
worden weergegeven. Een bekend beeld dat men 

Dr.ir. R. (Roel) Nicolai
Mathematisch Instituut 
Universiteit Utrecht

http://www.uu.nl/organisatie/mathematisch-
instituut
http://www.uu.nl/nieuws/oorsprong-
middeleeuwse-zeekaarten-weerlegd

1.7   Geodetische en historische analyse van middeleeuwse 
portolaankaarten

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 12 december 2016.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Portolaankaarten zijn verrassend realistische en 
nauwkeurige zeekaarten van de Middellandse Zee 
en de Zwarte Zee, die in de dertiende eeuw plot-
seling in Noord-Italië verschenen. Opmerkelijk 
is dat ze lijken te zijn getekend op de Mercator-
kaartprojectie. Voor een tijd, waarin van enige 
wetenschappelijke basis van de cartografie geen 
sprake kan zijn, is dit zeer bijzonder. 
Recent geodetisch onderzoek heeft tot de opzien-
barende conclusie geleid dat hun oorsprong vol-
strekt onduidelijk is, ondanks stellige beweringen 
door historici en historisch cartografen dat deze 
kaarten gewoon middeleeuwse creaties zijn.
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zich in die tijd vormde was dat van een bolvormige 
aarde, drijvend, maar grotendeels ondergedom-
peld, in water. Men stelde zich voor dat er een 
klein segment boven water uitstak, dat, van boven 
bezien, cirkelvormig was en waarop de bewoonde 
wereld verondersteld werd zich te bevinden. Dit 
wordt o.a. beschreven in het werk ‘De Sphaera’ van 

John of Holywood (Johannes de Sacrobosco) uit 
ongeveer 1230. De voorstelling van de aarde op 
de Hereford mappa mundi lijkt hiermee overeen 
te komen. Andere modellen van de aarde als bol 
co-existeerden met dit beeld, zonder dat het ooit 
tot een coherent consensusbeeld is gekomen [1].

Figuur 1: Hereford mappa mundi (ca. 1300).
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Het contrast van portolaankaarten met deze map-
pae mundi kon nauwelijks groter zijn (zie figuur 2). 
Portolaankaarten zijn de eerste op schaal getekende 
kaarten, op die van Claudius Ptolemeus uit de late 
oudheid (ca. 150 n.Chr.) na, maar ze zijn veel nauw-
keuriger. Ze doen zelfs uitgesproken modern aan; 
het meest opmerkelijke kenmerk is dat ze zelfs lijken 
te zijn getekend op de Mercator-kaartprojectie. Dat 
is ongerijmd, omdat deze kaartprojectie pas in 1569 
door Gerard Kremer (Mercator) is geïntroduceerd. 
Portolaankaarten vormen bovendien een nieuw 
genre van kaarten: zeekaarten. Verbazingwekkend 
is dat deze kaarten geen aanwijsbaar ontwikkelings-
traject hebben en verschijnen in het milieu van de 
maritieme handel in plaats van de wereld van de 
(geestelijke) intellectuele elite.

Naast hun belang voor de geschiedenis van de 
cartografie vertegenwoordigen ze een historisch, 
cartografisch en geodetisch raadsel dat niemand 
tot dusverre heeft weten op te lossen. Er zijn volop 

geruststellende en zelfverzekerde claims van his-
torisch cartografen en historici dat deze kaarten 
goed te verklaren zijn als producten van middel-
eeuwse inventiviteit. Niets is echter minder waar. 
De oorsprong van portolaankaarten is een volstrekt 
raadsel, zoals duidelijk wordt aan een ieder die iets 
dieper graaft. Zo beschrijft Tony Campbell, een 
Britse deskundige op het gebied van portolaankaar-
ten al in 1987 de situatie als volgt:
“Van de onderzoeksproblemen rond portolaankaarten 
is die van hun oorsprong misschien de meest weer-
barstige ... Ondanks de duizenden geleerde woorden 
die aan dit onderwerp zijn besteed, zijn de meeste 
hypothesen over de oorsprong van portolaankaarten 
niet meer dan hypothesen. Door het ontbreken van 
onderbouwende feiten lijken zij eerder op scheppings-
mythes dan op verklaringen.”[2]

Sinds 1987 zijn, buiten mijn onderzoek, geen 
wezenlijk nieuwe inzichten toegevoegd. Het is ove-
rigens niet verwonderlijk dat historici en historisch 

Figuur 2: Portolaankaart van Angelino Dulcert uit 1339 (afmetingen ca. 100 cm x 75 cm). 
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voor het administreren en beheren van de mense-
lijke leefruimte en voor het uitvoeren van nieuwe 
infrastructuurprojecten. Een cartograaf maakt ook 
gebruik van deze basisgegevens en kan eventueel 
nog een andere kaartprojectie kiezen om bepaalde 
informatie beter tot zijn recht te laten komen.

De merkwaardigheid van portolaankaarten 
Portolaankaarten zijn handgetekende kaarten op 
velijn, een fijne kwaliteit perkament. De afmetingen 
van de kaart worden meestal bepaald door de 
beschikbare huid; de grootste zijn ongeveer 1 meter 
bij 75 centimeter. Hun schaal is daarom maximaal 
ca. 1:5,5 miljoen. Vaak is de nek van het dier, meestal 
een jong schaap, nog goed zichtbaar. De vroegste 
portolaankaarten, die het onderwerp vormden van 
mijn onderzoek, geven de Middellandse Zee en 
de Zwarte Zee, en vaak ook de Atlantische kust 
van Kaap Drâa in Marokko tot en met de Engelse 
zuidkust, weer met een opmerkelijke nauwkeurig-
heid. Ook de Noordzee en de Oostzee worden soms 
afgebeeld, maar deze gebieden missen het detail en 
het realisme van het eerder genoemde kerngebied. 
De oudste nog bestaande portolaankaart, de Carte 
Pisane, is recentelijk (2015) onderworpen aan kool-
stofdatering, hetgeen resulteerde in een schatting 
van de ouderdom van het velijn, met 95% betrouw-
baarheid, van 1170 tot 1270. Gezien de namen van 
kuststeden op de kaart is 1270 de meest realistische 

cartografen zo eenduidig zijn in hun standpunt dat 
de oorsprong van deze kaarten in de Middeleeuwen 
moet worden gezocht. Er zijn namelijk al helemaal 
geen aanwijzingen voor een Grieks-Romeinse of 
een Byzantijnse oorsprong. Ook een mogelijke 
oorsprong in de, in wetenschappelijk opzicht, toen-
tertijd meer geavanceerde Arabisch-Islamitische 
cultuur is buitengewoon onwaarschijnlijk. Noch 
informatie uit externe bronnen, noch de kaarten 
zelf geven aanleiding tot dergelijke oorspronghy-
pothesen. Door dit eliminatieproces blijft eigenlijk 
alleen een middeleeuws-Europese oorsprong over. 
Om dat aannemelijk te maken, buigen bestaande 
onderzoekers echter een aantal feiten om; zo baga-
telliseren zij in het algemeen de nauwkeurigheid van 
portolaankaarten en doen de aantoonbare gelijke-
nis met de Mercatorprojectie af als een onbedoeld 
bijproduct van de eenvoudige karteringsmethode 
die gebaseerd is op een plat-veronderstelde aarde. 
Dat klinkt een geodeet zoals ik, die al vroeg in zijn 
professionele leven heeft geleerd dat het maken 
van nauwkeurige kaarten geen eenvoudige zaak 
is, vreemd in de oren en in mijn geval heeft dat 
geleid tot een doctoraal onderzoek, dat ik in 2014 
heb afgerond, met opzienbarende conclusies [3] [4]. 

Wat is nu het verschil tussen een cartograaf en 
een geodeet, of tussen cartografie en geodesie? 
Cartografie richt zich op het optimaal weerge-
ven van, aan onze twee-dimensionale leefruimte 
gerelateerde, informatie op kaarten. Afhankelijk 
van het doel van een kaart (bijv. een wegenkaart) 
wordt bepaalde informatie door kleur- en sym-
boolkeuze duidelijk zichtbaar gemaakt, terwijl 
minder of niet ter zake doende informatie wordt 
onderdrukt of weggelaten. De geodesie, die kan 
worden beschouwd als het hogere octaaf van de 
landmeetkunde, levert de basiskaarten aan, met 
de informatie over de exacte plaats van alle geo-
grafische gegevens die de cartograaf later gebruikt 
(bijv. de wegen). De geodesie zorgt ook voor de 
aanlevering van het geometrische raamwerk voor 
het maken van die kaarten en bepaalt hoe die 
geografische gegevens worden weergegeven in 
het platte (kaart)vlak door het toepassen van een 
kaartprojectie. Zulke informatie is o.a. van belang 

Figuur 3: Windroos met 32 richtingen, waarvan de 
acht met naam de hoofdwindrichtingen zijn. 
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figuur 4), in tegenstelling tot de sober uitgevoerde 
portolaankaarten die puur voor navigatie aan boord 
van een zeeschip waren bedoeld. Op alle portolaan-
kaarten ontbreken cartografische details van het 
binnenland ofwel volledig, ofwel ze zijn gebaseerd 
op gissingen van de cartograaf, zoals bijvoorbeeld 
de locaties van gebergten en de loop van rivieren.

Niet alleen hun plotselinge verschijnen is opmer-
kelijk, maar ook het feit dat ze vrijwel meteen 
hun definitieve cartografische vorm hadden. Er is 
geen ontwikkelingspad bekend dat licht hadden 
kunnen werpen op de vraag hoe deze kaarten zijn 
geconstrueerd en hoe ze aan hun hoge nauwkeurig-
heid komen, noch zijn er voorlopers aan te wijzen; 
ze verschenen schijnbaar uit het niets. Het is al 
even vreemd dat de kustlijnen op portolaankaarten 
nauwelijks verder evolueren, terwijl de kaarten 
toch ook een aantal duidelijke tekortkomingen 
bezitten. Zo zijn er schaal- en rotatieverschillen in 

datering. Er zijn echter aanwijzingen dat portolaan-
kaarten al eerder beschikbaar waren [5]. Opvallend 
aan deze kaarten zijn ook de ogenschijnlijk kris-kras 
over de kaart lopende rechte lijnen, die bij nader 
onderzoek een ingenieus patroon vormen dat de 
windroos wordt genoemd: door middel van zestien 
regelmatig verdeelde punten op een cirkel kunnen 
tweeëndertig richtingen worden getekend, die door 
zeelieden werden gebruikt om een koers uit te zet-
ten (zie figuur 3). De kaart in figuur 2 bezit twee van 
zulke windrozen naast elkaar. Kleurencodering werd 
gebruikt om de identificatie van de juiste koerslijn te 
vergemakkelijken. De windroos is een kenmerkend 
element van zeekaarten tot ver in de achttiende 
eeuw. Portolaankaarten ontstegen in de veertiende 
eeuw het exclusief maritieme milieu en werden, 
naast navigatiehulpmiddelen, gewilde prestige- of 
verzamelobjecten voor rijke kooplieden en prin-
sen. Deze kaarten werden vaak prachtig versierd 
met bladgoud, kleurige wimpels en illustraties (zie 

Figuur 4: De portolaankaart van Petrus Roselli (1466) met 860 paspunten en de verdeling in deelkaarten 
(met dank aan de John Ford Bell Library, University of Minnesota).
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noorden (de geografische Noordpool), maar richt 
zich volgens het aardmagnetisch veld. Dat geeft 
een iets andere richting aan, die per plaats verschilt 
en ook nog door de eeuwen heen verandert. Deze 
hoekafwijking van het aardmagnetisch veld wordt 
de magnetische declinatie genoemd. Dit was in de 
dertiende eeuw nog niet bekend. Vele onderzoe-
kers zijn er daarom van overtuigd dat de rotatie 
van het kaartbeeld van portolaankaarten aantoont 
dat de kusten van deze zee zijn opgemeten met 
behulp van magnetische kompassen, die in die-
zelfde periode hun intrede deden. De metingen 
van vele schepen tussen vele punten langs de 
kust zouden vervolgens centraal zijn verzameld, 
waarna gemiddelde waarden van elke richting en 
afstand zouden zijn berekend. Vaak wordt dit pro-
ces in de onderzoeksliteratuur vaag omschreven 
als: “geleidelijk aan kwamen betere schattingen 
beschikbaar”. Dit zou dan tenslotte een corpus van 
geometrische gegevens hebben opgeleverd van 
voldoende nauwkeurigheid voor het tekenen van 
de eerste portolaankaart.

Het construeren van een kaart uit dit veronder-
stelde corpus van richtingen en afstanden zou 
alleen kunnen zijn gedaan door de aarde als een 
plat vlak te beschouwen. Kaartprojecties waren in 
de Europese Middeleeuwen onbekend en kennis 
over het corrigeren van gemeten afstanden en 
richtingen om die op een juiste wijze van de bol 
naar het kaartvlak over te brengen bestond daarom 
evenmin. Portolaankaarten zijn daarom tot nu toe 
door alle andere onderzoekers omschreven als “pro-
jectieloos”. Dit wordt algemeen gerechtvaardigd 
met de geruststellende verzekering dat de effecten 
van de aardkromming in “zo’n klein gebied als 
de Middellandse Zee” verwaarloosbaar zijn. De 
gelijkenis van de kaarten met de Mercatorprojectie 
wordt afgedaan als een onbedoeld bijproduct van 
deze platte-aarde kartering. De schaalverschillen 
tussen de diverse deelgebieden van een porto-
laankaart worden verklaard door aan te nemen dat 
ieder deelbassin van de Middellandse Zee, zoals de 
Adriatische Zee, de Egeïsche Zee en de Tyrrheense 
Zee, eerst afzonderlijk is gekarteerd, waarna een 
mozaïek van deze deelkaarten zou zijn gemaakt.

deelgebieden van de kaart, die weliswaar enigszins 
variëren van kaart tot kaart, maar die niet in de 
loop van de tijd worden verbeterd of geëlimineerd. 
Andere tekortkomingen betreffen hardnekkige 
fouten in de details van de kustlijnen. Dit is vreemd, 
want als de middeleeuwse zeelieden-cartografen in 
staat waren zulke nauwkeurige kaarten te maken, 
waarom waren ze dan niet in staat of bereid om 
deze duidelijke tekortkomingen op te lossen? Een 
ander opmerkelijk kenmerk is dat het kaartbeeld 
van alle portolaankaarten vóór ca. 1600 ongeveer 
negen graden tegen de klok in is gedraaid. Een 
andere manier om dit aan te duiden is dat de 
noordrichting van de kaarten, aangegeven met 
‘Tramontana’ in figuur 3 ongeveer negen graden te 
ver naar het oosten (of noordoosten) wijst. 

Consensus onder deskundigen
Ondanks de grote verscheidenheid aan hypothesen 
die de oorsprong en constructiemethode van de 
kaarten proberen te verklaren zijn deskundigen 
het over een aantal zaken grotendeels eens. Zo 
is er algemene overeenstemming dat portolaan-
kaarten zijn gebaseerd op metingen in plaats van 
op een mentaal model van de wereld. Vrijwel alle 
onderzoekers nemen aan dat deze metingen zijn 
verricht door middeleeuwse Europese zeelieden 
tijdens handelsreizen. Het verschijnen van porto-
laankaarten valt namelijk samen met de opkomst 
van de Italiaanse maritieme stadstaten, die in de 
elfde eeuw de dominantie van de moslims op de 
Middellandse Zee braken. Dat vergemakkelijkte de 
Europese zeehandel met Byzantium en de Levant, 
die daardoor sterk toenam en waardoor een peri-
ode van toenemende welvaart in Europa aanbrak. 

Vrijwel unaniem wordt aangenomen dat Italiaanse, 
Catalaanse en Provençaalse schepen kris-kras de 
Middellandse Zee bevoeren, waarbij de navigatie-
officieren nauwkeurig en kwantitatief navigeerden 
en van elke bevaren route de gemiddelde koers 
en gevaren afstand vastlegden. De meeste onder-
zoekers schrijven de rotatie van het kaartbeeld van 
portolaankaarten toe aan magnetische declinatie 
in de dertiende-eeuwse Middellandse Zee. Een 
magnetische kompasnaald wijst niet naar het ware 
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Ondanks de consensus dat portolaankaarten moza-
iekkaarten zijn, wordt een portolaankaart in alle 
bestaande kwantitatieve onderzoeken behandeld 
als één coherente kaart, terwijl ik de kaarten bena-
derd heb als zijnde opgebouwd uit deelkaarten. 
Door gebruik te maken van statistische toetsing, 
een specialiteit van de Delftse geodetische school, 
is het mogelijk om samenhangende groepen pas-
punten te identificeren, die vervolgens met een 
deelkaart kunnen worden geassocieerd.

Dan blijkt dat deze deelkaarten niet alleen heel 
nauwkeurig zijn voor hun tijd – de wortel uit de 
gemiddelde kwadratische puntfout is ongeveer 
11 km (zie tabel 2) – maar de verdeling van een por-
tolaankaart in deelkaarten laat bovendien zien dat 
de ‘oude’ aanname van kartering van deelbassins 
van de Middellandse Zee onjuist is: de grenzen van 
de deelkaarten vallen niet samen met de grenzen 
van de deelbassins en er zijn soms aanzienlijke over-
lapgebieden tussen de deelkaarten (zie figuur 4). 

Vooruitlopend op de conclusie dat de technische 
kennis en kunde in de Middeleeuwen onvoldoende 
waren voor de constructie van zulke nauwkeurige 
kaarten, lijken deze overlapzones te zijn gebruikt 
om oorspronkelijke deelkaarten aan elkaar te pas-
sen. Dat verklaart ook waarom er restverschillen in 
schaal en rotatie overbleven, die gemakkelijk had-
den kunnen worden gevonden als middeleeuwse 
zeelieden inderdaad met hoge nauwkeurigheid 
konden navigeren. Overigens is er een zekere 

Nauwkeurigheid
De vraag hoe nauwkeurig portolaankaarten nu 
eigenlijk zijn begint inmiddels steeds prangender 
te worden. Het is belangrijk dat men zich realiseert 
dat de nauwkeurigheid van portolaankaarten kan 
worden gemeten juist vanwege de goede overeen-
komst van het kaartbeeld met een kaartprojectie. 
Dat maakt het namelijk mogelijk de verschillen te 
meten tussen de locaties van herkenbare punten 
op een portolaankaart en van corresponderende 
punten op een moderne referentiekaart. Zulke pun-
ten worden paspunten genoemd. De gemiddelde 
kwadratische puntfout, berekend uit alle paspun-
ten, is dan een maat voor de kaartnauwkeurigheid. 
Dan moet het echter wel zeker zijn dat zowel 
portolaankaart als referentiekaart op dezelfde 
kaartprojectie zijn weergegeven. Er is bestaand 
onderzoek dat aantoont dat portolaankaarten het 
beste overeenkomen met de Mercatorprojectie, 
maar ik heb bovendien in mijn onderzoek nog 
andere kandidaat-projecties uitgeprobeerd. De 
Mercatorprojectie komt ook hieruit naar voren als 
de best passende en meest waarschijnlijke. In totaal 
heb ik vijf portolaankaarten onderzocht (zie tabel 1) 
die aan de volgende criteria voldoen: voldoende 
kwaliteit voor het onderzoek, de kaarten moeten 
zo oud mogelijk zijn en ze moeten de volledige 
Middellandse Zee en Zwarte Zee weergeven. Vier 
van de onderzochte kaarten zijn van vóór 1350; de 
vijfde, uit 1466, is toegevoegd ter vergelijking.

Tabel 1: De vijf onderzochte portolaankaarten.

Kaartnaam Cartograaf Datum Eigenaar Aantal 
paspunten

Carte Pisane Anoniem 
(Genua?)

Eind 13e eeuw Bibliothèque nationale de 
France, Parijs

444

Ricc 3827 Anoniem 
(Genua?)

1300-1325 Bibliotheca Riccardiana, 
Florence

1015

Dulcert 1339 Angelino 
Dulcert 

1339 BnF, Parijs 836

Ristow- Skelton 
No 3 (RS-3)

Anoniem 
(Genua?)

1325-1350 Library of Congress, 
Washington, VS

742

Roselli 1466 Petrus 
Roselli

1466 James Ford Bell Library, 
Minneapolis, VS

860
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afstand kon worden geschat met een nauwkeurig-
heid beter dan éénderde van de werkelijk afgelegde 
afstand, en dan nog alleen onder de meest gunstige 
omstandigheden.

Over de beschikbaarheid van het kompas is iets 
meer bekend: de eerste verwijzing naar het kompas 
als compleet instrument dateert van 1349. Dat is 
veel te laat om een belangrijke rol toe te kennen 
aan dit instrument bij de constructie van portolaan-
kaarten, want de oudst bekende verwijzing naar 
een portolaankaart dateert al van vermoedelijk 
van het einde van de twaalfde of het begin van de 
dertiende eeuw [6]. De eigenschappen van de mag-
netische naald waren weliswaar al in de twaalfde 
eeuw bekend. Het is bekend uit literatuur van die 
tijd dat zeelieden een gemagnetiseerde ijzeren 
naald lieten drijven in een kom water door de naald 
door een stukje kurk of stro te steken. Het gebruik 
beperkte zich tot situaties waarin de zon of de 
sterren niet zichtbaar waren. Belangrijker is, dat een 
dergelijk eenvoudig hulpmiddel ongeschikt is voor 
het uitvoeren van kwantitatieve metingen. 

Ook moet de mogelijkheid worden uitgesloten 
dat precisieverbetering tot stand kwam door 
gemiddelde waarden uit series waarnemingen te 
berekenen of om anderszins tot verbeterde schat-
tingen te komen. Afgezien van de logistieke en 

variatie te zien in deze schaal- en rotatieverschillen, 
waaruit blijkt dat men vermoedelijk in de loop van 
de tijd pogingen heeft gedaan om de kwaliteit van 
de gehele kaart te verbeteren (zie tabellen 3 en 4).

De vraag is hoe nauwkeurig dertiende-eeuwse 
zeelieden nu eigenlijk konden navigeren. Helaas 
bestaat er nauwelijks documentatie over de navi-
gatiemethoden van die tijd, onder andere omdat 
navigatie als een ambacht werd beschouwd dat in 
de praktijk werd geleerd. De gevaren afstand werd 
vermoedelijk bepaald door de snelheid van het 
schip te schatten en over de tijd te integreren. Dat 
gebeurde op basis van de hoogte van de boeggolf 
en het bollen van de zeilen, of uit de tijd die een 
stukje hout nodig had om van de boeg naar de spie-
gel te drijven. Die tijd werd dan geschat door met 
regelmatige passen over het dek te lopen of een 
rijmpje op te zeggen. Deze laatste methode wordt 
eigenlijk pas in de zestiende eeuw beschreven door 
Lucas Janszoon Waghenaer en het is zeer de vraag 
of men in de dertiende-eeuwse Middellandse Zee 
op deze wijze de scheepssnelheid schatte. Hoe men 
dat ook deed, het kan alleen een zeer subjectieve 
methode zijn geweest omdat men in de dertiende 
eeuw niet over instrumenten beschikte om korte 
tijdsintervallen te meten. Een door mij ontwikkeld 
statistisch model van deze methode leidt tot de 
conclusie dat in 95% van de gevallen de gevaren 

Tabel 2: Nauwkeurigheid van de deelkaarten (wortel van de gemiddelde kwadratische puntfout) van vijf 
portolaankaarten in kilometers.

Carte Pisane Ricc3827 RS-3 Dulcert 1339 Roselli 1466

Noordelijke 
Atlantische kust

16.6   9.3   9.0

Zuidelijke Atlantische 
kust

  6.4 18.1 10.6

Westelijke 
Middellandse Zee

16.2   9.2   9.6   9.8 11.9

Centrale 
Middellandse Zee

12.6 10.2   9.0 11.2 9.6

Oostelijke 
Middellandse Zee

15.8 12.1 11.1 11.4 12.4

Egeïsche Zee 12.4 11.1   7.9   7.7 10.8

Zwarte Zee en Zee 
van Marmara

  9.2   9.0 10.9 12.1
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van de zestiende eeuw, maar het begrip ‘reken-
kundig gemiddelde’ begon pas een eeuw later in 
bredere wetenschappelijke kring door te dringen. 
Kort samengevat: het was in de Middeleeuwen niet 
mogelijk tot afstands- en richtingsschattingen te 
komen van een dusdanige precisie dat een kaart 

politieke problemen die een centrale inzameling 
van alle waarnemingen in de dertiende eeuw belet-
ten, was het benodigde statistische inzicht nog 
niet aanwezig. De eerste die op deze wijze de 
precisie van zijn waarnemingen verbeterde was 
de Deense astronoom Tycho Brahe aan het einde 

Tabel 4: Rotatiehoek in graden tegen de klok in per deelkaart. Uit een gedetailleerde vergelijking van deze 
rotatiehoeken met gegevens over de magnetische declinatie kan niet worden afgeleid dat de kusten zijn 
opgemeten met behulp van magnetische kompassen. Een verdere onderbouwing van deze conclusie valt 
buiten het bestek van dit artikel.

Tabel 3: De schaalverschillen per deelkaart, steeds uitgedrukt ten opzichte van de schaal van de deelkaart 
van de westelijke Middellandse Zee, die daarom steeds als 100% wordt beschouwd. Wanneer iedere deel-
kaart zijn eigen schaalbalk zou hebben, drukken deze getallen de relatieve lengtes van deze schaalbalken 
uit. De laatste kolom vergt enige uitleg: de schaal op een enkele Mercatorkaart varieert sterk met de geogra-
fische breedte. De getallen laten zien hoeveel dat gemiddeld is per deelkaart.

Carte Pisane Ricc3827 RS-3 Dulcert 1339 Roselli 1466

Noordelijke 
Atlantische kust

 2.5  7.2  2.5

Zuidelijke Atlantische 
kust

 1.9  4.8  1.6

Westelijke 
Middellandse Zee

7.6  7.2 7.4  6.5  6.8

Centrale 
Middellandse Zee

5.7  9.3 8.3  7.1  6.4

Oostelijke 
Middellandse Zee

7.6 10.1 9.2 10.1 10.3

Egeïsche Zee 4.0  9.7 8.9  8.6  9.7

Zwarte Zee en Zee 
van Marmara

 9.9 9.2  9.1 11.7

Carte Pisane Ricc3827 RS-3 Dulcert 
1339

Roselli 
1466

Mercator 
schaalfactor

Noordelijke 
Atlantische kust

 91% 85% 93% 113%

Zuidelijke Atlantische 
kust

 92% 85% 89%  95%

Westelijke 
Middellandse Zee

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Centrale 
Middellandse Zee

108% 104% 102% 101% 104% 101%

Oostelijke 
Middellandse Zee

  96% 108% 105% 103% 107%  95%

Egeïsche Zee 101% 118% 106% 104% 112%  98%

Zwarte Zee en Zee 
van Marmara

116%  115% 116% 114% 106%
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met de nauwkeurigheid van een portolaankaart 
getekend had kunnen worden. De vorming van een 
corpus van nauwkeurige geometrische gegevens 
moet als zeer onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk 
worden beschouwd; er is bovendien geen enkele 
historische aanwijzing dat een dergelijk proces zou 
hebben plaatsgevonden.

De kaartprojectie
Op grond van het voorgaande kan al worden 
geconcludeerd dat portolaankaarten geen oor-
spronkelijke middeleeuwse creatie kunnen zijn. 
Maar hoe zit het nu met die kaartprojectie? Vanuit 
geodetisch perspectief is op de voorhand te stellen 
dat het onmogelijk is dat de eigenschappen van 
de Mercatorprojectie kunnen ontstaan uit een wil-
lekeurige karteringsmethode die de kromming van 
het aardoppervlak negeert. 

Geometrische vormen op een gekromd oppervlak 
zoals dat van de aarde kunnen principieel niet 
zonder vervormingen worden afgebeeld in een 
plat vlak. Nu is er bij iedere afbeelding van een 
driedimensionale vorm op een plat vlak natuurlijk 
een projectie in het spel. Echter, de term kaartpro-
jectie in de geodesie en cartografie duidt op een 
specifieke klasse van projecties, waarbij wiskundige 
en praktische beperkingen zijn opgelegd aan de 
vervormingen die mogen optreden. Dat neemt niet 
weg dat er nog steeds zeer veel types kaartprojec-
ties bestaan. Een geodetische kaartprojectie beeldt 
geometrische vormen af in het kaartvlak met een 
vast patroon van vervormingen, dat exact kan wor-
den berekend. Iedere kaartprojectie heeft zijn eigen 
vervormingspatroon, dat karakteristiek is voor die 
projectie en dat die projectie geschikt maakt voor 
een bepaalde toepassing of voor bepaalde landen-
vormen. Het vervormingspatroon is als het ware 
de vingerafdruk van de kaartprojectie. Zo zijn er 
kaartprojecties die kleine gebieden vormgetrouw 
afbeelden; een voetbal- of tennisveld wordt dan 
altijd in de juiste verhoudingen weergegeven, maar 
dan misschien wel enigszins gedraaid en in elk 
geval te groot of te klein, want vervorming is 
onvermijdelijk. Er zijn ook kaartprojecties die voor-
namelijk noord-zuid georiënteerde landen, zoals 

Groot Brittannië, goed afbeelden terwijl andere 
geschikter zijn voor gebieden die zich uitstrekken 
in oost-west richting. Ook zijn er kaartprojecties 
die de relatieve oppervlaktes van landen correct 
weergeven, maar elk individueel gebied vervormen. 

Bij de Mercatorprojectie (figuur 5) zijn de meridi-
anen (de lijnen die van Noordpool naar Zuidpool 
lopen) afgebeeld als evenwijdige, rechte lijnen, 
evenals de parallellen (lijnen van gelijke geografi-
sche breedte, d.w.z. op een constante afstand vanaf 
de evenaar). Dat kan alleen worden bewerkstelligd 
als het oppervlak van de aardbol in de juiste mate 
wordt ‘uitgerekt’ in oost-west richting. De mate 
van uitrekking is afhankelijk van de geografische 
breedte waarop een punt zich bevindt. Wat de 
Mercatorprojectie zijn specifieke eigenschappen 
geeft, is toepassing van exact dezelfde mate van 
uitrekking in noord-zuid richting, zodat de vorm 
van kleine objecten bewaard blijft. De uitrekking, 
ofwel schaalvervorming, in een willekeurig punt 
op de kaart is voor de Mercatorprojectie dus in alle 
richtingen hetzelfde. Punten op dezelfde parallel 
hebben gelijke schaalvervorming. De schaalver-
vorming varieert alleen in noord-zuidrichting. Dit 
zorgt ervoor dat landen op hogere geografische 

Figuur 5: De Mercatorprojectie. Noord- en Zuidpool 
worden niet, of in het oneindige, afgebeeld en de 
schaalvervorming neemt exponentieel toe bij toe-
nemende geografische breedte.
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breedte enorm worden ‘opgeblazen’. Op de 
Mercatorprojectie lijkt Groenland groter dan Afrika 
te zijn, terwijl het in werkelijkheid maar 7% van 
de oppervlakte van Afrika beslaat. De Noord- en 
Zuidpool worden niet (of: in het oneindige) afge-
beeld. Deze breedte-afhankelijke schaalvervorming 
is de unieke vingerafdruk van de Mercatorprojectie 
en deze is terug te vinden in portolaankaarten. Het 
is onmogelijk dat zo’n exact vervormingspatroon 
toevallig ontstaat.

Echter, portolaankaarten zijn geen perfecte kaarten. 
Hoewel ze buitengewoon nauwkeurig zijn voor hun 
tijd, heeft de overeenkomst van hun kustvormen 
met de Mercatorprojectie een onzekerheidsmarge, 
die is weergegeven in tabel 2. Het zou mogelijk 
kunnen zijn dat de verschillen tussen een moderne 
Mercatorkaart en een portolaankaart binnen die 
onzekerheidsmarge vallen. Als dat zo is, dan meent 
een geodeet er misschien een Mercatorprojectie in 
te zien, terwijl die er in werkelijkheid niet is, zoals 
we soms een menselijk gezicht menen te herkennen 
in een boomstam of in een foto van een heuvel op 
Mars.

Teneinde te onderzoeken of de kaartprojec-
tie toevallig kan zijn, heb ik het veronderstelde 
proces van middeleeuwse kartering gesimuleerd 
en daarna statistisch getoetst. Daartoe heb ik 
drie geodetische netwerken ontworpen, raam-
werken bestaande uit berekende afstanden en 

kompasrichtingen tussen punten langs de kust 
en dwars door zee, rekening houdende met de 
gevestigde handelsroutes. De afstand tussen twee 
opeenvolgende kustpunten is ongeveer 100 km. 
Deze berekende ‘waarnemingen’ zijn foutloos, in 
de zin dat ze geen waarnemingsfouten bevatten. 
Wel zijn de berekende kompasrichtingen gecorri-
geerd voor de magnetische declinatie voor het jaar 
1250, berekend uit een archeo-magnetisch model, 
teneinde een foutloze ‘middeleeuwse’ kompasaf-
lezing te simuleren. De drie raamwerken bedekken 
respectievelijk de westelijke (zie figuur 6) en de 
oostelijke Middellandse Zee en de Zwarte Zee (hier 
niet afgebeeld).

Om de ‘platte aarde’-karteringsmethode te simule-
ren heb ik vervolgens de posities van de kustpunten 
in het platte vlak berekend uit deze afstanden en 
kompasrichtingen. Die afstanden en richtingen 
waren echter geldig voor de (aard)bol, maar omdat 
het driedimensionale raamwerk, dat precies in 
elkaar past op het boloppervlak, zich niet zonder 
vervorming laat herberekenen in het platte vlak, 
zijn er correcties aan de afstanden en richtingen 
nodig om ervoor te zorgen dat het raamwerk ook 
in elkaar blijft passen in het kaartvlak. Dit enigszins 
vervormde geometrische raamwerk kan worden 
beschouwd als het skelet van een ‘synthetische’ por-
tolaankaart. De hamvraag is nu of deze synthetische 
portolaankaart in voldoende mate overeenkomt 
met een Mercatorkaart. Dat kan worden onderzocht 
door de synthetische kaart aan hetzelfde proces 
te onderwerpen als de echte portolaankaarten, 
namelijk door de ‘passing’ te berekenen op een 
moderne Mercator-referentiekaart. Die passing zal 
niet exact zijn en uit de afwijkingen in alle punten 
kan weer een gemiddelde kwadratische puntfout 
worden berekend, die in dit geval een systematisch 
onderdeel zal zijn van het foutenpakket van een 
portolaankaart, wanneer zo’n kaart tenminste gete-
kend zou zijn volgens de platte-aarde methode. 
Deze gemiddelde kwadratische puntfout is uitslui-
tend het resultaat van de vormverschillen van de 
‘synthetische portolaankaart’ en de referentiekaart 
op de Mercatorprojectie.

Figuur 6: Geodetisch netwerk van de westelijke 
Middellandse Zee, bestaande uit punten langs de 
kust, waartussen de afstanden en kompasrichtingen 
zijn berekend.
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Nu is de consensusopinie onder historici en histo-
risch cartografen dat die gemiddelde kwadratische 
puntfout van de synthetische portolaankaart nage-
noeg nul moet zijn, omdat de Mercatorprojectie een 
automatisch bijproduct zou zijn van de platte-aarde 
kartering. Dat blijkt echter bij lange na niet het 
geval te zijn: de verschillen zijn, al zijn ze op een 
kleinschalige kaart niet met het blote oog te zien, 
dermate groot in vergelijking met de vastgestelde 
nauwkeurigheid van portolaankaarten (zie tabel 2), 
dat het in praktische zin onmogelijk is dat de 
goede overeenstemming met de Mercatorprojectie 
een toevallig bijproduct is van een ‘platte-aarde’-
kartering. Statistisch gezien is de kans voor de 
westelijke en oostelijke Middellandse Zee nagenoeg 
nul. Alleen voor de Zwarte Zee bestaat, door zijn 
geringere grootte, een niet geheel te verwaarlozen 
kans dat de Mercatorprojectie als een toevallig 
bijproduct van de ‘platte aarde’ karteringsmethode 
kan worden beschouwd.

Conclusie
De conclusie is dat portolaankaarten niet kun-
nen zijn getekend met een methode die de 
kromming van het aardoppervlak verwaarloosde. 
De Mercatorprojectie moet daarom opzettelijk in 
de kaart zijn toegepast, hetgeen getuigt van een 
geodetische en cartografische kennis die niet in de 
Europese Middeleeuwen aanwezig kan zijn geweest. 
De nog bestaande portolaankaarten zijn zonder 
twijfel in de Middeleeuwen getekend en zijn ver-
moedelijk kopieën en mozaïeken van bronkaarten 
die de Italianen, waarschijnlijk de Pisanen, wellicht 
door handel met Byzantium hebben verkregen. Er 
bestaan nog zoveel portolaankaarten dat vervalsing 
kan worden uitgesloten. De bronkaarten moeten 
dus van eerdere datum zijn. In plaats van primitieve 
middeleeuwse kaarten moeten deze bronkaarten 
geavanceerde, geodetisch geconstrueerde kaarten 
zijn geweest. Dat zet onze kennis van de geschie-
denis van de geodesie, de cartografie en van de 
wetenschap in het algemeen behoorlijk op zijn kop!
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Helaas heeft prof. Janssen door tijdgebrek geen 
kans gezien tijdig een manuscript aan te leveren. 
Naar verwachting kunt u zijn bijdrage in het vol-
gende jaarverslag tegemoet zien.

Prof. dr. ir. R.A. (René) Janssen
Molecular Materials and Nanosystems
Technische Universiteit Eindhoven

www.tue.nl/staff/r.a.j.janssen

1.8  Organische en hybride zonnecellen

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 9 januari 2017.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Het ontwikkelen van schone energiebronnen is 
één van de belangrijkste uitdagingen voor de 
moderne samenleving. Bij grootschalige toepas-
sing van zonnecellen spelen rendement, kosten 
en levensduur een belangrijke rol. In de zoektocht 
naar het ideale materiaal voor efficiëntere en 
goedkopere zonnecellen, richten onderzoekers 
zich onder meer op de benutting van meerdere 
kleuren in het zonlichtspectrum en het minimali-
seren van de materialen bij het fabriceren van de 
zonnecel.
Organische en hybride zonnecellen dienen zich 
aan als een nieuwe en aantrekkelijke optie. Deze 
zonnecellen combineren een behoorlijk rende-
ment met een ogenschijnlijk eenvoudige produc-
tie. Niettemin zullen tal van wetenschappelijke en 
technologische uitdagingen overwonnen moeten 
worden om deze beloftes waar te maken. 
De lezing gaf een overzicht van de werking van dit 
nieuwe type zonnecellen en de uitdagingen die 
er nog zijn voor de toekomst. Er werd een indruk 
gegeven van de complexiteit van de processen 
die een rol spelen bij de omzetting van zonlicht in 
elektrische energie en welke oplossingen bedacht 
zijn om dit proces efficiënter te maken.
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Cellen vormen de basis van het meeste leven 
op aarde. Maar hoe werken cellen nu precies? 
En hoe 'weten' cellen wat ze wanneer moe-

ten doen? Wanneer ze moeten groeien, bewegen, 
delen of juist hun celtype-specifieke functie uitvoe-
ren? Cellen zijn extreem complex, met processen 
die zowel in plaats als in tijd gereguleerd moeten 
worden. Dankzij jaren van onderzoek en steeds 
beter wordende microscopen en andere technieken 
is er al veel kennis over hoe cellen werken, al is 
er nog veel meer dat we niet begrijpen. In ons 
biofysisch onderzoek ligt de focus op een belangrijk 
onderdeel van de cel en de rol daarvan in processen 
zoals celdeling: de microtubuli. Om te begrijpen 
hoe microtubuli werken in echte cellen, bouwen 
we onderdelen van de cel na in een versimpelde 
omgeving. Uiteindelijk met de ambitie om een vol-
ledig functionele cel na te bouwen (en te begrijpen).

Microtubuli
In figuur 1 (links) zien we een plaatje van een cel. 
In dit plaatje zijn twee onderdelen gekleurd. In 
roze zien we het genetisch materiaal, oftewel DNA. 
Deze cel is niet aan het delen en dus is het DNA 
uitgevouwen, zodat het toegankelijk is om afge-
lezen te worden. In geel zien we een soort draden 
die door de hele cel lopen. Dit zijn eiwitpolymeren, 
bestaande uit tubuline dimeren. We noemen deze 
draden microtubuli en ze vormen het skelet van een 
cel. Microtubuli zijn holle buisjes met een diameter 
van slechts 25 nm die micrometers lang kunnen 
worden. Net als het skelet in ons lichaam, geven de 
microtubuli vorm en stevigheid aan cellen, maar ze 
hebben nog meer functies. In dit plaatje kunnen we 
duidelijk zien dat de microtubuli vanaf de celkern 
richting alle hoeken van de cel lopen. Dat heeft met 
transport te maken. Er bestaan namelijk moleculen, 
genaamd moleculaire motoren of motoreiwitten, 
die in staat zijn om langs de microtubuli te lopen 
en daarbij andere moleculen mee te nemen. Op die 
manier kan actief transport plaatsvinden binnenin 
de cel. 

Prof. dr. M. (Marileen) Dogterom
Bionanoscience
Technische Universiteit Delf

http://dogteromlab.tudelft.nl

1.9  Cellen nabouwen

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 23 januari 2017.

 – 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 Kim Vendel en Marileen 
Dogterom.

Samenvatting van de lezing:
Is het mogelijk om (stukjes van) een levende cel na 
te bouwen? In onze groep zijn we geïnteresseerd 
in het ‘apparaat’ dat in cellen verantwoordelijk is 
voor het verdelen van de chromosomen tijdens 
celdeling. Dit apparaat, de kernspoel, bestaat uit 
een dynamisch skelet van microtubuli, dat via 
zelfassemblage en tussenkomst van onder andere 
moleculaire motoren tot stand komt. 
Wij bouwen de kernspoel na door een beperkt 
aantal essentiële componenten ‘op te sluiten’ 
in druppels water, gemaakt met behulp van 
‘microfluïdische’ technieken. Dit stelt ons in staat 
om de vorming van een kernspoel ‘bottom-up’ te 
volgen en begrijpen. Onze uiteindelijke ambitie is 
om, door verschillende cellulaire onderdelen op 
deze manier te reconstrueren, een minimale versie 
van een cel na te bouwen, én de werking daarvan 
te begrijpen.
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De microtubuli zijn echter niet altijd zo georiën-
teerd als in een niet-delende cel. Ze zijn namelijk 
niet statisch zoals het skelet dat we in ons lichaam 
hebben, maar heel dynamisch. Er vindt continu 
groei (polymerisatie) en afbraak (depolymerisatie) 
plaats met een snelheid van enkele micrometers 
per minuut, waardoor zowel de lengte als oriëntatie 
van de microtubuli kunnen veranderen. Dit is een 
voordeel aangezien het celskelet zo aangepast kan 
worden aan wat de cel op dat moment aan het 
doen is. Een voorbeeld daarvan is weergegeven in 
figuur 1 (rechts). Hier zijn de microtubuli in groen 
en het DNA in rood weergegeven. We zien een 
groot verschil als we deze cel vergelijken met de cel 
links. De cel rechts is bezig met celdeling, daarom 
is het DNA samengepakt tot chromosomen, klaar 
om over de twee dochtercellen verdeeld te worden. 
De microtubuli groeien nu niet meer vanaf de 
celkern door de hele cel, maar vanaf twee punten 
(de centrosomen) richting de chromosomen. Als 
we deze cel volgen tijdens de celdeling, dan zien 
we dat de microtubuli krachten uitoefenen op de 
chromosomen om deze uiteindelijk uit elkaar te 
trekken, zodat na de celdeling beide dochtercellen 
de helft van het genetische materiaal hebben. 

De dynamiek van de microtubuli, transport langs 
microtubuli en het vermogen om door te groeien, te 

krimpen en krachten uit te oefenen zijn heel belang-
rijk voor een cel. Deze processen zijn het onderwerp 
van het onderzoek in onze groep in Delft. Dat 
onderzoek richt zich op in vitro experimenten. Dat 
wil zeggen dat de experimenten niet met levende 
cellen, maar in een gecontroleerde, niet-natuurlijke 
omgeving worden gedaan. Het grote voordeel hier-
van is dat je componenten één voor één toe kunt 
voegen aan een systeem en bestuderen wat daar 
de invloed van is. Een cel daarentegen is zo complex 
dat het lang niet altijd duidelijk is wat precies het 
effect is van een verandering. Een nadeel van in 
vitro experimenten is dat het een sterk versimpeld 
systeem is ten opzichte van een levende cel, en het 
dus altijd de vraag is hoe de resultaten in vitro zich 
verhouden tot de processen in vivo.

Krachten
In het begin richtten onze experimenten zich vooral 
op het bestuderen van een enkele microtubulus. De 
vraag was hoeveel kracht een enkele microtubu-
lus kan uitoefenen door te groeien of te krimpen? 
Vervolgens is de vraag hoe die krachten dan samen-
werken om een complex proces zoals celdeling 
mogelijk te maken. Maar hoe meet je de kracht die 
een microtubulus uitoefent? Een voorbeeld van zo’n 
experiment is dat we een microtubulus dat vast zit 
aan een glasplaatje tegen een muurtje aan laten 

Figuur 1: Links: afbeelding van een niet-delende cel gemaakt met behulp van fluorescentie microscopie. 
Het DNA van de cel is in roze weergegeven en de microtubuli in geel. Rechts: afbeelding van een delende 
cel waarbij het DNA (rood) opgevouwen is in de chromosomen en de microtubuli (groen) een kernspoel 
vormen om de chromosomen uit elkaar te trekken.
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groeien [1,2]. Door te groeien, oefent de microtu-
bulus een kracht uit tegen de muur waardoor hij zal 
buigen. Omdat de stijfheid van microtubuli bekend is 
geeft de mate van buiging informatie over de kracht. 

Een voorbeeld in levende cellen waar duwkrachten 
als gevolg van groeiende microtubuli belangrijk 
zijn is de positionering van de celkern van de gist 
S. Pombe [3]. In deze langwerpige cel groeien micro-
tubuli van de celkern richting de uiteinden van de 
cel, waar ze tegen de celwand duwen. Omdat dit 
aan beide kanten van de cel even vaak gebeurt blijft 
de celkern netjes in het midden totdat de cel zich 
deelt, zoals in figuur 2 te zien is.

Microtubuli kunnen niet alleen groeien, maar ook 
krimpen. De switch van groei naar krimp wordt 
wel een catastrofe genoemd. Deze switch gebeurt 
spontaan onder invloed van een aan het polyme-
risatie proces gekoppelde verbranding van energie 
moleculen [4]. Ook tijdens het krimpen kan een 
microtubulus een kracht uitoefenen, namelijk een 
trekkracht. Deze is echter veel moeilijker te meten 
dan een duwkracht, omdat iets het uiteinde van het 
polymeer moet vasthouden terwijl deze met grote 
snelheid uit elkaar valt. Welk molecuul is daartoe in 
staat? Eerder noemden we al de motoreiwitten. Net 
als andere motoren die we uit ons dagelijks leven 

kennen, zijn deze in staat om brandstof om te zet-
ten in beweging, in dit geval op nanoschaal. Deze 
beweging houdt in dat ze langs microtubuli kunnen 
lopen. Als je een motor hebt die de juiste kant op 
loopt, kan deze ook vast blijven zitten aan het uit-
einde van een microtubulus, zelfs als deze uit elkaar 
aan het vallen is. Om de trekkracht te meten, maken 
we gebruik van een optisch pincet, weergegeven in 
figuur 3. Deze methode wordt veel gebruikt in de 
biofysica om biomoleculaire krachten van enkele 
picoNewton te meten. De microtubulus zit vast aan 
een klein glazen bolletje, dat wordt vastgehouden 
met een gefocuste laserbundel. Als de microtubulus 
tegen een muurtje aan groeit waar moleculaire 
motoren zijn vastgeplakt, switcht hij van groei naar 
krimp. Vastgehouden door de moleculaire motoren, 
trekt de krimpende microtubulus vervolgens het 
bolletje uit de laserfocus en uit deze verplaatsing 
kan de kracht bepaald worden [5].

Figuur 2: Een fluorescentie microscopie afbeelding 
van een S. pombe gistcel waarbij de celkern (niet 
zichtbaar) in het midden van de cel gepositioneerd 
wordt door de duwkrachten van groeiende microtu-
buli tegen de celuiteinden.

Figuur 3: Artist impression van een optisch pincet. 
Het glazen bolletje is bovenin de afbeelding te zien 
en zit aan een microtubulus vast. Deze wordt aan de 
andere kant door motoreiwitten vastgehouden, die 
weer aan een muurtje gebonden zijn. Het krimpen 
van de microtubulus leidt ertoe dat het bolletje naar 
de muur wordt getrokken.
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kamertje zit waaruit microtubuli groeien die door 
motoreiwitten op de gouden wand gegrepen wor-
den. De motoreiwitten trekken aan de microtubuli 
waardoor het centrosoom in het midden van de 'cel' 
gepositioneerd wordt. 

Echter, als je hier op een natuurkundige manier 
over nadenkt, is dit een onverwacht resultaat. Naïef 
gedacht groeien de microtubuli isotroop in alle 
richtingen, raken op een gegeven moment de wand 
en worden gegrepen door een motor. Alle motoren 
trekken even hard, dus dat betekent dat de trek-
krachten op het centrosoom in alle richtingen gelijk 
zijn. Dan is de resultante kracht nul en verwacht je 
dat het centrosoom op zijn plek blijft, of dat nu aan 
de rand van de cel of in het midden is. Maar dat is 
niet wat de experimenten laten zien. Wat gaat er mis 
in deze redenering?

Inderdaad groeien de microtubuli aanvankelijk 
isotroop in alle richtingen vanaf het centrosoom, 
maar dat blijft niet zo. Op het moment dat een 
microtubulus de wand raakt is er eerst sprake van 
een duwkracht, waarbij hij wat verschuift langs de 
wand, voordat hij gegrepen wordt door een motor. 
Als we dat meenemen in de berekening, blijkt de 
resultante kracht in alle gevallen naar het midden 
van de cel te wijzen. Dat verklaart de resultaten uit 
figuur 5 en mogelijk ook het positioneren van een 
kernspoel in een levende cel. 

Een voorbeeld van een proces in de cel waarbij 
trekkrachten een belangrijke rol spelen is het op 
zijn plek houden van de kernspoel, bijvoorbeeld 
in een delende C. elegans embryo (een minuscuul 
wormpje). In figuur 4 zien we microtubuli in alle 
richtingen naar het celmembraan groeien, waar ze 
worden vastgehouden door motoreiwitten. Als een 
gevolg van trekkrachten wordt de kernspoel naar de 
juiste locatie in de cel gebracht.

2D cellen
We weten door de voorbeelden in figuren 2 en 
4 dat duw- en trekkrachten essentieel zijn voor 
cellen. Maar experimenten met een enkele micro-
tubulus die tegen een muurtje aan groeit of via een 
moleculaire motor aan een glazen bolletje trekt 
staan daar nog mijlenver vanaf. We willen weten 
wat nu precies de rol van deze krachten is om 
bijvoorbeeld de kernspoel te positioneren. Om die 
vraag te beantwoorden moeten de experimenten 
complexer worden en meer op de echte situatie in 
een cel gaan lijken.

De eerste stap daarin was om met microfabricage 
technieken gouden muurtjes te maken rondom 
een glazen kamertje ter grootte van een cel. Het 
bijzondere van de gouden muurtjes is dat die 
biochemisch zo behandeld kunnen worden dat 
alleen motoreiwitten daar binden. Figuur 5 laat dit 
experiment zien, waarbij er een centrosoom in het 

Figuur 4: Een fluorescentie microscopie afbeelding 
van een delende C. elegans embryo cel waarbij de 
kernspoel gepositioneerd wordt door een combi-
natie van duw- en trekkrachten van microtubuli. De 
microtubuli worden door motoreiwitten op het cel-
membraan vastgehouden.

Figuur 5: Schematische en experimentele weergave 
van het 2D experiment met een centrosoom in een 
glazen kamertje met gouden muurtjes. Vanuit het 
centrosoom groeien microtubuli die door motorei-
witten op het goud worden gegrepen. Dankzij trek-
krachten positioneert het centrosoom zich in het 
midden van deze 2D kunstmatige cel.
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Echter, in vergelijking met de biologische werkelijk-
heid van een echte kernspoel blijft ook dit een 
erg naïef experimenteel systeem. In werkelijkheid 
hebben we geen 2D glazen kamertje, maar een 3D 
cel met celmembraan. Ook hebben we niet één cen-
trosoom, maar twee. Bovendien zijn er veel meer 
componenten bij betrokken dan enkel microtubuli 
en motoreiwitten. Vaak ziet men dat als slechts één 
van die componenten mist in de cel, de kernspoel al 
niet meer juist positioneert. Hoe komt dat overeen 

met het simpele model van duw- en trekkrachten? 
In hoeverre zeggen de resultaten van het 2D kamer-
tje iets over het proces in een levende cel? 

3D cellen
Om nog een stap verder te gaan in de complexiteit 
van de experimenten hebben we de overgang 
van 2D naar 3D gemaakt. In plaats van een glazen 
kamertje met gouden randen maken we nu met 
microfluidic technieken (zie figuur 6) kleine water-
in-olie druppeltjes ter grootte van een cel. Op het 
contactoppervlak tussen water en olie bevinden 
zich lipiden met een hydrofiele kop en hydrofobe 
staart, vergelijkbaar met het membraan van een 
cel dat ook uit lipiden bestaat. Met biochemische 
verbindingen kunnen de motoreiwitten aan dit 
membraan gebonden worden.

Dezelfde experimenten die eerst in 2D zijn gedaan, 
kunnen nu dus herhaald worden in deze 3D 
omgeving. In figuur 7 is te zien dat de resultaten 
vergelijkbaar zijn. Zonder motoreiwitten wordt 
het centrosoom naar de zijkant gedrukt door de 
duwkracht van de lange microtubuli, maar in aan-
wezigheid van motoreiwitten wordt er van alle 
kanten aan de microtubuli getrokken en bevindt het 
centrosoom zich netjes in het midden.

En wat gebeurt er als we twee centrosomen hebben 
in plaats van één? Gaan ze dan allebei naar het 

Figuur 7: (A) Schematische weergave van het resultaat van 3D experimenten in druppels. Motoreiwitten 
zitten vast aan lipiden op het water-olie oppervlak. De microtubuli die vanuit het centrosoom groeien, wor-
den door deze motoreiwitten gegrepen. Trekkrachten zorgen er vervolgens voor dat het centrosoom ook 
in deze 3D druppels in het midden wordt gepositioneerd (B). In afwezigheid van motoreiwitten wordt het 
centrosoom door duwkrachten naar de zijkant geduwd (C).

Figuur 6: Het ontwerp van de microfluidic chip ge-
bruikt om emulsie druppels te vormen om de 3D ex-
perimenten in te doen. Via de inlets stromen water 
en olie door de kanaaltjes. Deze vloeistoffen komen 
samen in een junctie en vormen spontaan druppels, 
zoals onder te zien is.
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midden? Of stoten ze elkaar juist af? Uit experimen-
ten, te zien in figuur 8, blijkt er een balans tussen de 
krachten te ontstaan, die de centrosomen op een 
stabiele afstand van elkaar houden. De microtubuli 
groeien nu vanuit beide centrosomen. Degenen die 
het membraan van de druppeltjes bereiken worden 
daar gegrepen door een motoreiwit, waarna trek-
krachten een rol spelen. Echter ontstaan er ook 
sterische interacties tussen de microtubuli die van 
twee kanten komen. Dit leidt ertoe dat de twee 
centrosomen elkaar afstoten. Het resultaat is de 
stabiele situatie in figuur 8 die verrassend veel 
lijkt op de positionering van de kernspoel in een 
delende cel. 

Nog een stapje dichterbij een echte cel
Het 3D systeem wat we hierboven beschreven 
hebben, is nog altijd heel simpel vergeleken met 
een echte cel, maar het biedt al wel een mooie basis 
om de eigenschappen van specifieke kernspoelen 
te bestuderen. Er zijn cellen, zoals het embryo van 

een C. elegans worm in figuur 4, waarbij de cel licht 
asymmetrisch deelt, zodat de dochtercellen allebei 
een andere grootte hebben. Dit is belangrijk bij 
de ontwikkeling van embryonale cellen tot ver-
schillende celtypes. Als we puur naar de duw- en 
trekkrachten kijken zoals hiervoor beschreven, dan 
zal de kernspoel zich netjes in het midden van de 
cel positioneren. Hoe komt dan de asymmetrie 
in dit embryo tot stand? Een hypothese is dat 
dit komt door een asymmetrische verdeling van 
motoreiwitten op het celmembraan. Dan wordt aan 
het ene centrosoom harder getrokken dan aan het 
andere en zal de kernspoel zich naast het midden 
positioneren. 

We willen onze experimenten in druppeltjes zo aan-
passen dat ze meer op de situatie in figuur 4 lijken. 
Om dat te bereiken moet allereerst de vorm van de 
druppels veranderen van rond naar langwerpig. 
Daartoe hebben we de microfluidic chips, waarmee 
de druppels gemaakt worden, aangepast tot wat in 
figuur 9 te zien is. De druppels worden nu gevangen 
in kamertjes met de afmeting van een C. elegans 
embryo cel. De chip bevat rijen van zulke kamertjes 
zodat vele druppels achter elkaar gevangen en 
bekeken kunnen worden.

Figuur 8: Microscopie afbeelding van het experi-
ment met twee centrosomen in een druppel. Zon-
der motoreiwitten spelen alleen duwkrachten een 
rol en worden beide centrosomen naar tegenover-
gestelde kanten van de druppel geduwd. In aanwe-
zigheid van motoreiwitten zorgt de balans tussen 
duw- en trekkrachten ervoor dat de centrosomen 
op beperkte afstand van elkaar in het midden van 
de druppel komen. Deze situatie is vergelijkbaar 
met die in een levende cel, zoals in figuur 4 te zien is.

Figuur 9: Kanaal in de microfluidic chip waar de 
langwerpige druppels gevormd en gevangen wor-
den. Onderin zien we een druppel die gevangen is 
omdat het water niet door de smalle hydrofobe ope-
ning naar rechts kan stromen.
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Ten tweede moeten we een asymmetrische verde-
ling van motoreiwitten op het membraan zien 
te bewerkstelligen. De oplossing hiervoor wordt 
gevonden in een techniek genaamd opto-control. 
Dit houdt in dat licht gebruikt kan worden als aan- 
en uitknop van een eiwit. In figuur 10 is het principe 
afgebeeld. Rechts zijn de lipiden te zien waar de 
motoreiwitten aan moeten binden. Ieder blokje in 
deze afbeelding stelt een bepaald eiwit voor, wat 
laat zien dat veel verschillende eiwitten nodig zijn 
om het motoreiwit (paars in de afbeelding) aan 
de lipiden te binden. Een van deze eiwitten, de 
LOVp (blauw), is alleen actief als er licht met een 
golflengte van ongeveer 450 nm op schijnt. Alleen 
dan worden de motoreiwitten aan het membraan 
gebonden. Zo hopen we de lokale dichtheid van 
motoreiwitten te beïnvloeden door meer of minder 
te belichten op een bepaalde locatie in de druppels. 

Synthetische cel
Waar kunnen dit soort experimenten uiteindelijk 
toe leiden? We zijn ondertussen in staat om met 
microfluidic technieken een cel-achtige omgeving 
te creëren waarin allerlei processen, zoals de posi-
tionering van de kernspoel, in detail bestudeerd 
kunnen worden. Andere groepen in Nederland en 

daarbuiten, hebben vergelijkbare stappen gezet bij 
het nabouwen van systemen die voor energie pro-
ductie, DNA replicatie, eiwit expressie, membraan 
insnoering etc. kunnen zorgen. Zou het wellicht 
mogelijk zijn om met de kennis van al deze afzon-
derlijke moleculaire componenten een synthetische 
cel te bouwen? Een cel die in staat is zelfstandig 
te groeien, informatie over te dragen en te delen. 
Zoals ooit op het krijtbord van Richard Feynman 
stond: "what I cannot create, I cannot understand". Als 
het lukt om een levende cel te bouwen uitgaande 
van een bekend aantal levenloze componenten, 
dan zou dat veel begrip opleveren over hoe het 
leven werkt, en wat er minimaal nodig is voor leven. 
De eerste stappen zijn gezet, maar er zijn nog veel 
open vragen en problemen. In Nederland slaan 
fysici, chemici, en biologen de handen ineen in het 
BaSyC (Building a Synthetic Cell) consortium om 
deze uitdaging in de komende 10 jaar aan te gaan 
(figuur 11). 

Figuur 10: Schematische afbeelding van het licht-
activeerbare eiwitsysteem om lokaal meer of minder 
motoreiwitten (paars) naar de lipidenlaag te rekru-
teren. Via het licht-activeerbare LOV eiwit (blauw) 
zullen de motoreiwitten alleen binden aan de wand 
waar deze beschenen wordt met blauw licht. Op die 
manier kan bepaald worden waar er wel en waar 
geen trekkrachten op de microtubuli werken.

Figuur 11: Schematische afbeelding van het idee 
achter het BaSyC (Building a Synthetic Cell) project. 
De constructie van een modelsysteem bestaande uit 
een lipide membraan met daarin zowel DNA als ei-
witten die ervoor zorgen dat de cel de basisfuncties 
van leven kan uitoefenen: een systeem dat zichzelf 
kan kopiëren door zelfstandig te groeien, informatie 
door te geven en zich te delen. Zeventien groepen 
van 6 instituties in Nederland werken samen aan dit 
project, dat wordt gefinancierd door een Zwaarte-
kracht subsidie van het ministerie van OCW.
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Samenvatting
Om beter te kunnen bepalen welk weefsel tijdens 
een operatie verwijderd dient te worden (zoals 
tumorweefsel of lymfeklieren) en welk weef-
sel gespaard moet worden (zoals zenuwen), zijn 
nieuwe beeldvormende technieken nodig. Voor 
beeldvorming met nabij-infrarode fluorescentie 
wordt gebruik gemaakt van specifieke contrastmid-
delen en gespecialiseerde camerasystemen, om 
tijdens de operatie dit onderscheid beter te kunnen 
maken. Recent onderzoek met nieuwe contrastmid-
delen laat zien dat het mogelijk is om tumoren 
tijdens de operatie te laten oplichten. Mogelijk 
worden hierdoor de uitkomsten voor patiënten 
verbeterd, alhoewel er meer onderzoek nodig is om 
dit te bepalen.

Introductie
Ondanks ontwikkelingen op het gebied van chemo-
therapie, immunotherapie en andere biologicals, 
blijft chirurgie de belangrijkste curatieve behandel-
strategie voor solide tumoren. In de afgelopen jaren 
hebben verbeteringen aan diagnostische moda-
liteiten zoals MRI (Magnetic Resonance Imaging), 
CT (Computer Tomografie), PET (Positron Emissie 
Tomografie) en SPECT (Single Photon Emission 
Computed Tomography) ervoor gezorgd dat tumo-
ren preoperatief steeds nauwkeuriger zijn af te 
beelden [1]. Tijdens de operatie is de chirurg echter 
aangewezen op zijn zicht en gevoel om te bepalen 
welk weefsel moet worden verwijderd en welk 
weefsel moet worden gespaard. Omdat het onder-
scheid tussen tumor en gezond weefsel hiermee 
soms lastig te maken is en omdat vitale structuren 
die gespaard moeten blijven, zoals zenuwen, gal- en 
urinewegen, soms lastig te herkennen zijn, is er 
behoefte aan een beeldvormende techniek die 
tijdens de operatie kan worden toegepast. Nabij-
infrarode (near-infrared; NIR) fluorescentie imaging 
is een relatief nieuwe techniek die hiervoor kan 
worden ingezet [2]. Deze techniek geeft tijdens 
de operatie een real-time beeld van het gebruikte 
fluorescente contrastmiddel en heeft daarmee de 
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Samenvatting van de lezing:
Kanker is de belangrijkste doodsoorzaak in 
Nederland. Het chirurgisch verwijderen van tumo-
ren en aangetaste lymfeklieren is essentieel voor 
genezing: 80 procent van de kankerpatiënten heeft 
een of meerdere operaties nodig. Dankzij beeld-
vormende technieken kunnen die operaties nu 
zo worden uitgevoerd dat de snijranden vrij van 
tumorweefsel zijn.
Recent is het bovendien mogelijk geworden om 
met fluorescerende stoffen tijdens de operatie  
tumoren en uitzaaiingen zichtbaar te maken. Dit 
heeft als voordeel dat de uitgebreidheid van de 
operatie aangepast wordt aan de uitgebreidheid 
van de ziekte. Met tumorgerichte merkstoffen kan 
na voorbehandeling ook het verkleinen van een 
gezwel gedocumenteerd worden waardoor even-
tueel een operatie voorkómen kan worden.
De presentatie gaf een overzicht van deze nieuwe 
ontwikkeling in de kankerchirurgie.
Prof. dr. C.J.H. van de Velde was als spreker 
uitgenodigd, maar moest door verhindering een 
vervanger vinden. Zijn directe collega, de chirurg 
Alex Vahrmeijer, gaf op basis van zijn dagelijkse 
ervaring een boeiende en zeer actuele inkijk in het 
onderzoek, met vele praktijkbeelden.
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potentie de chirurgische uitkomsten te verbeteren 
(bijvoorbeeld door minder schade aan omliggende 
structuren, meer radicale tumorresecties). In dit 
artikel zullen we deze techniek en recente toepas-
singen hiervan bespreken.

Techniek
Nabij-infrarood licht (700-900 nm) bevindt zich 
net buiten het zichtbare spectrum. Een aantal 
eigenschappen maakt dit spectrum bij uitstek 
geschikt voor toepassing tijdens chirurgie: er is 

weinig absorptie door weefsels, waardoor er een 
relatief hoge weefselpenetratie is (tot ongeveer 
1  centimeter) en er is weinig autofluorescentie [3]. 
Doordat het niet zichtbaar is voor het menselijk 
oog wordt het chirurgisch veld niet veranderd. 
Om dit licht weer te kunnen geven, zijn speciaal 
hiervoor ontworpen camerasystemen noodzakelijk, 
zie figuur 1. Een verscheidenheid aan camerasys-
temen is tegenwoordig beschikbaar voor, open, 
laparoscopische en robotische chirurgie. Diverse 
camerasystemen hebben de mogelijkheid om 

Figuur 1: (1) Camerakop (schematisch overzicht interne opbouw in figuur 2). Zorgt voor verlichting van 
het chirurgische veld met zichtbaar licht en nabij-infrarood licht. Lenzen, filters en detectoren zorgen voor 
afbeelden van het zichtbare beeld op de monitor (3) en het detecteren van nabij-infrarode fluorescentie, dat 
op dezelfde monitor wordt weergegeven in het groen.  (2) Chirurgisch veld. Hier voert de chirurg zijn ope-
ratie uit, is afhankelijk van het type operatie. In dit voorbeeld is de buik geopend boven de lever. Op geleide 
van het beeld op de monitor bepaalt de chirurg welk weefsel moet worden verwijderd en welk weefsel moet 
worden gespaard.  (3) Monitor. Hierop wordt het camerasignaal van het ‘normale’ beeld weergegeven, 
met daar overheen geprojecteerd het nabij-infrarode signaal. Op deze manier kan de chirurg zien waar in 
het chirurgisch veld contrastmiddel aanwezig is en in dit voorbeeld met een tumorspecifiek contrastmid-
del: waar de tumor zich bevindt.  (4) Verwerkingseenheid camerasysteem. In deze onderzoeksopstelling 
staat hier een onderzoeker om de instellingen van de camera zo nodig aan te passen en om beelden op te 
slaan voor onderzoek.
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behalve het NIR signaal, ook het zichtbare licht weer 
te geven, waardoor de lokalisatie van het signaal 
relatief ten opzichte van het overig weefsel kan 
worden weergegeven.

Behalve camerasystemen, zijn er ook fluores-
cente contrastmiddelen nodig (fluoroforen). Op 
dit moment zijn er twee contrastmiddelen goed-
gekeurd voor klinische toepassingen: methylene 
blauw en indocyanine groen. Dit zijn echter geen 
(tumor-)specifieke contrastmiddelen. Diverse 
tumor-specifieke fluorescente contrastmiddelen 
zijn ontwikkeld, waarvan er een aantal op het 
moment van schrijven in klinische trials wordt 
onderzocht.

Klinische toepassingen
Bij de behandeling van de meeste solide tumoren is 
het van belang om te weten of er uitzaaiingen naar 
de lymfeklieren aanwezig zijn. Een veel toegepaste 
techniek hierbij is de schildwachtklierprocedure [4]. 
Hierbij worden een radioactieve tracer en/of een 
blauwe kleurstof rondom de tumor geïnjecteerd, 
waarna deze contrastmiddelen zich ophopen in 
de eerste lymfeklier die vanaf de tumor draineert. 
Tijdens de operatie kan deze klier worden geïden-
tificeerd met een hand-held gammaprobe of door 
de met het oog zichtbare blauwe kleur en worden 
uitgenomen voor verder onderzoek. De huidige 
techniek heeft beperkingen, het gebruik van radio-
actieve tracers zorgt voor een complexe logistiek en 
is in sommige landen niet toepasbaar. Het gebruik 
van blauwe kleurstof zorgt voor een verkleuring van 
het operatieveld en kan voor langdurige verkleu-
ring (tatoeage) van de huid zorgen.

NIR fluorescentie-imaging is mogelijk een zinvolle 
toevoeging aan de beeldvormende modaliteiten bij 
de schildwachtklierprocedure. Indocyanine groen 
(ICG) fluoresceert in het NIR spectrum en is goed-
gekeurd voor klinische toepassingen [5]. ICG wordt 
gebruikt als contrastmiddel bij de schildwacht-
klierprocedure met NIR fluorescentie-imaging. Er 
is veel ervaring met dit middel met nauwelijks 
bijwerkingen. Na injectie rondom de tumor van een 
kleine hoeveelheid contrastmiddel (1-2 ml) kan de 

lymfatische drainage met behulp van camerasys-
temen door de huid heen worden gevisualiseerd. 
De huidincisie kan daardoor op geleide van dit 
signaal worden gemaakt. Hierdoor kan mogelijk 
met minder schade aan normaal weefsel worden 
geopereerd. Het gebruik van ICG en NIR fluorescen-
tie is beschreven voor verschillende typen tumoren, 
zoals borst-, huid-, dikke darmkanker en gynae-
cologische tumoren [2]. Alhoewel NIR licht dieper 
door weefsel penetreert dan het zichtbare licht bij 
bijvoorbeeld blauwe kleurstoffen, is de maximale 
diepte van ongeveer 1 centimeter nog wel een 
beperkende factor, met name bij obese patiënten. 
Mede hierom wordt de radioactieve tracer nog niet 
achterwege gelaten. Een recente studie laat echter 
zien dat dit wel veilig mogelijk is [6].

Identificatie van vitale structuren
Naast het identificeren van structuren die verwijderd 
moeten worden, zoals tumoren en lymfeklieren, 
is het ook van groot belang om tijdens operaties 
de structuren te identificeren die niet beschadigd 
mogen worden, zoals bijvoorbeeld zenuwen, gal- en 
urinewegen. Omdat het onderscheid met het omlig-
gende weefsel soms lastig te maken is, ontstaat 
er soms onbedoeld schade aan deze structuren. 
In het geval van zenuwen kan dit voor pijn of een 
doof gevoel, maar ook voor bijvoorbeeld uitval van 
spierfunctie zorgen. Contrastmiddelen die specifiek 
zenuwen aankleuren, zijn in onderzoeksverband 
getest, maar nog niet toepasbaar in de kliniek [7].

Bij het operatief verwijderen van de galblaas, 
wereldwijd één van de meest uitgevoerde ope-
raties, is het van groot belang om de centrale 
galwegen niet te beschadigen. ICG, hierboven reeds 
beschreven, wordt na intraveneuze toediening uit-
gescheiden door de lever in de gal. Hierdoor kan dit 
contrastmiddel worden gebruikt om de galwegen 
te visualiseren. Zowel bij kijkoperaties, als bij ‘klas-
sieke’ open operaties is ICG in combinatie met 
een intraoperatief camerasysteem gebruikt om de 
galwegen zichtbaar te maken [8].

Ook het beschermen van de urinewegen is van 
groot belang. Bij diverse operaties, onder andere 
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ICG uitgescheiden door de lever. Als er uitzaaiingen 
van bijvoorbeeld dikkedarmkanker in de lever zijn, 
dan blijkt ICG zich hier als rand rondom op te 
hopen, waardoor deze tumoren tijdens de operatie 
zichtbaar kunnen worden gemaakt, zie figuur 2. 
Hierdoor kunnen meer uitzaaiingen worden gevon-
den tijdens de operatie. 

Bij primaire levertumoren (hepatocellulair carci-
noom, HCC) blijkt ICG zich op te hopen in de 
tumor zelf. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door 

dikkedarmoperaties en gynaecologische operaties, 
kan er schade optreden aan de urinewegen. Een 
andere, reeds klinisch beschikbare stof (methyleen 
blauw, MB) wordt na intraveneuze toediening door 
de nieren in de urine uitgescheiden. Door gebruik te 
maken van de fluorescente eigenschappen van MB, 
konden urinewegen tijdens de operatie zichtbaar 
worden gemaakt [9]. Nieuwe contrastmiddelen, 
met betere fluorescente eigenschappen, hebben 
de potentie om deze techniek verder te verbeteren.

Perfusie angiografie
Doorbloeding is essentieel voor levend weefsel. Na 
het verwijderen van een dikkedarmtumor wordt er 
vaak een aansluiting tussen twee darmuiteinden 
gemaakt. Een gevreesde complicatie hiervan is 
lekkage bij de aansluiting (naadlekkage), waarvoor 
vaak een re-operatie nodig is. Een van de factoren 
die vermoedelijk bijdragen aan het optreden van 
naadlekkage, is verminderde weefseldoorbloeding 
op de plek van de aansluiting. Na intraveneuze 
toediening van ICG kan de doorbloeding van weef-
sel worden gevisualiseerd. Retrospectieve studies 
tonen minder naadlekkages in de groep die geope-
reerd is met NIR fluorescentie, dan de groep die 
zonder imaging is geopereerd. Ook bij reconstruc-
tieve chirurgie is weefseldoorbloeding van groot 
belang. Bijvoorbeeld bij reconstructieve operaties 
na een borstamputatie, waarbij weefsellappen wor-
den getransplanteerd, wordt gebruik gemaakt van 
NIR fluorescentie imaging om de doorbloeding te 
controleren [10].

Tumoridentificatie
Het onderscheid tussen tumorweefsel en normaal 
weefsel is met het blote oog en op de tast soms 
lastig te maken. Toch is de chirurg hier groten-
deels op aangewezen tijdens de operatie. Door 
gebruik te maken van NIR fluorescentie imaging 
om de tumor zichtbaar te maken, kunnen chirurgen 
mogelijk nauwkeuriger opereren. Op dit moment 
zijn er nog geen tumorspecifieke NIR fluorescente 
contrastmiddelen goedgekeurd voor toediening bij 
patiënten. Wel is er ruime ervaring opgedaan met 
het gebruik van reeds bestaande, niet tumorspe-
cifieke stoffen. Na intraveneuze toediening wordt 

Figuur 2: Schematische weergave van een intra-
operatief camerasysteem (Quest Medical Imaging).
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de human epidermal growth factor 2 (Her2/neu), 
die voorkomt bij bepaalde typen borstkanker, en 
vasculair endothelial growth factor (VEGF). Voor 
deze eiwitten zijn al antilichamen voor klinische 
toepassing beschikbaar. Door deze antilichamen 
te koppelen aan een fluorescent contrastmiddel, 
kunnen ze als tumorspecifiek contrastmiddel 
worden gebruikt. De eerste studies zijn inmiddels 
gepubliceerd [11, 12]. Hieruit blijkt dat tumoren 
inderdaad zichtbaar kunnen worden gemaakt met 
deze techniek. Ook worden met regelmaat extra 
afwijkingen gedetecteerd, die bij controle door de 
patholoog ook kwaadaardig blijken te zijn.

Toekomst
Het is inmiddels duidelijk dat NIR fluorescen-
tie imaging toepasbaar is tijdens operaties. 
Camerasystemen worden steeds geavanceerder 
en komen breder beschikbaar. Met de introductie 

het enhanced permeability and retention effect 
(EPR effect). Tumoren zorgen voor aanmaak van 
nieuwe bloedvaten, om te kunnen blijven groeien. 
Deze bloedvaten blijken echter van slechtere kwa-
liteit dan normale bloedvaten, er zitten gaten in de 
vaatwand. Hierdoor kunnen moleculen, zoals ICG, 
gemakkelijk buiten het bloedvat komen en zullen 
zich daardoor ophopen in en rondom de tumor, zie 
figuur 3.

ICG is echter niet tumorspecifiek en zal zich dus niet 
specifiek binden aan tumorcellen. Diverse recent 
ontwikkelde fluoroforen kunnen gekoppeld wor-
den aan bijvoorbeeld antilichamen. Op deze manier 
kunnen contrastmiddelen worden gemaakt, die 
zich specifiek aan tumorcellen binden. Er wordt dan 
gebruik gemaakt van eiwitten, die wel aanwezig 
zijn bij tumoren, maar niet of in veel mindere 
mate bij gezond weefsel. Voorbeelden hiervan zijn 

Figuur 3: Schematische weergave van het Enhanced Permeablity and Retention (EPR) effect.
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van tumorspecifieke stoffen kan nu echt worden 
onderzocht of deze techniek ook meerwaarde voor 
patiënten heeft. De eerste fase 1 en 2 studies zijn 
voltooid, de grotere studies om effectiviteit aan te 
tonen, worden nu gestart. Ook zijn verscheidene 
nieuwe stoffen, zowel specifiek voor tumorcellen, 
als voor het aankleuren van vitale structuren, in 
verschillende stadia van klinisch onderzoek.

Conclusie
In de afgelopen jaren is NIR fluorescentie imaging 
als nieuwe techniek geïntroduceerd voor gebruik 
tijdens (oncologische) operaties. Met beschik-
bare contrastmiddelen en camerasystemen is 
aangetoond dat deze techniek veilig kan worden 
toegepast. Recent zijn de eerste klinische toepas-
singen van nieuwe, specifieke contrastmiddelen 
beschreven. Hiermee zou deze techniek een groot 
verschil kunnen maken voor patiënten. Of dit inder-
daad zo is, zullen grotere studies, die nu worden 
uitgevoerd, moeten uitwijzen.
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Introductie
De levende natuur is opgebouwd uit (veelal com-
plexe) moleculen met een grote diversiteit aan 
functies. Naast een veelheid aan andere ingre-
diënten, vormen koolstof en bindingen met het 
koolstofatoom de hoofdbestanddelen van organi-
sche materialen. Koolstof wordt gekenmerkt door 
het feit dat het vier bindingen aangaat met andere 
atomen en dit geeft vrijwel onbeperkte mogelijk-
heden om verschillende moleculen te realiseren. 
Regelmatig blijken in complexe moleculen alle 
vier verbindingen van een specifiek koolstofatoom 
verschillend te zijn, d.w.z. aan elke binding zit een 
andere chemische groep. 
Figuur 1 laat dit schematisch zien. Als dat het geval 
is kun je in principe twee varianten van dit molecuul 
maken: een linkshandige of een rechtshandige. 
Deze moleculen zijn elkaars spiegelbeeld, maar ze 
kunnen elkaar niet volledig overlappen. Dit wordt 
(moleculaire) chiraliteit genoemd. Handen hebben 
dezelfde eigenschap: de linker- en rechterhand zijn 
elkaars spiegelbeeld maar kunnen elkaar niet vol-
ledig overlappen. Een kubus, daarentegen, kun je 
wel overlappen met zijn spiegelbeeld en is daarom 
niet chiraal.

Het maken van een spiegelbeeld is een voorbeeld 
van een symmetrie-operatie. Het is bekend dat 
bijna alle fundamentele natuurwetten voldoen aan 
spiegelsymmetrie. Dit betekent dat links- en rechts-
handige objecten hetzelfde gedrag zouden moeten 
vertonen. Ook bij een chemische synthese verwacht 
je dat de twee versies van een chiraal molecuul in 
gelijke hoeveelheden worden geproduceerd. Een 
dergelijke 50:50 verhouding van chirale molecu-
len wordt een racemisch mengsel genoemd. In de 
levende natuur blijkt deze spiegelsymmetrie echter 
niet op te treden: de aminozuren waaruit eiwitten 
zijn opgebouwd blijken vrijwel allemaal alleen in de 
linkshandige variant voor te komen. Dit roept ten 
eerste zeer fundamentele vragen op:
• Hoe is deze asymmetrie op aarde ontstaan?
• Is dit essentieel voor het leven?

Prof. dr. E. (Elias) Vlieg
Instituut voor Moleculen en Materialen
Radboud Universiteit Nijmegen

www.ru.nl/ssc/

1.11  Links- of rechtsom via kristallen

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 20 februari 2017.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Moleculen waaruit organismen zijn opgebouwd,  
zoals aminozuren en suikers, kunnen in principe 
in twee spiegelbeeldvormen voorkomen: links- of 
rechtshandig. De natuur blijkt echter steeds voor 
slechts één van deze twee chirale vormen te kie-
zen. Maar hoewel Louis Pasteur de moleculaire 
oorsprong van deze chiraliteit al in 1848 heeft 
ontdekt, is nog steeds niet duidelijk hoe deze tot 
stand gekomen is.
Tijdens de lezing kwamen vooral de praktische 
consequenties van chiraliteit aan de orde. Veel far-
maceutische verbindingen worden bij voorkeur in 
chiraal zuivere vorm toegediend, terwijl normale 
chemische synthese beide spiegelbeeldvormen in 
gelijke hoeveelheden oplevert. Kristallisatie blijkt 
interessante, en soms zeer verrassende, routes 
op te leveren om die symmetrie tussen links- en 
rechtshandige systemen te verbreken en kan daar-
mee gebruikt worden voor chirale zuivering.
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• Zou op planeten elders leven bestaan met de 
andere chiraliteit? 

De asymmetrie heeft daarnaast ook belangrijke 
en praktische consequenties, omdat een orga-
nisme (een mens bijvoorbeeld) heel verschillend 
kan reageren op de twee chirale varianten van 
een molecuul. Een onschuldig voorbeeld is het 
molecuul limoneen: de rechtshandige variant ruikt 
naar sinaasappels, en het linkshandige molecuul 
naar terpentijn. Veel wezenlijker is dit verschil voor 
farmaceutische verbindingen. Een dramatisch voor-
beeld hiervan is thalidomide, een geneesmiddel 
dat in Nederland onder de naam Softenon in de 
jaren vijftig op de markt was in de vorm van een 
racemisch mengsel. Dit middel werd o.a. voorge-
schreven om misselijkheid bij zwangere vrouwen 
te onderdrukken. Eén van de chirale varianten heeft 
dit effect, maar de andere bleek zeer ernstige 
geboorteafwijkingen te veroorzaken, namelijk ont-
brekende of onderontwikkelde ledematen.

Het Softenon schandaal heeft tot gevolg gehad dat 
sindsdien zeer streng getest wordt op dergelijke chi-
rale farmaceutische verbindingen. Tegenwoordig 
zijn veel van de medicijnen chiraal zuiver, d.w.z. 
ze bevatten alleen de links- of de rechtshandige 
variant van het farmaceutisch actieve molecuul. 
Voor Softenon is dit overigens geen optie: in het 

lichaam blijken de twee varianten snel in elkaar 
om te zetten, dus een chiraal zuiver medicijn zou 
snel een racemisch mengsel worden. Een dergelijke 
omzetting heet racemisatie. De meeste chirale vari-
anten worden in het lichaam niet geracemiseerd; 
Softenon is een uitzondering op die regel.

Chirale zuivering
Voor farmaceutische toepassingen is het dus 
van belang om chiraal zuivere verbindingen te 
genereren. Daar zijn diverse routes voor. Zo kan 
bijvoorbeeld een natuurlijke, chiraal zuivere stof als 
uitgangspunt van een chemische synthese geno-
men worden. In het vervolg gaan we hier echter 
uit van een normale chemische synthese die resul-
teert in een racemisch mengsel van de verbinding. 
De gewenste chirale variant moet uit dit mengsel 
gewonnen worden, een proces dat resolutie wordt 
genoemd. Wij gaan ons hier in het bijzonder richten 
op kristallisatie als chirale zuiveringsmethode.

De ontdekking van moleculaire chiraliteit in 1848 
door Louis Pasteur was meteen ook de allereerste 
resolutie, welke bovendien op kristallen gebaseerd 
was. Pasteur observeerde dat kristallen die hij 
groeide van een zout van wijnsteenzuur in twee 
spiegelbeeldvarianten voorkwamen. Deze spiegel-
beelden op macroscopische schaal in de uiterlijke 

Figuur 1: Koolstof, het centrale atoom in dit schema, heeft typisch vier bindingen met oriëntaties zoals hier 
weergegeven. Als aan elke binding een andere groep van atomen zit (hier weergegeven door een atoom 
met een andere kleur), zijn er een linkshandige en een rechtshandige versie van deze groep mogelijk die 
elkaars spiegelbeeld zijn, maar die elkaar niet kunnen overlappen. Het centrale koolstofatoom is dan een 
zogenaamd chiraal centrum.
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vorm van de kristallen vind je voor dit geval ook 
terug in de moleculen van een dergelijk kristal. Een 
linksvormig kristal van wijnsteenzuur bevat alleen 
maar linkshandige moleculen, en een rechtsvormig 
kristal alleen maar rechtshandige. Door zeer zorg-
vuldig en met de hand alleen maar linksvormige 
kristallen te selecteren, kon Pasteur dus materiaal 
met alleen linkshandige moleculen verzamelen. 
Als deze chiraal zuivere stof in een vloeistof werd 
opgelost, bleek dit gepolariseerd licht naar links 
te draaien. Het niet gezuiverde, dus racemische, 
materiaal gaf geen draaiing van het licht, terwijl 
rechtshandige kristallen en moleculen juist een 
draaiing naar rechts bleken te geven. Pasteur kon zo 
aantonen dat natuurlijk materiaal uit chiraal zuivere 
moleculen bestaat, terwijl in wijnsteenzuur dat 
in een laboratorium wordt gesynthetiseerd, beide 
chirale vormen in gelijke hoeveelheden voorkomen. 
De methode van Pasteur geeft in het ideale geval 
100% chirale zuiverheid en een opbrengst van 50%, 
omdat de andere helft van de stof de ongewenste 
chiraliteit heeft.

Een racemisch mengsel van moleculen kan op ver-
schillende manieren kristalliseren, zie figuur 2. De 

situatie bij het experiment van Pasteur waarbij alle 
linkshandige moleculen in één kristalsoort zitten en 
alle rechtshandige in de andere soort, komt relatief 
weinig voor: in ongeveer 10% van de gevallen 
vormt zich een dergelijk racemisch conglomeraat. 
In de overige 90% van de gevallen vormen zich 
zogenaamde racemische kristallen, waarin de links- 
en rechtshandige moleculen samen een kristal 
vormen. Dergelijke kristallen kun je dus niet op de 
Pasteur manier zuiveren: als je één kristal oppakt, 
heb je precies evenveel links- als rechtshandige 
moleculen. Ook voor dergelijke situaties zijn metho-
des ontwikkeld om toch chiraal zuiver materiaal te 
verkrijgen, maar hier zullen wij ons beperken tot 
de klasse van chirale moleculen die kristalliseert als 
een conglomeraat.

Natriumchloraat
Natriumchloraat (NaClO3) is een chemische verbin-
ding die al zeer lang voor onderzoek aan kristallen 
wordt gebruikt. Het is een zout dat gemakkelijk 
in water oplost. In een dergelijke zoutoplossing 
bevinden zich allemaal losse ionen die helemaal 
niet chiraal zijn. Als de oplossing echter wordt 
ingedampt vormen zich kristallen die wel chiraal 

Figuur 2: Mengsels van chirale moleculen kunnen op twee manieren kristalliseren. In 90% van de gevallen 
blijken ze gemeenschappelijk een kristal te vormen, een zogenaamd racemisch kristal. In de overige 10% 
vormen de moleculen chiraal zuivere kristallen; dit wordt een racemisch conglomeraat genoemd.
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zijn. Het lijkt misschien vreemd dat je een chiraal 
object kunt maken van niet-chirale onderdelen, 
maar een eenvoudig voorbeeld hiervan is een wen-
teltrap: uit (niet-chirale) bakstenen kun je zowel 
een linksdraaiende als rechtsdraaiende trap maken. 
In natriumchloraat gebeurt hetzelfde, zij het op 
atomaire schaal.

Tijdens een normaal experiment van de groei van 
natriumchloraat kristallen, vormen zich vele kristal-
len waarvan de helft linksdraaiend en de andere 
helft rechtsdraaiend blijkt te zijn. Dit is precies wat 
je verwacht in een omgeving die geen voorkeur 
heeft voor links of rechts. Figuur 3a schetst deze 
situatie. Toch is het voor dit systeem heel eenvoudig 
om deze links-rechts symmetrie te doorbreken. 
Tijdens de vorming van de kristallen door het lang-
zaam indampen van de oplossing, is er een moment 
waarop het eerste kristal zich vormt. Dit eerste 
kristal is òf links- òf rechtshandig! Zonder ingrijpen 
zullen de volgende kristallen weer een willekeurige 
chiraliteit hebben en eindig je met een racemisch 
mengsel van kristallen. Als de kristallisatie echter 
heel langzaam plaatsvindt, is het mogelijke het 
eerste kristal te laten uitgroeien, en via botsin-
gen met een roerstaaf zich in veel brokstukken te 
laten vermenigvuldigen, zodat het hele systeem 
uitkristalliseert in één chiraliteit, zie figuur  3b. De 
spiegelbeeldsymmetrie is niet echt gebroken, 
omdat bij vaak herhalen van dit experiment het 
resultaat in de helft van de gevallen linkshandig zal 
zijn, en in de andere helft rechtshandig. Maar per 
kristallisatie eindig je met één specifieke chiraliteit 
van de kristallen. Deze truc is voor het eerst bedacht 
en gedemonstreerd in 1941 door de Nederlandse 
chemicus Havinga en wordt ook wel spontane reso-
lutie genoemd.

Het mechanisme van deze interessante kristalli-
satieroute is eenvoudig te begrijpen. Dat geldt 
echter niet voor een experiment dat in 2005 werd 
gepubliceerd door de Spaanse geoloog Cristobal 
Viedma. Hij beweerde dat het mogelijk was om te 
beginnen met een mengsel van links- en rechtshan-
dige natriumchloraat kristallen en deze vervolgens 
allemaal om te vormen tot één chiraliteit door 

Figuur 3: Drie variaties van experimenten met natri-
umchloraat, een niet-chirale stof die in twee chirale 
varianten uitkristalliseert. (a) Tijdens normale kris-
tallisatie worden de links- en rechtshandige kristal-
len in gelijke hoeveelheden gevormd. (b) Door te 
roeren is het mogelijk om alle kristallen te laten ont-
staan uit het allereerst gevormde kristal, dat òf links- 
òf rechtshandig is. (c) Cristobal Viedma ontdekte dat 
het mogelijk is om met een mengsel van links- en 
rechtshandige kristallen te beginnen en dan door 
krachtig roeren en malen alle kristallen om te zetten 
in één chiraliteit.
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principe gemakkelijk om een linkshandig kristal 
om te zetten in een rechtshandig. Het linkshandige 
kristal kan een beetje oplossen in losse ionen die 
niet chiraal zijn en die kunnen vervolgens zonder 
problemen kristalliseren als onderdeel van een 
rechtshandig kristal. Voor een chirale stof lukt dat 
niet: als een linkshandig kristal oplost, ontstaan 
er losse linkshandige moleculen in de oplossing 
die niet ingebouwd kunnen worden in een rechts-
handig kristal (we hebben het hier immers over 
verbindingen die conglomeraat gedrag vertonen). 
De extra stap die nodig is, is racemisatie. Door 
de juiste chemische condities in de oplossing te 
kiezen, is het vaak mogelijk om de bindingen in 
een molecuul om te wisselen. Zo kan een links-
handig molecuul rechtshandig worden, en vice 
versa. Figuur 4 illustreert dat de situatie van het 
niet-chirale natriumchloraat inderdaad equivalent 
is met die van chirale moleculen als die kunnen 
racemiseren. 

In een samenwerking van onderzoekers van o.a. de 
Radboud Universiteit en de bedrijven Syncom en 
DSM werd als eerste aangetoond dat het bijzondere 
deracemisatieproces van Viedma ook voor een 
chiraal molecuul werkt. Figuur 5 laat de betrokken 

krachtig te roeren en malen, zie figuur 3c. Dit lijkt 
bijna tovenarij: door eenvoudig te roeren kun je een 
mengsel omvormen tot chiraal zuivere kristallen! 
Het resultaat van Viedma stuitte dan ook aanvanke-
lijk op veel ongeloof, en het heeft vele jaren geduurd 
eer de wetenschappelijke gemeenschap van de 
betrouwbaarheid van deze deracemisatie experi-
menten was overtuigd. Opnieuw is overigens ook 
hier geen sprake van echte symmetriebreking: bij 
het vaak herhalen van de maalexperimenten krijg 
je weer een 50:50 verdeling over de twee mogelijke 
chirale eindresultaten.

Het overtuigen van de wetenschappelijke gemeen-
schap had twee aspecten: meer experimentele 
demonstraties en een theoretisch begrip. We begin-
nen met de experimenten.

Chirale moleculen
Hoe spectaculair het resultaat van de maalexperi-
menten met natriumchloraat ook moge zijn, van 
praktisch nut is dit niet, omdat het geen echte 
chirale verbinding betreft. Het is veel relevanter 
als iets soortgelijks mogelijk is voor een chiraal 
molecuul. Hiervoor is echter wel een extra stap 
nodig. In het geval van natriumchloraat is het in 

Figuur 4: Voor een niet-chiraal systeem zoals natriumchloraat, zijn de bouwstenen geschikt om onderdeel 
te zijn van zowel een links- als rechtshandig kristal: in oplossing verliezen de bouwstenen hun chirale identi-
teit. Voor chirale moleculen is dat niet het geval, die blijven ook in oplossing chiraal. Door de chemische om-
standigheden in de oplossing zodanig te kiezen dat de chirale varianten van de moleculen in elkaar worden 
omgezet, zogenaamde racemisatie, ontstaat een situatie die equivalent is met die voor natriumchloraat.
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moleculen zien en het principe van het experiment. 
Het startpunt is een slurry van een groot aantal 
kristallen in een verzadigde oplossing. Om het 
malen te versterken, worden er glasparels aan deze 
slurry toegevoegd die door een magnetische staaf 
wordt geroerd. Als vervolgens er een component 
wordt toegevoegd die ervoor zorgt dat de mole-
culen in de oplossing kunnen racemiseren, start 
heel langzaam het conversieproces. Bij de eerste 
experimenten duurde de conversie vele weken, 
maar door optimalisatie kan dit veel sneller: binnen 
een dag. Aan het eind van het proces hebben alle 
kristallen dezelfde chiraliteit, terwijl de vloeistof 
nog steeds racemisch is. Door de slurry te filtreren 
blijft de vaste stof over en wordt een 100% chiraal 
zuiver product verkregen.

Sinds deze eerste experimenten zijn er vele andere 
voorbeelden gevonden en is iedereen er van over-
tuigd dat het malen van kristallen daadwerkelijk 
tot chirale zuivering kan leiden. Het mooie van 
dit proces, dat inmiddels ter ere van de ontdek-
ker Viedma rijping wordt genoemd, is dat het in 
principe (en vaak ook in de praktijk) leidt tot 100% 
chirale zuiverheid en 100% opbrengst, omdat alle 
kristallen worden omgezet naar één chiraliteit.

Als er zonder enige chirale invloed begonnen wordt 
met een 50:50 mengsel van kristallen, leidt malen 
willekeurig tot of een rechts- of een linkshandig 
eindresultaat. Voor praktische toepassingen is het 
natuurlijk veel handiger als het proces zodanig 
gestuurd kan worden dat altijd de (farmaceutisch) 
gewenste chirale variant overblijft. Er zijn inmid-
dels diverse routes gevonden om dit voor elkaar 
te krijgen, waaronder het toevoegen van chirale 
additieven, een verschil in kristalgrootte en, waar-
schijnlijk het meest eenvoudige, het starten met 
een kleine overmaat van de gewenste vorm. 

Om succesvol een chiraal systeem te deracemi-
seren is het noodzakelijk dat het molecuul als 
conglomeraat kristalliseert en moet het molecuul 
racemiseerbaar zijn in oplossing. Dit zijn strenge 
voorwaarden, en daarom wordt er onderzoek 
gedaan naar methodes om deze voorwaarden 
(gedeeltelijk) te omzeilen. 

Mechanisme
Een detail-analyse van de deracemisatie experimen-
ten toont aan dat tijdens het malen vier processen 
essentieel zijn:
1. racemisatie van het chirale molecuul in oplossing,

Figuur 5: Een schema van een deracemisatie experiment van een chiraal molecuul (gebaseerd op een ami-
nozuur). Links de uitgangspositie: een verzadigde oplossing bevat gelijke hoeveelheden links- en rechts-
draaiende kristallen. Om deze slurry te kunnen malen, zijn een roerstaaf aanwezig en extra glasparels. Door 
de juiste chemische condities te kiezen, kunnen de twee chirale moleculen in elkaar omgezet worden. Na 
enige tijd (variërend van vele weken tot een uur), blijken alle kristallen omgezet te zijn tot één chiraliteit, 
links of rechts.
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2. het vermalen van de grootste kristallen in 
kleinere,

3. de groei van de grootste kristallen ten koste van 
de kleinste via de oplossing (dus molecuul voor 
molecuul),

4. groei van de grootste kristallen door de inbouw 
van kleine clusters van dezelfde chiraliteit.

Tijdens het malen is er dus een complex 'evenwicht' 
tussen groei en vermalen van de grote kristallen. 
Dit kan (met behulp van computers) gesimuleerd 
worden, en dan blijkt dat onder de juiste voor-
waarden het systeem inderdaad evolueert naar 
kristallen met één chiraliteit. Van het vierde proces, 
de groei door inbouw van chirale clusters, wordt 
meestal gedacht dat dit geen belangrijke rol speelt 
tijdens kristalgroei t.o.v. de groei per molecuul, 
maar het blijkt essentieel om het maalproces goed 
te kunnen verklaren. De groei van chirale clusters 
zorgt er onder meer voor dat het deracemisatie-
proces steeds sneller gaat; een vorm van positieve 
terugkoppeling.

Conclusies
Het zuiveren van chirale verbindingen is een proces 
dat belangrijk is voor de farmaceutische industrie. 
Er zijn tal van methoden in gebruik en het Viedma 
proces, het malen van kristallen, is een recente en 
onverwachte methode. Deze wordt nog niet op 
commerciële schaal toegepast, maar voor geschikte 
verbindingen zou dit in de toekomst heel goed 
gerealiseerd kunnen worden. 
In een langzame variant zou het Viedma proces 
ook een rol hebben kunnen spelen voor het chiraal 
zuiveren van complexe moleculen als onderdeel 
van de processen die uiteindelijk de levende natuur 
hebben opgeleverd. Op laboratoriumschaal zijn 
er bijvoorbeeld recentelijk experimenten gedaan 
waarbij via een chemische reactie van volledig niet-
chirale uitgangsstoffen en het malen van kristallen, 
uiteindelijk 100% chiraal zuiver materiaal ontstaat.

In vele laboratoria wordt momenteel onderzoek 
gedaan om enerzijds het Viedma proces beter te 
begrijpen en anderzijds het geschikt te maken voor 
industriële toepassingen.
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Abstract
Exosomen zijn minuscuul kleine membraan blaas-
jes die door nagenoeg alle typen cellen worden 
uitgescheiden. Het gemiddelde menselijk lichaam 
bevat ongeveer 37 biljoen cellen (3.7x1013) [18] en 
recent onderzoek heeft uitgewezen dat exosomen 
een cruciale rol spelen in cel-cel communicatie 
binnen en tussen weefsels. Hoewel het bestaan 
van exosomen voor het eerst in de vroege jaren 
‘80 werd beschreven, is de interesse voor deze 
blaasjes (ze zijn ongeveer net zo klein als de meeste 
virussen) in de laatste jaren dramatisch toege-
nomen. Vooral na de ontdekking dat exosomen 
genetisch materiaal bevatten, zoals DNA en RNA, 
is het onderzoek internationaal in een vogelvlucht 
geraakt [1–3]. Het blijkt namelijk dat exosomen het 
genetisch materiaal van een cel naar een andere cel 
kunnen transporteren, een biologisch proces dat 
voorheen alleen was toegedicht aan lagere orga-
nismen. Deze spectaculaire bevindingen leidden 
tot een hernieuwde interesse voor de biologische 
functie van membraan blaasjes tijdens homeostase, 
maar ook voor wat er mis gaat tijdens ziekten [4]. 
Inmiddels is dit onderzoeksgebied uitgegroeid tot 
een volwaardig onderzoeksveld, waarin spectacu-
laire ontdekkingen zijn gedaan, waarvan we enkele 
zullen behandelen in dit artikel. Met de meest 
moderne technieken wordt er nu gekeken naar de 
precieze samenstelling van exosomen, met tot nu 
toe verrassende ontdekkingen tot gevolg. 

Niet alle exosomen zijn hetzelfde en de biologische 
informatie die ze bevatten, zegt duidelijk iets over 
hun herkomst. Het blijkt dat exosomen zelfs infor-
matie bevatten, die uit de kernen van cellen komt. 
De functie van exosomen wordt nu in muizen-
modellen ontrafeld en hun potentiële waarde als 
biomerkers, om bijvoorbeeld kanker te detecteren 
in bloed, heeft de interesse gewekt van biopharma 
bedrijven. Er is naast het biomerker potentieel 
ook grote interesse om exosomen in te zetten als 
natuurlijke transport partikels, om medicijnen op 
de juiste plek in de juiste cellen van een patiënt te 
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Samenvatting van de lezing:
Tot voor kort dacht men dat de 37 biljoen (37 met 
12 nullen!) cellen in onze organen en weefsels 
vooral met elkaar communiceerden door oplos-
bare moleculen uit te scheiden of door signalen 
over te brengen via cel-cel contact. Nu blijkt dat 
cellen waarschijnlijk nog ingenieuzer met elkaar 
kunnen communiceren via minuscule blaasjes, 
'exosomen' genaamd. Exosomen bevatten naast 
specifieke eiwitten ook DNA- en RNA-moleculen. 
Exosomen blijken bij het uitwisselen van pakket-
jes genetische informatie vooral van zogenaamde 
microRNA's gebruik te maken.
Inzicht in de aard van het genetisch materiaal en 
de transportfunctie van de exosomen, kan vér-
strekkende gevolgen voor de biologie hebben. Tot 
voor kort werd verondersteld dat alleen bacteriën 
genetisch materiaal uitwisselen. De toenemende 
kennis van exosomen zal mogelijk van belang blij-
ken voor nieuwe therapeutische en diagnostische 
toepassingen bij bijvoorbeeld kankerpatiënten en 
patiënten met auto-immuunziekten.
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krijgen. Dus, een gerichte therapie, waarbij alleen 
zieke cellen worden aangepakt, zou wel eens met 
behulp van exosomen dichterbij kunnen komen.

Biologie van exosomen
Ongeveer 30 jaar geleden werd ontdekt dat rode 
bloedcellen kleine blaasjes uitscheiden. Dit werd 
beschouwd als een manier van een cel om over-
bodige moleculaire componenten weg te gooien. 
Door deze opvatting was er initieel maar weinig 
aandacht voor exosomen [5]. In de afgelopen jaren 
is er echter steeds meer bewijs verzameld, dat 
exosomen signaal en boodschapper functies heb-
ben en dat ze hiertoe zijn uitgerust met specifieke 
verzamelingen van eiwitten, lipiden en genetisch 
materiaal, afhankelijk van het type cel dat ze pro-
duceert. Exosomen kunnen vervoerd worden naar 
andere cellen en blijken de biologie van de ontvan-
gende cellen, en daarmee de functie van bepaalde 
weefsels, te kunnen veranderen.

In organismen, bestaande uit miljarden cellen, 
communiceren cellen met elkaar via oplosbare 
moleculen zoals nucleotiden, lipiden, korte 
peptiden of eiwitten. Deze moleculen worden 
uitgescheiden door de ene cel en kunnen binden 
aan receptoren op andere cellen. Dit leidt tot een 
verandering van het gedrag van de ontvangende 
cel. Vooral in het immuunsysteem zijn dergelijke, 
vaak kortdurende, interacties van groot belang. 
Maar naast deze solistische moleculen blijkt nu 
dat cellen hun omgeving ook kunnen beïnvloeden 
door het uitscheiden (secretie) van complexere 
membraan structuren, zogenaamde exosomen, die 
talrijke proteïnen, lipiden en zelfs nucleïnezuren 
bevatten, die getransporteerd kunnen worden naar 
andere cellen [6]. Dit heeft een groot voordeel als 
cellen moeten reageren op een snel veranderende 
omgeving, bijvoorbeeld bij de activatie van het 
immuunsysteem als een pathogeen wordt herkend, 
of als er schade optreedt aan een weefsel.

Exosomen vertegenwoordigen een speciaal sub-
type van de membraan blaasjes omdat deze worden 
gevormd in endosomale compartimenten, genaamd 
‘multivesiculaire endosomen’. Deze blaasjes werden 

ongeveer 25 jaar geleden beschreven door de groe-
pen van Philip Stahl in de Verenigde Staten en 
Rose Johnstone in Canada [7, 8]. Zij ontdekten dat 
reticulocyten volwassen worden in rode bloedcel-
len, als de multivesiculaire endosomen fuseren met 
de plasmamembraan (in plaats van met lysosomen) 
en hun inhoud, met inbegrip van talrijke kleine 
blaasjes, wordt uitgescheiden. Interessant genoeg 
werden dezelfde blaasjes al veel eerder ontdekt in 
serum en werd er gespeculeerd op een endosomale 
oorsprong en op de gelijkenis met virussen [9]. In 
1987 werd de term 'exosomen' voorgesteld om deze 
vrijkomende intra-endosomale blaasjes te definië-
ren. Na deze ontdekking bleef het stil totdat Graça 
Raposo en Willem Stoorvogel tijdens de samenwer-
king met de groep van Hans Geuze uit Utrecht in 
1996 aantoonden, dat door het Epstein-Barr-virus 
(EBV) getransformeerde B-lymfocyten, exosomen 
uitscheiden, die essentieel zijn voor de werking van 
het immuun systeem [10]. Deze ontdekking was de 
basis voor de hypothese, dat exosomen een actieve 
rol kunnen spelen in communicatie tussen cellen 
(althans in het immuunsysteem). In 2010 hebben 
wij zelf als eerste aangetoond dat de exosomen 
van deze EBV-geïnfecteerde cellen zogenaamde 
microRNA's, (in het engels miRNAs) kleine stukjes 
genetisch materiaal, transporteren tussen cellen, 
waardoor eiwitsynthese in de ontvangende cel 
wordt geremd [11].

Om de functie van exosomen beter in kaart te 
brengen, kan gebruik worden gemaakt van groot-
schalige eiwitanalyses (proteomics). Met behulp 
van massaspectrometrie kon worden aangetoond 
dat exosomen specifieke sub-cellulaire compar-
timenten vertegenwoordigen en niet bestonden 
uit kleine deeltjes afval van bijvoorbeeld dode 
cellen. Uit proteomische analyses van de exosoom 
samenstelling bleek dat verschillende eiwitfa-
milies oververtegenwoordigd zijn, ongeacht het 
producerende celtype. Dus neuronale cellen en 
levercellen scheiden exosomen uit die op een 
bepaald niveau op elkaar lijken. Deze belangrijke 
resultaten maakten ook duidelijk dat exosomen 
actief worden afgescheiden door levende cellen. 
In 2007/8 toonden de groepen van Jan Lötvall 
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(Gotenburg) en Johan Skog (Harvard) als eersten 
aan dat boodschappper RNA (mRNA) in exosomen 
kon worden verpakt en getransporteerd, wat vooral 
voor het biomerker onderzoek van belang bleek 
[2]. Sinds de identificatie van RNA in exosomen en 
de ontwikkeling van high-throughput technieken 
voor nucleïnezuuranalyses, zijn vele groepen in de 
wereld in kaart gaan brengen welke nucleïnezu-
ren wel en welke nucleïnezuren niet in exosomen 
terecht komen, en of deze ook functioneel zijn. 
Het blijkt namelijk dat niet alle mRNAs die in een 
cel tot expressie komen, ook via exosomen worden 
uitgescheiden. Ons eigen onderzoek heeft laten 
zien dat bepaalde vormen van microRNA's, die de 
eiwitsynthese van boodschapper RNA's remmen, 
relatief veel worden uitgescheiden, terwijl andere 
vormen juist minder worden uitgescheiden [12]. 
Maar hoe worden deze boodschapper blaasjes nu 
uitgescheiden: is er ook regulatie of lijkt het op een 
willekeurig proces?

Secretie van exosomen
Naast het immuunsysteem hebben exosomen waar-
schijnlijk invloed op andere fysiologische functies. 
Exosomen worden uitgescheiden door neurale, 
epitheliale, spier- en stamcellen, en hebben een 
breed spectrum van mogelijke functies. Exosomen 
uit mesenchymale stamcellen bijvoorbeeld, kunnen 
bijdragen aan het weefselherstel van gastheer hart-
weefsel, en omgekeerd kan longweefsel exosomen 
(of mogelijk andere blaasjes) vrijmaken, die stamcel-
len aanpassen om longweefsel te bevorderen in 
longepitheelcellen. Exosomen dragen ook bij tot 
communicatie binnen het zenuwstelsel. Exosomen 
worden afgescheiden door neuronen, oligoden-
drocytes en microglia. Exosomen uit elke bron 
kunnen andere neurale cellen beïnvloeden [13]. 
Er zijn duidelijke vergelijkingen te maken met de 
manier waarop neuronen met elkaar communiceren 
via neurotransmitters en hoe exosomen worden 
uitgescheiden. Onze groep op het VUmc heeft, 
samen met neurowetenschappers van de VU en 
wetenschappers van het Curie instituut in Parijs, een 
methode ontwikkeld om de secretie van exosomen 
live te volgen met behulp van heel snelle camera’s. 
Door de camera precies te richten op de membraan 

van een enkele cel kunnen we zien hoe snel en hoe 
vaak er exosomen worden gemaakt (uitgescheiden). 
We hebben daarnaast kunnen laten zien dat dit 
proces ook beïnvloedbaar is door signaalstoffen.

Exosomen en RNA overdracht in kanker
Zodra ze zijn afgescheiden, communiceren exoso-
men met omringende cellen. Om deze interactie 
in kaart te brengen zijn fluorescentiemicroscopie 
methodes ontwikkeld om accumulatie van exoso-
men in ontvangende cellen aan te tonen. Exosomen 
worden vooral door cellen met een hoge endocytose 
of fagocytose activiteit opgenomen. Vooral gespe-
cialiseerde fagocyterende cellen zoals macrofagen 
en dendritische cellen nemen veel exosomen op. In 
muizenmodellen is aangetoond dat als exosomen 
uit kankercellen niet goed worden opgeruimd door 
de fagocyterende cellen, de exosomen metastases 
kunnen veroorzaken [14]. Echter, studies in muizen 
worden gecompliceerd door de afmetingen van 
exosomen, aangezien de blaasjes doorgaans kleiner 
zijn dan 100 nanometer in diameter. Dergelijke 
structuren kunnen niet worden aangetoond met 
conventionele microscopen, maar wel met een elek-
tronenmicroscoop. De manier waarop individuele 
exosomen een interactie met ontvangende cellen 
aangaan, is nog niet goed bekend. Gedacht wordt 
dat ontvangende cellen binden aan receptoren 
aan het celoppervlak, die vervolgens opname door 
endocytose of fusie met het plasmamembraan 
katalyseren. In samenwerking met het Hubrecht 
Instituut heeft ons onderzoek aangetoond dat 
agressieve tumorcellen hun inwendige inhoud in 
de vorm van mRNA in het cytosol van ontvangercel-
len kunnen vrijlaten en het gedrag van een minder 
agressieve tumorcel kunnen aanzetten tot migratie 
en invasie [15]. Deze processen zijn een voorwaarde 
voor het vormen van metastasen. Met behulp van 
een geavanceerd genetisch aan/uit systeem konden 
we aantonen dat tumor exosomen hun gevaarlijke 
inhoud over het hele lichaam kunnen verspreiden. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat veel onder-
zoek erop is gericht om de werking van tumor 
exosomen te remmen.
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Exosomen in de patiëntenzorg
Ondanks dat compositie van mRNA en microRNA 
in exosomen en hun fysiologische functie nog niet 
geheel zijn uitgekristalliseerd, heeft de biomedi-
sche industrie het gebruik van exosomen voor 
medische toepassingen omarmd. Er zijn meerdere 
bedrijven bezig om testen te ontwikkelen waar-
mee op basis van mRNA- en microRNA-inhoud, 
exosomen uit bijvoorbeeld tumoren kunnen 
worden aangetoond. Door de inkapseling van 
nucleïnezuren in membranen, zijn exosomen uiter-
mate geschikt als boodschapper van anderszins 
afbraakgevoelige RNA moleculen. Een vergelijking 
met bepaalde typen virussen dringt zich op, immers 
deze zijn ook geëvolueerd om genetisch materiaal 
van gastheer- tot gastheercel over te brengen en 
te beschermen tegen afbraak [16]. Inmiddels zijn 
exosomen uit nagenoeg alle lichaamsvloeistoffen 
geïsoleerd, zoals plasma, serum, urine, melk, ascites, 
sperma, speeksel etc. Figuur 1 toont een voorbeeld 
voor urine. Daarnaast kan men exosomen goed 
isoleren uit het supernatant van tumorcellen in 
celkweek. Onderzoek heeft aangetoond dat door 
RNA (evenals eiwit) sequenties in exosomen te 
vergelijken, bijvoorbeeld tussen normale en 
kankercellijnen, diagnostische toepassingen met 
biologische vloeistoffen van patiënten (met kan-
ker of andere aandoeningen) mogelijk zijn. Ons 
eigen onderzoek heeft aangetoond dat we, door 
microRNA's te meten in exosomen, geïsoleerd uit 

plasma van lymfeklier kanker patiënten, kunnen 
bepalen of deze zullen reageren op een geko-
zen behandeling of niet [17]. Tevens kunnen we 
in een vroeg stadium bepalen of een tumor is 
teruggekomen na een behandeling, terwijl dat 
met andere beeldvormende technieken nog niet 
mogelijk is. Inmiddels zijn de eerste testen op basis 
van exosomen in Amerika verkrijgbaar. Zo'n test 
kan door het meten van RNA geïsoleerd uit urine 
exosomen, aantonen of een prostaatkankerpatiënt 
wel of geen invasieve procedure moet ondergaan, 
om weefsel biopten te laten bekijken door een 
patholoog. Deze zogenaamde ‘liquid biopsies’ zijn 
een voorbeeld hoe exosomen in de nabije toekomst 
bepaalde facetten van de gezondheidszorg kunnen 
verbeteren, bijvoorbeeld door overbehandeling 
van prostaatkankerpatiënten tegen te gaan. 

Zoals vermeld, veroorzaken exosomen fysiolo-
gische veranderingen in ontvangercellen door 
een verscheidenheid aan interacties. Door deze 
bijzondere boodschapper eigenschappen van exo-
somen wordt er gespeculeerd om exosomen in te 
zetten als minuscule transport mechaniekjes om 
medicijnen op de juiste plek te krijgen. Het grote 
voordeel is dat (lichaamseigen) exosomen geen 
immuunreactie opwekken en hun inhoud zonder 
gevaar in bepaalde celtypen van weefsels kunnen 
afleveren. Omdat exosomen die door tumorcellen 
worden uitgescheiden, antigenen uit de afschei-
dende tumoren incorporeren, kunnen deze ook 
worden gebruikt om tumorantigenen aan dendri-
tische cellen aan te bieden. Dus exosomen kunnen 
gebruikt worden voor vaccinatie, al is deze techniek 
nog in de experimentele fase.

Is het ook mogelijk om exosomen die ziektes 
bevorderen en verspreiden specifiek te remmen? 
Beantwoording van deze vraag vereist de juiste 
gereedschappen om exosome secretie specifiek te 
remmen of te verhogen in bijvoorbeeld tumorcellen 
of in bepaalde immuun cellen, zonder afbreuk te 
doen aan de afscheiding van andere exosomen uit 
gezonde cellen of de algemene secretie van eiwit-
ten of lipides te beïnvloeden. Verscheidene groepen 
proberen momenteel dergelijke instrumenten te 

Figuur 1: Exosomen uit urine, zichtbaar gemaakt 
met een elektronenmicroscoop. De gemiddelde di-
ameter van exosomen ligt in de orde van 100 nm.
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identificeren, in het bijzonder door de moleculaire 
mechanismen die betrokken zijn bij de vorming 
van intracellulaire blaasjes van multivesiculaire 
endosomale compartimenten en de fusie van deze 
compartimenten met het plasmamembraan in 
kaart te brengen. Er is nog geen consensus bereikt 
over de betrokken moleculaire mechanismen. 
Inderdaad, afhankelijk van de celtypes, zijn verschil-
lende moleculen beschreven in de biogenese en 
afscheiding van exosomen. Er moet nog worden 
nagegaan of deze verschillen zijn te wijten aan ver-
schillende processen die in verschillende celtypes 
worden gebruikt en/of dat de gefilterde exosomen 
die in de verschillende studies zijn geanalyseerd, 
afkomstig zijn van/uit verschillende cellulaire 
compartimenten. Experimenten met deze benade-
ringen in genetisch gemodificeerde muizen zullen 
de volgende stap zijn voor dit uitdagende veld [6].

Visie op de toekomst
Met de verbazingwekkend snelle uitbreiding van 
het aantal gepubliceerde studies over exosomen 
in de afgelopen jaren is het duidelijk geworden dat 
onze kennis van exosomen en de rol die ze spelen 
in intercellulaire communicatie nog steeds in de kin-
derschoenen staat. Echter de grootste Amerikaanse 
financier van biomedisch onderzoek, het National 
Institute of Health (NIH), heeft de ontdekking van 
exosomen en met name het genetisch materiaal dat 
ze kunnen bevatten en overdragen, aangewezen als 
veelbelovende nieuwe toepassing voor de gezond-
heidszorg van de toekomst. Echter, ook in Europa en 
met name in Nederland, dat eigenlijk de bakermat 
vormt van het functionele exosomen onderzoek, 
is er een toenemende interesse en bereidheid van 
financiers om onderzoek naar exosomen te onder-
steunen. Dat exosomen een rol zullen spelen in 
de gezondheidszorg staat nu eigenlijk al wel vast, 
alleen hoe groot de rol van die kleine blaasjes 
wordt, moet nog blijken.
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“…When he migrates into colder climates he uses 
clothes, builds sheds, and makes fires; and, by the 
aid of fire, cooks food otherwise indigestible” 

(Charles Darwin, Descent of Man, 1871, 158)

Charles Darwin beschouwde ons vermogen 
vuur te maken en te gebruiken en onze taal 
als de belangrijkste uitvindingen van de 

mensheid (Darwin 1871). Mensen hebben inderdaad 
een unieke beheersing van en omgang met vuur, en 
zijn in de loop van hun evolutie zelfs geheel afhan-
kelijk geworden van dit werktuig. Ook dieren doen 
hun voordeel met vuur: het is bekend dat sommige 
savanne-chimpansees het gedrag van natuurlijke 
branden kunnen voorspellen (Pruetz en LaDuke 
2010), terwijl een aantal primatensoorten direct in 
pas afgebrande gebieden foerageert op zoek naar 
verhitte plantaardige en dierlijke voedselbronnen 
(Herzog et al. 2014). De menselijke afhankelijkheid 
van vuur bouwt daarmee voort op een 'pyrofiel' 
primatenverleden (Parker et al. 2016). Mensen zijn 
echter de enige primaten die zelf vuur weten te 
maken en gebruiken voor een zeer breed scala aan 
toepassingen. Onze controle over vuur wordt zelfs 
vaak gezien als een cruciale factor in de ontwik-
keling van de menselijke niche (Goudsblom 1992), 
mogelijk al vanaf het allervroegste begin van het 
geslacht Homo, circa twee miljoen jaar geleden 
(Wrangham 2009; Wrangham en Carmody 2010).

Er is een breed spectrum aan voordelen van het ver-
hitten van voedsel met vuur, van koken, uitgebreid 
bestudeerd met name door de Harvard primatoloog 
Richard Wrangham en zijn collega’s (Carmody et al. 
2009; Carmody et al. 2010; Carmody, Weintraub, en 
Wrangham 2011; Wrangham 2009, 2013; Wrangham 
2007; Wrangham en Carmody 2010). Koken maakt 
voedsel zachter, houdbaar en eetbaar – het ontgift 
bepaalde voedingsstoffen-, en het vergroot de 
verteerbaarheid van zowel plantaardig als dierlijk 
voedsel.
Wrangham ziet het koken (of verhitten) van voed-
sel als een van de opvallendste kenmerken van 
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Samenvatting van de lezing:
Charles Darwin noemde het vermogen om vuur 
te maken één van de grootste ontdekkingen van 
de mensheid, en een noodzakelijke voorwaarde 
om onze breedtegraden te koloniseren: "When 
he migrates into colder climates he uses clothes, 
builds sheds, and makes fires; and, by the aid of fire, 
cooks food otherwise indigestible" (The Descent of 
Man, 1871). Hoe sterk is Darwin's hypothese, bijna 
150 jaar later? Sommige onderzoekers stellen dat 
vuur inderdaad al met het verschijnen van Homo 
erectus een vast onderdeel van het technologisch 
repertoire van vroege mensachtigen was. Dat lei-
den zij onder meer af uit de biologische verande-
ringen die rond 1,8 miljoen jaar geleden bij vroege 
mensachtigen optraden. 
Echter, als we naar de archeologie van de vroegste 
mensachtigen buiten Afrika kijken, zien we vuur 
pas laat opduiken, vanaf ongeveer 300.000 jaar 
geleden, dat wil zeggen: meer dan een miljoen jaar 
nadat de allervroegste mensachtigen in Eurazië 
aankwamen. Zijn de sporen van de vroegste vuren 
niet bewaard gebleven, of door archeologen over 
het hoofd gezien? Is het mogelijk dat vroege mens-
achtigen zonder vuur de klimaatschommelingen 
van de ijstijden overleefden? En hoe relevant is 
deze problematiek?
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het menselijke dieet in het Pleistoceen. Volgens 
hem hebben de anatomische veranderingen die 
optreden met het ontstaan van het genus Homo, 
rond de twee miljoen jaar geleden, alles te maken 
met reguliere consumptie van verhit voedsel vanaf 
die tijd: de grotere lichamen met grotere hersenen, 
reductie van het kauwapparaat en de evolutie van 
modern-menselijke lichaamsproporties. 

Naast de belangrijke rol in voedselbereiding is 
vuur ook essentieel voor thermoregulatie van het 
menselijk lichaam en daarmee een factor achter 
de kolonisatie van vrijwel alle delen van de wereld 
door jagers-verzamelaars, een proces dat tegen 
het einde van het Pleistoceen, met de kolonisatie 
van Amerika rond 14.000 jaar geleden, grotendeels 
afgerond was. 

Recentelijk is aangetoond dat jagers-verzamelaars 
wereldwijd en in alle omgevingstypen vuur ook 
gebruik(t)en als een werktuig in het vormgeven 
van hun landschap. Door het afbranden van 

bepaalde gebieden konden de jagers de vegetatie 
jong en voor jachtwild aantrekkelijk houden, 
en daarmee werd de aanwezigheid van wild 
voorspelbaar. Een recente studie van onze Leidse 
onderzoekgroep (Scherjon et al. 2015) geeft een 
gedetailleerd beeld van het gebruik van vuur 
als een veelzijdig landscape management tool 
van jagers-verzamelaars. Bovengenoemd off-site 
gebruik van vuur is inderdaad indrukwekkend: bij 
de aankomst van Captain James Cook in Australië, 
eind achttiende eeuw, waren volgens sommige 
onderzoekers de landschappen door tienduizenden 
jaren lang systematisch afbranden door de lokale 
jagers-verzamelaars geen terra nullius meer, zoals 
de kolonisten het graag zagen. Integendeel, het 
continent was één groot 'park' geworden waarin 
plantaardige en dierlijke voedselbronnen door 
vuurgebruikende Aboriginals systematisch en 
deskundig gemanaged werden. In de woorden van 
de historicus Bill Gammage was Australië in feite The 
Biggest Estate (Gammage 2011). Deze specifieke visie 
op de vegetatie van Australië is niet onomstreden 

Figuur 1: Neandertal Synthetics: een vuurstenen mes, uit Campitello Quarry (Italië), gevat in berkenpek, 
meer dan 200.000 jaar geleden verkregen door zorgvuldige verhitting (tussen 340°C en 400°C ) van berken-
bast (Mazza et al. 2006). 
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(Neale 2012) - echter, dat jagers-verzamelaars vuur 
gebruikten voor verbetering van de natuurlijke 
opbrengst van hun omgeving, en veel meer dan tot 
voor kort onderkend, staat nu buiten kijf.

Vuurgebruik speelde een cruciale rol in de evolutie 
van de mens, door de vele voordelen op het gebied 
van voedselvoorziening, warmtehuishouding, het 
op afstand houden van gevaarlijke dieren, werktuig-
productie (zie figuur 1) en de (vaak onderbelichte) 
sociale gevolgen die het verlengen van de dag met 
behulp van vuur met zich mee bracht, onlangs op 
de kaart gezet door de antropologe Polly Wiessner 
(Wiessner 2014).

Darwin had het zeker bij het rechte eind met zijn 
visie op de relevantie van het gebruik van vuur 
en ontwikkelen van taal. Jammer genoeg hebben 
Darwins favoriete ontdekkingen met elkaar gemeen 
dat ze bijzonder moeilijk te 'zien' zijn in de archeolo-
gische record: kampvuurtjes laten nauwelijks sporen 
na, want regen en wind verspreiden as en houtskool 
en vegetatie overwoekert vervolgens die resten van 
een kampvuur. Na duizenden jaren geologische 
verwering is er meestal nauwelijks iets over buiten 
wat verhitte stenen (soms ook artefacten) die al 
dan niet toevallig in het vuur terecht gekomen 
zijn. Bovendien is het zeer moeilijk antropogeen 
vuur van natuurlijke brandsporen te onderscheiden. 
Kortom, er bestaat weliswaar overeenstemming 
over de voordelen van vuur en taal, maar mede om 
genoemde redenen van de 'onzichtbaarheid' ervan 
is er eveneens veel debat over ouderdom en chrono-
logie van deze typisch menselijke karakteristieken. 

Met Darwin stellen veel paleoantropologen dat 
vuur een noodzakelijke voorwaarde was voor de 
kolonisatie door onze verre voorouders van de 
koudere gebieden buiten Afrika, zeer uitdagende 
omgevingen voor van oorsprong Afrikaanse pri-
maten. Europa kende in het Pleistoceen (ruwweg 
2,6 – 0,01 miljoen jaar geleden) bij tijd en wijle 
zeer koude perioden met temperaturen ver onder 
het vriespunt, typen omgeving waar vuurgebruik 
voor hedendaagse mensen essentieel is om een 
leefbare culturele omgeving te scheppen. Echter, de 

archeologische record van het vroegste vuurgebruik 
in Europa suggereert dat Darwin wel eens ongelijk 
zou kunnen hebben met zijn opvatting dat vuur 
onontbeerlijk was voor de survival van de eerste 
mensachtigen die Europa binnentrokken. 

Een aantal jaren geleden verrichtten een 
Amerikaanse collega en schrijver dezes (Roebroeks 
en Villa 2011) een grootschalig onderzoek naar 
vuur indicaties in goed gedocumenteerde 
archeologische vindplaatsen uit een breed spec-
trum aan settings (zowel openlucht- als grot/abri 
vindplaatsen) in Pleistoceen Europa. De vroegste 
vindplaatsen in Europa zijn rond een miljoen jaar 
oud en veelal in de zuidelijker delen gesitueerd, 
met een enkele noordelijker (Norfolk, Engeland) 
uitzondering. Onze studie toonde echter aan dat 
pas laat in het Midden-Pleistoceen, rond 350.000 
jaar geleden, verhitte stenen, verhitte botfragmen-
ten en houtskool een vast onderdeel worden van 
de archeologie van deze vroege Europeanen (de 
zogenaamde Neandertalers), dat wil zeggen vele 
honderdduizenden jaren nadat de eerste mens-
achtigen Europa koloniseerden. Wij concludeerden 
dan ook dat vuur pas vrij laat onderdeel van het 
technologische repertoire van mensachtigen 
werd, meer dan anderhalf miljoen jaar later dan 
Wrangham en collega’s op basis van biologische 
argumenten stellen (Wrangham 2007, 2009). Onze 
hypothese impliceert dat de vroegste bewoners van 
Europa meer dan een half miljoen jaar lang in deze 
contreien aanwezig waren zonder dat ze voor voed-
selbereiding of warmte terug konden vallen op het 
maken van vuur. Dat was een verrassende conclusie, 
niet onomstreden, maar recentelijk ondersteund 
door een inventarisatie van sporen van gebruik van 
vuur in de Levant (Shimelmitz et al. 2014), dat tot 
een soortgelijke chronologische conclusie komt: fire 
at will is daar eveneens pas archeologisch zichtbaar 
vanaf een 350.000 jaar geleden. 

De raadselachtige discrepantie tussen de lange 
chronologie van Wrangham en enkele andere col-
lega’s en het archeologische signaal staat bekend 
als het cooking enigma:
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tussen 600.000 en 300.000 jaar geleden (Ruff, 
Trinkaus, en Holliday 1997; Potts 2011).  Dit is de peri-
ode waarin in Europa en Azië zich de Neandertalers 
ontwikkelen en in Afrika de modern menselijke 
vorm evolueert (Meyer et al. 2016). Hoe, waar en 
wanneer genoemde anatomische veranderingen 
evolueerden en hoe ze corresponderen met de 
archeologische record voor vuurgebruik is – behalve 
een ruwe correlatie – vooralsnog niet duidelijk. Wel 
zien we rond de periode 350.000-400.000 jaar gele-
den in Europa een verschuiving van de bewoonde 
gebieden richting continentale, koudere en drogere 
delen, mogelijk als gevolg van het gebruik van vuur. 
Het cooking enigma is daarmee in feite geen groot 
raadsel meer.

Dat wil echter niet zeggen dat onze kortere chrono-
logie voor vuurgebruik onweerlegbaar de correcte 
hypothese is. De archeologische record is notoir 

“…On the one hand, cooking is absent among 
animals, universal in humans, and rich in biologi-
cal consequences. It is therefore expected to have 
a strong impact on evolutionary biology. On the 
other hand, archaeological data place the acqui-
sition of cooking at a time when nothing dramatic 
was happening in human evolution”

(Wrangham 2007).

Wrangham’s stelling dat rond de 300.000-400.000 
jaar geleden geen dramatische ontwikkelingen 
plaatsvonden in de evolutie van de mens behoeft 
enige nuancering. Voor het toetsen van zijn hypo-
these is het van belang dat de periode van grootste 
groei van de hersenen vergeleken met die van 
lichaamsgrootte door de meeste onderzoekers niet 
langer geplaatst wordt rond het verschijnen van het 
genus Homo, twee miljoen jaar geleden - zoals hij 
doet - maar veel later, in het Midden-Pleistoceen, 

Figuur 2: De missionaris/antropoloog Martin Gusinde SVD besteedde begin 20e eeuw uitgebreid aandacht 
aan de vuur-technologie van de bewoners van Tierra del Fuego tijdens zijn studies van de Selk’nam (Gus-
inde 1931), Yamana (Gusinde 1937) and Halakwulup (Gusinde 1974). Deze foto toont een Selk’nam meisje 
dat bovisten verzamelt, een essentieel onderdeel van de vuur toolkit (tondel) van deze zuidelijke jagers-
verzamelaars. 
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slaan zonder dat daar vuur aan te pas komt. John 
Speth (Speth 2017) wijst erop dat de consumptie 
van gefermenteerd (rottend) vlees en vet, met een 
voor de westerse onderzoeker zeer onaangename 
geur, tot voor kort onder historisch gedocumen-
teerde jagers-verzamelaars zeer gebruikelijk was. 
Dat gebeurde niet alleen in de koudere streken, 
maar ook bij groepen aan de zuidkust van Afrika. 
In alle gevallen gaat het om groepen die over vuur 
beschikten, maar die vanwege de typische smaak, 
het gemak, of omdat de gelegenheid zich voor-
doet – denk aan een maanden geleden gestrande 
walvis…– voor dit soort voedsel kiezen. Speth wijst 
er op dat dergelijke vuurvrije voedselbereidingen 
bij uitstek voordelig waren in perioden en gebie-
den – bijvoorbeeld de grasrijke steppen die een 
groot deel van het Pleistoceen domineerden – waar 
brandstof zoals hout vrij schaars was. 

Vuur komt immers met vele voordelen, maar ook 
met kosten, zoals de tijd en energie die besteed 
moet worden aan het verzamelen van brandstof. 
Amanda Henry heeft die vuur-gerelateerde kosten 
recent op een rij gezet en geconcludeerd dat het 
in sommige situaties voor vroege mensachtigen 
verstandiger zal zijn geweest om van vuurgebruik 
af te zien (Henry 2016).

Andere potentiële kosten bestaan uit de gezond-
heidsrisico’s die het inademen van rook van 
kampvuren en de consumptie van verhit voedsel 
met zich mee kunnen brengen. Toxische stoffen in 
rook hebben een negatieve invloed op gezondheid 
en fertiliteit, hetgeen in de loop van het menselijk 
vuurgebruik mogelijk tot een genetische selectie 
ten gunste van meer efficiënte detoxificatie van 
dergelijke stoffen geleid kan hebben (Aarts et al. 
2016). In onze Leidse groep is dit onlangs als uit-
gangspunt gebruikt voor een studie van allelen in 
moderne mensen en enkele uitgestorven mens-
achtigen (o.a. de Neandertalers) in een poging een 
genetische invalshoek op onze diepe geschiedenis 
van vuurgebruik te ontwikkelen. Tot onze verbazing 
constateerden we dat minder efficiënte genen-
varianten bij het verschijnen van de moderne mens 
opduiken, terwijl Neandertalers, Denisovans met 

incompleet, en ook al is het archeologische signaal 
voor vuurgebruik vanaf 350.000 jaar geleden zeer 
krachtig, “absence of evidence is not evidence of 
absence”, ook niet in het geval van sporen van vuur. 
Het is bijvoorbeeld mogelijk dat rond 300.000-
400.000 jaar geleden niet per se het gebruik van 
vuur veranderde, maar de wijze waarop vroege 
mensachtigen door het landschap trokken, met 
andere woorden: hun mobiliteit. Stel dat vroege 
mensachtigen zeer mobiel waren en zelden meer 
dan één nacht op één plek doorbrachten – een soort 
mobiliteit die we van chimpansees kennen – en dat 
vervolgens veranderingen in hun groepsgrootte en 
sociale leven met zich mee brachten dat basiskamp-
jes ontstonden die langduriger bewoond werden. 
Een dergelijke verschuiving van on the road kort-
stondig vuurgebruik naar het gebruik op langer – of 
vaker - bewoonde locaties zou de archeologische 
zichtbaarheid van vuurgebruik dramatisch kunnen 
vergroten. Het ontbreken van ondubbelzinnige 
sporen van vuurgebruik in bewoningssequenties 
in grot-sites, die soms honderdduizenden jaren 
bewoningsafval vertegenwoordigen zoals in 
Atapuerca (Spanje) of in Tautavel (Frankrijk), maakt 
een dergelijke verklaring echter minder aanneme-
lijk (Roebroeks en Villa 2011). 

De kortere chronologie voor vuurgebruik roept de 
vraag op hoe vroege mensachtigen in Europa en 
Azië er in slaagden om honderdduizenden jaren lang 
te overleven zonder het gebruik van vuur. Sommige 
onderzoekers zoeken voor een antwoord op deze 
vraag vergelijkende data in de aanpassingen aan de 
koude van Eurazië bij grote zoogdieren, terwijl ook 
niet uit te sluiten valt dat eerdere mensachtigen 
unieke biologische aanpassingen vertoonden die 
hen voldoende in staat stelden met de lagere tem-
peraturen van deze breedtegraden om te gaan. De 
rol van bruin vet krijgt hierbij veel aandacht, en met 
de grote vooruitgang in onze genetische informatie 
met betrekking tot Neandertalers en eerdere mens-
achtigen is dit een veelbelovende onderzoekslijn 
geworden (MacDonald 2017). Uit de etnografie 
van recente jagers-verzamelaars weten we dat er 
een breed spectrum aan technieken bestaat om 
plantaardig en dierlijk voedsel te bereiden en op te 
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die hij bestudeerde (Sorensen, Roebroeks, en Van 
Gijn 2014; Sorensen 2017). Dat is een belangrijke 
smoking gun die definitief uitsluitsel geeft over de 
vraag of Neandertalers wel in staat waren vuur te 
maken (Roebroeks en Villa 2011; Sandgathe et al. 
2011, 2011).

Al deze onderzoeken leveren bouwstenen op voor 
de bestudering van de diepe voorgeschiedenis van 
het menselijk vuurgebruik, een van de belangrijkste 
kenmerken van de menselijke bestaanswijze, en 
een van de weinige vaardigheden die ons van 
andere primaten onderscheidt. Het is opmerkelijk 
hoe weinig we nog weten over de tijdsdiepte van 
onze culturele aanpassingen als gevolg van (steeds 
frequenter geworden) vuurgebruik, en daarmee 
– wellicht belangrijker - ook over onze biologi-
sche adaptaties aan de voor- en nadelen van ons 
vuurgebruik. Er resten immers nog vele, ook vanuit 
een gezondheidsperspectief zeer relevante, vragen. 
Waarom overlijden jaarlijks nog zo vaak mensen 
wereldwijd aan de gevolgen van blootstelling aan 
rook in slecht geventileerde ruimtes, met name in 
de derde wereld (Lim et al. 2012)? Wat fascineert 
ons - en andere dieren - zo aan gekookt voedsel 
(Wobber, Hare, en Wrangham 2008), wat maakt de 
geur van verhit voedsel zo aantrekkelijk, hoe werkt 
dat precies? Hoe goed zijn we eigenlijk aangepast? 
Uiteindelijk zullen we deze vragen kunnen beant-
woorden, maar dat zal nog een flinke hoeveelheid 
interdisciplinair onderzoek vergen en vele jonge 
onderzoekers nog heel wat spannende experimen-
ten opleveren. 
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Inleiding
De wereld om ons heen is opgebouwd uit mate-
rialen met allerlei verschillende eigenschappen. 
Alleen al binnen het domein van de metalen is 
ontzettend veel variatie. Zo is bijvoorbeeld ijzer 
heel sterk terwijl tin makkelijk te vervormen is. Of 
neem warmtegeleiding: koper doet dit uitstekend 
maar roestvrij staal juist helemaal niet. En dan is 
er magnetisme; een fascinerende materiaaleigen-
schap die voorbehouden is aan metalen als kobalt 
en nikkel, maar niet aan aluminium of zilver. Als je 
erover nadenkt, kom je al snel tot de conclusie dat 
vrijwel alle technologie die we als mensen hebben 
ontwikkeld op de één of andere manier mogelijk 
wordt gemaakt door materiaaleigenschappen. Van 
de doorzichtigheid van een glazen raam tot het 
unieke elektronische gedrag van de halfgeleiders in 
onze chips: zonder materiaaleigenschappen kun je 
het allemaal vergeten.

Maar wie of wat bepaalt hoe een materiaal zich 
gedraagt? Het antwoord op deze vraag ligt in de 
atomaire samenstelling van een materiaal. Niet 
alleen de keuze van het element is van belang; 
ook de manier waarop de atomen zijn gestapeld 
speelt een voorname rol. Denk aan legostenen: 
door de stenen net even anders te stapelen, kun je 
bouwwerken maken die stevig zijn of juist fragiel, 
transparant of ondoorzichtig, robuust of flexibel. 
Dus of iets technologisch al dan niet mogelijk is, 
wordt uiteindelijk bepaald op de atomaire schaal. 
Tot op heden zijn we in al onze technologie altijd 
beperkt geweest tot materialen die de natuur ons 
levert, of hooguit materialen die we kunnen syn-
thetiseren door middel van scheikunde. Maar stel 
je eens voor wat voor deuren er zouden opengaan 
als we zelf onze materialen konden ontwerpen en 
opbouwen, letterlijk atoom-voor-atoom!

In mijn onderzoeksgroep maken we de eerste 
stappen in de richting van het atomair assemble-
ren van materialen. We beschikken over speciale 
microscopen die atomen niet alleen kunnen zien 

Dr. A.F. (Sander) Otte
Kavli Institute of Nanoscience
Technische Universiteit Delft

www.ottelab.tudelft.nl
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 3 april 2017.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De eigenschappen van een materiaal - zoals elek-
tronische, magnetische, thermische of optische 
eigenschappen - vinden hun oorsprong in de 
exacte atomaire samenstelling van dat materiaal. 
Bij vrijwel alle technologieën door de eeuwen heen 
maken we gebruik van zulke materiaaleigenschap-
pen, maar hierbij zijn we altijd beperkt geweest tot 
materialen die de natuur ons biedt. 
Stel je voor wat er mogelijk zou zijn als we materia-
len zelf zouden kunnen ontwerpen en opbouwen, 
letterlijk atoom voor atoom. In ons lab zijn we in 
staat om met behulp van een Scanning Tunneling 
Microscope (STM) duizenden atomen exact te 
ordenen. 
In de lezing werd als voorbeeld een geheugen 
van 1 kilobyte gepresenteerd, waarin elk bit wordt 
vertegenwoordigd door de positie van een enkel 
atoom. Verder werd de mogelijkheid toegelicht 
om stabiele magnetische bits te bouwen uit indi-
viduele atomen. Deze bits vormen de basis voor 
onderzoek naar quantum spin golven.
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(hierover straks meer), maar ook één-voor-één op 
de juiste plek kunnen leggen. Met deze techniek 
bouwen we kleine stukjes ‘materiaal’, waarin de 
atomen precies gerangschikt zijn zoals wij dat wil-
len. Op die manier kunnen we onderzoeken hoe 
materiaaleigenschappen ontstaan als je geleidelijk 
een materiaal opschaalt van één atoom, naar enkele 
atomen tot uiteindelijk heel veel atomen.

Dit laatste is een ingewikkelder vraagstuk dan je 
misschien zou denken. Voor de meeste materiaal-
eigenschappen die we kennen uit het dagelijks 
leven – denk bijvoorbeeld aan magnetisme – geldt 
dat we tot op zekere hoogte een idee hebben waar 
ze vandaan komen. Maar om echt in detail het 
fysisch gedrag te herleiden naar de fundamentele 
quantummechanica van de atomen is bijzonder 
lastig. Dit komt door de complexiteit van de quan-
tummechanica zelf: deze schaalt niet lineair met het 
aantal deeltjes dat je meeneemt in de berekening. 
De eigenschappen van één enkel atoom zijn nog 
wel te berekenen, maar bij 10 atomen wordt het 
al knap lastig. Systemen met 100-1000 atomen 
zijn praktisch onmogelijk te voorspellen, tenzij je 
allerlei zware versimpelingen meeneemt die de 
hele berekening op losse schroeven zetten. Dus is er 
eigenlijk maar één manier om echt uit te vinden hoe 
materialen aan hun eigenschappen komen: door ze 
zelf te bouwen en het te meten.

Atoommanipulatie
Om atomen te kunnen zien en te kunnen bewegen 
heb je speciale apparatuur nodig. Met een gewone 
optische of elektronenmicroscoop kom je er niet, 
omdat licht en elektronen golflengten hebben die 
veel langer zijn dan de afstand tussen atomen; 
zij zijn dus blind op die schaal. De oplossing voor 
dit probleem werd uitgevonden in 1981 onder 
de naam Scanning Tunneling Microscope (STM): 
een tastmicroscoop die een oppervlak aftast met 
behulp van een scherpe metalen naald zonder dat 
deze het oppervlak raakt (figuur 1). Deze micro-
scoop maakt dankbaar gebruik van het fenomeen 
quantum tunneling: het vermogen van elektronen 
om door potentiaalbarrières heen te breken die 
volgens de klassieke fysica onneembaar zouden 
zijn. In dit geval is de potentiaalbarrière het vacuüm 
tussen naald en oppervlak: de elektronen stromen 
hierdoorheen alsof deze niet bestaat. Maar dat kan 
alleen als de afstand tussen naald en oppervlak 
extreem klein is; typisch niet groter dan 1 à 2 atoom-
diameters. Tunnelen is namelijk een exponentieel 
proces: voor iedere atoomdiameter waarmee de 
afstand toeneemt, neemt de tunnelstroom af met 
een factor 100. Ligt er dus ergens een atoom los 
bovenop een oppervlak (figuur 1), dan neemt de 
STM deze waar als een plotselinge flinke toename in 
de tunnelstroom op het moment dat de naald over 
het atoom scant. 

Figuur 1: Principe van een scanning tunneling mi-
croscoop (STM). Een metalen naald scant lijn-voor-
lijn over een atomair oppervlak. Naald en oppervlak 
maken geen contact, maar dankzij quantum tunne-
ling kunnen elektronen overspringen over de vacu-
umbarrière. Dit proces hangt exponentieel af van de 
afstand tussen naald en oppervlak. Door middel van 
een terugkoppelingssysteem wordt ervoor gezorgd 
dat de tunnelstroom, en daarmee de afstand tussen 
naald en oppervlak, constant blijft.

Figuur 2: STM opname uit [1], waarin de letters I-
B-M worden gespeld met 35 xenonatomen op een 
nikkeloppervlak. De afbeelding is ca. 15 nm breed.
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Niet lang na de uitvinding van de STM ontdekte men 
dat je met deze naald niet alleen atomen kunt zien; 
je kunt ze er ook mee rondslepen. In 1990 schreven 
wetenschappers van IBM op deze manier de naam 
van hun werkgever met slechts 35 xenonatomen [1] 
(figuur 2). Om dit te kunnen doen moet het atoom-
oppervlak wel extreem gekoeld worden tot vlakbij 
het absolute nulpunt, en moet gewerkt worden in 
een ultraschone vacuümomgeving. Anders blijven 
de atomen niet op hun plek liggen, of gaan ze 
chemische reacties aan met atomen uit de lucht.

En zelfs dan is het een uiterst moeizaam proces. 
Jaren lang is atoommanipulatie, zoals de sleep-
techniek wordt genoemd, een handmatig proces 
geweest voor het plaatsen van meestal niet meer 
dan enkele tientallen atomen. Maar afgelopen 
jaar ontwikkelde mijn groep een methode die 
het mogelijk maakt om geautomatiseerd tiendui-
zenden atomen op de juiste plek te leggen. Het 
atomaire bouwwerk waarmee we deze techniek 
wereldkundig hebben gemaakt was een dataopslag 
systeem van 1 kilobyte (1000 bytes, 8000 bits) 
waarin ieder bit wordt vertegenwoordigd door de 
positie van één enkel atoom [2]. In de volgende 
sectie bespreken we dit geheugen in meer detail.

Dataopslag
De hoeveelheid informatie die we als samenle-
ving produceren en willen bewaren groeit in hoog 
tempo. Bestaande opslagtechnieken, zoals de harde 
schijf en on-chip geheugenmethoden zoals Flash, 
zijn in de afgelopen decennia gestaag verkleind om 
de toenemende vraag naar capaciteit bij te benen. 
Maar het einde van deze ontwikkeling is in zicht: 
magnetische bits worden te klein om nog stabiel 
te zijn en chips kunnen om lithografische redenen 
niet veel verder worden verkleind. In plaats van een 
bestaande grootschalige techniek verder te verklei-
nen, is het door ons gebouwde atomaire geheugen 
gebaseerd op het opschalen van een techniek die 
eerst ontwikkeld is op de allerkleinste schaal: een 
zogeheten bottom-up approach. Deze aanpak is 
dus fundamenteel anders dan wat gangbaar is in de 
huidige halfgeleiderindustrie.

Figuur 3 toont een deel van het geheugen. Deze 
afbeelding is 96 nm breed; dit betekent dat het afge-
beelde oppervlak ongeveer 1000 keer naast elkaar 
zou passen op de doorsnede van een menselijke 
haar. Het oppervlak bestaat uit een zoutverbinding: 
koperchloride. Ieder lichtblauw vierkantje is een 
enkel chlooratoom dat gebonden is op een facet 
van een koperkristal. Dit kristal zorgt ervoor dat de 
atomen een prachtig regelmatig vierkantsrooster 
vormen. Maar er mist een aantal chlooratomen in 

Figuur 3: STM opname uit [2], 96 nm breed, van een kristallijn koperoppervlak met daarop een enkele laag 
chlooratomen (lichtblauw). Donkerblauwe vierkantjes corresponderen met missende chlooratomen (vaca-
tures) in deze laag. Vacatures zijn middels atoommanipulatie gepositioneerd in blokken van 8 maal 8 bits; 
32 van deze blokken zijn zichtbaar op de afbeelding. Er zijn tevens 4 gebieden zichtbaar waar vanwege een 
atomair defect geen blok kon worden gebouwd: deze zijn aangegeven met een ×-markering. Het totale 
geheugen van één kilobyte was viermaal zo groot als deze afbeelding.
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dit rooster: dit zijn de donkerblauwe vierkantjes. 
Aanvankelijk zijn deze vacatures willekeurig ver-
spreid over het oppervlak (zoals nog zichtbaar is 
aan de randen), maar middels atoommanipulatie is 
een groot aantal vacatures gerangschikt in blokken 
van 8 bij 8.

Iedere regel in zo’n blok is één byte, ofwel 8 
individuele vacatures die elk één bit vertegenwoor-
digen. Elke vacature mag op twee plaatsen liggen: 
omhoog (dit noemen we toestand ‘0’) of omlaag 
(toestand ‘1’). Op de eerste regel linksboven staat 
dus 01000010, ofwel de letter B van het interna-
tionale ASCII alfabet. De totale hoeveelheid tekst 
die we op deze manier hebben kunnen schrijven 
is een kilobyte: ca. 150 woorden. Als eerbetoon 
aan één van de voornaamste grondleggers van de 
nanotechnologie hebben we hiervoor een deel 
van de beroemde speech There’s plenty of room at 
the bottom gebruikt die Richard Feynman in 1959 
gaf  [3]. De informatiedichtheid van ons geheugen 
is 500 Terabits per vierkante inch: dit is theoretisch 
ruim 500 keer dichter dan de meest geavanceerde 
huidige harde schijven.

Het opslaan van data omvat meer dan alleen het 
schrijven van nullen en enen. Een belangrijke voor-
waarde is dat je ook kunt navigeren door het 
geheugen; dat je weet wat waar staat. Hiertoe 
hebben we een systeem van atomaire markerin-
gen ontwikkeld: dit zijn de kleine symbooltjes 

linksboven elk 8-byte blok. Meestal is het gewoon 
een tweetal vacatures diagonaal ten opzichte van 
elkaar geplaatst, maar soms staat er iets anders 
zoals een ‘>’ of een ‘×’. Deze markeringen fungeren 
als atomaire streepjescodes en kunnen autonoom 
door de STM naald worden uitgelezen. Soortgelijke 
technologie bestaat al veel langer op de micron 
schaal en is onmisbaar voor de halfgeleider indus-
trie. Onze experimenten laten voor het eerst zien 
dat dit principe ook op de atomaire schaal haalbaar 
is.

Ionische structuur
Een voor de hand liggende vraag op dit punt is 
natuurlijk: hoe onderscheidt deze techniek zich 
van voorgaande methoden en waarom kunnen we 
nu ineens op een zoveel grotere schaal atomaire 
constructies maken? Het antwoord hierop is twee-
ledig. Enerzijds bewegen we in dit geval eigenlijk 
niet individuele atomen, maar – zoals hierboven al 
beschreven – individuele missende atomen in een 
bijna verzadigde laag van chlooratomen. Deze laag 
vormt als het ware het ruitjespapier waarop we 
onze bouwwerken kunnen ontwerpen. Zonder deze 
periodieke ondergrond is het vrijwel onmogelijk 
om een structuur te bouwen die meer dan enkele 
tientallen atomen omvat.

Anderzijds betreft het hier, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld de IBM letters uit 1990 die bestonden uit 
metaalatomen gebonden op een metaaloppervlak, 

Figuur 4: Schematische weergave van het manipulatieprincipe van chlooratomen op een koperoppervlak. 
(a) De STM naald wordt gepositioneerd midden boven de grens tussen een vacature en het chlooratoom dat 
we naar de vacature willen bewegen. (b) De naald wordt naar beneden gebracht waardoor de tunnelstroom 
toeneemt naar ca. 1 microampère. Hierdoor warmt het koper onder het te bewegen chlooratoom op (Joule 
heating). (c) Als gevolg van deze opwarming gaat het atoom trillen rond zijn evenwichtspositie. Uiteindelijk 
kan het overspringen in de richting van de naald naar de vacature. (d) Na afloop van de manipulatie wordt 
de naald weer naar boven gebracht waardoor de tunnelstroom afneemt naar de oorspronkelijke waarde. 

a b c d
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Figuur 5: (a) STM opname van een kunstmatig rooster bestaande uit 64 chloorvacatures op een koperkris-
tal. (b) Meting van de differentiële geleiding zowel op verschillende locaties binnen het kunstmatige rooster 
als op een positie daarbuiten. Beide figuren uit [5].

een zoutverbinding van koper- en chlooratomen 
die met ionische bindingen aan elkaar vastzitten. 
Ionische bindingen hebben een andere dynamiek 
dan metaalbindingen. Ze zijn behoorlijk sterk, waar-
door het veel energie zou kosten een chlooratoom 
van het koperoppervlak los te trekken. Maar je 
kunt de chlooratomen wel gemakkelijk zijwaarts 
bewegen zonder de ionische verbinding te bre-
ken: het enige wat hoeft te gebeuren is dat de 
positieve tegenlading in het metalen koperopper-
vlak zich herverdeelt juist op het moment dat het 
chlooratoom beweegt.

Om een chlooratoom daadwerkelijk te laten bewe-
gen maken we gebruik van een proces dat Joule 
heating heet (althans, dat is de meest voor de 
hand liggende verklaring voor het gedrag dat we 
observeren). Dit proces wordt uitgelegd in figuur 4. 
Wanneer we een chlooratoom van plaats willen 
laten wisselen met een vacature, positioneren we 
de STM naald precies tussen het chlooratoom en 
de vacature in. Vervolgens verhogen we de tun-
nelstroom naar een microampère. Dit is een enorme 
stroom om te behappen voor een enkel atoom: 
er tunnelen dan per seconde niet minder dan 10 
biljoen elektronen door het chlooratoom naar het 
onderliggende koperoppervlak. Door deze stroom 
warmt het koper uiterst lokaal op (om precies 
te zijn treedt er elektron-fonon (roostertrilling) 

wisselwerking op), hetgeen het chlooratoom vol-
doende kinetische energie geeft om de sprong 
naar de vacature te maken. Deze techniek is zó 
betrouwbaar, dat als wij de STM naald instrueren 
om een vacature bijv. naar rechts te bewegen, dit 
ook daadwerkelijk gebeurt in meer dan 99,8% van 
de gevallen. Dankzij deze bijzonder hoge mate 
van reproduceerbaarheid en precisie wordt het 
mogelijk om grote atoomstructuren volautomatisch 
te vervaardigen.

Kunstmatige materialen
De voornaamste implicatie van de bouw van 
het atomaire geheugen is echter niet zo zeer de 
rechtstreekse toepassing met betrekking tot data-
opslag; er zouden nog ontzettend veel serieuze 
technologische obstakels overwonnen moeten 
worden voordat het zover is. Veel belangrijker is 
het perspectief dat het biedt op het gebied van de 
materiaalstudie waar ik mijn verhaal mee begon. 
Dankzij deze betrouwbare manipuleertechniek 
kunnen wij nu in hoog tempo allerlei verschillende 
kunstmatige tweedimensionale atoomroosters 
ontwerpen, opbouwen, uittesten en weer afbreken. 
Een voorbeeld van zo’n atoomrooster staat afge-
beeld in figuur 5a.

Strikt genomen gaat het hier eigenlijk niet om 
een atoomrooster, maar om een rooster van 
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Spinketens
Het vermogen om atomaire systemen na te boot-
sen wordt pas echt interessant als de atomen 
magnetisch zijn. Reden hiervoor is dat er eigenlijk 
geen enkel quantumfysisch systeem simpeler en 
eleganter is dan het magnetisch moment van een 
enkel elektron: het spin-1/2 systeem. Het spin-1/2 
systeem wordt gekenmerkt door twee toestanden 
– bijvoorbeeld magnetisatie in noordelijke  (‘up’) 
of zuidelijke (‘down’) richting – waarbij het de 
mogelijkheid heeft om in een gewogen combinatie 
van die twee te verkeren, bijvoorbeeld 80% up en 
20% down. Maar als je vervolgens een meting doet 
in de oost-west richting, dan gaat alle informatie 
over de noord-zuid magnetisatie prompt verloren 
als gevolg van quantum onzekerheid. Het is dus 
alsof alle schijnbare mysterie die zo kenmerkend 
is voor de quantummechanica in het geval van het 
spin-1/2 systeem gebundeld is in een heel kleine, 
mathematisch eenvoudige eenheid.

atoomvacatures. Fysisch gezien maakt dat echter 
weinig verschil. Het enige dat telt is dat de vacatu-
res beschikken over gebonden elektrontoestanden. 
Plaats je twee vacatures dicht bij elkaar, dan kunnen 
de elektrontoestanden van de naburige vacatures 
overlappen en ontstaat er een gezamenlijke elek-
trontoestand die gedelokaliseerd is over beide 
vacatures, precies zoals dat ook gebeurt in een 
covalente binding tussen twee echte ato-
men. Experimenten wijzen uit dat er inderdaad 
sprake is van zo’n gebonden toestand in de 
chloorvacatures  [4, 5]. Dit is te zien in zogeheten 
tunnelspectroscopiemetingen die genomen zijn 
zowel binnen als buiten het kunstmatige rooster 
(figuur 5b): buiten het rooster breken elektronen 
pas door de zoutlaag bij 3,5  volt, maar binnen het 
kunstmatige materiaal zijn ze al vanaf ca.  3,0  volt 
welkom. Herhalen we dit experiment op een ander 
rooster met een hogere vacaturedichtheid, dan 
schuift de spanningswaarde waarop geleiding 
mogelijk wordt verder omlaag. Zodoende bouwen 
we dus feitelijk kunstmatige (half-)geleidende mate-
rialen met een instelbare bandenstructuur.

Figuur 6: (a) STM opname van een kopernitride oppervlak met daarop twee ketens van ijzeratomen (ver-
ticaal, midden boven en diagonaal, linksonder). (b) Atomaire structuur en voorkeursas voor magnetisatie 
(rood) van een ijzeratoom (doorzichtig) op kopernitride (geel = koper, blauw = stikstof). (c) Inelastische spin-
excitatiespectroscopie meting op een enkel ijzeratoom op kopernitride. Bij enkele spanningswaarden (rode 
pijlen) worden discrete quantumexcitaties gemeten in de vorm van plotseling toenamen in de geleiding. 
Elk van deze excitaties correspondeert met een rotatie van het magnetisch moment van het ijzeratoom.
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De spin kan ook weggedraaid worden van deze 
voorkeursas, maar aangezien het een quantum-
systeem betreft, kan dit alleen bij een select aantal 
discrete energieën. Dit is uitstekend zichtbaar in 
zogeheten inelastische spin-excitatiespectroscopie 
metingen (figuur 6c): wordt er een toenemende 
spanning aangelegd over het ijzeratoom dan zijn 
er bepaalde spanningswaarden waarbij de tun-
nelelektronen precies voldoende energie hebben 
om een quantummechanisch toegestane spin-
rotatie te veroorzaken. Ten teken hiervan neemt 
de differentiële geleiding plotseling toe bij deze 
spanningswaarden [6].

Weliswaar heeft het ijzeratoom op kopernitride een 
voorkeursas voor magnetisatie langs de stikstofa-
tomen, maar dit maakt het nog niet een stabiele 
magneet. Experimenten wijzen namelijk uit dat 
de grondtoestand van het ijzeratoom bestaat uit 
een quantumsuperpositie van 50% magnetisatie 
wijzend naar de ene stikstofbuur (m = 2) en 50% 
wijzend naar de andere stikstofbuur (m = –2). Het 
individuele ijzeratoom is in de grondtoestand dus 
tegelijk up én down [6]. Om dit vast te stellen maken 
we gebruik van een zogeheten spin-gepolariseerde 
STM naald: een naald die zelf deels is opgebouwd 
uit magnetisch materiaal. Als gevolg hiervan kan de 
STM meting onderscheid maken tussen magnetisa-
tie van het atoom op het oppervlak parallel aan dat 
van de naald (hogere tunnelstroom) en anti-parallel 
(lagere tunnelstroom). Is dit onderscheid niet zicht-
baar, dan is het atoom dus niet gemagnetiseerd en 
bevindt het zich in een superpositie.

Koppel je nu meerdere van deze spins aan elkaar in 
bijvoorbeeld een keten, dan ontstaat er in heel rudi-
mentaire vorm een ééndimensionaal magnetisch 
materiaal waarin de spins zich, afhankelijk van het 
type koppeling, ten opzichte van hun naaste buren 
in parallelle (ferromagnetisch) of anti-parallelle rich-
ting (antiferromagnetisch) willen oriënteren. En al is 
het spin-1/2 systeem in zichzelf nog zo eenvoudig, 
het Heisenberg model – dat bovenstaande keten 
van spins mathematisch beschrijft – wordt in rap 
tempo onhandelbaar als het aantal spins groeit naar 
enkele tientallen. In het geval van spinketens geldt 
dus bij uitstek dat het bijzonder de moeite waard is 
om ze daadwerkelijk te bouwen en hun eigenschap-
pen te observeren. Geen ander fysisch systeem is 
geschikter om de geboorte van onvoorspelbare 
collectieve materiaaleigenschappen (ook wel ‘emer-
gent gedrag’ genoemd) in kaart te brengen.

Het koperchloride oppervlak dat de basis vormde 
voor het atomaire geheugen is, ondanks de ideale 
manipulatie-eigenschappen, helaas niet geschikt 
voor het bouwen van spinketens: chloor en koper 
zijn immers beide niet magnetisch. In plaats hier-
van maken we gebruik van ijzeratomen die zijn 
opgedampt op een kopernitride oppervlak. Deze 
atomen zijn niet alleen goed manipuleerbaar voor 
het bouwen van ketens (figuur 6a). Dankzij de 
specifieke manier waarop ze gebonden zijn, wordt 
ook hun magnetisme beïnvloed: ieder ijzeratoom 
op dit oppervlak kan gezien worden als een spin 
(met magnitude S = 2) dat graag magnetiseert in de 
richting van de naburige stikstofatomen (figuur 6b).

Figuur 7: Spin-gepolariseerde STM meting op een keten van zes ferromagnetisch gekoppelde ijzeratomen 
op kopernitride. De keten alterneert tussen de (222222) en (–2–2–2–2–2–2) magnetisatietoestanden, respec-
tievelijk rood en zwart, op een tijdschaal van tientallen seconden. Meetgegevens uit [8].
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Het individuele karakter van de ijzeratomen ver-
dwijnt echter spoedig wanneer meerdere atomen 
aan elkaar worden gekoppeld in een keten. In dit 
geval verliezen de atomen al snel hun quantum-
gedrag en kiezen collectief voor één specifieke 
magnetisatierichting: up óf down [7]. Dit is goed 
te zien aan een spin-gepolariseerde STM meting 
aan een keten van zes ijzeratomen (figuur 7): in dit 
geval blijft de stroom steeds geruime tijd in de ene 
toestand voordat hij spontaan overspringt naar de 
andere. Deze geboorte van klassiek magnetisme 
is een voorbeeld van emergent gedrag: goed te 
observeren als het gebeurt, maar moeilijk vooraf te 
voorspellen op grond van de fysica van elk van de 
individuele bouwstenen.

Toch is er ook in deze klassieke limiet nog altijd 
sprake van quantummechanische effecten. Want 
ook al is de grondtoestand in het geval van een 
spinketen niet langer quantummechanisch van 
aard, de excitaties van de keten zijn dat nog altijd 
wel. Zelfs in macroscopische magneten kunnen 
collectieve excitaties optreden die inherent quan-
tummechanisch zijn: zogeheten spingolven. Een 
goed begrip van deze spingolven is van groot 
belang voor het doorgronden van het magneto-
dynamische gedrag van deze materialen.

Quantummechanisch gezien is een spingolf, net als 
iedere andere golf, eigenlijk ook een soort deeltje: 

een magnon. Dit quasideeltje kun je zien als een 
gedelokaliseerde excitatie. Stel bijvoorbeeld dat de 
grondtoestand van een keten de toestand is waarin 
alle atomen in de m = 2 toestand zitten, dus (222222). 
Nu zouden we klassiek gezien één van de atomen 
kunnen wegdraaien van de voorkeursas naar de 
m = 1 toestand, bijvoorbeeld het eerste atoom: 
(122222). Maar volgens de quantummechanica is 
deze excitatie helemaal niet noodzakelijk gelokali-
seerd. De excitatie zou tegelijkertijd een beetje op 
het eerste atoom kunnen plaatsvinden, een beetje 
op het tweede atoom, en zo verder. Zo krijg je dus 
een gewogen superpositie a×(122222), b×(212222), 
c×(221222), etc. De coëfficiënten a, b en c hoeven 
niet hetzelfde te zijn. Juist door deze verschillend te 
maken, creëer je verschillende kansverdelingen om 
het magnon op verschillende plaatsen in de keten 
aan te treffen. Of anders gezegd: je creëert verschil-
lende mogelijke magnon-golffuncties.

Ook deze magnon-golffuncties kunnen zichtbaar 
worden gemaakt in onze experimenten. Door spin-
excitaties te maken op de keten zoals we dat eerder 
ook hebben gezien voor het individuele ijzeratoom 
in figuur 6c, ontstaat een profiel van waar een 
collectieve spingolfexcitatie wél mogelijk is en waar 
juist niet (figuur 8). Doe je dit bij verschillende 
spanningen dan wordt het golfkarakter duidelijk 
zichtbaar: bij 4,0 mV ontstaat een golfpatroon met 
één knoop in het midden van de keten, terwijl 

Figuur 8: Waarneming van twee spingolftoestanden in een keten van zes ijzeratomen op kopernitride, bij 
spanningen van 4,0 mV en 5,2 mV. De spingolven zijn zichtbaar in de vorm van een ruimtelijke modulatie van 
het excitatieamplitude met respectievelijk twee en drie maxima. Meetgegevens uit [8].



113

1.14  Atomaire assemblage

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

bij 5,2 mV een spingolf wordt geëxciteerd met 
twee knopen. Deze metingen, gepubliceerd in [8], 
vormden de eerste rechtstreekse waarnemingen 
van spingolven op de atomaire schaal.

Conclusie
Bovenstaande voorbeelden pogen een indruk te 
geven van wat er momenteel mogelijk is op het 
gebied van atoom-voor-atoom gebouwde kunst-
matige ‘materialen’. De aanhalingstekens om dit 
laatste woord zijn geen overbodigheid: je kunt 
immers een keten van slechts zes ijzeratomen 
amper een materiaal noemen. Het vakgebied staat 
dan ook nog echt in de kinderschoenen en het 
onderzoek dat wij doen is dan ook niets minder dan 
pionierswerk.

Toch zijn er tekenen dat de zaken snel kunnen 
veranderen. Was atoommanipulatie enkele jaren 
geleden nog vrijwel letterlijk monnikenwerk waar-
bij ieder atoom handmatig op de juiste plek gelegd 
moest worden, nu kunnen we opeens geautomati-
seerd tienduizenden atomen positioneren. Wellicht 
staan we aan de vooravond van een tijdperk waarin 
technologie niet langer beperkt wordt door de 
materialen die voorhanden zijn, maar door onze 
eigen creativiteit in het ontwerpen van nieuwe 
materialen.
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1.15  Autofagie; 
De Nobelprijs 2016 voor Geneeskunde verklaard

 Hoe cellen rommel opruimen en hoe dit proces bijdraagt aan chronische ziekten

Prof. dr. P. S. (Pieter) Hiemstra
Laboratorium voor Respiratoire Celbiologie en 
Immunologie
Afdeling Longziekten
Leids Universitair Medisch Centrum
https://www.lumc.nl/org/longziekten/research/

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 24 april 2017.

 – 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 natuur-
kunde, chemie, biologie of geneeskunde.

Samenvatting van de lezing:
In 2016 kreeg de Japanse celbioloog Yoshinori 
Ohsumi de Nobelprijs voor Geneeskunde voor zijn 
onderzoek naar autofagie. Autofagie is een proces 
waarbij cellen zichzelf 'opeten' en zo rommel oprui-
men. Het speelt een belangrijke rol bij de overleving 
van cellen bij een tekort aan voedingsstoffen en bij 
de kwaliteitscontrole in cellen waardoor de cellen 
fout gevormde of verouderde eiwitten op kunnen 
ruimen. Inmiddels weten we dat een cel autofagie 
ook gebruikt om micro-organismen op te ruimen. 
Ohsumi heeft door gedetailleerd onderzoek in 
gist, het proces van autofagie en de betrokken 
genen nauwkeurig in kaart gebracht. Dit inzicht 
biedt mogelijkheden om het proces met medicij-
nen te beïnvloeden. Dat is belangrijk, omdat ver-
storingen in autofagie een belangrijke rol blijken 
te spelen bij een groot aantal ziekten, waaronder 
neurodegeneratieve ziekten zoals Parkinson, maar 
ook chronische ziekten zoals chronisch obstructief 
longlijden (chronic obstructive pulmonary disease; 
COPD).  In dit artikel wordt autofagie, de bijdrage 
van de Nobelprijswinnaar en  de rol  van autofagie 
bij COPD besproken.

Inleiding
Gedurende het leven worden cellen en intracel-
lulaire bestanddelen continu nieuw aangemaakt en 
gerenoveerd. Voor dit proces van celvernieuwing is 
energie nodig en nieuwe bouwstenen. Die bouw-
stenen kunnen nieuw worden aangemaakt of ze 
kunnen afkomstig zijn van afbraak van bestaand 
cellulair materiaal waardoor de cel materiaal kan 
hergebruiken. De twee belangrijkste afbraaksys-
temen waarover cellen de beschikking hebben, 
zijn het proteasoom en de lysosomen (figuur 1). 
De cel koppelt een klein eiwit dat ubiquitine wordt 
genoemd aan eiwitten die afgebroken moeten 
worden. Door dit ubiquitine veranderen de eigen-
schappen van die eiwitten, waardoor deze naar het 
proteasoom worden getransporteerd en daar wor-
den afgebroken. Ubiquitine is niet alleen betrokken 
bij transport naar het proteasoom, maar ook bij een 
groot aantal andere cellulaire processen. 

Het andere afbraaksysteem wordt gevormd door de 
lysosomen. Lysosomen zijn organellen die de vorm 
van blaasjes hebben en die omgeven zijn door een 
membraan. Lysosomen bevatten lysosomale enzy-
men waarmee ze moleculaire structuren kunnen 
afbreken. Op die manier kunnen de afbraakpro-
ducten van dit celafval worden hergebruikt of kan 
dit veilig worden afgevoerd. Lysosomen zorgen 

Figuur 1: De belangrijkste cellulaire degradatie-
systemen. Boven: via het proteasome; onder: via 
het lysosoom.
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voor de afbraak van extracellulair materiaal dat 
is opgenomen via endocytose; het kan hier bij-
voorbeeld gaan om de opname van bacteriën of 
voedsel. Lysosomen spelen ook een centrale rol 
bij de afbraak van cytoplasmatische componenten 
(inclusief de in het cytoplasma aanwezige celorga-
nellen), die via het proces van autofagie worden 
afgeleverd aan de lysosomen. Autofagie is dus het 
'zelf opeten van cellulaire onderdelen'.

Autofagie
Autofagie begint bij het omsluiten van een deel 
van het cytoplasma (cytosol met celorganellen) 
door een zogenaamd isolatiemembraan (fagofoor). 
Wanneer dit isolatiemembraan zodanig is uitge-
zet dat het deel van het cytoplasma met celafval 
geheel is omsloten, spreken we van een autofa-
gosoom (zie figuur 2 en [1]). Vervolgens versmelt 

dit autofagosoom met het lysosoom en komen 
de lysosomale afbraakenzymen in contact met 
de inhoud van het autofagosoom, dat vervolgens 
wordt afgebroken en gebruikt voor de opwekking 
van energie, of als bouwstenen voor eiwitsynthese, 
of voor andere doelen. Het proces van autofagie 
wordt zeer sterk gereguleerd en kan worden aan-
gezet door bijvoorbeeld verhongering of andere 
vormen van stress. Op die manier kan de cel bij 
verhongering toch over voldoende voedingsstoffen 
en energie beschikken. 

De autofagosomen worden waarschijnlijk in of vlak bij 
het endoplasmatisch reticulum van de cel gevormd. 
Bij de regulatie van het autofagieproces is een groot 
aantal genen betrokken, de zogenoemde "auto-
phagy-related" (ATG) genen en een aantal van deze 
genen zijn in de evolutie zeer sterk geconserveerd.

Geschiedenis van het onderzoek naar 
autofagie en de Nobelprijs 2016 voor 
Yoshinori Ohsumi
De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 
werd in 2016 uitgereikt aan professor Yoshinori 
Ohsumi uit Tokyo voor zijn ontdekking van de 
mechanismen die ten grondslag liggen aan auto-
fagie [2]. De toekenning van deze Nobelprijs is 
een belangrijke stap in de geschiedenis van het 
onderzoek naar autofagie, een proces dat voor 
het eerst werd beschreven door Porter en Ashford 
(Rockefeller University). De naam autofagie werd 
in 1963 voor het eerst geïntroduceerd door de 
Belgische medicus, cytoloog en biochemicus 
Christian de Duve; de term is een samenstelling van 
het Griekse auto (zelf) en phagein (eten). Christian 
de Duve kreeg zelf in 1973 de Nobelprijs voor zijn 
aandeel in de ontdekking van lysosomen in 1955.
Belangrijk voor het begrip van autofagie was de 
ontdekking van de ATG genen in gist in de jaren 
90 van de vorige eeuw, waarbij Yoshinori Ohsumi 
een centrale rol speelde. Juist het onderzoek aan 
gist was hierbij belangrijk, omdat gist eenvoudig 
qua opbouw is, vlot groeit en makkelijk genetisch 
gemodificeerd kan worden waardoor snel de rol 
van bepaalde genen duidelijk wordt. Zo bleek dat 
uitschakeling van bepaalde genen het proces van 

Nobelprijswinnaar Fysiologie of Medicijnen 2016, 
Yoshinori Ohsumi [2]. Foto: A. Mahmoud

autofagie remt, wat leidde tot een breed scala aan 
problemen voor de cel. Later zijn de menselijke en 
zoogdierequivalenten van de ATG gevonden en 
is zo ook het proces van autofagie bij de mens in 
kaart gebracht. 
Sinds de 90-er jaren is het aantal publicaties over 
autofagie exponentieel toegenomen. Zo is de rol 
van autofagie in het normale functioneren van 
cellen beschreven, maar is vooral ook de rol van dit 
proces bij ziekte duidelijk geworden. 
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Functies van autofagie
Voedseltekort is waarschijnlijk evolutionair gezien 
een belangrijke prikkel voor het aanzetten van 
autofagie. Door het recyclen van nutriënten, kan 
een cel beter omgaan met die stress. Autofagie 
die is aangezet door tekort aan voedsel is in het 
algemeen een weinig selectief proces, levert de cel 
aminozuren op voor de synthese van nieuwe eiwit-
ten en is een bron van energie. Daarnaast speelt 
autofagie een belangrijke rol in het verwijderen 
van schadelijk of beschadigd materiaal (bijvoorbeeld 
beschadigde cellulaire componenten zoals eiwit-
ten en organellen). Dit proces is belangrijk voor 
het 'schoonhouden' van het cytoplasma en is in 
het algemeen zeer selectief. Het zorgt voor de 
afbraak van specifieke eiwitten en eiwitaggregaten, 
supramoleculaire structuren zoals ribosomen, cel-
organellen zoals mitochondriën (de energiefabriek 
van de cel), en bacteriën en virussen die in de cel 
zijn binnengedrongen.

Het proces van autofagie is sterk gereguleerd. Een 
tekort aan energie en nutriënten leidt tot het ophef-
fen van de remmende werking van belangrijke 
remmers van de autofagie route zoals mTORC1 

Figuur 3: Regulatie van het proces van niet-selectieve autofagie dat wordt geïnitieerd door een tekort aan 
voedsel of energie. Zie tekst en voor details [8].

Figuur 2: Schematische weergave van autofagie. 
Zie tekst en voor details [1].

1. Insluiting van een deel 
van het cytoplasma (in-
clusief organellen) door 
een isolatiemembraan, 
leidend tot de vorming 
van het autofagosoom

2. Fusie van het autofago-
soom met lysosomen

3. Afbraak van de inhoud 
van het fagosoom
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van ciliofagie. Die trilharen spelen bijvoorbeeld 
een belangrijke rol in de luchtwegen bij de afweer 
door de afvoer van slijm met daarin gevangen 
ingeademde deeltjes en pathogenen (mucociliaire 
klaring). Een tekort schieten van het proces van 
autofagie kan leiden tot een groot aantal verschil-
lende schadelijke processen, zoals activatie van 
ontsteking, productie van reactieve zuurstofmeta-
bolieten, infectie en vorming van ongewenste eiwit 
aggregaten (figuur 4). 

Rol van autofagie bij ziekten
Ontregeling van autofagie speelt een rol bij een 
uiteenlopend scala aan ziekten, zoals kanker, neu-
rodegeneratie, ziekte van Crohn (een inflammatoire 
darmziekte) en chronische longziekten. Ook speelt 
ontregeling van autofagie een rol bij veroudering. 
Samenklontering van eiwitten wordt waargenomen 
in de hersenen van patiënten met een neurodege-
neratieve aandoening zoals Alzheimer en Parkinson. 

(mammalian target of rapamycin complex 1) en AKT. 
Deze moleculen houden het zogenaamde ULK1 
(unc-51-like kinase 1) en BECLIN1 complex in toom, 
die een belangrijke regulator zijn van de eerste 
stappen van het autofagie proces, waarbij zoals 
eerder aangegeven een groot aantal ATG genen een 
regulerende rol spelen (figuur 3). 

Niet-selectieve autofagie treedt vooral op als gevolg 
van tekorten aan nutriënten en energie. Selectieve 
autofagie speelt een belangrijke rol bij het verwij-
deren van beschadigde, niet goed gevouwen en/
of samengeklonterde eiwitten die zijn gemerkt 
met het zogenaamde ubiquitine (aggregofagie), 
bij het opruimen van beschadigde organellen zoals 
mitochondriën (mitofagie) en bij het verwijderen 
van intracellulaire micro-organismen zoals bacte-
riën (xenofagie) (figuur 4). Ook speelt selectieve 
autofagie een belangrijke rol bij de regulatie van de 
lengte en het aantal trilharen (cilia) via het proces 

Figuur 4: Selectieve en niet-selectieve autofagie, en de gevolgen van het tekortschieten van het proces van 
autofagie [1].
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ciliofagie, xenofagie en aggregofagie) spelen een 
rol bij chronische longziekten zoals COPD.

COPD is niet alleen nummer 4 op de rij van 
doodsoorzaken wereldwijd in 2015, maar ook in 
Nederland een belangrijke aandoening met meer 
dan 500.000 patiënten [3]. De ziekte wordt geken-
merkt door een chronisch ontstekingsproces in de 
longen en een progressieve luchtwegobstructie 
waardoor patiënten steeds benauwder worden  [4]. 
COPD patiënten hebben vaak ook last van andere 
aandoeningen (comorbiditeiten) zoals hart- en 
vaatziekten en longkanker. Het hebben van COPD 
vergroot de kans dat COPD patiënten dergelijke 
aandoeningen ontwikkelen. De belangrijkste risico-
factoren voor COPD zijn het roken van sigaretten, 
en (bijv. in Azië) luchtverontreiniging binnenshuis 
door bijv. koken en verwarmen in slecht geven-
tileerde ruimtes. Hoewel stoppen met roken de 
meest effectieve behandeling van COPD is, kan 
ook bij patiënten die zijn gestopt met roken nog 
ontstekingsactiviteit worden waargenomen en 
blijft er sprake van beschadiging van het longweef-
sel. De Amsterdamse burgemeester en anatoom 
Nicolaes Tulp (1593-1674; bekend van het schilderij 
"De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp" uit 1632 

Normaliter worden dergelijke aggregaten opge-
ruimd via het proteasoom en via autofagie. Bij 
dergelijke aandoeningen wordt vaak een ophoping 
van autofagocytische vacuolen gevonden, die het 
gevolg kunnen zijn van pogingen van de cellen om 
de aggregaten op te ruimen. Dat autofagie een rol 
speelt bij neurologische aandoeningen blijkt ook 
uit het feit dat muizen met mutaties waardoor auto-
fagie wordt geremd, neurologische afwijkingen 
ontwikkelen. Daarbij wordt een ophoping van geu-
biquitineerde eiwitten gevonden in de neuronen, 
die zogenaamde inclusielichaampjes vormen die 
toenemen bij het ouder worden.

Ontregeling van autofagie blijkt ook een rol te spe-
len bij een scala aan longziekten. Wereldwijd zijn 
longziekten een zeer belangrijke doodsoorzaak: in 
de WHO statistieken vormen infecties van de lagere 
luchtwegen, COPD en longkanker respectievelijk de 
3e, 4e en 5e doodsoorzaak in 2015. Daarnaast is astma 
de meest voorkomende chronische ziekte bij kinde-
ren. Door het voorkomen en beter behandelen van 
longziekten valt dus aanzienlijke gezondheidswinst 
te halen. Daarvoor is onderzoek naar oorzaken en 
behandeling van ziekten noodzakelijk. De verschil-
lende vormen van selectieve autofagie (mitofagie, 

Figuur 5: Schematische weergave van veranderingen in de longblaasjes (alveoli) en de luchtwegen in de 
long bij COPD [9].
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van Rembrandt van Rijn) was één van de eersten 
die de schadelijke effecten van roken op de longen 
beschreven. In zijn boek "De levens van Jan Six" [5] 
beschreef Geert Mak het als volgt: "Hij (Nicolaes 
Tulp) waarschuwde - toen al – voor de risico’s van 
het roken van tabak, dat gaf 'pimpel parse stippels 
op de long'. Hij had zeer velen 'onder de kluiten' 
zien raken die 'nagt en dag dit pijpien in de mond 
hadden'."

COPD wordt gekenmerkt door emfyseem (de 
afbraak van de wandjes van de longblaasjes), kleine 
luchtwegziekte en chronische bronchitis als gevolg 
van de productie van teveel slijm (mucushyperse-
cretie) en het slecht functioneren van de klaring 
van slijm (figuur 5). De rol van autofagie bij COPD 
(maar ook andere ziekten) is complex: het kan 
zowel beschermend werken (xenofagie) maar ook 
bijdragen aan schade (ciliofagie). Het lijkt erop dat 
zowel timing als de cel waarin autofagie optreedt 
bepalend kan zijn voor een gunstig of ongunstig 
effect van autofagie. Op deze wijze draagt autofagie 
bij aan de regulatie van de overleving van cellen. 

Ons eigen onderzoek in het LUMC richt zich sterk op 
de rol van het luchtwegepitheel. Deze laag cellen die 
de luchtwegwand bekleden spelen een belangrijke 
rol bij COPD. Ingeademde gassen en deeltjes komen 

als eerste in contact met dit luchtwegepitheel, dat 
heel specifiek kan reageren op deze prikkels. Het 
epitheel speelt een centrale rol in de ontsteking, 
in de aansturing van de afweerreacties en ook in 
het optreden van structurele veranderingen in de 
luchtwegen zoals we die in COPD zien (zie figuur 6 
en [6]). Het epitheel van de luchtwegen bestaat 
uit verschillende celtypen, waaronder de trilhaar 
dragende cellen (ciliated cells), de mucus produce-
rende goblet cellen en de basale cellen, die als een 
soort stamcellen in het epitheel fungeren (figuur 6). 
Zo heeft ook de ingeademde rook van sigaretten 
belangrijke gevolgen voor het functioneren van de 
epitheelcellen. Activatie van autofagie speelt hierin 
waarschijnlijk een belangrijke rol. Ciliofagie kan 
mede verklaren waarom de cilia van het luchtweg-
epitheel bij COPD niet meer goed functioneren, wat 
leidt tot een defect in de mucociliaire klaring en 
verhoogde gevoeligheid voor infecties. Ook mitofa-
gie kan het gevolg zijn van het effect van de rook. 
Activatie van verschillende stress systemen in het 
epitheel, zoals de unfolded protein response (UPR) 
op endoplasmatisch reticulum (ER) stress en de 
integrated stress response (ISR) spelen waarschijn-
lijk een rol bij COPD. ER stress kan ontstaan door 
ophoping van beschadigde eiwitten, bijv. als gevolg 
van de oxidatieve stress veroorzaakt door rook, 
terwijl die oxidatieve stress zelf een sterke prikkel 

Figuur 6: Structuur en plaats van het epitheel van de luchtwegen. De luchtwegen worden bekleed door 
een laag epitheelcellen. De trilhaar (cilia) dragende cellen transporteren de mucuslaag, die geproduceerd 
wordt door de goblet cellen. De basale cellen fungeren als een soort stamcellen in het luchtwegepitheel: ze 
zijn de voorlopers van de andere cellen in het luchtwegepitheel, en zorgen voor herstel na schade. Andere 
celtypes van het luchtwegepitheel, zoals de clubcellen en de neuroendocriene cellen zijn niet afgebeeld.



121

1.15  Autofagie; De Nobelprijs 2016 voor Geneeskunde verklaard

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 95

kan zijn voor de ISR. Activatie van de UPR en ISR 
stimuleert een groot aantal processen, waaronder 
autofagie. Binnen ons laboratorium onderzoeken 
we deze processen en hebben we een systeem ont-
wikkeld om onze gekweekte epitheelcellen bloot te 
stellen aan sigarettenrook (zie figuur 7 en [7]). Met 
dit systeem hebben we aangetoond dat deze routes 
worden geactiveerd in het epitheel na blootstelling 
aan sigarettenrook en diesel uitlaatgassen. 

Conclusies en vooruitzichten
Autofagie is een belangrijk proces in het lichaam, 
zowel bij ziekte als gezondheid. We beginnen lang-
zaam inzicht te krijgen in het functioneren en de 
gevolgen van ontregeling van dit proces. Zowel een 
tekort aan autofagie als teveel autofagie kunnen 
een rol spelen bij een breed scala aan ziekten. 
Bij het ontstaan en beloop van longziekten zoals 
COPD speelt mitofagie en ciliofagie waarschijnlijk 
een belangrijke rol. Stressmechanismen die worden 
geactiveerd door het inademen van toxische stof-
fen zoals sigarettenrook, spelen waarschijnlijk een 
belangrijke rol als prikkel voor autofagie bij COPD. 
Om een beter inzicht te krijgen in de bijdrage 
van autofagie aan de ontwikkeling van ziekten, 

zijn specifieke biomarkers nodig om autofagie 
in het lichaam te kunnen meten. Daarnaast zijn 
specifiekere medicijnen nodig die aangrijpen op 
autofagie voordat deze kunnen worden ingezet 
in de behandeling van het steeds groeiende scala 
aan aandoeningen waarmee autofagie wordt 
geassocieerd. 
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Activiteiten van de vereniging
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ stelt zich ten doel bekendheid te geven 
aan recente ontwikkelingen van de natuurwe-
tenschappen in brede zin, dus in de disciplines 
natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, 
geologie, biologie en geneeskunde. Daartoe orga-
niseert de vereniging in de periode september tot 
april minstens 12 reguliere en 3 bijzondere lezin-
gen, 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 publiekelijk 
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. 

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 vast-
gelegd. Een overzicht van de ruim 1600 artikelen 
is online beschikbaar. Hierin kan snel een bepaalde 
spreker of titel gevonden worden. Inmiddels zijn 
alle artikelen uit de nieuwe reeks jaarboeken, die in 
1922 is gestart, 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 toegan-
kelijk, maar sommige informatie is beperkt tot de 
leden.

2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'

Leerlingen van middelbare scholen worden gesti-
muleerd om de lezingen bij te wonen. Voor hen in 
het bijzonder is de jaarlijkse Jong Diligentia lezing 
bedoeld. Acht Haagse middelbare scholen hebben 
een collectief lidmaatschap. Deze lidmaatschappen 
houden in dat scholieren van deze scholen indi-
vidueel 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 belang-
stelling voor bètavakken bij scholieren.
Aan elk van de 8 scholen die lid zijn, stelt de 
Maatschappij een Diligentiaprijs voor scholieren 
beschikbaar, bestemd voor de leerling die in het 
examenjaar een uitmuntende prestatie heeft gele-
verd 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
Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte’ werd in 1793 in Den Haag 
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden 

Figuur 1: In 1804 kwam het huidige Diligentia the-
ater in bezit van de vereniging. Het Diligentia em-
bleem prijkt nog steeds op de voor en achtergevel.
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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 tentoon-
gesteld 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 
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 voor- 
en 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 bij-
wonen van een lezing door niet-leden kost € 5,- per 
avond. Scholieren en studenten kunnen voor € 7,50 
per jaar lid worden.

Figuur 2: Deze Maagdenburger halve bollen zijn dit 
jaar samen met andere instrumenten in de vitrines 
te bewonderen. Met pomp en reservoir. Genoemd 
naar het experiment van Otto von Guericke, Maag-
denburg (ca. 1656). De halve bollen van messing 
worden tegen elkaar gehouden en de ruimte ertus-
sen wordt luchtledig gezogen. Door de kracht van 
de atmosfeer (luchtdruk) kost het veel moeite de 
bollen van elkaar te halen. 

Figuur 3: Vitrine voor het tentoonstellen van instru-
menten uit de collectie in het theater Diligentia. 
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2.2  Jaarverslag over het seizoen 2016-2017

De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ heeft een bloeiend verenigingsjaar ach-
ter de rug. De hoofdactiviteit tussen 1 juli 2016 en 30 
juni 2017 betrof een succesvolle reeks wetenschap-
pelijke 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 bijvoor-
beeld via het scholierenprogramma, de website, 
sociale media en andere P.R.-activiteiten. 

Lezingen
Het afgelopen verenigingsjaar telde 15 lezingen. Het 
seizoen begon ook dit jaar weer met de openbare 
'Kennismakingslezing', deze keer getiteld ‘Stille com-
municatie van planten met vriend en vijand’ door 
prof. Harro Bouwmeester. Hij gaf een inkijkje in de 
complexe moleculaire boodschappen over en weer 
tussen planten en (micro-)organismen boven en 
onder de grond, zie pagina  5 van het jaarboek. 

De 'Jong Diligentia Lezing' voor middelbare scholie-
ren werd gegeven door prof. Lou van der Sluis, die 
sprak over ‘De wereld achter het stopcontact’. Heel 
concreet behandelde hij de technische keten vanaf 
het opwekken van energie, via het distributienet-
werk tot de gebruiker. Met alle keuzes en eventuele 
kwetsbaarheden van dien, zie pagina  17. 

Voor de jaarlijkse ‘Nobelprijs verklaard’ lezing koos 
het bestuur voor de Nobelprijs voor de geneeskunde 
2016, die was toegekend voor de ontrafeling van cel-
lulaire autofagie, een proces dat zorgt voor recycling 
van bouwstoffen in de cel. Prof. Pieter Hiemstra 
lichtte de baanbrekende aspecten van dit onderzoek 
op uitstekende wijze toe, alsmede het belang ervan 
voor de werking van het afweersysteem bij gezond-
heid en chronische ziekten, zie pagina  115.
 
De kwaliteit van de lezingen was ook dit jaar bui-
tengewoon hoog. Alle sprekers slaagden erin om 
de wetenschappelijke aspecten van hun onderwerp 
op enthousiaste wijze aan 200-300 toehoorders te 

presenteren en maakten steeds de actualiteit en 
relevantie duidelijk. Van alle lezingen vindt u ver-
slagen 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.
Daarnaast zijn we ingenomen met de video opna-
mes van de lezingen op onze website, waarover 
verderop in dit verslag meer is te lezen.

Excursie
De jaarlijkse excursie ging op 2 november 2016 naar 
de Amercentrale in Geertruidenberg. Het bezoek 
aan deze kolencentrale was gezien de landelijke 
discussie over het gebruik van fossiele brandstoffen 
zeer actueel. Alles tussen de opslag van kolen, 
het verstuiven ervan in de verbrandingsoven, de 
generatie van stoom en de aandrijving van de kolos-
sale dynamo werd in volledige werking getoond. 
Daarnaast hielden medewerkers van de centrale 
zeer duidelijke presentaties over de achterliggende 
fysica en techniek, alsmede de positionering van 
kolencentrales in de Nederlandse en Europese 
energievoorziening.

Ledenbestand
Het ledenaantal is over de afgelopen jaren bezien 
licht stijgende. Tijdens het seizoen werden 50 

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone le-
den en schoollidmaatschappen, 1987-2017. 
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nieuwe leden genoteerd. Er waren 36 opzeggingen. 
Aan het einde van het seizoen waren er 514 leden 
en 8 collectieve schoollidmaatschappen van mid-
delbare scholen in Den Haag. Meer informatie over 
lidmaatschappen en contributie is te vinden op 
pagina 123 e.v. van het jaarboek. 

Diligentiaprijs voor scholieren
Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor een scholier met 
uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitgereikt 
op zeven van de acht Haagse scholen die lid zijn van 
Diligentia. Foto’s met namen van de prijswinnaars, 
staan op bladzijde 128 van het jaarboek.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering werd op 21 novem-
ber 2016 gehouden. De financiële situatie van de 
vereniging is gezond, het gevoerde financiële 
beleid werd goedgekeurd door de kascommissie. 
De contributie behoefde geen aanpassing. Tijdens 
de algemene ledenvergadering schonk de voorzit-
ter aandacht aan het afscheid van dr. Hette Weijma. 
Dr. Weijma heeft tussen 1999 en 2016 als bestuurslid 
een enorme en onmisbare inbreng gehad in het 
wetenschappelijk progamma van de Koninklijke 
Maatschappij. Tevens heeft hij vele jaarboeken op 
uitmuntende wijze geredigeerd en werd op zijn 
initiatief de tentoonstelling van de instrumenten in 
de vitrines in het theater actueel gehouden en inter-
actief gemaakt. Ten slotte werd dr. Margriet van der 
Heijden, fysicus en wetenschapsjournalist, door de 
algemene ledenvergadering als nieuw bestuurslid 
benoemd. 

Bestuur
Het bestuur bestond vrijwel het hele verenigingsjaar 
uit 8 personen: Peter Sterk (voorzitter), Marie-José 
Blankwater, Anton Kalff, Joost Vogtländer, Peter 
Hoogeboom, Jan Andringa, Koen Kuijken en 
Margriet van der Heijden (vanaf 21 november 2016). 

Het bestuur kwam dit seizoen vier maal in 
vergadering bijeen, inclusief de belangrijke 
groslijstvergadering in januari, waarin het lezin-
genprogramma 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 sinds 
het vorige verenigingsjaar actief 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 zoal verstuurd worden. 
Door u aan te melden bij twitter kunt u de berichten 
direct ontvangen op bijvoorbeeld uw smartphone en u 
zou ze kunnen 're-tweeten' naar personen die mogelijk 
in de lezingen geïnteresseerd zijn. Ook kunt u mee 
'tweeten' en zo het account verlevendigen.

Sinds najaar 2014 worden video opnames gemaakt van 
de lezingen en online gezet. Hierdoor kunnen onze 

Figuur 2: schermweergave van het twitter account 
op de Diligentia website. 
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leden en andere belangstellenden de lezingen ook 
thuis (nogmaals) bekijken. Het aantal integraal beschik-
bare opnames is nu 43 (dit is inclusief de lezingen van 
seizoen 2016-2017), waarvan 29 openbaar toegankelijk. 
De overige 14 zijn alleen door leden te bekijken.

De collectie van online beschikbare lezingen uit oudere 
jaarboeken is wederom uitgebreid. Aan het einde van 
het verenigingsjaar stonden alle lezingen sinds 1922 
online, in totaal 1119 stuks van de 1651 artikelen die de 
vereniging schriftelijk beschikbaar heeft. Na verschij-
ning van dit jaarboek worden daar de  lezingen van 
seizoen 2016-2017 aan toegevoegd.

Uitgave ‘Nobel Werk’
Het bestuur van de Maatschappij is verheugd dat 
het een wetenschappelijke uitgave heeft gepubli-
ceerd, getiteld ‘Nobel Werk’ onder redactie van 
Peter Hoogeboom en Hette Weijma. Deze rijk geïl-
lustreerde uitgave van 152 pagina’s behandelt de 
Nederlandse Nobelprijzen en bevat 14 bijdragen 
van de Nobelprijswinnaars die spreker bij Diligentia 
waren of van sprekers die het belang van de prijzen 
uitgelegd hebben (in 'Nobelprijs verklaard' lezin-
gen). Bij het ter perse gaan van het boek was nog 
net niet bekend gemaakt dat prof.  Ben  Feringa de 

Nobelprijs 2016 voor de chemie zou worden toe-
gekend. Prof. Feringa gaf in het seizoen 2007-2008 
bij ‘Diligentia’ een lezing op het onderzoeksgebied 
waarvoor hem de prijs werd verleend, onder de titel 
‘Moleculaire nanotechnologie: moleculaire moto-
ren’. Bij een eventuele heruitgave van ‘Nobel Werk’ 
zal het manuscript van prof.  Feringa’s lezing met 
trots worden toegevoegd. Leden kunnen het boek 
aanschaffen op lezingenavonden of via de website. 
Het boek wordt tevens door het bestuur gebruikt 
als uniek sprekersgeschenk. 

Overig
Op uitnodiging van de Stichting Elise Mathilde 
Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie 
Noorderheide, mocht het bestuur dit jaar voor de 
derde keer een voordracht doen voor kandidaten 
voor een retraite op het Landgoed Noorderheide in 
Vierhouten.  Het bestuur heeft drie sprekers van het 
seizoen 2016-2017 voorgedragen. Daarbij is gelet op  
de impact die deze bijzondere prijs kan hebben op 
de onderzoeksgroep van de spreker.
Bij de selectie door bovengenoemde commissie 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. Hanson uit 
Delft, die bij Diligentia zijn onderzoek naar kwan-
tum computing toelichtte op 7 november 2016, zie 
pagina 37. 

Ten slotte vond er jaarlijks contact plaats tussen 
de voorzitter van het bestuur van de Maatschappij 
en de directeur van Theaters Diligentia en Pepijn, 
waarbij de gastvrijheid, personele en technische 
voorzieningen en activiteiten tot tevredenheid 
werden afgestemd. 

Het bestuur
september 2017

- - -

Figuur 3: Gelukkig wordt het gebouw goed onder-
houden door de huidige eigenaar, de gemeente 
Den Haag. Na afloop van het lezingenseizoen 2016-
2017 ging de voorgevel in de steigers en werd het 
zaal-interieur aangepakt, zodat ook het lezingen-
seizoen 2017-2018 in een prachtige ambiance kan 
plaatsvinden. 
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2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2017 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
 

Moos Schoemacher van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum 
ontvangt de prijs uit handen van wiskundedocent en 
Diligentiabestuurslid Anton Kalff.

Lieke van der Linden van het Segbroek College ont-
vangt de prijs uit handen van natuurkundedocent  
Silvester Infante Ferreira.

Annemarie Westerman van het Maerlant Lyceum 
ontvangt de prijs van haar docente scheikunde 
Christel Hayen.

In seizoen 2016 - 2017 is het Edith Stein College uit 
Den Haag lid geworden van Diligentia. Er zijn nu 
acht scholen lid, die regelmatig met leerlingen 

de lezingen bezoeken en elk jaar een Diligentiaprijs 
voor Scholieren mogen uitreiken aan een leerling 
met uitmuntende prestaties in de bètavakken.

Sabine de Lange krijgt de prijs uit handen van de rector 
Drs. S. Zuiderwijk (Sven) van het Christelijk Gymnasium 
Sorghvliet voor haar uitmuntende prestaties in de vakken 
Natuurkunde, Scheikunde, Biologie, Wiskunde B en NLT.
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Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2017

Op het Gymnasium Haganum ging de prijs naar 
Finn Swanenburg.

Bij het Haags Montessori Lyceum kreeg Douwe 
Smits uit 6 VWO de prijs voor zijn uitmuntende pro-
fielwerkstuk Scheikunde/Biologie "Kanker behan-
deld" uit handen van Drs T.S. ter Hart, schoolleider 
bovenbouw.

De prijswinnaar Shijie Liao van het Edith Stein 
College met zijn leraren en lerares exacte vakken, 
v.l.n.r.:
John van den Boogert (scheikunde)
Erik Zwart (natuurkunde)
Shijie Liao
Jan Moen (wiskunde)
Marjon van den Broek (biologie)
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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
Edith Stein: Edith Stein College

Diligentia prijswinnaars 2005 -2017
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

2012 VCL Matthijs Hermans
Sorghvliet Salomon Voorhoeve
Maerlant Floris Swets
Segbroek Carlo Hoogduin
Haganum Chiara Kessler
St-Maartens Roos de Blécourt

Jaar School Naam
2013 VCL Toon Jacobson

Sorghvliet Tammo Zijlker
Maerlant Lisanne Nijdam
Segbroek Huib Versteeg
Haganum Eva Janssens
St-Maartens Harm Brouwer
HML Mike Radersma

2014 VCL Sjoerd Berning
Sorghvliet Daan Touw
Maerlant Jessica Aduana
Segbroek Bryan van Wijk
Haganum Naori Scheinowitz
St-Maartens Bas Dorsman
HML Eline Bakker

2015 VCL Rutger Coerkamp
Sorghvliet Anouk Portengen
Maerlant Maaike Kempeneers
Segbroek Kim van den Houten
Haganum Simon Kalker
St-Maartens Pieter Braat

Justin van Dongen
Shady Gaber
Jens van der Helm
Christopher de Koning
Simon Overeem

HML Marlo Barnard
2016 VCL Godert Notten

Sorghvliet Jasper Boogers
Maerlant Emma Theunissen
Segbroek Cas Jiskoot
Haganum Pepijn Rakers

Tanweer Joemmanbaks
St-Maartens Sam van Poelgeest
HML Luce de Groot

2017 VCL Moos Schoemacher
Sorghvliet Sabine de Lange
Maerlant Annemarie Westermann
Segbroek Lieke van der Linden
Haganum Finn Swanenburg
St-Maartens -
HML Douwe Smits
Edith Stein Shijie Liao
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2.4  Bestuursledenlijst van Diligentia
Sedert de oprichting op 17 september 17931)

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.

Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
2013-hdn voorzitter prof.dr. P.J. Sterk

Mw.dr. M.J. Blankwater 
(2006-hdn) 
Drs. A.E.R. Kalff (2006-
hdn)

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), mw.dr. M. van der 
Heijden (2016-hdn)

1995-2013 voorzitter prof.dr. R. van Furth

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999) 
Mw.dr. G.H. Okker-
Reitsma (1996-2006) 
Mw.dr. M.J. Blankwater 
(2006-hdn) 
Drs. A.E.R. Kalff (2006-
hdn)

Dr. E. Talman (1982-
1996) 
Drs. R. Arlman (1996-
2005) 
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 (1996-2005), 
prof.ir. P. Hoogeboom(1998-hdn), dr. H. Weijma 
(1999-2016), mw.dr. M.J. Blankwater (2004-hdn), 
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 (1982-
1996)

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 (1982-
1996)

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 (1987-
2013)

1986-1988 voorzitter mw.dr. M.P.M. Erlee

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

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 (1982-
1996)

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)
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1982-1984 voorzitter R.R. Drion

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

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 (1949-
1984)

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 (1968-
1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion 
(1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. 
R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. E. Talman (1981-
1996)

1969-1980 voorzitter prof.ir. IJ. Boxma

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

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 (1949-
1984)

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 (1919-
1949) 
Dr. W.P.J. Lignac (1949-
1984)

"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 (1919-
1949)

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 (1919-
1949)

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 (1919-
1949)

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 (1919-
1949)

"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 (1840-
1885)

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

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

1859-1882 voorzitter dr. A. Vrolik

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

Dr. G.H. Muller (1840-
1885)

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

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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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

2.5  Alfabetisch register van de voordrachten 
in de seizoenen 1987-1988 t/m 2016-2017

Naam Seizoen Titel van lezing vak

A
Aalders, prof.dr.ing. M.C.G. 2014-2015 Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zaken M
Abrahams, prof.dr. J.P. 2004-2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C
Acket, prof.dr. G.A. 1994-1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N
Ale, prof.dr. B.J.M. 2004-2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T
Andel, dr. M.V. van 1999-2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X
Attema, ir. E.P.W. 1987-1988 Aardobservatie met de ERS-1 satelliet van de Europese Ruimtevaart 

Organisatie ESA
T

B
Baal, prof.dr. P.J. van 1993-1994 In afwachting van het zesde quark N
Baal, prof.dr. P.J. van 2004-2005 HiSPARC, detectie van hoogenergetische kosmische straling N
Baar, prof.dr.ir. H.J.W. de 2005-2006 De rol van ijzer in algengroei en CO2-opname in de Antarctische 

Oceaan
B

Baede, dr. A.P.M. 2000-2001 De invloed van de mens op het klimaat A
Bailes, prof.dr. M. 2006-2007 The most evil stars in the universe S
Bais, prof.dr.ir. F.A. 2008-2009 Keerpunten in de natuurwetenschappen X
Bakels, mw.prof.dr. C.C. 1997-1998 Biologie in de archeologie B
Bakker, prof.dr. H.J. 2008-2009 Proton-estafette in water N
Bakkers, prof.dr. E.P.A.M. 2014-2015 LED, de lichtbron die blijft N
Ballieux, prof.dr. R. 1988-1989 Psyche, hersenen en immuunsysteem M
Barthel, dr. P.D. 1992-1993 De verste verten in het heelal S
Beckers, dr. G.J.L. 2004-2005 Articulatie in vogelzang, een vergelijking met menselijke spraak B
Beenakker, prof.dr. C.W.J. 2003-2004 Chaotische elektronen N
Bekkum, prof.dr.ir. H. 1995-1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend aantal 

toepassingen
C

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

2006-2007 Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, beta 
en gamma

X

Bentvelsen, prof.dr. S.C.M. 2012-2013 De jacht naar het Higgs deeltje N
Berends, prof.dr. F.A. 1999-2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N
Berends, prof.dr. F.A. 2006-2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld X
Berg, prof.dr.ir. A. van den 2011-2012 Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg T
Berg, prof.dr.ir. J. van den 2014-2015 Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuw T
Bergshoeff, prof.dr. E.A. 2011-2012 Quantum zwaartekracht N
Beukers, prof.dr. H. 1996-1997 De introductie van westerse geneeskunde in Japan M
Bezzina, prof.dr. C.R. 
(Connie) 

2016-2017 De genetica en preventie van plotselinge hartdood M

Bickelhaupt, prof.dr. F.M 2013-2014 Moleculaire architectuur, wetsovertreding en theoretische chemie C
Bijker, prof.dr.ir. E.W. 1988-1989 Veilig achter los-opgestoven zand G
Bijvoet, prof.dr. O.L.M. 1992-1993 Omgaan met botarmoede M
Blank, prof.dr.ir. D.H.A. 2013-2014 Nanotechnologie: van idee naar product N
Blij, prof.dr. F. van der 1989-1990 Rekenen en tekenen met getallen W
Boddeke, dr. R. 1994-1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B
Bolhuis, prof.dr. J.J. 2004-2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B
Bonn, prof. dr. D. (Daniël) 2016-2017 Drijfzand en het bouwen van de piramides N

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 daar-
van wordt verwezen naar de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Boom, prof.dr. R. 2008-2009 IJzer: meester der metalen? T
Bouwmeester, prof.dr. D. 2008-2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N
Bouwmeester, prof. dr. H.J. 
(Harro) 

2016-2017 Stille communicatie van planten met vriend en vijand B

Bovenberg, mr.dr. J.A. 2009-2010 Eigendom van DNA X
Braakman, mw.prof.dr. L.J. 2014-2015 De chaperones van eiwitten: zonder hen geen leven C
Brabander, mw.dr. E.E.M. de 2001-2002 Gecontroleerde vertakking in macromoleculen C
Brakefield, prof.dr. P.M. 2005-2006 Evolutie van ontwikkelingspatronen B
Brakman, prof.dr. P. 1992-1993 Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van 

vetachtige stoffen en bindweefsel
M

Brand, prof.dr. J.F.J van den 2013-2014 Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijd N
Brouwer, prof.dr. A. 1992-1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
Brunekreef, prof.dr.ir. B. 2007-2008 Fijn stof X
Brussaard, mw.prof.dr. C.D.P. 2014-2015 Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatverandering B
Bruyn, prof.dr. A.G. de 2004-2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: LOFAR 

en de epoche van reïonisatie
S

Buchem, prof.dr. M.A. van 2009-2010 Het brein in beeld: neuroradiologie M
Buhrman, prof.dr. H.M. 2004-2005 Quantum computing T/W

C
Clevers, prof.dr. H.C. 2012-2013 Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde? M
Cloetingh, prof.dr. S.A.P.L. 2005-2006 Plaattektoniek en aardse risico’s G
Cohen Stuart, prof.dr. M.A 2009-2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen C
Cohen, prof.dr. A. 1987-1988 De relatie tussen het foneem en het fysisch signaal N
Craats, prof.dr. J. van de 1991-1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden 

van de muziek
W

D
Daan, dr. S. 1993-1994 Slapen en waken, regeling en functie B
Daan, prof.dr. S. 2003-2004 Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by light? B
Dalen, prof.dr. D. van 1992-1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W
Damhuis, ing. M.H. 1998-1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving N
Dicke, prof.dr. M. 2004-2005 Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten 

lijfwachten recruteren 
B

Dieks, prof.dr. D.G.B.J. 1997-1998 Bohr en Bell N
Dijkgraaf, prof.dr. R.H. 2000-2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N
Dijkgraaf, prof.dr. R.H. 2004-2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N
Dik, prof.dr. J. 2011-2012 Herkomst en veroudering van kunstwerken C/T
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van 1995-1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S
Dishoeck, mw.prof.dr. E.F. van 2012-2013 Water in de ruimte S
Dogterom, mw.prof.dr. A.M. 2002-2003 Bio-assembly: force generation by microtubules N
Dogterom, prof.dr. M. 
(Marileen) 

2016-2017 Cellen nabouwen B

Dokkum, prof.dr. P. van 2011-2012 De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels S
Dorland, dr. R. van 2012-2013 De menselijke factor bij klimaatverandering A
Döller, dr. C.F.A. 2015-2016 De TomTom in ons brein M
Drent, prof. R.H. 1991-1992 Energie-balans bij trekvogels B
Drent, prof.dr. E. 1999-2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C
Drenth, prof.dr. J. 1988-1989 De verrassende werking van enzymen B
Driel,  prof.dr. R. van 2011-2012 Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen? B
Duijn, mw.prof. dr. C.M. van 2003-2004 De jacht op ziektegenen M

E
Eb, prof.dr. A.J. van der 1995-1996 Gentherapie M
Ebert, mw.prof.dr. U.M. 2005-2006 Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren groeien 

en vertakken
N

Eiben, prof.dr. A.E. 1999-2000 Evolutionary computing T
Engelen, prof.dr. J.J. 2001-2002 Antares: een detector voor kosmische neutrino’s N
Erkelens, prof.dr. D.W. 1996-1997 Van Vetten en Vaten M
Evers, prof.dr. L.G. 2015-2016 Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid: over noord 

Groningen en de Krakatau
G

F
Falcke, prof.dr. H. 2010-2011 LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf Drentse 

terpen
S

Falkenburg, prof.dr. J.H.F. 2004-2005 Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek M
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Fehr, dr. S. 2010-2011 Quantum information-theory and cryptography W
Feringa, prof.dr. B.L. 2007-2008 Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren C
Ferrari, dr. M.D. 1991-1992 Migraine en cluster hoofdpijn M
Ferrari, prof.dr. M.D. 2010-2011 Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte M
Fibbe, prof.dr. W.E. 2006-2007 Stamcelbehandeling: feiten en beloften M
Figdor, prof.dr. C.G. 2015-2016 Immunotherapie bij kanker M
Fodde, prof.dr. R. 2002-2003 De moleculaire basis van darmkanker: van gen tot genezing M
Fouchier, prof.dr. R.A.M. 2012-2013 Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus M
Frankena, prof.dr.ir. H.J. 1998-1999 Optische interferometrie N
Franx, prof.dr. M. 1999-2000 De toekomst van de Sterrenkunde S
Frenkel, prof.dr. D. 2003-2004 Eerste fasen van kristalvorming N
Frenken, prof.dr. J.W.M. 1999-2000 Oppervlakken in beweging N
Frens, prof.dr. G. 1987-1988 Grensvlakscheikunde: tussen chemie en industrie C
Frijns, prof.dr.ir. J.H.M. 2011-2012 Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing 

en sociale impact
M

G
Geer, mw.prof.dr. S.A. van de 2003-2004 Zeker toeval W
Gemert, dr.ir. M.J.C. van 1989-1990 Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen M
Gen, prof.dr. A. van der 1996-1997 De relatie tussen voeding en kanker M
Gittenberger, prof.dr. E. 2007-2008 De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief B
Goulmy, mw.prof.dr. E.A.J.M. 2005-2006 Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker M
Greenberg, prof.dr. J.M 1992-1993 Laboratorium Astrofysica S
Griessen, prof.dr. R.P. 1988-1989 Supergeleiding bij kamertemperatuur binnen bereik? N
Griessen, prof.dr. R.P. 2010-2011 Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in metalen N
Griffioen, dr. J. 1995-1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G
Grind, prof.dr.ir. W.A. van de 1990-1991 Natuurlijke en artificiële intelligentie X
Groen, mw.dr. K. 1997-1998 Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt Research 

Project
X

Groeneveld, prof.dr. E.R. 1987-1988 Criminalistiek, meer kunst dan kunde? N
Groot, prof.dr. H.J.M. de 2002-2003 Biofysische organische chemie C
Groot, prof.dr. H.J.M. de 2011-2012 Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof C
Groot, prof.dr. P. 2015-2016 Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie S
Grootendorst, prof.dr. A.W. 1998-1999 De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een probleem W
Grootenhuis, dr. P.D.J. 1996-1997 Moleculen modelleren met computers C
Grünwald, prof.dr. P.D. 2011-2012 Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B. W

H
Haan, prof.dr.ir. F.A.M. de 1996-1997 Gevaren van bodemverontreiniging G
Hagoort, prof.dr. P. 2008-2009 Dwalen in de taaltuin. Het sprekend brein: over taal en hersenen X
Halsema, drs. D. van 1994-1995 Radar interferometrie vanuit de ruimte N
Hamoen, dr. L.J. 2014-2015 Finding the corners in a cell M
Hanson, prof.dr. R. (Ronald) 2016-2017 Van Einstein’s ‘spooky action’ naar een niet te hacken kwantum 

internet
N

Hanssen, prof.dr.ir. R.F. 2009-2010 Geofysica vanuit de ruimte G
Haverkorn, mw.prof.dr. M. 2015-2016 Het ecosysteem van onze Melkweg S
Hecke, prof.dr. M. van 2014-2015 Mechanische metamaterialen N
Heijnen, prof.dr.ir. J.J. 2009-2010 De cel als chemische fabriek C
Heijst, prof.dr.ir. G.J.F. van 2006-2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N
Heise, dr. J. 1993-1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Helmerhorst, prof.dr. F.M. 2010-2011 Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie M
Hendrickx, dr. J.J.P. 1990-1991 Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia M
Hermans, prof.dr. L.J.F. 1996-1997 Voortbewegen op eigen kracht N
Herschberg, prof.dr. I.S. 1987-1988 De doordringbare computer T
Hest, prof.dr.ir. J.C.M. van 2010-2011 Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip C
Heuvel, prof.dr. E.P.J. van den 2005-2006 Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren S
Hiemstra, prof.dr. P. S. 
(Pieter)

2016-2017 Autofagie: hoe cellen rommel opruimen, en hoe dit proces bijdraagt 
aan chronische ziekten

M

Hilgenkamp, prof.dr. J.W.M. 2009-2010 Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje N
Hilgevoord. prof.dr. J. 1988-1989 Het vreemde van de quantummechanica N
Hoeijmakers, prof.dr. J.H. 2007-2008 Hoe tikt de biologische klok? M
Hoekman, dr.ir. D.H. 1999-2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T
Hoekstra, prof.dr. P. 2003-2004 Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag G
Hoekstra, prof.dr. R.F. 1998-1999 Sex: een evolutionair raadsel? B
Hoekstra, prof.dr. R.F. 2006-2007 Evolutie van genetische transmissie B
Hof, prof.dr. M.W. 1987-1988 Herstel na hersenbeschadiging M
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Hofstraat, prof.dr. J.W 2005-2006 Moleculaire geneeskunde M
Hol, prof.dr. W.G.J. 1990-1991 Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van geneesmid-

delen
M

Hollander, prof.dr. A.P. 2002-2003 Grenzen aan het fysieke prestatievermogen X
Honing, prof.dr. H.J. 2014-2015 Wat maakt ons muzikale dieren? X
Hooff, prof.dr. J.A.R.A.M. van 2000-2001 Macht: een vergelijkend-ethologische benadering B
Hooft, prof.dr. G. ‘t 1990-1991 Unificatie theorieën van de natuurkrachten N
Hooft, prof.dr. G. ‘t 1993-1994 De zwaartekracht N
Hoogeboom, ir. P. 1991-1992 Synthetische apertuur Radar: werking en toepassingen T
Hoogendoorn, prof.dr.ir. S.P. 2012-2013 De kracht van de massa N/X
Hoogenraad, prof.dr. C.C. 2013-2014 Geheugen en synaptische plasticiteit M
Horn, dr. L.J. van den 1988-1989 Fysica van Supernovae S
Horzinek, prof.dr. M.C. 1993-1994 Aids bij de kat B
Houtsma, prof.dr. A.J. 1995-1996 Psycho-akoestiek en zijn technische toepassingen T
Hovenier, prof.dr. J.W. 1990-1991 De atmosferen van de planeten S
Hueting, dr. R. 1989-1990 Het milieu als economisch goed D
Huizinga, dr. T.W.J. 1995-1996 Reumatische arthritis: indrukwekkende onderzoekresultaten, 

matige winst voor patiënten
M

Hummelen, prof.dr. J.C. 2012-2013 De onstuitbare opmars van zonne-energie C

I
Icke, dr. V. 1987-1988 De kleinste deeltjes en de grootste knal S
Icke, prof.dr. V. 2007-2008 De toekomst van het Heelal S
Ingen Schenau, prof.dr.ir. 
G.J. van

1991-1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T

Israël, dr. F.P. 1998-1999 Het reusachtige radiostelsel Centaurus A S

J
Jacobs, prof.dr. B.D.F. 2011-2012 Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden W/X
Jansen, dr. F.A. (Fred) 2016-2017 Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeet
Jansen, prof.dr. F.W. 2013-2014 Minimaal invasieve chirurgie M
Jansen, prof.dr. J.A. 2004-2005 Biomaterialen en tissue engineering M
Janssen, ir. H.J.T. 1998-1999 DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X
Janssen, ir. W.P.S. 1998-1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T
Janssen, prof.dr. T.W.J. 2011-2012 Quasikristallen C
Janssen, prof.dr.ir. R.A. 
(René) 

2016-2017 Organische en hybride zonnecellen N

Jetten, prof.dr.ir. M.S.M. 2011-2012 Ontdekking van 'onmogelijke' microben in de koolstof- en stikstof-
cyclus

B

Jochemsen, dr. R. 1996-1997 Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysica N
Jong, prof.dr. M. de 2015-2016 Neutrino's vissen in het donker S
Jong, prof.dr. M.D. de 2014-2015 Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen? M
Jong, prof.dr. S.M. de 2015-2016 Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen G
Jong, prof.dr. T. de 2003-2004 Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde S
Jongh, mw.dr. P.E. de 2012-2013 Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof C
Jongh, prof.dr. L.J. de 1993-1994 Fysische en chemische nanostructuren N
Jonker, prof.dr. H.J.J. 2015-2016 Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat A
Jonker, prof.dr. P.P. 2009-2010 Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwen T
Joosse-van Damme, 
mw.prof.dr. E.N.G.

1987-1988 Oecotoxicologische effecten van zware metalen in bodemlevens-
gemeenschappen

B

K
Kamminga, ir. C. 1989-1990 Omtrent sonar bij dolfijnachtigen B
Katan, prof.dr. M.B. 1997-1998 De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonen M
Kattenberg, dr. A. 1992-1993 De rol van de oceanen in het klimaat A
Kayen, dr. A.H.M. 1999-2000 Recycling van kunststoffen C
Kijne, prof.dr. J.W. 1999-2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B
Kleingeld, dr. J.C. 1998-1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C
Klijn, dr. F. 2007-2008 Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een veran-

derende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke maatregelen
G

Klis, prof.dr. M.B.M. van der 2014-2015 Neutronensterren en zwarte gaten: effecten van sterke zwaarte-
kracht

S

Kloet, prof.dr. E.R. de 2000-2001 Stress in de hersenen M
Klous, prof.dr. S. 2015-2016 Wij zijn ‘big data’ T
Knijff, dr. P. de 2001-2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M
Knijff, prof.dr. P. de 2009-2010 DNA-onderzoek bij misdrijven M
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Knook, prof.dr. D.L. 1989-1990 Wat leert ons veroudering? M
Koeze, dr.ir. P. 1987-1988 Techniek en vormgeving van de nieuwste Nederlandse bankbiljet-

ten
T

Koning, dr. F. 2003-2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M
Koningsberger, prof.dr.ir. D.C. 1990-1991 Structuuropheldering met EXAFS C
Kooij, prof.dr.ir. H. van der 2013-2014 Mens en robot in beweging T/M
Koop, dr.ir. H. 1996-1997 Oerwouden van Europa B
Kooter, dr. J.M. 2008-2009 Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheid B
Kooyman, prof.dr. S.A.L.M. 1990-1991 Verdwijnende tropische regenwouden B
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P. 2001-2002 De science en fiction van nanotechnologie T
Kouwenhoven, prof.dr.ir. L.P. 2013-2014 Quantummechanica en Majorana-deeltjes N
Kowalchuk, prof.dr. G.A. 2007-2008 Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de bodem B
Kraak, mw.dr. S.B.M. 2003-2004 Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B
Kroes, prof.dr. G.J. 2013-2014 Moleculaire dynamica op basis van quantumchemie C
Kroon, mw.prof.dr.ir. M. 2013-2014 Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomst C
Kroonenberg, prof.mr.dr. S.B. 2000-2001 De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegelstij-

ging
G

Kruijt, prof.dr. J.P. 1991-1992 Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ontwikkeling van 
gedrag tijdens het leven van individuen

B

Kruit, prof.dr. P.C. van der 1996-1997 De nieuwe kijk op melkwegstelsels S
Kuenen, prof.dr. J.G. 2000-2001 Over leven en technologie B
Kuijken, prof.dr. H.K. 2001-2002 Zwaartekrachtlenzen en de ontdekking van een baby-melkweg-

stelsel
S

Kuijpers, prof.dr. J.M.E. 2006-2007 Gravitatiegolven S
Kuipers, prof.dr. H 1993-1994 Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond? M
Kuipers, prof.dr. L. 2014-2015 Nanofotonica: een schijnbaar onmogelijk lichtspel N
Kuipers, prof.dr.ir. J.A.M. 2010-2011 Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes C
Kuis, prof.dr. W. 1999-2000 Autologous hemopoietic stem cell transplantation in 12 cases with 

refractory juvenile idiopathic arthritis
M

Kuppeveld, prof.dr. F.J. van 2013-2014 Ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen tegen enterovirussen M

L
Laane, prof.dr. R.W.P.M. 2001-2002 Een zee van verbindingen B
Laat, prof.dr. S.W. de 1992-1993 Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke 

organismen
B

Laat, prof.dr. W. de 2014-2015 The complex transcription regulatory landscape of our genome B
Lambrecht, prof.dr. B. 2012-2013 Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie M
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M. 1994-1995 Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood S
Lamers, prof.dr. H.J.G.L.M. 2008-2009 Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte Telescoop S
Lamme, prof.dr. V.A.F. 2014-2015 Controle, vrije wil en andere kletskoek M
Leeuw, dr. F.A. de 1990-1991 De veranderende samenstelling van de atmosfeer A
Leeuw, dr. G. de 1998-1999 Atmosferische effecten op waarnemingen over zee A
Leeuw, dr. M.W. 2003-2004 Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een nieuw 

jasje
X

Leeuwen, dr. F.W. van 1998-1999 De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte M
Lemstra, prof. P.J. 1991-1992 Supersterke kunstvezels en composieten C
Lens, dr.ir. P.N.L. 2002-2003 Technological applications of biological sulphur cycle bioprocesses C
Lenstra, prof.dr. H.W. 2003-2004 Escher en het Droste-effect W
Lenstra, prof.dr. J.K. 1996-1997 Hamiltoncircuits en handelsreizigers W
Linde, prof.dr. F.L. 2007-2008 Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider N
Lohse, prof.dr. D. 2004-2005 Bubble puzzles N
Looijen, prof.dr.ir. M. 1994-1995 Rekenmethoden en rekenmachine W
Lopes Cardozo, prof.dr. N.J. 2002-2003 Kernfusie: fysica en andere aspecten N
Lopes da Silva, prof.dr. F.H. 1989-1990 Cellulaire effecten van de enkefalines M
Louwe Kooijmans, prof.dr. L.P. 2002-2003 Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden X
Lub, dr. J. 1995-1996 Veranderlijke sterren S
Lugtenburg, prof.dr. J. 1992-1993 Zien, licht in ons leven B
Luyendijk-Elshout, mw.prof.
dr. A.M.

1987-1988 De zieke vrouw in de 18de eeuw M

M
Maan, prof.dr.ir. J.C. 2008-2009 Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom? N
Maat, dr. G.J.R. 1997-1998 De voorouders van Willem van Oranje X
Maat, prof.dr. G.J.R. 2013-2014 Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van Spitsbergen M 
Makinwa, prof.dr. K.A.A. 2012-2013 Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst T
Mehlkopf, prof.dr.ir. A.F. 1988-1989 Nieuwe diagnostische technieken: MRI en MRS N
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Meijden, prof.dr. E. van der 1995-1996 Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun vijanden B
Meijer, mw.dr. A.H. 2008-2009 Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem B
Meijer, prof.dr. E.W. 2011-2012 Polymeren in actie: functie en architectuur C
Meijer, prof.dr. G.J.M. 1993-1994 Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof N
Meijer, prof.dr. G.J.M. 2000-2001 Koude Moleculen N
Melief, prof.dr. C.J. 1994-1995 Afweer tegen kankercellen M
Migliori, prof. G.B. 2014-2015 Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern world M
Mooij, prof.dr.ir. J.E. 2005-2006 Hoe maak je een quantumcomputer? N
Mook, prof.dr. W.G. 1987-1988 Toepassingen van in de natuur voorkomende stabiele isotopen G
Moorman, prof.dr. A.F.M. 2010-2011 Ontwikkeling van het bouwplan van het hart M
Mulder, prof.dr. F.M. 2010-2011 Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomst-per-

spectief
T/N

Mulder, prof.dr.ir. J.A. 2007-2008 Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjes T

N
Nicolai, dr.ir. R. (Roel) 2016-2017 Geodetische en historische analyse van middeleeuwse portolaan-

kaarten
G

Nienhuis, prof.dr. G. 1991-1992 Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde N
Nieuwland, dr. D.A. 2002-2003 Analoog modelleren van gebergtevorming G

O
Ommen, dr.ir. B. van 2005-2006 Voedsel van topkwaliteit X
Ommen, prof.dr. G.J.B. van 1998-1999 Genoom en geneeskunde M
Oort, prof.dr. F. 1996-1997 Grote getallen W
Oosterkamp, prof.dr.ir. T.H. 2014-2015 De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische 

vorming
N

Oosterom, prof.dr.ir. P.J.M. van 2004-2005 Van kaarten naar geografische informatiesystemen X
Osterhaus, prof.dr. A.D.M.E. 2008-2009 Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld M
Otte, prof.dr. A.F. (Sander) 2016-2017 Atomaire assemblage M
Otto, prof.dr. S. 2015-2016 Kunnen we leven maken in het lab? B
Overkleeft, prof.dr. H.S. 2005-2006 Uitdagingen in de bio-organische chemie C

P
Pair, dr. C. le 1997-1998 Technorot X
Pater, mw.prof.dr. I. de 2007-2008 Stoffige ringen in ons zonnestelsel S
Pegtel, Dr. D.M. (Michiel) 2016-2017 Genetische twitter: kleine blaasjes als nieuwe vorm van cel-cel 

communicatie
M

Peterman, prof.dr.ir. E.J.G. 2015-2016 Een frisse blik op biologische processen door fluorescentie aan 
individuele moleculen

B

Peters, dr. R.C. 1994-1995 De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen B
Peters, prof.dr. P.J. 2012-2013 Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld M
Piersma, dr. T. 2001-2002 Het geheim van de kanoet: waarom veel toendravogels aan zee 

overwinteren en veel wadvogels op de toendra broeden
B

Pijl, prof.dr. H. 2007-2008 Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen M
Polman, prof.dr. A. 2009-2010 Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en het 

Charge Coupled Device (CCD)
N

Portegies Zwart, prof.dr. S.F. 2009-2010 Het tumultueuze leven van sterrenstelsels S
Postma, mw.prof.dr. D.S. 2009-2010 Op zoek naar de genen voor astma en COPD M
Priem, prof.dr. H.N.A. 1993-1994 Buitenaards geweld G
Prinssen, ir. W.C.J.M. 2005-2006 De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia X/T
Putten, prof.dr.ir. W.H. van der 2006-2007 Klimaatverandering en biologische invasies B

Q

R
Rasing, prof.dr. T.H.M. 2010-2011 Magneten schakelen met de snelheid van het licht N
Ree, prof.dr. J.M. van 1992-1993 Verslaving en lichaamseigen opiaten M
Reinhoudt, prof.dr.ir. D.N. 1991-1992 Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie C
Repping, prof.dr. S. 2013-2014 Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de evolutie M
Ritsema, drs. I.L. 1997-1998 Geo-informatica G
Roebroeks, dr. W. 1990-1991 Hoe 'Modern' was de Neanderthaler? X
Roebroeks, prof.dr. J.W.M. 
(Wil)

2016-2017 Vuurgebruik en evolutie van de mens G

Rombouts, prof.dr. S.A.R.B. 2014-2015 Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en 
dementie

M

Ronda, prof.dr. C.R. 2011-2012 De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing N/T
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Roos, prof.dr. A.M. de 2002-2003 Individualisering in de ecologie B
Rots, mw.prof.dr. M.G. 2015-2016 Het in- en uitschakelen van genen: ‘de maakbare mens’? M
Ruigt, dr. G.S.F. 1994-1995 Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door EEG-

onderzoek bij de rat
M

Russchenberg, dr.ir. H.W.J. 1995-1996 Radaronderzoek van de atmosfeer A
Rutjes, prof.dr. F.P.J.T. 2003-2004 Combinatoriële chemie C

S
Saarloos, prof.dr.ir. W. van 2005-2006 Spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemen N
Sabelis, prof.dr. M.W. 2009-2010 Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren B
Salemink, prof.dr. H.W.M. 2002-2003 Fotonische kristalstructuren N
Sangster, prof.dr. B. 1990-1991 Milieu, milieuverontreiniging en gezondheid M
Santen, prof.dr. R.A. van 1991-1992 Theoretische aspecten van de heterogene katalyse C
Savenije, prof.dr.ir. H.H.G. 2006-2007 Het meeste valt ernaast (hydrologie) A
Schaar, dr. J.P. van der 2015-2016 Het vroege heelal en de status van kosmologische inflatie S
Schalm, prof.dr. S.W. 1995-1996 Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop M
Schenk, prof.dr. H. 2001-2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur van 

chocolade
C

Schilperoort, prof.dr. R.A. 1991-1992 Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen B
Schoon, mw.dr. G.A.A. 1999-2000 Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden van 

de politie
X

Schoonman, prof.dr. J. 1992-1993 De vaste oxide brandcel C
Schoonman, prof.dr. J. 2000-2001 Nano-structured materials for energy conversion and storage C
Schrijver, prof.dr. A. 2007-2008 Optimaal combineren: van wiskunde naar spoorwegen en terug W
Schuijff, prof.dr. A. 1987-1988 Prigogine en de evolutie B
Schuiling, prof.dr. R.D. 1997-1998 Het broeikaseffect: voorkomen of genezen? A
Sevenster, prof.dr. P. 1998-1999 Gedragsonderzoek aan paarden B
Sijbesma, prof.dr. R.P. 2006-2007 Bouwen met polymeren C
Sinke, prof.dr. W.C. 2001-2002 Fysica, technologie en toepassing van fotovoltaïsche zonne-energie N
Sinninghe Damsté, prof.
dr.ir. J.S.

2008-2009 Moleculaire paleontologie: moleculen uit een ver verleden G

Sixma, mw.prof.dr. T. 2008-2009 Eiwitten: structuur een functie geven M
Slagboom, mw.dr. P.E. 1994-1995 Veroudering, biologisch bekeken B
Slagboom, mw.prof.dr. P.E. 2010-2011 Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering M
Sluis, prof.ir. L. (Lou) van der 2016-2017 De wereld achter het stopcontact T
Smit, dr. J. 1996-1997 Uitsterven door een meteorietinslag G
Smit, prof.dr. B. 2000-2001 Computersimulaties in de chemie C
Smolders, prof.dr. C.A. 1989-1990 Membraantechnologie C
Smorenburg, ir. C. 1992-1993 Toepassing van de geometrische optica bij moderne instrumentele 

ontwikkelingen
N

Snellen, prof.dr. I.A.G. 2012-2013 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Sommerdijk, prof.dr. N.A.J.M. 2014-2015 Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemie C
Spaink, prof.dr. H.P. 2002-2003 Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in cellen B
Spek, prof.dr. P.J. van der 2010-2011 Bioinformatica: van gegevens naar kennis M
Steen, prof.dr. A.F.W. van der 2011-2012 Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk M
Steen, prof.dr. W.J. van der 1989-1990 Waar houdt wijsbegeerte op? X
Stiekema, prof.dr. W.J. 2001-2002 Het genoom van de modelplant Arabidopsis Thaliana B
Stouthamer, dr.ir. R. 1997-1998 Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en maag-

delijke geboorten
B

Straalen, prof.dr. N.M. van 2009-2010 De boom van het leven in de eeuw van de biologie B
Sussenbach, prof.dr. J.S. 1988-1989 Structuur en expressie van Humane groeifactor genen M
Suurmond, prof.dr. D. 1988-1989 Huidkanker, zonlicht en afweermechanismen M
Swaab, prof.dr. D.F. 1988-1989 De klok in onze hersenen M
Swaab, prof.dr. D.F. 2009-2010 De evolutie van onze hersenen M
Swart, dr. H.E. de 1989-1990 Hoe voorspelbaar is het weer? A

T
Terlouw, Dr. J.C. 2013-2014 De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappers X
Tichelaar, ir. P.J. 1988-1989 Vervaardiging van Makkumer aardewerk X
Tieleman, mw.prof.dr. B.I. 2013-2014 Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van veran-

dering
B

Tinbergen, dr. J. 1997-1998 Polarisatie van straling in en uit het heelal S

U
Ubachs, prof.dr. W.M.G. 2013-2014 Zijn natuurconstanten constant? N
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Naam Seizoen Titel van lezing vak

V
Vahrmeijer, dr. A. (Alex) 2016-2017 Beeldgeleide oncologische chirurgie: tumoren beter zichtbaar 

tijdens de operatie
M

Vandersypen, prof.dr.ir. L.M.K. 2009-2010 Grafeen: basis voor nieuwe elektronica N
Veefkind, dr. A. 1990-1991 Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van elek-

triciteit
T

Veer, mw.dr. L.J. van ‘t 2005-2006 Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van borst-
kanker

M

Velthorst, mw.prof.dr. N.H. 2000-2001 Licht in de Chemie C
Veltman, prof.ir. B.P.Th. 1990-1991 Beeldbewerking en patroonherkenning N
Verduyn Lunel, prof.dr. S.M. 2006-2007 Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische biolo-

gische systemen
W

Verhoeven, prof.dr. J.W. 1989-1990 Elektron-overdracht onder invloed van licht, moleculaire elektro-
nica in wording?

C

Verhulst, prof.dr. F. 1993-1994 Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid W
Verloove-Vanhorick, 
mw.prof.dr. S.P.

2000-2001 Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal rende-
ment

M

Vermeersen, dr. L.L.A. 2012-2013 Dolende polen G
Verpoorte, prof.dr. R. 2011-2012 Geneesmiddelen en planten B
Visscher, dr. L. 2007-2008 Moleculaire virtuele werkelijkheden C
Vlieg, prof.dr. E. (Elias) 2016-2017 Links- of rechtsom via kristallen C
Vogelsang, prof.ir. L.B. 2001-2002 Fibre metal laminates: recent developments T
Vogelzang, drs. J. 1994-1995 Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar T
Vos, prof.dr. W.L. 2006-2007 Fotonische kristallen N
Vos, prof.dr. W.M. de 2015-2016 Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziekte M
Vreeswijk, drs. P.M. 2000-2001 Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds de 

oerknal
S

Vrehen, prof.dr. Q.H.F. 1995-1996 Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica N

W
Wall, prof.dr. E.E. van der 1999-2000 Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding? M
Water, dr. W. van de 1995-1996 Chaos en Turbulentie W
Waters, prof.dr. L.B.F.M. 2002-2003 Sterrenstof S
Weckhuysen, prof.dr.ir. B.M. 2006-2007 Katalyse op moderne wijze onderzocht C
Weert, prof.dr. C.M. de 1993-1994 De rol van kleur in patroonherkennings processen X
Wegener Sleeswyk, prof.dr.ir. A. 1988-1989 Meten van tijd en afstand bij Archimedes X
Wendelaar Bonga, prof.dr. S.E. 1993-1994 De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren B
Werkhoven, prof.dr. P.J. 2008-2009 Serieuze game-technologie X
Westbroek, dr. P. 1987-1988 Het leven als geologische kracht G
Westendorp, prof.dr. R.G.J. 2001-2002 Waardoor worden wij oud? M
Westrenen, prof.dr. W. van 2013-2014 Reis naar het middelpunt der aarde G
Wied, prof.dr. D. de 1989-1990 Neuropeptiden en gedrag M
Wiel, prof.dr.ir. W.G. van der 2013-2014 Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de toekomst T
Wijers, prof.dr. R.A.M.J. 2010-2011 Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd S
Wismans, prof.dr.ir. J. 1997-1998 Letselbiomechanica M
Wisse, dr. P.N.J. 1997-1998 Modern onderzoek aan het zonnestelsel S
Wortel, prof.dr. M. 1994-1995 De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied G
Wortel, prof.dr. M.J.R. 2010-2011 Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische 

ontwikkeling van het Middellandse- Zeegebied
G

Wuis, dr. E.W. 1994-1995 Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen B
Wuite, prof.dr. G.J.L. 2012-2013 Natuurkunde van het genoom N

Y
Yazdanbakhsh, mw.prof.dr. M. 2008-2009 Immunologie van de hygiëne-hypothese M

Z
Zaanen, prof.dr. J. 2010-2011 Het universum in een korreltje roest, ofwel het haar van het zwarte 

gat en het wezen van hoge temperatuur supergeleiding
N

Zande, prof.dr. W.J. van der 2015-2016 Interactie tussen licht en materie: nieuwe lichtbronnen en wat we 
leren van de wereld om ons heen

N

Zeeuw, prof.dr. P.T. de 1991-1992 Structuur van melkwegstelsels S
Zeeuw, prof.dr. C.I. de 2006-2007 De rol van het olivocerebellaire systeem bij het aanleren van de 

timing van bewegingen
M

Zwaan, prof.dr. B.J. 2012-2013 Oude genen in een nieuwe omgeving B
Zwaan, prof.dr. C. 1989-1990 Magnetische activiteit in zon en sterren S
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2.6  Excursies en bedrijfsbezoeken
in de seizoenen 2000-2001 t/m 2016-2017

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, Leiden 45

2016-2017 2-11-2016 Biesbosch en Amer centrale, Geertruidenberg 49

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.
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