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Voorwoord

Met dank aan de sprekers van het afgelopen seizoen 
2017-2018, die de moeite hebben genomen om hun 
voordracht op papier te zetten, presenteren we u 
Natuurkundige Voordrachten, nieuwe reeks, no. 96. 
Een extra dikke versie met daarin opgenomen de 
allernieuwste ontwikkelingen in de natuurweten-
schappen, verenigingsinformatie, scholierenprijzen 
en diverse overzichten, zoals u die in de afgelopen 
jaren gewend bent.

Ieder jaar zijn wij als bestuur weer blij met de 
sprekers die hun onderzoek komen toelichten. Een 
mengeling van jong en oud, man en vrouw. En 
waar de ouderen soms dicht bij een Nobelprijs of 
andere hoge onderscheiding staan (wat een eer om 
zulke sprekers te mogen ontvangen en hun werk te 
kunnen nalezen), zijn de jongeren vaak volop bezig 
met de ontwikkeling van hun carrière. Een paar 
voorbeelden:
- Ewine van Dishoeck, hoogleraar moleculaire 

astrofysica in Leiden, kreeg eind mei 2018 de 
zeer begerenswaardige Kavli prijs voor Astrofysica 
toegekend. Zij sprak in 1995/1996 en 2012/2013 bij 
ons, de laatste keer over "Water in space".

- Niet veel later ontving Marileen Dogterom, 
hoogleraar bionanoscience aan de TU Delft de 
Spinozapremie. Dit is de hoogste Nederlandse 
onderscheiding in de wetenschap. Zij sprak bij ons 
in 2002/2003 en in 2016/2017. Die laatste lezing 
was gewijd aan het nabouwen van cellen, om 
levensprocessen beter te bestuderen.

- Sander Otte, nanofysicus aan de TU Delft is in 
mei 2018 benoemd tot Antoni van Leeuwenhoek 
hoogleraar. Hij sprak bij ons in seizoen 2016-
2017 over atomaire assemblage, het bouwen van 
geheugens op de kleinste schaal. Daarbij valt 
op te merken dat een zoon van ons bestuurslid 
Anton Kalff bij Otte promotieonderzoek op dit 
onderwerp heeft gedaan. En verder dat Sander 
Otte gepromoveerd is bij Jan van Ruitenbeek, 
hoogleraar experimentele natuurkunde in Leiden.

Voor het geval die laatste naam u niets zegt: Jan is 
dit jaar als waarnemer toegetreden tot het bestuur 

van Diligentia, evenals Lex Zandee. Beiden zullen 
tijdens de eerstkomende algemene ledenvergade-
ring als nieuw bestuurslid worden voorgedragen, 
als opvolgers van Koen Kuijken (vorig jaar terug-
getreden, maar nog betrokken tot zijn opvolger is 
geïnstalleerd) en van Joost Vogtländer.

Een bijzondere bijdrage in dit jaarboek is het verslag 
van de lezing van René Janssen over organische 
zonnecellen in het vorige seizoen. De spreker heeft 
toen geen kans gezien een schriftelijke bijdrage te 
leveren en ook dit jaar is dit niet gelukt. Maar met 
gebruikmaking van een verslag dat één van onze 
leden, Hendrik van Roosmalen, voor eigen gebruik 
heeft gemaakt en dankzij de video-opname, heeft 
Peter Hoogeboom de lezing vastgelegd in de stijl 
van het jaarboek.

Zoals ieder jaar werd het lezingenseizoen afgesloten 
met de uitreiking van de Diligentiaprijs voor scho-
lieren. Bij de uitreiking op het Vrijzinnig-Christelijk 
Lyceum was een grootvader van een leerling aan-
wezig die de volgende anekdote vertelde: 
Toen hij zelf op de middelbare school zat, ergens in 
de jaren 50, gaf een biologielerares hem eens een 
kaartje voor Diligentia, voor een lezing waarvan 
ze dacht dat hij die interessant zou vinden. Hij is 
gegaan en Diligentia daarna enigszins vergeten. 
Maar toen vele jaren later een vriend hem eens 
uitnodigde om mee te gaan en ook lid te worden, 
dacht hij “Hé, daar ben ik al eens in mijn mid-
delbareschooltijd geweest en dat was interessant!”. 
Sindsdien is hij lid en bezoekt nog steeds regelma-
tig de lezingen. Waarmee hij wilde bevestigen dat al 
onze pogingen om de scholieren over de drempel 
te krijgen, absoluut op lange termijn effect kunnen 
hebben, zelfs al zijn ze maar één keer geweest. Een 
mooie aanmoediging voor ons scholierenbeleid!

We wensen u veel leesplezier met het voorliggende 
jaarboek.

Het bestuur
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v.l.n.r., boven: Jan Andringa, Peter Sterk, Anton Kalff, Joost Vogtländer, onder: Jan van Ruitenbeek, 
Lex Zandee, Marie-José Blankwater, Peter Hoogeboom, Margriet van der Heijden.
Jan en Lex zijn als waarnemers toegevoegd aan het bestuur. Zij zijn op de volgende algemene 
ledenvergadering kandidaten voor een bestuursfunctie.

foto mei 2018

Het bestuur en de waarnemers in seizoen 2017 -2018
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1.13 B 26/03/18 Prof. dr. R.S. (Rampal) Etienne, Wat vertelt het DNA uit het heden over  111
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In Memoriam

Prof. dr. R. (Ralph) van Furth (1929-2018)

Op 22 januari 2018 overleed Prof. dr. Ralph van Furth 
op de leeftijd van 88 jaar. Hij was tussen 1987 en 
2013 bestuurslid van de Koninklijke Maatschappij 
voor Natuurkunde ‘Diligentia’, waarvan 18 jaar als 
voorzitter (1995-2013). In 2013 werd hij benoemd tot 
erelid, hetgeen een uitzonderlijke eer betrof.

Prof. van Furth was internist met Infectieziekten 
als speciaal aandachtsgebied, dat hij in Nederland 
vorm gaf en in Leiden tot grote bloei bracht. Zijn 
hart lag bij het wetenschappelijk onderzoek van de 
afweer, en in het bijzonder bij de complexe rol die 
macrofagen daarbij spelen, iets waar hij interna-
tionaal zeer vermaard om was. Hij was hierbij een 
voorbeeld voor allen die, zoals dat tegenwoordig 
heet, translationeel onderzoek doen in de genees-
kunde. Dit betreft de koppeling van research in het 
laboratorium aan de belangrijkste vraagstukken uit 
de klinische praktijk.

Bij ‘Diligentia’ toonde hij zijn enorme belangstelling 
voor de bèta-wetenschappen in de volle breedte. 
Zijn enthousiasme voor nieuwe ontwikkelingen 
kende geen grenzen tussen verschillende onder-
zoekdisciplines. Met zijn scherpe blik en oog voor 
kwaliteit heeft hij er zeker voor gezorgd dat het 
wetenschappelijk peil bij ‘Diligentia’ zo uitzonderlijk 
hoog is blijven liggen. Hij doorzag wat werkelijk 
baanbrekend was, waar de kansen voor onderzoek 
lagen, en wat de mogelijke beperkingen van de 
gekozen aanpak konden zijn. Hierbij stak hij zijn 
kritiek nooit onder stoelen of banken, iets wat de dis-
cussies bij ‘Diligentia’ alleen maar ten goede kwam.

Als voorzitter van het bestuur heeft hij ‘Diligentia’ 
door een lastige periode geloodst. Het was de tijd 
dat het eigendom van het theater niet meer door 
de Maatschappij gedragen kon worden, zodat 
het gebouw onder de juiste voorwaarden aan de 
Gemeente Den Haag moest worden overgedragen. 
Bij deze ontwikkelingen had hij niet alleen oog voor 

de grote lijnen, maar ook voor detail. Gedurende 
zijn bestuursperiode maakte ‘Diligentia’ ook een 
sterke modernisering door. Zo bood hij middelbare 
scholen een collectief lidmaatschap aan, stelde hij de 
‘Diligentiaprijs’ in voor scholieren en heeft hij thema-
lezingen geïntroduceerd: de Jong Diligentia Lezing, 
de Kennismakingslezing en de Nobelprijs Verklaard 
lezing. Ook werd tijdens zijn voorzittersperiode een 
uitgebreide website ingericht. Zijn leidraad was hier 
altijd bij dat ‘Diligentia’ enerzijds vast dient te hou-
den aan de eeuwenlange tradities, en anderzijds aan 
moet haken bij moderne ontwikkelingen. Iets wat 
vanzelfsprekend bij wetenschap hoort! 

We zijn prof. van Furth enorm erkentelijk voor alles 
wat hij voor de Maatschappij betekend heeft en 
hopen er in dezelfde geest zorg voor te dragen dat 
de beste bèta-wetenschappen bij ‘Diligentia’ over 
het voetlicht blijven komen.

Het bestuur
Februari 2018
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Introductie
Zoetwater heeft zijn oorsprong in neerslag, zoals 
regen en sneeuw, die via rivieren, beken en het 
grondwater richting zee stroomt. Ongeveer 97% 
van het water op aarde bevindt zich in de oceanen 
en is te zout om als drinkwater of voor landbouw 
gebruikt te kunnen worden (figuur 1). Dus slechts 
3% van al het water op aarde is zoet. Het groot-
ste deel daarvan is niet gemakkelijk bereikbaar. 
Ongeveer 79% van het zoete water is gevangen in 
sneeuw en ijs, 20% bevindt zich onder onze voeten 
als grondwater, en slechts 1% is aanwezig in de 
vorm van oppervlaktewater in meren en rivieren. 

Dat betekent dus dat maar 0,03% van al het water 
op aarde zoet oppervlaktewater is. Dit water 
wordt door de mens zeer intensief gebruikt: voor 
drinkwater, voor recreatie, als kweekvijver voor 
voedsel, voor bevloeiing van gewassen en voor 
opwekking van energie. Anderzijds lozen we er ons 
afvalwater op, met daarin, ondanks zuivering, nog 
steeds sporen van verontreinigingen, waaronder 
medicijnresten. Door dit intensieve gebruik is er in 

Prof. dr. E. (Ellen) van Donk
Afdeling Aquatische Ecologie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Wageningen

www.nioo.knaw.nl/nl/employees/ellen-van-donk

1.1  Medicijnresten en zoetwaterecologie

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 25 september 2017.

 – 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:
In het water, net als op het land, kunnen organis-
men d.m.v. het uitscheiden van signaalstoffen met 
elkaar communiceren. Deze natuurlijke chemische 
communicatie via “infochemicaliën” faciliteert 
bijvoorbeeld het vinden van een partner of het 
herkennen van een predator. Ook kan als reactie 
verandering van morfologie of gedrag optreden. 
Tegenwoordig bevinden zich veel medicijnresten, 
uitgescheiden door mens en vee, in het oppervlak-
tewater. Deze breken vaak erg langzaam af en de 
huidige rioolwaterzuivering is onvoldoende in staat 
ze te verwijderen. Recent is gevonden dat medicijn-
resten, via nabootsing of blokkering, de natuurlijke 
chemische communicatie tussen water-organismen 
kunnen verstoren, met grote gevolgen voor het 
functioneren van het gehele ecosysteem. Een effec-
tievere waterzuivering, al dan niet in combinatie 
met een betere afstemming van medicijngebruik 
op het lichaam, kan dit sluipende probleem een 
halt toeroepen. Medicijnen kunnen bijvoorbeeld 
worden opge vangen of biologisch afbreekbaar 
gemaakt worden. Er wordt al geëxperimenteerd met 
alter natieve waterzuiveringen, waarbij o.a. micro-
organismen en algen worden ingeschakeld om de 
medicijnresten uit het afvalwater te verwijderen.

Figuur 1: Van het water op aarde is maar een zeer 
klein deel zoet oppervlaktewater.
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veel landen een nijpend tekort aan schoon, zoet 
oppervlaktewater ontstaan, ook essentieel voor het 
goed functioneren van water-ecosystemen.

Route van geneesmiddelen naar het 
oppervlaktewater
Resten van humane geneesmiddelen komen met 
urine en ontlasting in het afvalwater terecht, 
vanuit woonwijken, zorginstellingen en ziekenhui-
zen (figuur 2). De hoeveelheid geneesmiddelen 
afkomstig van ziekenhuizen en zorginstellingen is 
momenteel gemiddeld 10% van de totale belas-
ting van de rioolwaterzuiverings-installatie (RWZI) 
met medicijnresten. Hier worden deze stoffen niet 
volledig verwijderd, waardoor ze in het milieu 
(oppervlaktewater, grondwater) terecht kunnen 
komen. De huidige RWZI’s zijn gericht op het 
verwijderen of afbreken van organische stof en voe-
dingsstoffen en niet specifiek op het verwijderen 

van microverontreinigingen zoals medicijnresten. 
Diergeneesmiddelen, die in de veehouderij worden 
gebruikt, komen via mest in de bodem terecht: als 
dieren in de wei lopen of bij het uitrijden van mest 
uit de stal. De resten hiervan in de bodem kunnen 
af- en uitspoelen naar oppervlaktewater en grond-
water (figuur 2). Ook de emissie van medicijnresten 
vanuit viskwekerijen kan aanzienlijk zijn. 

Er bevinden zich in Nederland enkele productielo-
caties van geneesmiddelen. Ook deze zijn een bron 
van medicijn-gerelateerde watervervuiling, maar 
kwantitatieve gegevens hierover zijn nauwelijks 
bekend.
Vanuit het buitenland bereiken ons significante 
hoeveelheden geneesmiddelenresten via de grote 
rivieren. De hoeveelheden variëren sterk met het 
type verontreiniging, het instromende volume en 
de herkomst van het rivierwater.

Figuur 2: Routes van geneesmiddelen naar oppervlaktewater en grondwater [8].
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Geneesmiddelen in het oppervlaktewater
Het totale gebruik van geneesmiddelen in 
Nederland, met ruim 2000 verschillende actieve 
stoffen, wordt geschat op ongeveer 3500 ton per 
jaar. Hiervan komt naar schatting minimaal 140 
ton werkzame stof via de riolering in het opper-
vlaktewater terecht. Ter vergelijking: de emissie 
van gewasbeschermingsmiddelen naar water is 
ongeveer 17 ton per jaar [8]. Er is slechts naar een 
fractie van de mogelijke werkzame stoffen gezocht, 
waardoor van veel geneesmiddelen niet bekend is 
in welke concentraties ze voorkomen [8]. 

Diverse studies tonen de aanwezigheid van 
geneesmiddelen aan in effluenten van de riool-
waterzuivering (tot 10 μg/L) en het ontvangende 
oppervlaktewater (gemiddelde waarden tot 1 μg/L, 
met maxima tot 10 μg/L). In grondwater worden 
minder geneesmiddelen aangetroffen en in lagere 
concentraties (van 0,01 tot 0,1 μg/L). Doordat de 
medicijnresten continu door de RWZI’s worden 
geloosd, zijn deze ook permanent in het water 
aanwezig. 

Ook in Nederlands drinkwater worden geneesmid-
delen gevonden. Wanneer ze worden aangetroffen 
is dit meestal in zeer lage concentraties, beneden 
0,05 μg/L [8].

Op basis van de wettelijke verplichting vastgelegd 
in de Europese Kaderrichtlijn Water vindt moni-
toring van een (beperkt) aantal farmaceutische 
stoffen in het oppervlaktewater plaats. De meest 
voorkomende medicijnresten die worden aange-
troffen behoren tot de categorieën antibiotica, 
antidepressiva, bèta-blokkers, pijnstillers, ontste-
kingsremmers, hormonen, anti-epilepsiemiddelen 
en röntgen-contrastmiddelen. Daarnaast is een 
Europese ‘Watch List’ opgesteld voor specifieke 
stoffen die, afhankelijk van de bevindingen (monito-
ring, gecombineerd met verder onderzoek), bij een 
volgende herziening van de Kaderrichtlijn Water 
aan de lijst met prioritaire stoffen kunnen worden 
toegevoegd. Er is een monitoringsverplichting voor 
stoffen op de Watch List, maar geen milieukwa-
liteitsnorm. Medicijnresten die hier momenteel 

deel van uitmaken zijn o.a. diclofenac (pijnstiller/
ontstekingsremmer), ethinylestradiol (hormoon), 
estradiol (hormoon), erythromycine (antibioticum), 
clarithromycine (antibioticum), en azithromycine 
(antibioticum).

Directe en indirecte ecologische effecten
Geneesmiddelen kunnen negatieve effecten heb-
ben op het aquatisch ecosysteem. Dit kunnen 
directe effecten op individuele organismen zijn, 
maar ook indirecte effecten, die interacties tùssen 
deze organismen beïnvloeden.

Er is weefselschade bij vissen geconstateerd, ver-
oorzaakt door pijnstillers en bèta-blokkers [9]. Ook 
zijn bij vissen en slakken veranderingen van de 
voortplanting (feminisering) waargenomen, ver-
oorzaakt door hormonen uit anticonceptiepillen 
[10]. Antidepressiva blijken het gedrag van vissen, 
watervlooien en slakken te beïnvloeden [6], en ook 
is vastgesteld dat ophoping hiervan in visherse-
nen optreedt [1]. Dergelijke individu-gerelateerde 
effecten kunnen doorwerken op het functioneren 
van het ecosysteem als geheel. Bijvoorbeeld, de 
groottes van populaties prooidieren en/of roofdie-
ren kunnen beïnvloed worden. Tot nu toe zijn er 
overigens geen voorbeelden bekend dat medicijn-
resten acute sterfte van organismen in het water tot 
gevolg kunnen hebben. 

Recent is de invloed aangetoond van medicijnres-
ten op natuurlijke chemische communicatie, de 
werking van natuurlijke stoffen die organismen 
uitscheiden en gebruiken om onderling te com-
municeren [12].

Natuurlijke chemische communicatie in 
het water
Sinds de jaren tachtig is het steeds duidelijker 
geworden dat ook in het water, net als op het land, 
organismen via chemische verbindingen kunnen 
communiceren. Deze stoffen, die door organismen 
worden uitgescheiden en vervolgens een reactie in 
een ander organisme veroorzaken, worden infoche-
micaliën genoemd [4]. Er zijn twee hoofdgroepen 
te onderscheiden: feromonen, die de communicatie 
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binnen één soort sturen, en allelochemicaliën, 
verantwoordelijk voor communicatie tussen ver-
schillende soorten. Feromonen spelen onder 
andere ook een belangrijke rol in de communica-
tie tussen mensen. Zo blijkt onze partnerkeuze in 
sterke mate gestuurd te worden door lichaamsgeu-
ren. Natuurlijke chemische communicatie faciliteert 
dus interacties tussen organismen en zonder dit 
mechanisme zouden ze niet in staat zijn om o.a. 
een partner te vinden of een predator te herken-
nen. Bij waterorganismen kunnen infochemicaliën, 
die door hun predator worden uitgescheiden, een 
scala aan veranderingen teweegbrengen waardoor 
ze zich tegen predatie kunnen verdedigen. Een 
organisme kan onder andere van vorm veranderen 
(b.v. stekels krijgen), zijn gedrag veranderen (b.v. 
wegvluchten), minder smakelijk worden (b.v. giftige 
stoffen produceren) of minder zichtbaar worden 
(b.v. verkleuren, klein blijven). We noemen deze 
aanpassingen fenotypische plasticiteit: organismen 
met dezelfde erfelijke eigenschappen (genotype) 
vertonen in verschillende milieus een ander gedrag 
of uiterlijk (fenotype).

Wat is nu het voordeel van deze geïnduceerde ver-
dediging door infochemicaliën boven permanente 
verdediging? In de eerste plaats kost verdediging 
vaak energie en het is daarom voordeliger om zich 
alleen te verdedigen als de vijand aanwezig is. In 
de tweede plaats geeft inductie de prooi ook de 

mogelijkheid een scala aan verdedigingsmecha-
nismen te gebruiken tegen verschillende soorten 
predatoren. Studie naar het wel of niet permanent 
zijn van verschillende verdedigingsmechanismen, 
en waarom dat zo is, is een belangrijk evolutionair-
ecologisch onderzoeksgebied. Naast verdediging 
kunnen infochemicaliën ook zorgen voor aantrek-
king tussen organismen.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van door 
infochemicaliën geïnduceerde verdediging en aan-
trekking in waterorganismen. De veranderingen zijn 
goed beschreven, maar de structuur van infochemi-
caliën is vaak nog onbekend. 

Brönmark en Hansson [3] observeerden dat de 
kroeskarper in twee fenotypen kan voorkomen: 
slanke karpers en karpers met een hoge rug 
(figuur  3). Alleen in wateren waar roofvissen zoals 
de snoek aanwezig zijn, hebben de kroeskarpers 
een hoge rug. Deze verandering kon in het labora-
torium geïnduceerd worden met water waarin een 
snoek had gezwommen. De karpers met hoge rug 

Figuur 3: Kroeskarpers met geïnduceerde hoge rug 
(bovenste vis) en normale vorm (onderste vis).

Foto: C. Brönmark

Figuur 4: De watervlo Daphnia cucculata. Links het 
gewone fenotype, rechts het fenotype met geïndu-
ceerd helmvormig uitgroeisel.             Foto: R. Tollrian
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zijn voor de snoeken moeilijker grijpbaar, maar deze 
vorm zorgt wel voor een verhoogd energieverbruik 
bij het zwemmen. Deze aanpassing is daarom voor 
de karper nadelig als permanente verdediging. 
Ook bij zoöplankton zien we fenotypische plas-
ticiteit onder invloed van infochemicaliën. Bij de 
watervlo, Daphnia cucculata, induceren muggenlar-
ven puntvormige uitgroeisels, zogenaamde helmen, 
waardoor ze minder worden gegeten (figuur 4).
Dit zijn twee voorbeelden van geïnduceerde morfo-
logische veranderingen om predatie te voorkomen.

In diepe meren is uitgebreid onderzoek gedaan 
aan gedragsveranderingen in de planktongemeen-
schap. Watervlooien, die zich normaal overdag op 
een diepte van ongeveer 3 tot 4 meter bevinden, 
en ’s nachts naar boven zwemmen onder invloed 
van lichtveranderingen, gaan soms vanaf eind mei 
tot begin juli overdag naar een grotere diepte. Dit 
gebeurt alleen als er veel jonge vis in het voorjaar 
aanwezig is. Het leefgebied van de jonge vis gaat 
niet dieper dan 7 meter en we zien dat de vlooien 
daaronder blijven. De dagelijkse verticale migratie 
van de vlooien wordt dus in aanwezigheid van 
infochemicaliën van jonge vis versterkt. De vlooien 
zwemmen dan al voor zonsopgang omlaag en voor-
komen zo predatie door de visueel jagende vissen. 
Niet alleen dieren maar ook algen (fytoplankton) 
kunnen zich via inductie tegen predatie verde-
digen. De groenalg Scenedesmus subspicatus is 
ééncellig. Zij vormen echter grote kolonies tot 

wel 8 cellen wanneer ze in aanraking komen met 
water waarin watervlooien hebben gezwommen 
(figuur 5) [11]. De kolonies worden dan zo groot dat 
ze niet meer door het kleine zoöplankton kunnen 
worden gegeten. Watervlooien blijken alifatische 
sulfaten uit te scheiden, die deze kolonievorming 
kunnen induceren [14]. Het is een efficiënt verde-
digingsmechanisme, maar het is nog niet duidelijk 
hoe algemeen dit fenomeen is. Tot nu toe is het 
slechts gevonden bij groenalgen.

Fytoplankton kan zich ook verdedigen door toxisch 
(giftig) te worden. Toxische algen komen vaak in 
het nieuws omdat een opbloei vissterfte tot gevolg 
kan hebben. Verder kunnen ze ook gevaarlijk zijn 
voor de mens. In het zoete water zijn het met name 
cyanobacteriën, ook wel blauwalgen genoemd, die 
in de zomermaanden massaal kunnen opkomen en 
toxische stoffen kunnen produceren. Ze zijn giftig 
voor watervlooien en andere waterorganismen die 
op ze grazen, zoals de larven van driehoeksmos-
selen. Of deze aanvallers ook gifstoffen in de algen 
kunnen induceren is niet bekend. Parasieten op 
algen, zoals chytride schimmels, spelen moge-
lijk wel een rol bij de inductie van gifstoffen. Zo 
weten we dat sommige kiezelalgen, die door 
deze parasitaire schimmels worden belaagd, een 
schimmel-dodende stof kunnen aanmaken. Verder 
onderzoek moet inzicht geven of hier sprake is van 
een verdediging tegen infectie. Het spreekt voor 
zich dat kennis over de inductie van giftige stoffen 

Figuur 5: De groenalg Scenedesmus subspicatus als 1-cellige (l) en als 8-cellige kolonies die worden geïndu-
ceerd door Daphnia-water (r).                      Foto’s: Van Donk et al. [11]
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in algen van groot belang kan zijn voor het beheer 
van meren. 
Experimenten laten sterke schommelingen, en zelfs 
uitsterven, van organismen zien in voedselketens 
met onverdedigde organismen, terwijl die met 
induceerbaar verdedigde organismen aanzienlijk 
stabieler zijn [13]. Dit geeft aan dat natuurlijke che-
mische communicatie de stabiliteit van het systeem 
doet toenemen door onderdrukking van sterke 
populatieschommelingen en zo het voortbestaan 
van soorten kan bevorderen.

Er zijn ook voorbeelden van door infochemicaliën 
geïnduceerde aantrekking in waterorganismen. Zo 
zwemmen watervlooien actief naar eetbare algen 
en worden de giftige gemeden. Ook vinden veel 
water-organismen hun partner met behulp van 
signaalstoffen. 

Deze voorbeelden maken duidelijk dat de interac-
ties tussen waterorganismen zeer complex zijn en 
dat de populatiedynamica mede gestuurd wordt 
door een netwerk van infochemicaliën. Verstoring 
van deze chemische communicatie kan grote gevol-
gen hebben voor het functioneren van het gehele 
aquatische ecosysteem.

Verstoring van de natuurlijke communica-
tie: infodisruptie
Een toenemend aantal studies laat zien dat genees-
middelen al bij heel lage concentraties, zoals die 
in het oppervlaktewater kunnen voorkomen, 
vanwege hun vaak specifieke eigenschappen de 
natuurlijke chemische communicatie kunnen beïn-
vloeden [12] (figuur 6). Zo kan het antidepressivum 
fluoxetine kuitschieten bij zebra-mosselen induce-
ren. Dit gebeurt anders alleen in de aanwezigheid 

Figuur 6: (A) Een typische voedselketen waarin energie (voedsel via gevulde pijlen) gaat van de algen (pri-
maire producenten), via watervlooien (herbivoren), plankton-etende vissen (primaire consumenten) naar 
toppredatoren (vis-etende vissen). Binnen en tussen de trofische niveaus vindt er informatie-uitwisseling 
plaats via infochemicaliën (gestippelde pijlen). (B) Verstoring van de natuurlijke chemische communicatie 
kan leiden tot veranderingen in de voedselrelaties (dikte van de gevulde pijlen) en uiteindelijk tot verande-
ringen in het ecosysteem.
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van een infochemicalie afkomstig van een part-
ner-mossel  [7]. Bij zoetwaterslakken kunnen de 
antidepressiva venlafaxine en citalopram ervoor 
zorgen dat hun voet losraakt van het substraat. Dit 
vindt normaal alleen plaats wanneer er een preda-
tor aanwezig is [5]. Dit zijn twee voorbeelden van 
nabootsing. Ook blijken medicijnresten natuurlijke 
communicatie te kunnen blokkeren. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld bij de metamorfose van larven van de 
roze vleugelhoorn (Strombus gigas), een tropische 
zeeslak. Deze wordt gestuurd door infochemicaliën, 
uitgescheiden door het roodwier Laurencia poitei. 
De pijnstiller acetylsalicylzuur kan de natuurlijke 
inductie van deze metamorfose blokkeren [2]. Bij de 
Amerikaanse dikkop-elrits (Pimephales promelas), 
een zoetwatervis, zien we dat de larven onder 
invloed van antidepressiva, zoals fluoxetine, ser-
traline, venlafaxine en bupropion, geen adequaat 
vluchtgedrag meer vertonen als reactie op de aan-
wezigheid van hun predator. 

Dit zijn slechts enkele observaties van infodis-
ruptie in het water door medicijnresten. Het is 
duidelijk dat we pas aan het begin staan van het 
bestuderen van dergelijke verstoringen. Dat blijkt 
ook wanneer we zien hoe weinig ecologische publi-
caties zowel de sleutelwoorden infochemicaliën 

als geneesmiddelen in hun tekst hebben staan, in 
vergelijking met de publicaties waar deze woorden 
afzonderlijk in voorkomen (figuur 7).

Conclusies en toekomst
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat medicijnresten 
door hun structurele en functionele gelijkenis met 
infochemicaliën, zelfs bij heel lage concentraties 
zoals nu in het oppervlaktewater voorkomen, de 
natuurlijke chemische communicatie tussen orga-
nismen kunnen nabootsen of blokkeren. Bij de 
zuivering van drinkwater lukt het redelijk om de 
meeste medicijnresten tot op zekere hoogte uit het 
water te verwijderen. Ozon en UV-straling kunnen 
de medicijnen in het water grotendeels afbreken 
en om de laatste resten eruit te halen worden 
zandfilters met actief kool gebruikt. Deze uitge-
breide zuiveringsmethoden zijn echter erg duur. 
De kosten zullen met honderden miljoenen per 
jaar gaan stijgen als alle rioolwaterzuiveringsinstal-
laties in Nederland met ozon, UV en kool zouden 
moeten gaan zuiveren. Het is veel beter om ervoor 
te zorgen dat medicijnresten de rioolwaterzuive-
ring niet bereiken. Vooral zou het water afkomstig 
van “medicijnen-hotspots”, zoals ziekenhuizen, 
gezuiverd moeten worden voordat het in het riool 
verdwijnt. Er wordt al geëxperimenteerd met 
alternatieve waterzuivering in woonwijken, waarbij 
micro-organismen en algen worden ingeschakeld 
om de medicijnresten uit het afvalwater te ver-
wijderen. Verder moeten patiënten zich bewuster 
worden dat ongebruikte medicijnen bij een verza-
melpunt (apotheek) dienen te worden ingeleverd, 
i.p.v. weggooien in toilet of prullenbak.

Ook vermindering van de hoeveelheid diergenees-
middelen die, afkomstig van de veehouderij, het 
grond- en oppervlaktewater bereiken verdient 
aandacht. Ontwikkeling van beter afbreekbare 
en/of minder verstorende medicijnen is ook een 
wenselijke richting.  Er wordt momenteel op aange-
drongen om, net als voor andere verontreinigingen, 
zoals pesticiden, ook voor medicijnresten tot een 
betrouwbare normering te komen. Maar dan moet 
men weten bij welke waarden er geen nadelige 
effecten meer zijn voor het functioneren van het 

Figuur 7: . Analyse van de gepubliceerde literatuur 
gebaseerd op de combinaties van sleutelwoorden 
“pharmaceuticals”, “infochemicals”, “chemical cues” 
(de laatste twee samengevoegd in de figuur als info-
chemicals) met zowel “aquatic”, “marine” als “fresh-
water” in verschillende databestanden [Web of Sci-
ence en Scopus] [12].
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aquatische ecosysteem. Dat is vrijwel onmogelijk 
want er zijn meer dan 2000 verschillende werk-
zame stoffen en niet alleen deze stoffen maar ook 
hun afbraakproducten en combinaties van medi-
cijnenresten en andere microverontreinigingen, 
zoals pesticiden, hebben een verstorende werking. 
Het is echter nooit helemaal te vermijden dat er 
medicijnen via urine en ontlasting in het opper-
vlaktewater belanden. Het is naar mijn mening aan 
te bevelen om goede bioassays met aquatische 
organismen te ontwikkelen die tijdig verstoringen 
van de natuurlijke chemische communicatie in het 
oppervlaktewater kunnen detecteren, zodat men 
dan nader onderzoek kan doen naar de aanwezig-
heid van deze verstorende stoffen.
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Introductie
Water, met name schoon drinkwater, is één van de 
meest cruciale levensbehoeften voor mens, dier 
en natuur. Hoewel er globaal gezien voldoende 
zoet water is, zijn er vele lokale plekken waar een 
tekort is aan kwalitatief goed drinkwater. Binnen 
een onderzoekscluster aan de Universiteit Twente 
wordt membraanwetenschap bedreven en mem-
braantechnologie ontwikkeld die toepassingen 
vindt in waterbehandeling. Een membraan is een 
selectieve barrière, die gebruikt kan worden om 
te scheiden. Deze scheiding kan gebaseerd zijn 
op verschillende aspecten, zoals (deeltjes) grootte, 
lading, affiniteit, etc. In ons cluster houden we 
ons bezig met aspecten van klein tot groot, van 
moleculair niveau tot en met proces-ontwerp, dus 
van nanometer tot meters. Hier wil ik specifiek 
ingaan op de interactie tussen vloeistof (water) 
en membraan. Deze interactie heeft grote invloed 
op de stroming langs het membraan, wat op zijn 
beurt het scheidingsproces weer beïnvloedt. Ook 
de invloed van oppervlakte eigenschappen zijn van 
groot belang bij stromingen, zie figuur 1.

Prof. dr. ir. R.G.H. (Rob) Lammertink
Soft matter, Fluidics and Interfaces
Universiteit Twente

www.utwente.nl/en/tnw/sfi

1.2  Water aan het grensvlak

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

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

Samenvatting van de lezing:
Schoon (drink)water behoort tot één van de grote 
uitdagingen van dit moment. Zoetwaterbronnen 
zijn vaak niet toereikend in gebieden met een hoge 
bevolkingsdichtheid. Daarnaast vragen nieuwe 
verontreinigingen continu om verbeterde en inno-
vatieve processen om water te reinigen (zie  bijv. 
het artikel van prof. Van Donk op pagina 9). 
Voor dergelijke zuiveringsprocessen spelen mem-
branen een grote rol. Ook zijn er methoden om 
water met behulp van katalysatoren te ontdoen 
van verontreinigingen.
Tijdens de lezing werd een overzicht gegeven 
van onderzoek op deze gebieden. Daarbij spelen 
materiaalkundige en proceskundige aspecten een 
belangrijke rol. Naast het belang van de stroming 
van water is er de invloed van de grensvlakken van 
het membraan. De wisselwerking die zich daar op 
microscopische schaal afspeelt, is van grote invloed 
op het uiteindelijke succes van deze belangrijke 
zuiveringsprocessen. Ten slotte werd ingegaan op 
de werking van katalysatoren hierbij.

Figuur 1: Een hydrofiele (links) en hydrofobe (rechts) 
knikker die met dezelfde snelheid in water vallen. 
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Figuur 2: (l): Een water druppel op een superhydrofoob substraat. (r): Het substraat bestaat uit microstruc-
turen gemaakt van een polair materiaal.

Adhesie
De mate van adhesie komt sterk tot uiting in de 
zogenaamde contacthoek die een druppel vloeistof 
maakt met een oppervlak waarop deze ligt. Op een 
glad oppervlak vinden we typisch hoge contacthoe-
ken, tussen de 90 en 120 graden, wanneer er weinig 
adhesie tussen de vloeistof en het oppervlak is. Een 
bekend voorbeeld hiervan zijn de waterdruppels 
op een autolaklaag nadat deze door de wasstraat 
is geweest. Een beschermend waslaagje geeft het 
oppervlak een niet polair karakter, waardoor het 
polaire water er slecht aan hecht. Het omgekeerde 
zien we bijvoorbeeld wanneer water stijgt in een 
glazen capillair. Op een schoon glasoppervlak wil 
water graag spreiden door deze sterke adhesie. De 
energie voor deze stijging wordt feitelijk geleverd 
door de chemie van het oppervlak. Water heeft 
over het algemeen een sterke adhesie met polaire 
oppervlakken en een lage adhesie met apolaire 
oppervlakken. De theoretisch maximale contact-
hoek van water op een glad en apolair oppervlak 
is 120 graden. Het is echter mogelijk om aanzienlijk 
hogere contacthoeken, en dus lagere adhesie, te 
halen door het structureren van het oppervlak. 
Hierdoor kan een zogenoemd hybride grensvlak 
ontstaan, waarbij het water slechts voor een deel in 
contact is met het vaste substraat en voor een deel 
met de lucht die zich tussen de structuren bevindt. 
In de natuur kun je een dergelijke situatie vinden bij 
bijvoorbeeld de lotusplant, waarnaar dit effect ook 
vernoemd is. Een waterdruppel op een dergelijk 

substraat wordt gekenmerkt door een zeer hoge 
contacthoek, gecombineerd met een hele lage 
rolhoek, de hoek waaronder de druppel van het 
substraat begint te rollen. Deze superhydrofobe 
staat, de Cassie Baxter staat, is ook onderzocht 
betreffende de stabiliteit ervan. Het kan namelijk 
gebeuren dat de druppel ook de ruimtes tussen de 
oppervlaktestructuren vult en zodoende in volledig 
contact komt met het gestructureerde substraat. 
Hierdoor is juist het grensvlak tussen vloeistof en 
vast substraat vergroot, waardoor de adhesie juist 
is toegenomen ten opzichte van een glad opper-
vlak. Deze situatie wordt de Wenzel staat genoemd. 
Gezien het extreme verschil in adhesie tussen de 
Cassie Baxter en de Wenzel staat, is het van belang 
criteria te ontwikkelen waarmee voorspeld kan 
worden welke staat de meest stabiele is. Een gede-
tailleerde observatie van de transitie van Cassie 
Baxter naar Wenzel laat zien dat het vullen van 
de ruimte tussen de pilaren van het oppervlak de 
limiterende stap is. Daaruit kan worden afgeleid dat 
de afstand tussen deze pilaren en de hoogte van de 
pilaren bepalend zijn voor de staat van de druppel; 
Cassie Baxter of Wenzel. Een dergelijk stabiliteitscri-
terium staat ons toe om een oppervlak zodanig te 
ontwerpen dat een superhydrofobe (Cassie Baxter) 
staat stabiel zal zijn en de vloeistof dus op een 
hybride oppervlak ligt, bestaande uit de top van de 
pilaren en de lucht daartussen, zie figuur 2. De vraag 
die vervolgens opkomt, is of een dergelijk grensvlak 
ook de stroming langs dit grensvlak beïnvloedt.
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Stroming
De stroming langs een wand is cruciaal bij vele pro-
cessen waar een scheiding, zuivering, of beluchting 
wordt uitgevoerd met behulp van membranen. 
Doordat de watermoleculen aan de wand plakken, 
wordt de stroming langs een wand doorgaans 
beschreven door een no-slip conditie. Dit betekent 
dat de snelheid van het water aan de wand gelijk is 
aan de snelheid van de wand zelf. Watermoleculen 
die verder van de wand verwijderd zijn kunnen 
wel langs elkaar bewegen met enige frictie, die 
uitgedrukt wordt in de viscositeit van de vloeistof. 
Wat resulteert, is een laag waarin de snelheid zich 
geleidelijk van nul aan de wand, tot de bulksnel-
heid ver van de wand, ontwikkelt. Deze laag wordt 
de viskeuze grenslaag genoemd. Wanneer een 
vloeistof door een buisje stroomt, zal de viskeuze 
grenslaag zich geleidelijk ontwikkelen tot een laag 
met parabolisch snelheidsprofiel, waarbij de maxi-
male snelheid in het midden van de buis wordt 
gevonden. 

De eerder genoemde no-slip conditie was en is 
onderwerp van vele studies. Het effect van adhesie 
op deze conditie is bijvoorbeeld middels Moleculair 
Dynamische (MD) simulaties onderzocht. Daarbij is 
gevonden dat bij sterke adhesie inderdaad de deel-
tjes aan de wand stil staan, dus overeenkomstig de 
no-slip conditie. Voor lagere adhesie, zoals die tus-
sen water en een hydrofoob oppervlak, is er enige 
slip aan het grensvlak gevonden. Deze intrinsieke 
slip kan worden uitgedrukt in de sliplengte. Uit de 
MD simulaties met deeltjes met lage adhesie zijn 
sliplengtes gevonden die tot enkele deeltjes groot 
kunnen zijn. Voor water komt dit overeen met slip-
lengtes tot maximaal enkele nanometers, waardoor 
deze slip niet significant is op de micrometer- en 
grotere schaal. Toch zijn er vele experimenten waar 
een sliplengte van tientallen micrometers, dus 3 
tot 4 ordes groter dan voorspeld, is gevonden. 
Dit verschil tussen experiment en theorie wordt 
veroorzaakt door heterogeniteit en onzuiverheid 
aan het oppervlak. Hierdoor is het mogelijk dat een 
schijnbare slip wordt gemeten die vele malen groter 
is dan er op basis van de moleculaire interactie, de 
adhesie, verwacht kan worden. De schijnbare slip 

kan verklaard worden door de aanwezigheid van 
een lubricatie laagje tussen het water en de wand. 
Wanneer deze laag een lage viscositeit heeft, zal het 
snelheidsprofiel in het water de suggestie wekken 
van een grote sliplengte, c.q. een hoge slipsnelheid. 
Dit effect kan erg sterk zijn wanneer bijvoorbeeld 
een dun gaslaagje zich tussen het water en de wand 
bevindt. Een effect waar bijvoorbeeld de keizer-
spinguïn dankbaar gebruik van maakt, zie figuur 3. 
Deze pinguïn vangt een luchtlaag tussen zijn veren 
tijdens een duik. Wanneer de pinguïn vervolgens 
weer naar het wateroppervlak stijgt, expandeert de 
lucht, waardoor er een luchtlaag tussen de pinguïn 
en het water ontstaat die de weerstand van de 
pinguïn verlaagt. Hierdoor kan deze voldoende 
snelheid genereren om het water te verlaten en op 
aangrenzende ijsschotsen te landen. 

Door gebruik te maken van nauwkeurige metingen 
aan waterstromingen in kleine kanalen hebben wij 
de schijnbare slip onderzocht langs een oppervlak 
met luchtbellen. Door het meten van de stromings-
profielen voor verschillende belgeometrieën kon 
de theorie bevestigd worden, dat de belvorm een 
sterke invloed heeft op de stromingsweerstand van 
water daarlangs. Inderdaad zijn sliplengtes geme-
ten die 3 ordes groter waren dan de intrinsieke slip, 
respectievelijk enkele micrometers ten opzichte van 
enkele nanometers. Ook is experimenteel bevestigd 
dat een gasbel die verder in contact komt met de 

Figuur 3: De keizerspinguïn vermindert de weer-
stand van het water door een luchtlaag in de veren, 
dat als lubricatielaagje dienst doet. 
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vloeistof toch voor een toename van de stromings-
weerstand zorgt, ondanks het lubricerende effect 
van lucht. Figuur 4 laat zien dat de snelheid aan 
de wand dan lager is. Dit wordt veroorzaakt door 
obstructie van de stroming door de aanwezigheid 
van de gasbel. Dergelijke gedetailleerde metin-
gen zijn waardevol voor het analyseren van de 
gasopnamesnelheid. 

Wanneer de stromingscondities langs de gasbel-
lenwand veranderen, zal dit ook gevolgen hebben 
voor de snelheid waarmee gas opgenomen kan 
worden in de vloeistof. Dit is bijvoorbeeld van 
belang bij extracorporele membraanoxygenatie 
(ECMO), ofwel een kunstlong. Hierbij wordt middels 
een membraan het bloed in contact gebracht met 
een zuurstof houdende gasstroom. Het gas kan 
door de poriën in het membraan diffunderen en 
lost op in het langsstromende bloed. Opgelost 
koolzuur kan in tegengestelde richting diffunderen. 
De richting van het gastransport wordt bepaald 
door het verschil in partiaaldruk (concentratie) van 
ieder gas: zuurstof van hoog in het gas naar laag in 
het bloed, koolzuur van hoog in het bloed naar laag 
in het gas. Doordat de vorm en afmeting van de 
gasbellen een invloed hebben op het stromingspro-
fiel, zal hierdoor ook de opnamesnelheid worden 
beïnvloed. We hebben membranen ontwikkeld die 
grotere gasbellen aan het uitwisselende oppervlak 
stabiliseren en derhalve de gasopname kinetiek 
versnelden.

Membranen
Bij een membraanscheidingsproces wordt gebruik 
gemaakt van selectief transport van stoffen door 
het membraan. Bij drinkwaterbereiding bijvoor-
beeld, wordt water door een membraan geperst 
waarbij de verontreinigingen door het membraan 
worden tegengehouden. Dit resulteert derhalve in 
de vorming van een laag of hoog geconcentreerde 
vervuilingslaag direct aan het membraanopper-
vlak. Deze zogenoemde concentratiepolarisatie is 
dikwijls de limiterende factor in het bedrijven van 
membraanscheidingsprocessen. De accumulatie 
aan het membraan zorgt bijvoorbeeld voor een toe-
name in de weerstand om water erdoor te drukken. 
Hierdoor zal de waterproductie minder toenemen 
bij een hogere voedingsdruk. Om deze concentra-
tiepolarisatie te verminderen is de stroming langs 
het membraan van groot belang. Hierbij ontstaat 
het probleem dat de viskeuze grenslaag zich sneller 
ontwikkelt vergeleken met de diffusie grenslaag. 
Hierdoor zal een concentratiegradiënt aan het 
membraanoppervlak zich doorgaans bevinden in 
een ontwikkeld snelheidsprofiel met een stagnante 
vloeistof aan het oppervlak. Deze condities maken 
het doorgaans lastig om de concentratiepolarisatie 
effectief tegen te gaan. 

Er wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde 
turbulentiepromotors die de stroming langs het 
membraan beïnvloeden. Echter, de aanwezig-
heid van dergelijke promotors resulteert in een 

Figuur 4: Experimenteel vloeistofsnelheidprofiel in een microkanaal met gasbellen aan de wand [1].
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dichtheidsverschillen. Een additioneel mengmecha-
nisme kan optreden, wanneer de dichtere vloeistof 
met hogere zoutconcentratie zich boven de lichtere 
vloeistof bevindt. De oriëntatie van de membra-
nen en het elektrisch veld is derhalve van invloed 
op de efficiëntie van het ontzoutingsproces. Al 
deze inzichten zijn van belang voor het begrip van 
zoutscheidingsprocessen.

Reactief zuiveren
Naast het gebruik van membranen om waterstro-
men te zuiveren of te ontzouten, kan er ook gebruik 
gemaakt worden van heterogene katalyse. Bij 
heterogene fotokatalyse, wordt UV-licht gebruikt 
om middels een katalysator reactieve oxidatoren 
aan te maken. Deze oxidatoren kunnen derhalve 
organische verontreinigingen in water oxideren tot 
onschadelijke stoffen. Fotokatalytisch reinigen van 
water is in de literatuur al uitgebreid beschreven. 
Het controleren van de katalytische eigenschappen, 
als ook de specifieke golflengte die daarvoor nodig 
is, heeft tot veel vooruitgang geleid. Echter, zijn de 
fotokatalytische processen notoir langzame proces-
sen, waarbij dikwijls uren van behandeling nodig 
zijn om tot een acceptabele degradatie te komen. 

De beperkingen van de fotokatalyse komen voorna-
melijk van 2 kanten. Enerzijds is het een uitdaging 
om de katalysator effectief te belichten. Anderzijds 
dienen de verontreinigingen snel genoeg naar 
het reactieve oppervlak te kunnen komen. Het 
veelvuldig gebruik van gesuspendeerde systemen, 
waarbij kleine katalysatordeeltjes in het water 
zweven, lijkt een belangrijke reden te zijn voor de 
lage omzetsnelheid van fotokatalytische reacto-
ren. Een suspensie van deeltjes verstrooit het licht 
namelijk sterk waardoor vele deeltjes onderbelicht 
of zelfs niet belicht worden. Een mogelijke oplos-
sing hiervoor is het gebruik van geïmmobiliseerde 
katalysatoren. Hier is de katalysator afgezet op een 
reactor wand. Het is duidelijk dat de belichting 
nu effectief is, echter zal het stoftransport naar 
deze wand de nodige aandacht verdienen. Hiervoor 
maken wij gebruik van microreactoren, met karak-
teristieke dimensies die kleiner dan een millimeter 
zijn. In dergelijke reactoren is zowel de belichting als 

verhoogde stromingsweerstand en vereist dus 
meer energie. 

Naast membranen die de vervuiling tegenhouden, 
zijn ook processen denkbaar waarbij componenten 
specifiek uit water worden gehaald door een mem-
braan. Een voorbeeld hiervan is elektrodialyse. Bij 
elektrodialyse worden ladingen in water verplaatst 
middels een opgelegd elektrisch veld. Zodoende 
kunnen zouten, maar ook geladen organische stof-
fen, selectief naar een anode of kathode getrokken 
worden. Bij elektrodialyses worden membranen 
gebruikt die zelf sterk geladen zijn. Een deel van 
de ladingen, bijvoorbeeld de negatieve ladingen, 
zitten hierin vast aan het membraanmateriaal en 
worden dus niet getransporteerd door het opge-
legd elektrisch veld. De tegenladingen, de positieve 
ionen, zijn wel mobiel in het membraan en kun-
nen dus getransporteerd worden. Door de sterke 
immobiele ladingen worden de co-ionen niet of 
nauwelijks toegelaten in het membraan. Wat resul-
teert is een membraan dat selectief anionen of 
kationen doorlaat, afhankelijk van zijn eigen vaste 
lading. 

In een typisch proces worden alternerend positieve 
en negatieve membranen geplaatst, waardoor 
er compartimenten ontstaan waaruit de zouten 
verdwijnen en compartimenten waar de zouten 
zich ophopen. Zodoende kan dit proces ingezet 
worden om water te ontzouten. Zo'n elektrisch 
gedreven transportmechanisme kan wel instabili-
teit vertonen. Dit komt omdat het elektrische veld 
lokaal wordt beïnvloed door de zout (ladingdragers) 
concentratie. Wanneer er naast een ionselectief 
membraan een lage zoutconcentratie ontstaat, zal 
daar het elektrische veld sterk toenemen vanwege 
de lokaal hoge weerstand. Wanneer deze weer-
stand verder toeneemt, stijgt het lokale elektrische 
veld wat uiteindelijk kan leiden tot een instabiliteit. 
Bij een dergelijke instabiliteit, komt er additioneel 
transport op gang door beweging van de vloeistof 
zelf. Dergelijke bewegingen en concentratiepro-
fielen zijn door ons goed in kaart gebracht met 
behulp van microscopische experimenten. De 
zoutconcentratieverschillen leiden tevens tot sterke 
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het stoftransport zeer goed, waardoor de verontrei-
nigingen nu binnen enkele tientallen seconden 
afgebroken kunnen worden. Het opschalen van 
deze technologie lijkt vooralsnog voorbehouden 
tot relatief kleine installaties, bijvoorbeeld op het 
niveau van een huishouden.

Toekomst
In alle genoemde voorbeelden spelen materialen 
en stromingen op diverse lengteschalen een grote 
rol. Het fundamentele begrip van deze processen 
en de afhankelijkheid daartussen is cruciaal om hui-
dige en toekomstige technologische uitdagingen 
aan te gaan.
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Er komen elk jaar meer robots bij. De grootste 
groei is op dit moment nog steeds aan de 
gang in de industrie ('industriële robots'). Maar 

we zullen ook steeds meer robots tegen gaan 
komen in ons dagelijks leven. We zijn op weg naar 
een robotsamenleving [1]. Dat gaat minder hard 
omdat het moeilijker is robots te ontwikkelen die 
goed kunnen functioneren in onze samenleving. 
Robots die deel uitmaken van onze samenleving 
moeten tot op zekere hoogte in staat zijn om sociaal 
te zijn, i.e., om interactie met ons te kunnen hebben. 
Het is niet makkelijk om precies te beschrijven wat 
een sociale robot is. Ik definieer een sociale robot 
als een machine die mensen kan waarnemen en die 
op een betekenisvolle manier informatie met ze kan 
uitwisselen. In de praktijk betekent dat dat je tegen 
een sociale robot kan praten en dat de robot iets 
terug zegt terwijl hij je aan blijft kijken.

Om te kunnen praten en mensen waar te kunnen 
nemen heeft een robot een vorm van kunstmatige 
intelligentie nodig. Kunstmatige intelligentie is 
lang een competitief verhaal geweest van de mens 
versus de machine maar met de opkomst van de 
robotsamenleving wordt het juist belangrijker 
dat kunstmatige intelligentie wordt ingezet om 
samen te werken en sociale interactie met machines 
mogelijk te maken. Met de recente ontwikkelingen 
in de kunstmatige intelligentie is dat mogelijk denk 
ik. Ik bespreek een aantal bekende mijlpalen die 
aantonen dat er voldoende bereikt is om een sociale 
robot te maken. Dat betekent niet dat ik denk 
dat we binnenkort de gedroomde huishoudrobot 
thuis zullen hebben staan. Het betekent wel dat 
onze interactie met machines zal veranderen en 
we meer tegen machines zullen gaan praten. Het 
betekent ook dat we na moeten denken over hoe 
deze machines onze samenleving zullen gaan 
veranderen.

Kunstmatige Intelligentie
Kunstmatige intelligentie heeft de afgelopen 20 jaar 
grote stappen vooruit gemaakt. Het is lang een race 
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1.3  Sociale robots

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

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

Samenvatting van de lezing:
Een sociale robot is een robot die met mensen kan 
communiceren. Een sociale robot moet over ver-
schillende cognitieve en emotionele vaardigheden 
beschikken. 
De kunstmatige intelligentie heeft grote stappen 
vooruit gemaakt in de afgelopen 20 jaar waardoor 
het nu mogelijk wordt om sociale robots cogni-
tieve vaardigheden te geven om mensen te kun-
nen waarnemen en er mee te kunnen praten. Het 
uitdrukken van emoties is belangrijk omdat dat de 
basis voor interactie met mensen is; als dat er niet is 
missen wij iets. Het ontwerp (de look and feel) van 
robots maakt ook een groot verschil voor wat wij 
van robots verwachten. 
Sociale robots zullen we gaan tegenkomen in zie-
kenhuizen, op vliegvelden, in hotels, bij banken, 
in winkels, gemeentehuizen, enzovoorts. Het is 
daarom ook belangrijk na te denken over hoe dit 
onze samenleving zal gaan veranderen en in welke 
richting wij vinden dat deze technologie zich moet 
gaan ontwikkelen.
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geweest tussen mens en machine. De vraag was of 
we een machine konden maken die beter dan één 
van onze beste experts ('wereldkampioenen') kon 
presteren op een taak die intelligentie vereist. We 
bespreken vier grote doorbraken die gemaakt zijn 
sinds 1997.

De Wet van Moore (Rekenkracht)
Eigenlijk konden computers al heel lang één ding 
veel beter dan mensen: rekenen. De rekenkracht die 
beschikbaar is gekomen met computers ontsteeg 
al snel de capaciteit van een gemiddeld mens. 
De rekenkracht van computers is exponentieel 
blijven groeien. De zogenaamde Wet van Moore [2] 
stelt dat de rekenkracht (of preciezer het aantal 
transistors op een computerchip) elke twee jaar 
verdubbelt. De ontwikkelingen in de kunstmatige 
intelligentie van de afgelopen twintig jaar zijn voor 
een belangrijk deel ook te danken aan de steeds 
maar toegenomen rekenkracht van computers.

1997: IBM’s Deep Blue - Zoeken en 
Strategie
Het winnen van schaakpartijen door een machine 
werd al heel vroeg in de kunstmatige intelligentie als 
een belangrijke mijlpaal gezien. Een goede veertig 
jaar later, in mei 1997, werd schaken ook de eerste 
grote mijlpaal die werd bereikt in de kunstmatige 
intelligentie. IBM’s Deep Blue won toen van de 
wereldkampioen schaken Garry Kasparov. Deep 
Blue maakte gebruik van het minimax algoritme 
dat een zoekboom van mogelijke zetten doorzoekt 
om de beste zet te vinden. Welke delen van de 
(theoretische) zoekboom werden doorzocht door 
Deep Blue werd bepaald door een evaluatiefunctie 
waar het IBM team jarenlang verbeteringen aan 
had aangebracht. Deep Blue werd uitgevoerd op 
een supercomputer die ongeveer 200 miljoen 
zetten per seconde kon doorzoeken. Een belangrijk 
onderdeel van Deep Blue bestond uit een grote 
database waarin 700.000 schaakpartijen van 
schaakgrootmeesters waren opgeslagen en een 
database van zogenaamde eindspelen waarin nog 
maar 5 of 6 stukken op het schaakbord staan [3]. Deep 
Blue gebruikte deze kennis vooral in de opening 
en aan het einde van een partij. Door de sterke 

groei in rekenkracht maar ook door verbeterde 
technieken om zoekbomen te doorzoeken en door 
meer efficiënte representaties voor schaakborden 
zijn de top 20 schaak computerprogramma’s ook 
op een gewone laptop niet meer te verslaan door 
schaakgrootmeesters sinds ongeveer 20051).  
Kasparov gaf aan na de partijen tegen Deep Blue 
dat het leek alsof hij tegen een mens had gespeeld. 
Het is de moeite waard om op te merken dat er 
desondanks een enorm groot verschil is tussen hoe 
mensen en hoe computers schaken. 

2005: Stanley - Kijken en Sturen
In 2005 lukte het voor het eerst om een auto 
volledig zelfstandig een lange afstand te laten 
rijden. Het ging hier om een echte robot in de zin 
van een machine, in dit geval een auto, die zijn 
omgeving kan waarnemen en handelingen kan 
uitvoeren in die omgeving. De robot-auto Stanley, 
ontwikkeld door een team van Stanford, won de 
2005 DARPA Grand Challenge door het afleggen 
van een weg van 142 mijl door de Mojave woestijn 
in Amerika. Belangrijke nieuwe bijdragen die nodig 
waren om deze race te winnen, hadden te maken 
met het ver vooruit kunnen kijken ('long-range 
terrain perception'), het real-time voorkomen van 
botsingen ('collision avoidance'), en het automatisch 
besturen van een auto op ruig terrein [4]. Om terrein 
te vermijden waar zich obstakels bevinden, gebruikt 
Stanley een algoritme om potentiële obstakels te 
classificeren. 'Machine learning' werd gebruikt om 
parameters van het classificatiemodel te tunen 
op basis van data die aangaf welke plekken op de 
weg door mensen als veilig worden geclassificeerd. 
Met een kleurencamera kon Stanley ongeveer 
70 meter vooruit kijken wat voldoende was om een 
snelheid van ongeveer 55 km per uur te kunnen 
halen als er geen obstakels werden waargenomen. 
Stanley hoefde niet zelf een route te plannen, maar 
moest zijn rijstijl (snelheid en positie op de weg) 

1) Zie bijvoorbeeld lijsten zoals CCRL (http://
www.computerchess.org.uk/) en SSDF (http://
ssdf.bosjo.net/). De beste schaakprogramma’s 
hebben een Elo rating van ruim boven de 3000 
terwijl de beste schakers daar nog ver onder 
blijven (https://ratings.fide.com/top.phtml).
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vooral lokaal aanpassen ('local path planning') ten 
opzichte van een van tevoren gegeven globale 
route. Stanley was nog maar een eerste stap in 
de richting van zelfrijdende auto’s; de auto kon 
bijvoorbeeld hoog gras nog niet onderscheiden 
van stenen. Ondertussen is zelfstandig rijden op 
goed onderhouden snelwegen al goed te doen 
voor auto’s. Een belangrijke uitdaging is hoe we 
een mens en machine (auto) samen kunnen laten 
werken om een auto te besturen totdat er volledig 
zelfrijdende auto’s zijn. Er zal nog een grijs gebied 
blijven bestaan waarin het onduidelijk is of de 
menselijke bestuurder of de auto iets moet doen 
en het lijkt aannemelijk dat de auto dan ook zijn 
bestuurder zal moeten kunnen begrijpen. Geeft een 
bestuurder de weg bijvoorbeeld nog wel voldoende 
aandacht?

2011: IBM’s Watson - Natuurlijke Taal
Na de zelfrijdende auto werd de volgende grote 
mijlpaal in 2011 bereikt op een gebied waar wij 
tot dan toe heer en meester waren: natuurlijke 
taal. IBM’s Watson versloeg twee van de best 
presterende deelnemers van het Amerikaanse 
televisiespelletje "Jeopardy!", Ken Jennings en Brad 
Rutter. In Jeopardy! gaat het om een quiz waarbij 
deelnemers de antwoorden krijgen en de vraag 
die erbij hoort moeten bedenken. Wat vooral erg 
indrukwekkend aan IBM’s Watson is, is dat het 
systeem zich niet beperkt tot een klein domein 
maar in staat is om vragen te formuleren op alle 
antwoorden die in de quiz voorbij kunnen komen. 
En dat kan over bijna alles gaan, ook al zijn de 
categorieën waarover de quiz gaat wel afgebakend.

De doorbraak die is bereikt met IBM’s Watson 
systeem is gebaseerd op twee belangrijke pijlers: 
het systeem was in staat om enorme hoeveelheden 
ongestructureerde data snel te doorzoeken en 
het maakte gebruik van geavanceerde 'Question-
Answering' (QA) technologie [5]. Watson was in 
staat om de kennis, opgeslagen in natuurlijke taal in 
online bronnen zoals Wikipedia en nieuwsartikelen, 
te analyseren. De DeepQA architectuur die 
ontwikkeld werd door IBM stelde Watson in staat 
te achterhalen wat voor soort antwoord er moest 

worden gegeven. Watson kon bovendien door 
middel van machine learning de kans inschatten dat 
het antwoord juist was. De prestaties van Watson 
waren zeer indrukwekkend; het is echter een 
uitdaging gebleken om de DeepQA architectuur 
ook voor andere doeleinden, zoals de zorg, in te 
zetten.

2016: AlphaGo - Leren
In maart 2016 versloeg het computerprogramma 
AlphaGo de Go kampioen Lee Sedol. Het duurde 
bijna 20 jaar na het verslaan van de wereldkampioen 
schaken voordat dat ook lukte met Go. Wat het 
moeilijk maakte, was dat de zoekruimte van Go 
vele malen groter is dan die van schaken en dat 
het moeilijker was om goede evaluatiefuncties te 
vinden voor de bordpositie in het spel. AlphaGo 
was in staat door het toepassen van verschillende 
machine learning technieken, zich te ontwikkelen 
tot een niveau waarop het beter kon presteren 
dan de beste Go spelers [6]. Het gebruikte een 
leertechniek gebaseerd op neurale netwerken met 
meerdere lagen en een grote database met Go 
posities om de evaluatie van een bordpositie te 
leren. Een tweede techniek maakte gebruik van 
'reinforcement learning' om AlphaGo sterker te 
maken door het tegen zichzelf te laten spelen. 
Het is sinds 2016 ondertussen alweer mogelijk 
gebleken dat, alleen door een programma tegen 
verschillende versies van zichzelf te laten spelen, 
een zeer sterk spelend Go programma kan worden 
ontwikkeld.

Wat is kunstmatige intelligentie en hoe 
ver zijn we?
Het is interessant om vast te stellen dat de 
doorbraken, die we hebben besproken, laten zien 
dat we al in staat zijn om veel van de cognitieve 
functies, die onze hersenen mogelijk maken, 
(gedeeltelijk) ook kunnen realiseren in een machine. 
Stanley is een mooi voorbeeld van een machine die 
geavanceerde perceptie aan boord heeft, AlphaGo 
van een programma dat kan leren, Watson van een 
machine die kan omgaan met natuurlijke taal, en 
Deep Blue illustreert dat we technieken hebben 
om moeilijke problemen op te lossen. Tegelijkertijd 
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en verplaatsen. Het basisidee is dat zo’n robot een 
menselijke huishoudhulp helemaal kan vervangen. 
Het gaat hier dus om een zeer veelzijdige robot die 
qua huishoudelijke prestaties niet onderdoet voor 
een mens.

Het is niet alleen de veelzijdigheid van zo’n 
huishoudrobot, die het moeilijk maakt om een 
dergelijke robot te maken. De vaardigheden die zo’n 
robot zou moeten hebben, zijn stuk voor stuk een 
uitdaging om te ontwikkelen. De hardware om de 
benodigde fysieke bewegingen te kunnen maken 
en de juiste waarnemingen te kunnen doen, zijn er 
nog niet. Het is daarom in de praktijk veel efficiënter 
en effectiever om machines te ontwikkelen 
waarmee die taken apart zijn te automatiseren. De 
FoldiMate [7] is bijvoorbeeld een machine die al 
voor een deel je was automatisch kan opvouwen. 
Het is een enorm veel grotere uitdaging om een 
huishoudrobot te maken die alle huishoudelijke 
taken goed en zelfstandig kan uitvoeren. Om dat 
helemaal zelfstandig te kunnen, zou zo’n robot 
bovendien zijn eigen weg moeten kunnen vinden 
door het huis, wat niet alleen veronderstelt dat de 
robot de functies van verschillende ruimtes kan 
herkennen en begrijpen, maar ook snapt wanneer 
welke taakuitvoering wenselijk is. Een dergelijk 
begrip vereist een begrip van alledaagse dingen 
waar de kunstmatige intelligentie zich tot nog 
toe flink op heeft verkeken en nog maar weinig 
vorderingen heeft gemaakt. Kort samengevat is het 
veel waarschijnlijker dat huishoudelijke taken in de 
toekomst door verschillende machines (denk aan 
een zelfreinigend toilet, online besteldiensten voor 
boodschappen, of de FoldiMate) zullen worden 
gedaan, dan door een robot die op ons lijkt.

De ontwerpruimte van sociale robots
Het maakt uit hoe een robot eruit ziet. We trekken 
conclusies over wat een robot kan op basis van 
het uiterlijk van een robot en zien ook andere 
toepassingsmogelijkheden als een robot er anders 
uitziet. We denken bijvoorbeeld, dat een robot die 
meer lijkt op een mens dan op een machine, een 
betere museumgids is. Maar we vinden omgekeerd 
dat het beter is als een beveiligingsrobot meer 

is het goed om nogmaals vast te stellen dat de 
machine-versies van deze vaardigheden in bijna 
geen enkel opzicht inzicht geven in de werking 
van de cognitieve vaardigheden van mensen. Daar 
gaat het niet om in de kunstmatige intelligentie. 
Waar het in de kunstmatige intelligentie wel om 
gaat, is om een machine te maken die zelfstandig 
in staat is de wereld om zich heen waar te nemen, 
over die wereld kan redeneren en kan beslissen 
welke volgende actie er uitgevoerd moet worden, 
en die, door het doen van die actie, de wereld 
kan veranderen. Zo'n machine noemen we in de 
kunstmatige intelligentie een robot. Een robot die 
ook nog de interactie met ons kan aangaan noemen 
we een sociale robot. Zo’n robot heeft naast de 
klassieke technieken die worden bestudeerd, zoals 
perceptie, kennisrepresentatie, plannen, leren en 
natuurlijke taal, ook sociale vaardigheden nodig, 
zoals aandacht geven aan iets of iemand en een 
geheugen om een persoonlijke geschiedenis bij te 
houden. Een robot ontwikkelen die dat allemaal 
zelfstandig kan en bovendien veelzijdig kan worden 
ingezet, is nog een heel grote uitdaging.

Waarom de huishoudrobot er nooit gaat 
komen
Het is al sinds de televisieserie The Jetsons, waarin 
robot Rosie die rol vervult, dat we dromen van 
een robot die huishoudelijke taken voor ons kan 
doen. Zo’n huishoudrobot zou de was moeten 
doen, strijken, de vaat opruimen, stofzuigen, het 
sanitair reinigen, boodschappen doen en wellicht 
ook de tuin nog wel kunnen onderhouden. Stel je 
voor: je rijdt vandaag naar IKEA, waar je een doos 
met het label `huishoudrobot’ erop kunt kopen. Je 
neemt die mee en eenmaal thuisgekomen maak je 
de doos open en pakt de robot eruit. De robot is al 
opgeladen en je hoeft hem alleen nog maar aan te 
zetten. Daarna gaat de robot automatisch aan de 
slag met opruimen en begint deze de was te doen… 
Zou dat niet fantastisch zijn? We stellen ons dan vaak 
een robot voor die sterk op ons lijkt, met armen, 
benen en een hoofd. Eén die zich door te lopen als 
een mens door het huis kan bewegen, en die met 
z’n armen en met z’n handen vergelijkbare dingen 
kan doen, zoals deuren openen, dingen oppakken 
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parallellen met het menselijke lichaam hebben 
worden ook wel humanoïde robots genoemd. Een 
beroemde en geavanceerde humanoïde robot is 
ASIMO2) van Honda [14], zie figuur 1. ASIMO is 
ontworpen om goed te kunnen functioneren in 
de leefomgeving van mensen. De robot heeft de 
grootte van een kind en is 120 cm groot. Deze 
grootte is cruciaal, bijvoorbeeld om iets van een 
normale tafel te kunnen pakken. Een kleinere robot 
lukt dat niet. De verwachtingen van een robot, die 
zo groot is als een kind, zijn ook lager dan van een 
grotere robot. Een nadeel van een robot, die maar 
120 cm groot is, is dat volwassenen omlaag moeten 
kijken, of zelfs iets moeten bukken om de robot 
goed aan te kunnen kijken en zo’n robot vooral 
als een hulpje zien [15]. Een veel grotere robot kan 
echter weer als onveilig of bedreigend worden 
ervaren [13].

Er is trouwens maar een minimale gelijkenis nodig 
met mensen, om voor een humanoïde robot 
door te gaan. Een sociale robot zal wel bijna altijd 
een onderdeel hebben dat op een hoofd lijkt, 
of een scherm waarop een hoofd ('avatar') wordt 
geprojecteerd. Een robothoofd is belangrijk voor 
sociale interactie met mensen omdat een hoofd 
een natuurlijk punt is, waar je je op (kan) richt(en) 
tijdens de interactie. Het is verder belangrijk dat 
er ogen op het robothoofd zitten; de mate waarin 
die echt lijken en het hebben van een neus, mond, 
en oogleden vergroten bovendien het toeschrijven 
van menselijke eigenschappen aan een robot [16].

Last but not least is het belangrijk dat een robot er 
leuk uitziet. We hebben het in de sociale robotica 
vaak over de 'aaibaarheidsfactor' van een robot. 
Hoe leuker een robot eruit ziet, hoe leuker mensen 
het vinden om iets met de robot te doen. Het is 
bovendien ook belangrijk dat een robot er niet te 
menselijk uitziet. Bij een te sterke gelijkenis vallen 
ons toch vaak kleine details op die niet kloppen, 
die ons een oncomfortabel gevoel geven; dit wordt 
ook wel de "Uncanny Valley" genoemd  [17]. Bij 

2) ASIMO staat voor “Advanced Step in Innovative 
Mobility” [13].

op een machine lijkt [8]. En net zoals we anders 
reageren op mensen dan op bijvoorbeeld 
huisdieren, reageren we ook anders op een robot 
die meer op een mens lijkt, dan op een robot die op 
een hond lijkt [9]. Er zijn veel bekende voorbeelden 
van sociale robots die op dieren lijken. De meest 
bekende is wellicht de 'Paro' robot [10] die op een 
zeehond lijkt en in de zorg wordt ingezet maar 
ook Sony’s robothond 'aibo' [11] is zeer bekend. De 
toepassingen van sociale robots die op dieren lijken 
worden vooral met entertainment, speelgoed en 
gezelschap geassocieerd [12].

Sociale robots hebben vaak een meer of minder 
menselijk uiterlijk. Robots die uiterlijk duidelijke 

Figuur 1: ASIMO.
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Figuur 2: Pepper robot.

commercieel beschikbare robots zijn de mecha-
nische onderdelen (kabels, camera's, microfoons, 
motoren, etc.) weggewerkt en onzichtbaar gemaakt 
door gebruik van plastic onderdelen. Als je goed 
kijkt, kun je bij deze robots vaak nog wel de schar-
nieren zien waarmee onderdelen kunnen bewegen, 
maar ze vallen bijna niet meer op. Een mooi voor-
beeld hiervan is Pepper, zie figuur 2.

Het uiterlijk van een sociale robot is erg belangrijk, 
maar een robot is alleen maar sociaal als de 
interactie die je er mee kunt hebben, klopt. 
Allereerst heeft onderzoek aangetoond dat een 
robot levendig ('lifelike') moet zijn [8]. Met andere 
woorden, een sociale robot moet een beetje in 
beweging blijven door neutrale bewegingen te 
maken, ook als er geen interactie aan de gang is. 
Tijdens interactie met een mens zijn niet-verbale 
gedragingen, die de interactie ondersteunen, 
van belang. Een robot moet bijvoorbeeld in een 
richting kunnen wijzen om aan te geven wat de 
robot met links of rechts bedoeld. Het is bovendien 
erg belangrijk dat een robot ook emoties kan 
uitdrukken. Emoties zijn de basis en smeerolie voor 
menselijke interactie. Als emoties afwezig zijn, dan 

klopt de interactie voor ons niet. Interactie met 
een robot wordt verder meestal ondersteund op 
meerdere manieren (modaliteiten): je kunt tegen en 
met een robot praten, een sociale robot reageert 
als je hem aanraakt, en vaak is het mogelijk om 
via een touchscreen interface informatie met de 
robot uit te wisselen. Een robot kan bovendien op 
nieuwe creatieve manieren informatie overbrengen. 
De GRACE robot had bijvoorbeeld speciale ogen 
waarmee hij iconen, zoals een vraagtekentje kon 
laten zien om aan te geven, dat hij iets niet begreep 
[18]. Veel sociale robots zijn mobiel en kunnen zich 
verplaatsen door te rijden of te lopen. Een praktisch 
probleem op dit moment is nog dat de meeste 
sociale robots zich niet kunnen verplaatsen met 
een voor ons normale wandelsnelheid, wat het 
onnatuurlijk maakt om zo’n robot te volgen [13].

Wat is de relatie tussen hoe een robot eruit ziet en 
wat hij kan? De robot MUU (zie figuur 3) is gemaakt 
om te communiceren [19]. Maar zou het uiterlijk 
van zo’n robot niet eigenlijk een mond moeten 
suggereren? De discussie over hoe een sociale robot 
eruit zou moeten zien en hoe sterk zo’n robot op 
een mens moet lijken, zal nog wel even doorgaan.

Bij toepassingen van dit soort robots kun je 
denken aan de retail, de gezondheidszorg, het 
onderwijs, thuiszorg, en dienstverlening in allerlei 
publieke situaties. Sommige robots zijn speciaal 
ontworpen voor een taak in een specifieke context. 

Figuur 3: MUU robot.
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aflezen aan de vorm van een sociale robot wat zijn 
functie is, is het een uitdaging om transparant te 
maken wat de functie van een sociale robot in een 
bepaalde context is [22].

We staan voor een grote uitdaging nu we op weg 
zijn naar een samenleving waar robots een grotere 
rol zullen gaan spelen. Hoe zal die samenleving 
er precies uit gaan zien? Welke impact gaat dat 
hebben op onze banen of op onze relaties? We staan 
nog maar aan het begin van het beantwoorden van 
deze vragen. We begrijpen nog maar nauwelijks wat 
de impact van sociale media is op hoe we onze tijd 
invullen, op onze relaties met anderen, op onderwijs, 
en op onze banen. De manier waarop we met elkaar 
omgaan en hoe we ons uiten naar elkaar, lijkt door 
de recente sociale technologie fundamenteel te zijn 
veranderd. Ook de grote hoeveelheden data die 
online staan over onszelf, waarover partijen zoals 
Google, Facebook, Linkedin, maar bijvoorbeeld 
ook de overheid, beschikken, roepen veel vragen 
op. We hebben als samenleving nog geen goede 
antwoorden op soms heel basale vragen, zoals 
wie de eigenaar is van data en wat iemand er mee 
mag doen. Het is daarom verstandig om nu al 
meer energie te steken in het nadenken over de 
effecten van het introduceren van sociale robots 
in onze samenleving. Er wordt al veel onderzoek 
gedaan, maar onze kennis over de impact die deze 
technologie zal hebben op onze samenleving is nog 
beperkt en onvolledig.

De meeste sociale robots zien er uit als robots. 
Het is verstandig om robots er niet overdreven 
menselijk uit te proberen te laten zien, zoals dat 
vaak in de film gebeurt. Het onderscheid tussen een 
robot en onszelf zou daardoor kunnen vervagen. 
Omdat robots machines zijn en mensen biologische 
wezens, is het belangrijk dat onderscheid zichtbaar 
te laten. Zelfs als robots er nog duidelijk als robots 
uitzien (ze zijn van plastic, je kunt de motoren horen), 
hebben we al moeite om bepaalde verschillen 
goed in het oog te houden, als een robot een 
menselijke vorm met bijvoorbeeld een hoofd heeft. 
Zoals we eerder al hebben gezien, faciliteert dat de 
interactie met mensen. Wij vinden het leuker en 

LG Electronics, Inc. heeft een robot gemaakt voor 
vliegvelden. Deze robot is uitgerust met een groot 
scherm zodat er veel informatie over vluchten op 
kan worden getoond. Relay is een robot van Savioke 
[20], die bijvoorbeeld kan worden ingezet in hotels 
voor room service. Figuur 4 toont de K5 robot van 
Knightscope [21], een beveiligingsrobot die onze 
discussie hierboven mooi illustreert.

Uitdagingen voor een Robotsamenleving
Sociale robots bieden een alternatief voor de ons 
welbekende scherm interfaces [13]. Er wordt ook 
wel gesproken over sociale robots als antropomorfe 
interfaces. Maar in feite zijn sociale robots een 
nieuw sociaal medium waar mensen mee kunnen 
communiceren. Sociale robots die op mensen lijken 
omdat ze bijvoorbeeld een hoofd en armen hebben, 
bieden een rijkere interface voor het uitdrukken 
van emoties en van niet-verbale interactie, die de 
verbale communicatie ondersteunt. Omdat robots 
niet alles kunnen en mensen niet meteen kunnen 

Figuur 4: Knightscope K5.
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die in een winkelcentrum in een vijver reed. Er werd 
zelfs gesproken over een robot die 'zelfmoord' had 
gepleegd. Dit soort beelden oproepen doet het 
wellicht goed in de krant, maar leidt tot een zeer 
vertekend beeld van wat robots echt zijn4).

Robots zullen onze samenleving veranderen en 
onze welvaart vergroten. En ook al weten we nog 
niet precies hoe, maar dát deze ontwikkeling 
impact op onze banen zal hebben, is wel duidelijk. 
Er zullen veel banen die door mensen worden 
gedaan, door machines kunnen worden overgeno-
men. Dit is een gegeven dat inherent aan nieuwe 
technologische ontwikkelingen is. De introductie 
van de stoommachine had een dergelijk effect, 
maar met de ontwikkelingen in de kunstmatige 
intelligentie zal het nu bijvoorbeeld ook om meer 
administratieve banen gaan. Ook hier is het nog 
moeilijk te voorspellen hoe de arbeidsmarkt precies 
zal gaan veranderen. Het is bijvoorbeeld nog niet 
duidelijk of het werk vooral zal verschuiven en er 
(meer dan) voldoende banen beschikbaar blijven, 
of dat er ook een verdringingseffect zal plaatsvin-
den. Gegeven de grote behoefte aan arbeid in de 
zorg en in andere sectoren acht ik de kans op een 
tekort aan werk de komende 50 jaar, klein. Maar 
het is wel duidelijk dat de verschuivingen die nu 
plaatsvinden, sneller plaatsvinden dan vroeger. 
We hebben 70  jaar de tijd gehad om langzaam te 
wennen aan de auto, die steeds veiliger en geavan-
ceerder is geworden, we hebben 50 jaar gedaan 
over het introduceren van de telefoon, maar nog 
maar 7  jaar over het introduceren van de mobiele 
versie ervan. Deze snelheid stelt nieuwe eisen aan 
onze samenleving, vooral als het gaat over onder-
wijs. Het is belangrijk om onze kinderen al van 
jongs af aan vertrouwd te maken met de technolo-
gische ontwikkelingen en ze te laten onderzoeken 
en ontdekken wat de mogelijkheden en beperkin-
gen van de meest geavanceerde technologie van 
het moment is. Sociale robots kunnen daarbij als 
leermiddel worden ingezet5). Dat vereist een groot 

4) Zie https://www.telegraaf.nl/nieuws/266818/
robot-verdrinkt-terwijl-iedereen-toekijkt.

5) Zie bijvoorbeeld www.robotsindeklas.nl.

meer natuurlijk om tegen zo’n robot te praten. Door 
middel van camera's en microfoons in het hoofd 
van een sociale robot kan een robot bovendien 
reageren op of we blij zijn of niet en op wat we 
zeggen. Het blijft echter belangrijk ons tegelijkertijd 
te realiseren dat deze robots niet echt in staat zijn 
om mensen te vervangen. Robots hebben zelf geen 
emoties, hebben geen persoonlijke beleving die 
je samen kunt delen, en zijn niet in staat sociale 
interactie te begrijpen zoals wij elkaar begrijpen. 
Het is daarom van belang om goed na te denken 
over hoe we sociale robots inzetten, voor welke 
taken, voor welke doelgroep, en in welke context. 
En hoe zorgen we ervoor dat wij ons comfortabel 
zullen blijven voelen bij de inzet van een robot en 
dat wij begrijpen hoe de robot werkt? Een sociale 
robot kan worden ingezet bijvoorbeeld om te 
helpen in het onderwijs en de zorg voor patiënten. 
Maar op het moment dat een robot tekort schiet op 
het sociaal-emotionele vlak, zullen we ons moeten 
blijven beseffen dat er mensen in de buurt nodig 
zijn. Een sociale robot kan allerlei taken invullen en 
aanvullen maar kan mensen niet vervangen.

Het is daarom ook onverstandig robots een status 
te geven die ze niet waar kunnen maken. Het kan 
mediawijs gezien wellicht een goed idee lijken 
om een robot het burgerschap of een paspoort te 
geven. Maar door zoiets te doen wordt het onder-
scheid met mensen te weinig serieus genomen 
en de suggestie gewekt dat robots vergelijkbare 
rechten zouden hebben als mensen. Het maakt de 
acceptatie van sociale robots in onze samenleving 
moeilijker, omdat het meer vragen oproept over 
mensenrechten en onrust creëert, zoals bleek toen 
in 2017 Hanson’s robot Sophia het burgerschap 
kreeg in Saudi Arabië.3) Hier ligt een taak voor 
de overheid om te bepalen hoe we met robots 
omgaan in onze samenleving. Maar er is een ook 
taak voor de media. In de media worden vaak 
beelden opgeroepen die niet realistisch zijn. Een 
recent voorbeeld hiervan is hoe in de media bericht 
werd gedaan van de beveiligingsrobot K5 in de VS 

3) Zie bijvoorbeeld: https://qz.com/1205017/
saudi-arabias-robot-citizen-is-eroding-human-
rights/.
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aanpassingsvermogen van ons onderwijs. Om dit 
te realiseren zal het van belang zijn dat zowel de 
overheid als marktpartijen voortdurend de onder-
steuning bieden voor het onderwijs, die nodig is 
om in een sterk technologische en innoverende 
samenleving relevante kennis en vaardigheden te 
kunnen aanbieden. 

Sociale robots hebben onze samenleving veel te 
bieden. Robots kunnen sommige taken effectiever 
of efficiënter uitvoeren, of zelfs uitvoeren op een 
manier waar wij ons prettiger bij voelen. Het blijft 
wel van belang dat wij het gevoel hebben dat we 
voldoende controle houden over de technologie. 
We zijn er zelf bij als ontwerpers van deze nieuwe 
technologie, en we zullen met elkaar in gesprek 
moeten blijven om samen te bepalen hoe we 
technologie het beste inzetten in onze samenleving. 
We hoeven om dezelfde reden niet bang te zijn voor 
machines die zelf gaan bepalen wat ze 'willen', 
omdat nieuwe technologie en machines er alleen 
maar komen dankzij ons. Het is aan ons om te 
bepalen hoe wij sociale robots op een zinvolle en 
betekenisvolle manier willen gaan inzetten in onze 
samenleving.
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Vijfentwintig jaar geleden zou een artikel 
met deze titel enkel in een middelmatig 
science-fictiontijdschrift gepubliceerd 

kunnen worden. We kenden toen negen planeten, 
die alle netjes om onze eigen zon hun rondjes 
draaien. Slechts op één daarvan is er leven. Voorbij 
Pluto (die destijds nog beschouwd werd als een 
heuse planeet) en de rest van het gruis in de 
buitenregionen van ons zonnestelsel, keken we 
enkel naar sterren en sterrenstelsels in allerlei 
soorten en maten. Na de ontdekking van de planeet 
rondom de ster 51 Pegasi in 1995, echter, is er een 
totale revolutie in de sterrenkunde losgebarsten. 
Ineens werden er allemaal instrumenten, telescopen 
en zelfs satellieten gebouwd om meer van dit soort 
exoplaneten te zoeken. 

Planetendierentuin
Deze wetenschappelijke ‘gold rush’ is erg productief. 
Met steeds betere apparatuur en enig geduld bleek 
rond vrijwel elke ster wel minstens één planeet 
te vinden! Het heelal bleek al gauw fantasierijker 
dan science-fictionauteurs. Er werden namelijk vele 
gasreuzen ontdekt die zwaarder zijn dan Jupiter, 
maar in banen krapper dan onze binnenplaneet 
Mercurius. Er bestaan ook sterren met zo veel 
als zeven rotsachtige planeten op een rijtje 
(door onze zuiderburen het TRAPPIST1-systeem 
genoemd). Er draaien planeten rondom ‘dode’ 
sterren (neutronensterren en pulsars) die blijkbaar 
de gewelddadige ontploffing van de ster aan het 
eind van zijn leven overleefd hebben. Er draaien 
planeten rondom dubbelsterren (nou vooruit, 
die hadden we ook in Star Wars, maar dat zulke 
planeten een stabiele baan kunnen hebben was 
totaal onverwacht). Zelfs al onze buurster, Proxima 
Centauri, blijkt na wekenlange waarnemingen een 
planeet te herbergen waar misschien wel leven 
mogelijk is.  We hebben al deze planeten alleen nog 
nooit direct gezien.

Verreweg de meeste exoplaneten zijn op een 
indirecte manier gevonden door heel nauwkeurig 

Dr. ir. F. (Frans) Snik
Sterrewacht
Universiteit Leiden

http://www.strw.leidenuniv.nl/~snik

1.4  Exoplaneten in zicht

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 6 november 2017.

 – 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.

Samenvatting van de lezing:
Pas tijdens de laatste twee decennia zijn we erach-
ter gekomen dat om vrijwel iedere ster minstens 
één planeet draait. Maar verreweg de meeste van 
deze exoplaneten hebben we slechts indirect 
gedetecteerd en zijn dus nog niet echt gezien. Er 
worden nu geavanceerde optische technieken 
ontwikkeld, waarmee we de felle halo van ster-
licht kunnen uitschakelen en exoplaneten die een 
miljard keer lichtzwakker zijn dan de ster, direct in 
beeld kunnen brengen.
Met de European Extremely Large Telescope, de 
reuzentelescoop die nu in aanbouw is in Chili, zul-
len we voor het eerst aardachtige planeten rond 
nabije sterren werkelijk in het vizier krijgen. En 
door hun licht nauwkeurig te ontrafelen zullen we 
vervolgens op zoek gaan naar tekenen van buiten-
aards leven! Onze technologie die dit in de nabije 
toekomst mogelijk zal maken, leidt nu al tot spin-
off toepassingen op aarde, bijvoorbeeld voor het 
meten van luchtvervuiling en zelfs in de vorm van 
kunstprojecten.
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het licht van hun ster op te meten. De aanwezigheid 
van zo’n planeet kan zich op twee verschillende 
manieren verraden. De eerste meetmethode maakt 
gebruik van het Dopplereffect; welbekend van het 
geluid van de brandweerauto, maar evenzeer van 
toepassing op sterlicht. Elke planeet trekt met zijn 
zwaartekracht namelijk net zo hard aan de ster als 
dat de ster aan de planeet trekt om deze in zijn baan 
te houden. Dat betekent dat de planeet gedurende 
zijn baan rondom zijn ster diezelfde ster een klein 
beetje op en neer wiebelt. Dat gewiebel maakt 
de ster afwisselend een heel klein beetje roder en 
blauwer, en dat kunnen we met zeer gevoelige 
apparatuur op aarde meten. De Zwitsers maken 
nu, naast precisie-uurwerken, spectrografen die 
sterren zien bewegen met een snelheid zo laag 
als 10 centimeter per seconde. Ik daag je uit om zo 
langzaam te lopen!

De tweede meetmethode is gevoelig voor 
planeten die toevallig precies tussen hun ster en 
ons in bewegen en zo een klein beetje sterlicht 
wegnemen. Door de hoeveelheid licht van vele 
sterren elke nacht te meten, zien we af en toe de 
schaduwen van hun planeten voorbijschieten. De 
Kepler-ruimtetelescoop is zodanig gevoelig dat hij 
aardachtige planeten die slechts een tienduizendste 
van de ster afdekken kan ontdekken. Bovendien zal 
een klein deel van het sterlicht door een dunne 
band dampkring sijpelen, en gassen in de atmosfeer 
kunnen daarbij een duidelijke vingerafdruk in het 
sterspectrum achterlaten. Op deze manier kunnen 
we dus zelfs al metingen doen aan de weersystemen 
(wolken! stormen!) van sommige exoplaneten.

De leefbare zone
Dankzij deze twee detectiemethodes staat de teller 
halverwege 2017 op meer dan 3600 exoplaneten 
die met zekerheid ontdekt zijn, en er komen vrijwel 
dagelijks nieuwe bevestigingen bij. De statistiek is 
nu al zodanig dat we met zekerheid kunnen zeggen 
dat in ieder geval de sterren in onze kosmische 
achtertuin gemiddeld gesproken minstens één 
planeet hebben. We mogen dan toch wel aannemen 
dat er meer planeten ronddraaien in ons heelal dan 
dat er sterren zijn. Sterker nog, voor zonachtige 

sterren is er een kans van ongeveer 1 op 5 dat er een 
rotsachtige planeet (dus niet een gasreus) omheen 
draait op de juiste afstand, waardoor water er in 
vloeibare vorm voor kan komen.

Dan rijst hier de onvermijdelijke vraag over 
buitenaards leven. Hoewel de discussie over wat 
leven precies is en hoe het op aarde ontstaan is 
voortraast als nooit tevoren, zijn biologen het er 
wel redelijk over eens dat vloeibaar water een 
van de weinige noodzakelijke ingrediënten is voor 
leven. Het moet namelijk dienen als oplosmiddel 
voor de complexe moleculen (zoals suikers en 
aminozuren) die biologische processen mogelijk 
maken. Deze moleculen bestaan op hun beurt weer 
uit atomen die eigenlijk overal wel in groten getale 
aanwezig zijn, omdat ze zijn gemaakt in de Oerknal 
(waterstof) of in sterren (koolstof, stikstof, zuurstof, 
fosfor en zwavel). De andere ingrediënten zijn 
energie (geleverd door een ster, of door de warmte 
van de planeet zelf) en een stabiele omgeving voor 
het primitieve leven om zich door te ontwikkelen. 

Van al deze ingrediënten is vloeibaar water 
misschien wel het zeldzaamst, aangezien het 
maar binnen een klein temperatuurbereik kan 
voorkomen. Onze zoektocht naar exoplaneten met 
eventueel leven richt zich dus op planeten op de 
juiste afstand van hun ster zodat water (als het er 
al is) er vloeibaar kan zijn. Voor ons zonnestelsel 
strekt de zogenaamde leefbare zone zich uit van 
Venus tot en met Mars. Maar op Venus is het veel 
te warm geworden door een uit de hand gelopen 
broeikaseffect wegens CO2 uit vulkanen. De aarde 
zou normaal gesproken aan de koude kant zijn, 
maar hier heeft het natuurlijke broeikaseffect juist 
voor een aangename temperatuur gezorgd (al loopt 
het door de mens veroorzaakte extra broeikaseffect 
nu ook behoorlijk uit de hand). Mars is op zijn best 
nog een twijfelgevalletje qua leefbaarheid: in het 
algemeen is het er te koud en droog, maar het is nu 
aangetoond dat er af en toe wat waterijs smelt en 
dat er zeker in het verleden water heeft gestroomd. 

Bij andere sterren kan de leefbare zone op een 
andere afstand liggen, al naar gelang de lichtkracht 
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van de ster. Proxima Centauri is bijvoorbeeld een 
rood dwergsterretje, dat ondanks zijn nabijheid niet 
eens met het blote oog waargenomen kan worden. 
De leefbare zone eromheen is daarom dus vlak bij 
de ster, zo’n twintig keer dichterbij dan de afstand 
tussen aarde en zon. Het toeval wil nu dat Proxima 
Centauri b, de planeet die recentelijk gevonden is, 
zijn rondjes precies op die afstand ronddraait. Een 
jaar duurt daar maar iets langer dan elf dagen.

Groot, groter, grootst
De uitdaging waar we nu voor staan is om al 
deze exoplaneten ook daadwerkelijk te gaan zien. 
Vervolgens moeten we hun licht analyseren om hun 
atmosferen en eventuele oppervlakken in detail 
te kunnen karakteriseren. Dit is voorwaar geen 
makkelijke taak. Allereerst is het niet makkelijk 
omdat vanuit ons gezien een planeet ontzettend 
dicht bij de ster staat en we dus een grote telescoop 
nodig hebben om deze twee puntjes licht überhaupt 
van elkaar te kunnen onderscheiden. Gelukkig 
staan er her en der over de hele wereld nu erg grote 
telescopen. Het vlaggenschip van de Europese 

sterrenkunde heet weinig fantasievol de ‘Very 
Large Telescope’, die bestaat uit vier afzonderlijke 
telescopen in Chili met een spiegeldiameter van 
elk acht meter. Als je zo’n Very Large Telescope op 
je dak zou bouwen, zou je daarmee klok kunnen 
kijken op de Big Ben in Londen (aannemende dat 
je ergens in Nederland woont). Echter, met zo’n 
beeldscherpte kunnen we nog niet in de leefbare 
zones van de meeste nabije sterren kijken! Daarom 
bouwen we nu op de bergtop even verderop in Chili 
de ‘Extremely Large Telescope’, zie figuur 1, die een 
hoofdspiegel met een diameter van 39 meter krijgt.
 
Maar dan zijn we er nog lang niet. Als we ons 
eigen zonnestelsel vanaf een grote afstand zouden 
bekijken, dan is de grootste planeet (Jupiter) in 
zichtbaar licht een miljard keer minder fel dan 
de zon. Voor de aarde gaat het om een factor 
10 miljard! Omdat telescopen niet oneindig groot 
zijn en nooit perfecte optica hebben, hangt er 
altijd een halo van licht rondom de afbeelding van 
iedere ster. De meeste exoplaneten worden dus 
totaal overstraald door sterlicht. Als we deze halo 

Figuur 1: Extremely Large Telescope. Bron: ESO/L. Calçada. 
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van sterlicht vergelijken met het hoogteprofiel van 
Mount Everest, dan is Jupiter zo groot als een rood 
bloedlichaampje, en is de aarde een bacterie ergens 
op de flanken van de berg.

Om exoplaneten direct in beeld te krijgen moeten 
we dus dwars door deze halo heen prikken, maar 
de optische technologie hiervoor moeten we nog 
uitvinden. Dit doen wij nu in onze onderzoeksgroep 
in Leiden. Door gebruik te maken van vloeibare 
kristallen die eigenlijk ontwikkeld zijn voor 
toepassing in beeldschermen, kunnen we het 
sterlicht zodanig naar onze hand zetten dat in 
de halo een donker gat ontstaat waarin we veel 
makkelijker naar exoplaneten kunnen kijken. Om 
de vergelijking door te trekken: we kunnen Mount 
Everest grotendeels plat-bulldozeren.

Ontdekkingsreizen
Wij passen onze vloeibaar-kristaltechnologie nu 
toe op telescopen verspreid over de hele wereld: 
Chili, Hawaii, de Canarische Eilanden, Arizona 
(VS). In 2018 gaan we er bijna de ruimte mee in 
op een Canadese stratosferische ballon. Met dit 
wereldwijde arsenaal zijn we nu onderzoek aan 
het doen naar Jupiter-achtige exoplaneten. Zodra 
de Extremely Large Telescope er klaar voor is, 
krijgen we ook aardachtige planeten zoals Proxima 
Centauri b in ons vizier. Al dit onderzoek vindt plaats 
in buitengewoon amicale internationale (Europese 
en zelfs mondiale) samenwerkingen. Wij zijn ons 
zeer bewust van het feit dat we deze ontdekkingen 
namens de gehele mensheid doen.

Nu uit de statistiek duidelijk is dat we alleen maar 
goed genoeg moeten leren kijken om een leefbare 
planeet te zien en we de techniek razendsnel in 
gereedheid brengen, hebben we alleen nog maar 
een beetje geluk nodig dat er op nabije exoplaneten 
ook daadwerkelijk leven ontstaan is. We weten nu 
dat er op aarde eigenlijk zodra de omstandigheden 
ernaar waren leven is ontstaan. Dit primitieve leven 
heeft ook relatief snel een duidelijke invloed gehad 
op onze atmosfeer. Allerlei soorten blauwalgen 
zijn namelijk CO2 in zuurstof om gaan zetten, 
hetgeen de deur opende voor de ontwikkeling van 
complexere levensvormen die die zuurstof weer 
konden gebruiken bij hun energiehuishouding. Wij 
richten ons vooralsnog niet op complex buitenaards 
leven en we zouden al buitengewoon tevreden zijn 
met een detectie van zuurstof in een atmosfeer 
van een exoplaneet. Het is in veel gevallen zeker 
dat een atmosfeer alleen met al die zuurstof in 
onbalans gebracht kan worden door biologische 
processen. Als we het leven op aarde zouden 
uitroeien, zou namelijk binnen enkele duizenden 
jaren alle zuurstof uit de lucht zijn weggeroest op 
gesteentes. Daarom ontwikkelen we nu optische 
meettechnieken om specifiek de aanwezigheid 
van zuurstof en andere gassen die eigenlijk niet 
‘thuishoren’ in een planeetatmosfeer te testen en 
om hun signaal te onderscheiden van dat van onze 
eigen atmosfeer vol zuurstof.

Figuur 2: Een ster met een gat in de halo [1]. Bron: 
Leiden University, University of Arizona.
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Ik ben ervan overtuigd dat wij het gaan meemaken 
dat we buitenaards leven gaan vinden. Een ‘tweede 
aarde’ gaan we sowieso binnen afzienbare tijd in 
beeld krijgen. We zullen het echter met het licht van 
deze tweede aarde moeten doen, want we kunnen 
er niet naartoe. Zelfs naar Proxima Centauri is het 
duizenden jaren vliegen met de snelste raket die 
we nu hebben. Vooralsnog zal de mensheid het dus 
nog met onze eerste en enige aarde moeten doen. 
Om bij te dragen aan de leefbaarheid op aarde 
passen wij onze sterrenkundige technologie ook 
toe om essentiële metingen te doen aan onze eigen 
atmosfeer, bijvoorbeeld om de invloed van fijnstof 
op onze gezondheid en op ons klimaat te meten. 
Hopelijk zal een ontdekking van buitenaards leven 
ons leren om het leven op aarde juist iets meer te 
gaan waarderen.
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Het artikel is aan de hand van de lezing geschreven 
door Simone J.C.F.M. Moorlag en Mihai G. Netea.

Inleiding
Griep, malaria en pokken: sinds mensenheuge-
nis wordt ons lichaam aangevallen door allerlei 
soorten ziekteverwekkers. In het ergste geval 
kunnen deze indringers, ook wel pathogenen 
genoemd, een dodelijke infectie veroorzaken. 
Berucht zijn de verschillende uitbraken van de 
pest in de Middeleeuwen, waarbij maar liefst één 
derde van alle Europeanen overleed. Helaas zijn 
wijdverspreide infecties geen uitzondering. Begin 
vorige eeuw werd de wereld getroffen door de 
Spaanse griep. Binnen korte tijd kwamen ongeveer 
50 miljoen mensen om het leven. Middelen om deze 
uitbraken tegen te gaan waren er in die tijd niet. 
Dankzij de ontwikkeling van antibiotica en vaccins 
zijn veel infectieziekten tegenwoordig veel beter te 
bestrijden. Maar we zijn er nog niet. Elk jaar worden 
nog miljoenen mensen getroffen door een dode-
lijke infectie. Zo zijn momenteel 40 miljoen mensen 
geïnfecteerd met het Humaan Immunodeficiëntie 
Virus (HIV), wat wereldwijd tot hoge mortaliteit 
leidt. Om zowel de preventie als de behandeling 
van infectieziekten sterk te verbeteren, is het van 
groot belang om te begrijpen hoe ons lichaam zich 
verdedigt tegen infecties.

Witte bloedcellen: soldaten van de afweer
Zodra bacteriën en virussen ons lichaam binnen-
dringen, komt er een leger aan soldaten in actie: de 
witte bloedcellen. In ons bloed vinden we verschil-
lende soorten witte bloedcellen en elke cel heeft 
zijn eigen specifieke taak (figuur 1). Tijdens een 
infectie migreren als eerst de fagocyten (Grieks 
voor ‘opeters’) naar het geïnfecteerde weefsel. 
De twee belangrijkste soorten fagocyten zijn de 
neutrofielen en de monocyten. Eenmaal aange-
komen in het weefsel veranderen monocyten in 
macrofagen. Fagocyten hebben een bijzondere 
eigenschap. Zodra deze cellen namelijk een bac-
terie opmerken, dan omsluiten ze de indringer en 
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1.5  Vaccins: trainen van de afweer

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

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

Samenvatting van de lezing:
Er worden in de geneeskunde twee typen afweer 
onderscheiden: de aangeboren afweer die in aller-
lei cellen snel tot uiting kan komen en de verworven 
afweer die gebaseerd is op specifieke activatie van 
lymfocyten. Er is veel nieuwe kennis op het gebied 
van de aangeboren afweer. Recentelijk is door de 
onderzoeksgroep van de spreker aangetoond dat 
een bepaalde populatie van witte bloedlichaam-
pjes, monocyten, na contact met moleculen uit de 
celwand van micro-organismen snel uitrijpt tot een 
type afweercellen met een sterk veranderd vermo-
gen om lichaamsvreemde cellen te bestrijden. Dit 
laatste weerspiegelt het immuun geheugen dat 
eerder bekend was uit de verworven afweer na de 
activatie van lymfocyten en bij vaccins.
Tijdens de lezing werd recent onderzoek bespro-
ken dat is gericht op het in kaart brengen van de 
moleculaire mechanismen van deze geactiveerde 
monocyten en macrofagen. Het doel is om hiermee 
de efficiëntie van vaccins te verbeteren.
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eten hem vervolgens op (figuur 2). Het opsporen, 
opeten en vernietigen van bacteriën doen deze cel-
len 24 uur per dag. Hoe herkennen deze cellen een 
bacterie? Aan de buitenkant van de cellen bevinden 
zich verschillende antennes, ook wel receptoren 
genoemd. Deze receptoren herkennen de bacterie 
en de cel zorgt er vervolgens voor dat de bacterie 
wordt opgenomen en doodgemaakt.

Slechts een klein deel van de infecties kan niet 
door neutrofielen en macrofagen worden opge-
ruimd. In deze gevallen komen de lymfocyten, 
een ander type witte bloedcel, in actie. Hiervoor 
hebben de lymfocyten de hulp nodig van andere 
witte bloedcellen, waaronder macrofagen. Wanneer 
een macrofaag een bacterie heeft opgenomen, 
presenteert de macrofaag een fragment van de 
bacterie aan de buitenkant van zijn cel zodat 

één specifieke lymfocyt wordt geactiveerd. Een 
geactiveerde lymfocyt gaat zich vervolgens ver-
menigvuldigen (figuur  3). Hierdoor ontstaan er 
miljoenen lymfocyten die specifiek gericht zijn 
tegen de ziekteverwekker. Sommige lymfocyten 
zijn in staat de cellen waarin een indringer zit 
gelijk te doden, dit zijn de T-lymfocyten. Naast 
de T-lymfocyten bestaan er B-lymfocyten. Deze 
afweercellen produceren antistoffen om een patho-
geen te neutraliseren en te elimineren. Bacteriën 
met antistoffen op hun oppervlak kunnen minder 
goed cellen infecteren en worden sneller herkend 
en opgeruimd door macrofagen.

Zodra de infectie is opgeruimd zijn de grote hoe-
veelheden lymfocyten die gemaakt zijn, niet meer 
nodig. De grote meerderheid van lymfocyten gaat 
daarom dood. Echter, sommige B- en T-lymfocyten 
blijven bestaan. Dit zijn de B-geheugencellen en 
T-geheugencellen. Deze cellen hebben de taak om 
de ziekteverwekker in hun geheugen op te slaan. 
Waarom zijn deze cellen zo belangrijk? Wanneer de 
ziekteverwekker opnieuw binnendringt, dan zorgen 
deze cellen ervoor dat de afweerrespons veel effi-
ciënter en krachtiger verloopt dan de eerste keer. 
Tijdens het doormaken van de eerste infectie duurt 
het 1 à 2 weken voordat de juiste lymfocyten zich 
hebben vermenigvuldigd en het afweersysteem 
op volle sterkte is. Dankzij geheugenlymfocyten 
wordt de indringer bij een tweede infectie sneller 
herkend en onschadelijk gemaakt. Daarom krijgen 
we de waterpokken ook maar één keer: we kunnen 
nog wel geïnfecteerd worden, maar dankzij de aan-
wezigheid van geheugencellen merken we meestal 
niet eens dat we een infectie hebben opgelopen. 

Figuur 1: Overzicht van verschillende typen witte 
bloedcellen.

Figuur 2: Fagocyten omsluiten ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen, die vervolgens door de cel 
worden vernietigd.
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De infectie wordt snel en efficiënt opgeruimd. Op 
deze eigenschap van lymfocyten zijn vaccinaties 
gebaseerd. Vaccinaties bevatten namelijk een ver-
zwakte of dode ziekteverwekker, zodat er B- en 
T-geheugencellen worden gevormd. Wanneer je de 
ziekteverwekker later tegenkomt, wordt de infectie 
dankzij de eerder gevormde geheugencellen snel 
opgeruimd en ziekte voorkomen.

Aangeboren en verworven immuniteit
Op basis van de eigenschappen van de witte 
bloedcellen is het afweersysteem in twee grote 
onderdelen verdeeld: de aangeboren immuniteit 
en de adaptieve of verworven immuniteit. De aan-
geboren immuniteit is weinig specifiek, werkt snel, 
en wordt met name uitgevoerd door macrofagen en 
neutrofielen. De verworven afweer werkt specifiek 
tegen bepaalde indringers, reageert veel langzamer 
bij een eerste infectie en wordt gevormd door de 
B- en T-lymfocyten. Deze lymfocyten kunnen een 
immunologisch geheugen opbouwen, een eigen-
schap waar ook vaccins handig gebruik van maken.

Tot voor kort werd gedacht dat cellen van het 
aangeboren immuunsysteem niet over een geheu-
gen beschikken, deze eigenschap zou exclusief zijn 
voor de lymfocyten van de verworven immuniteit. 
Wij hebben de afgelopen jaren ontdekt dat dit 
niet klopt. Cellen van de aangeboren immuniteit 
hebben wel degelijk de capaciteit om zich eerdere 
infecties te herinneren.

Het geheugen van het aangeboren 
immuunsysteem
In de eerste plaats zou je vanuit een evolutionair 
standpunt niet verwachten dat alleen lymfocyten 
na een infectie een geheugen kunnen opbouwen. 
Alleen gewervelde dieren, zo’n 3 % van alle levende 
organismen op aarde, hebben immers lymfocyten. 
Dit zou betekenen dat maar liefst 97 % van alle soor-
ten op aarde, waaronder planten en insecten, geen 
immunologisch geheugen hebben. Dit terwijl de 
opbouw van een geheugen zeer belangrijk is voor 
de bescherming van een soort. Stel dat een infectie 
met een ziekteverwekker ervoor zorgt dat 30 % van 
de populatie binnen korte tijd dood gaat. Wanneer 
deze soort een geheugen heeft opgebouwd, zal bij 
een volgende confrontatie met deze ziekteverwek-
ker slechts 10  % sterven. Heeft de populatie geen 
immunologisch geheugen opgebouwd, dan zal bij 
toekomstige confrontaties met de ziekteverwekker 
telkens 30  % van de individuen dood gaan. Het 
verkrijgen van een immunologisch geheugen na 
het doormaken van een infectie biedt dus een groot 
evolutionair voordeel.

Planten hebben geen verworven immuniteit en dus 
geen lymfocyten. Als het klopt dat planten geen 
enkele vorm van geheugen kunnen ontwikkelen, 
dan zouden zij bij een tweede infectie net zo gevoe-
lig voor de ziekteverwekker moeten zijn als bij de 
eerste infectie. Experimenten met planten laten 
zien dat dit niet het geval is. Planten die de eerste 

Figuur 3: Het geheugen van het verworven immuunsysteem. Bij een infectie vermenigvuldigen zich spe-
cifieke T- en B-cellen. Zodra de infectie is opgeruimd blijven geheugencellen bestaan. Deze cellen zorgen 
ervoor dat bij een tweede infectie de afweerrespons veel sneller en krachtiger verloopt.
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niet alleen tuberculose minder voorkwam, maar dat 
jonge kinderen ook veel minder vaak overleden aan 
andere ziekteverwekkers. Dit resultaat werd niet 
alleen in Zweden gezien. Wereldwijd vonden artsen 
en onderzoekers hetzelfde effect: het BCG-vaccin 
beschermde naast tuberculose ook tegen andere, 
niet aan tuberculose gerelateerde, infecties. Dit 
verschijnsel noemen we de ‘niet specifieke effecten’ 
van het BCG vaccin.

Hoe kan een vaccin dat tegen tuberculose beschermt 
ook tegen andere infecties beschermen? Uit ons 
onderzoek blijkt dat na vaccinatie, de cellen van het 
aangeboren immuunsysteem veel beter reageren 
tegen allerlei soorten ziekteverwekkers. Bij gezonde 
vrijwilligers die een BCG-vaccinatie hadden gehad, 
zagen wij dat de macrofagen in staat waren om 
veel meer afweerstoffen (cytokinen) te produceren 
tegen andere bacteriën, virussen en schimmels. 
Deze afweerstoffen zijn heel belangrijk voor het eli-
mineren van ziekteverwekkers. Daarnaast nam het 
aantal receptoren waarmee macrofagen indringers 
herkennen, sterk toe. Deze effecten waren tot wel 
3 maanden na vaccinatie meetbaar. In een volgend 
experiment onderzochten we het effect van BCG in 
een groep muizen zonder verworven immuunsys-
teem. De ene helft van de groep vaccineerden we 
met het BCG vaccin. Een andere groep muizen (de 
placebogroep) kreeg in plaats van het BCG-vaccin 
een zoutoplossing zonder werkzame bestandde-
len ingespoten. Vervolgens kregen beide groepen 
muizen een dodelijke schimmelinfectie toegediend. 
Alle BCG-gevaccineerden muizen overleefden de 
infectie, terwijl in de placebogroep meer dan de 
helft stierf. Met deze experimenten toonden wij 
voor het eerst aan dat het aangeboren immuunsys-
teem, in tegenstelling tot wat altijd werd gedacht, 
wel degelijk een geheugen heeft. Bepaalde vaccins, 
maar ook infecties, leren als het ware de cellen om 
beter te functioneren bij een volgende infectie. In 
tegenstelling tot het geheugen van het verworven 
immuunsysteem is dit geheugen niet gericht tegen 
één specifieke ziekteverwekker. Na confrontatie met 
een eerste infectie of vaccinatie reageren macrofa-
gen beter tegen allerlei soorten ziekteverwekkers. 
Dit niet specifieke geheugen van het aangeboren 

infectie overleven worden resistent tegen deze 
ziekteverwekker, een proces wat systemic acquired 
resistance wordt genoemd. Dit wijst er op dat plan-
ten een vorm van geheugen kunnen opbouwen.

Gelijksoortige experimenten met insecten gaven 
vergelijkbare resultaten. De overleving was laag 
wanneer kakkerlakken voor een eerste keer wer-
den geïnfecteerd. Echter, bij een tweede bacteriële 
infectie was het overlevingspercentage van kakker-
lakken beduidend hoger. Ten slotte bleken muizen 
die geen T- of B-lymfocyten hebben ook beter 
beschermd bij een tweede infectie na het doorma-
ken van een eerste infectie.

Al deze experimenten tonen aan dat er bij een 
eerste infectie veranderingen in het aangeboren 
immuunsysteem kunnen plaatsvinden die van 
invloed zijn op de afweerrespons bij een tweede 
infectie. De afweercellen herinneren zich de eerste 
infectie, zodat ze een volgende keer beter kunnen 
reageren.

BCG: meer dan een vaccin tegen 
tuberculose
De grote vraag is natuurlijk: hoe zit het bij mensen? 
Heeft ons aangeboren immuunsysteem ook de 
mogelijkheid om een geheugen op te bouwen? En 
hebben we in dat geval iets aan deze eigenschap?

Bijna 100 jaar geleden werd in Frankrijk de BCG 
(Bacillus Calmette-Guérin) vaccinatie tegen tuber-
culose ontwikkeld. Al vlak na de introductie van 
het BCG vaccin werd er door de Zweedse arts Carl 
Naeslund een opmerkelijke observatie gedaan. In 
de jaren voor de introductie van het BCG vac-
cin overleed gemiddeld 11  % van de kinderen in 
Zweden in hun eerste levensjaar. Na de invoering 
van het BCG vaccin zag deze arts dat dit percentage 
daalde naar 4  %. Een afname van meer dan 50  %! 
Deze daling kon niet verklaard worden door het 
verminderen van het aantal doden door tubercu-
lose alleen, want het percentage jonge kinderen dat 
destijds aan tuberculose overleed bedroeg 0,5  %. 
Hoe kan het dan dat het sterftepercentage zo sterk 
daalde? Onderzoek wees uit dat na BCG-vaccinatie 
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Figuur 4: Het geheugen van het aangeboren immuunsysteem, ook wel getrainde immuniteit genoemd. 
M: macrofaag.

Observationele studies in Afrika tonen aan dat naast 
het BCG vaccin, het mazelenvaccin, het variolavac-
cin en het poliovaccin ook tegen andere soorten 
infecties beschermen dan waarvoor ze oorspronke-
lijk ontwikkeld zijn. Mogelijk dat deze vaccins ook 
trainers van het aangeboren immuunsysteem zijn. 
Verder onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Loszittend DNA
De volgende vraag die wij onszelf stelden was: hoe 
zorgen cellen van de aangeboren immuniteit ervoor 
dat ze na BCG-vaccinatie beter gaan werken? Het 
antwoord op deze vraag moeten wij zoeken bij het 
DNA. Het DNA bestaat uit een ‘code’ van ongeveer 
drie miljard letters. In deze code zitten de instruc-
ties voor de productie van eiwitten opgeslagen. 
Deze eiwitten zijn letterlijk van levensbelang, zij 
verzetten al het werk in ons lichaam. Om van de 
opgeslagen informatie in het DNA naar een eiwit te 
komen, wordt het DNA afgelezen en vervolgens in 
een eiwit vertaald. Wij hebben gezien dat wanneer 
het aangeboren immuunsysteem een geheugen 

immuunsysteem hebben wij ‘getrainde immuniteit’ 
genoemd (figuur 4).

In een volgend onderzoek hebben wij laten zien 
dat training van het aangeboren immuunsysteem 
daadwerkelijk bijdraagt aan een betere bescher-
ming tegen andere infecties. Ethisch gezien kunnen 
we mensen niet infecteren met ziekteverwekkers, 
daarom hebben we gekozen voor een levend vac-
cin. Het gele koorts vaccin bevat een verzwakt 
virus en kan daarom model staan voor een lichte 
vorm van een infectie. Het resultaat was indrukwek-
kend. We zagen dat mensen na toediening van het 
gele koorts vaccin veel minder virusdeeltjes in hun 
bloed hadden als ze een maand daarvoor met BCG 
waren gevaccineerd. Het aantal virusdeeltjes hing 
sterk samen met de productie van afweerstof-
fen na BCG-vaccinatie. Hoe beter het aangeboren 
immuunsysteem getraind was door BCG, hoe lager 
de hoeveelheid virusdeeltjes in het bloed. Met 
andere woorden: de mensen met een getraind 
afweersysteem reageerden beter op een infectie.
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heeft opgebouwd, de vertaling van DNA naar eiwit 
veel sneller verloopt. Als bij een tweede infectie 
de cel zich de eerste infectie kan herinneren, zorgt 
deze versnelling ervoor dat er meer afweerstoffen 
worden gemaakt en receptoren op de oppervlakte 
van witte bloedcellen worden geplaatst. Deze 
versnelling kan plaatsvinden door veranderingen 
in de manier waarop het DNA is opgevouwen in 
de celkern. Deze veranderingen worden ook wel 
‘epigenetische modificaties’ genoemd.

DNA bestaat als het ware uit twee lange kralen-
kettingen die strak om eiwitten (histonen) zijn 
gewikkeld. Wanneer het DNA strak om deze eiwitten 
is gewonden, is het moeilijk om DNA naar eiwitten 
te vertalen. Wat wij waarnamen is dat na sommige 
vaccinaties en infecties het DNA in witte bloedcel-
len niet meer zo strak zit opgepakt. Doordat de 
structuur van het DNA wat losser is geworden, vindt 
de vertaling naar eiwitten makkelijker plaats. Hoe 
kan het DNA wat losser komen te zitten? Tijdens een 
infectie kunnen er chemische structuren aan het 
DNA zelf of aan de histonen worden geplakt. Een 
voorbeeld van zo’n chemische structuur is een ace-
tylgroep. Zodra er meer acetylgroepen zich op een 
histon bevinden, zit de streng DNA minder strak om 
het histon en kan zo makkelijker worden afgelezen 
(figuur 5). Voorheen werd gedacht dat de structuur 
van het DNA na een infectie weer terugkeerde naar 
de situatie voor een infectie: strak gewonden om 
het eiwit. Wij hebben voor het eerst aangetoond dat 

dit niet het geval is. Na vaccinatie met bijvoorbeeld 
het BCG-vaccin, blijven de acetylgroepen bestaan. 
De structuur van het DNA in de witte bloedcellen 
blijft losser en bij een tweede infectie kunnen deze 
cellen sneller en sterker reageren op een heel scala 
aan ziekteverwekkers.

Veranderingen in celmetabolisme
We ontdekten dat het celmetabolisme (de stofwis-
seling) een belangrijke rol speelt bij de verandering 
van de chemische structuur van het DNA. Het meta-
bolisme bestaat uit alle chemische processen in 
de cel die betrokken zijn bij het vastleggen en 
vrijmaken van energie. De energie die vrijkomt 
bij metabole processen kan bijvoorbeeld wor-
den gebruikt voor de productie van eiwitten en 
andere bouwstoffen die noodzakelijk zijn voor het 
functioneren van een cel. Wij hebben gezien dat 
veranderingen in het celmetabolisme ervoor zor-
gen dat chemische structuren aan het DNA en de 
histonen worden gebonden. Deze verandering in 
de structuur van het DNA resulteert vervolgens in 
een snelle vertaling naar eiwit.

Verschillende metabole processen blijken een 
rol te spelen. We weten inmiddels dat processen 
die betrokken zijn bij de omzetting van suikers 
(glycolyse) en de vorming van cholesterol, een 
grote invloed hebben. Momenteel zijn we aan het 
onderzoeken hoe dit precies werkt.

Figuur 5: Wanneer het aangeboren immuunsysteem een geheugen heeft opgebouwd, kan door middel 
van epigenetische modificaties het DNA makkelijker worden afgelezen.
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Elk voordeel heeft zijn nadeel
Het geheugen van het aangeboren immuunsys-
teem zorgt ervoor dat we beter beschermd zijn 
tegen infecties. Helaas is deze eigenschap van de 
afweercellen niet alleen maar voordelig: wanneer 
dit geheugen op het verkeerde moment wordt 
geactiveerd, kan dit een nadelige rol spelen bij het 
optreden van verschillende ziektebeelden. Naast 
infecties blijken bijvoorbeeld ook bepaalde vetten 
een geheugen in macrofagen te kunnen activeren. 
De verhoogde productie van giftige stoffen die 
hierdoor tot stand komt, kan tot weefselschade 
leiden en zo mogelijk bijdragen aan de ontwikke-
ling van hart- en vaatziekten. Daarnaast denken we 
dat de sterkere afweerrespons in sommige gevallen 
kan bijdragen aan de weefselschade die optreedt 
bij chronische ontstekingsziekten, zoals reuma en 
de ziekte van Crohn.

Toekomstige toepassingen
De ontdekking van getrainde immuniteit en de 
onderliggende mechanismen bieden tal van 
mogelijkheden voor de ontwikkeling van nieuwe 
vaccins en geneesmiddelen. In sommige gevallen 
zal stimulatie van getrainde immuniteit voordelig 
zijn. Vaccins zullen bijvoorbeeld beter werken wan-
neer er naast de specifieke immuniteit rekening 
gehouden wordt met het effect van getrainde 
immuniteit. Daarnaast zullen met name jonge kin-
deren en ouderen, groepen die een verhoogde 
kans hebben op het krijgen van infecties, baat 
hebben bij activatie van het geheugen van de aan-
geboren immuniteit. Door bij deze risicogroepen 
de getrainde immuniteit te stimuleren zouden we 
hun afweersysteem kunnen verbeteren. Bovendien 
hebben we aanwijzingen dat het stimuleren van de 
getrainde immuniteit gunstig zou kunnen werken 
bij allergische ziekten, zoals astma. Daarnaast biedt 
manipulatie van dit proces nieuwe mogelijkheden 
om kanker te behandelen, aangezien stimulatie van 
het afweersysteem een belangrijke strategie is in 
de strijd tegen kanker. Aan de andere kant kunnen 
we in die gevallen dat getrainde immuniteit op de 
verkeerde manier wordt geactiveerd en bijdraagt 
aan een te sterke ontstekingsreactie, het proces 
remmen om zo de ziekte te behandelen.

Conclusie
In bovenstaande hebben wij u laten zien dat naast 
het geheugen in lymfocyten, het aangeboren 
immuunsysteem ook een geheugen heeft. Dit 
geheugen wordt opgebouwd door veranderingen 
in de structuur van het DNA. Omdat het DNA na een 
eerste infectie losser zit, reageren witte bloedcellen 
(zoals macrofagen en monocyten) bij een tweede 
infectie efficiënter en krachtiger. Dit proces biedt 
mensen een groot voordeel: het beschermt tegen 
infecties. Als de getrainde immuniteit echter op 
de verkeerde manier wordt geactiveerd, kan dit 
mogelijk bijdragen aan chronische ontstekingen 
met weefselschade tot gevolg. De mogelijkheid om 
dit proces te stimuleren of te remmen zal leiden tot 
vele klinische toepassingen, zoals nieuwe vaccins en 
behandelstrategieën.
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Introductie
Vrijwel alle op koolstof gebaseerde moleculen zijn 
organische moleculen, met een paar uitzonde-
ringen, waaronder koolmonoxide en kooldioxide. 
Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt een 
groot deel van deze organische moleculen echter 
niet door leven (organismen) geproduceerd, maar 
door een verscheidenheid aan (geo- en kosmo-)
chemische processen. Organisch materiaal is overal 
in ons heelal te vinden (zie figuur 1). Om te beginnen 
in de interstellaire ruimte, waar onder andere poly-
cyclische aromatische koolwaterstoffen  [1, 47], een 
onderdeel van suiker [27], en wellicht glycine  [34] 
gedetecteerd zijn. Deze organische moleculen 
worden daar ter plekke gevormd, zowel bij hoge 
temperaturen, tussen 800 en 1100  Kelvin  [21], als 
ook bij zeer lage temperaturen, rond 10 Kelvin [42]. 

Als we iets dichter bij huis gaan kijken, bijvoorbeeld 
naar kometen, dan zien we dat ook in kometen 
organisch materiaal is gedetecteerd. Een mooi 
voorbeeld is de komeet van 1P/Halley, waar door 
een missie die langs de komeet vloog, verschil-
lende soorten organische verbindingen werden 
gemeten [32]. Inmiddels is er organisch materiaal 
in veel meer verschillende kometen gedetecteerd, 
waaronder in de komeet C/1999 [40] en natuur-
lijk de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko [7]. 
De detectie van organische verbindingen op 67P/
Churyumov-Gerasimenko is natuurlijk hiervan de 
meest spectaculaire, met de Rosetta satelliet in een 
baan om de komeet en Philae die ging landen [26]. 
Er is echter een groot verschil tussen de organische 
verbindingen in deze kometen. Als je kijkt naar 
de organische componenten die bij Halley zijn 
gemeten en de organische componenten in komeet 
C/1999, dan zien we dat die organische moleculen 
in Halley een veel grotere structuur hebben dan 
de organische moleculen in C/1999. Wat we onder 
andere daaruit kunnen afleiden is dat deze twee 
kometen waarschijnlijk op twee heel verschillende 
plekken zijn gevormd. De organische componen-
ten in Halley lijken erg veel op de organische 
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1.6   Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in het 
ontstaan van leven

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 4 december 2017.

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

Samenvatting van de lezing:
Organisch materiaal wordt op allerlei plekken in 
de ruimte en in ons zonnestelsel gevormd. Een be-
langrijke vraag is: kan dit materiaal een rol gespeeld 
hebben in het ontstaan van leven op aarde? Er zijn 
twee groepen scenario's voor het ontstaan van le-
ven op aarde: op de oceaanbodem en aan het op-
pervlak. Als leven is ontstaan op de oceaanbodem 
is de kans niet zo groot dat buitenaards organisch 
materiaal hier een rol in heeft gespeeld, omdat het 
teveel verdund werd door al het oceaanwater. Op 
het oppervlak is de kans al groter, omdat het orga-
nische materiaal daar beter geconcentreerd blijft. 
Echter, aan het oppervlak spelen ook processen 
een rol die het organische materiaal weer kunnen 
afbreken. 
Als blijkt dat dit materiaal op aarde een cruciale rol 
heeft gespeeld, maakt dat de kans dat leven elders 
is ontstaan wellicht groter, maar dan moeten er op 
die andere plek wel de juiste omstandigheden heb-
ben geheerst. Daarom moeten we allereerst begrij-
pen hoe, en vooral ook onder welke condities, het 
leven op aarde is ontstaan. Daarna kunnen we op 
zoek gaan naar overeenkomstige condities elders 
in de ruimte, en zelfs in ons zonnestelsel. Tot slot 
moeten we ook nog weten hoe het buitenaardse 
organische materiaal op planeetoppervlakken be-
houden blijft of verder reageert.
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componenten die we ook in de interstellaire ruimte 
vinden. Dus één hypothese is dat dit materiaal al 
gevormd was voordat ons zonnestelsel gemaakt is 
en dat het tijdens de vorming van ons zonnestelsel, 
is ingevangen in lichamen zoals kometen. 

Aan de andere kant, als we naar de komeet C/1999 
kijken, dan zien we dat het organische materiaal 
meer lijkt op organisch materiaal gemaakt in de 
protoplanetaire schijf waar uiteindelijk ook ons 
hele zonnestelsel van gemaakt is [40]. Dus dit zijn 
recentere en meer lokaal gemaakte organische 
moleculen. Een stapje dichter bij huis zijn er meteo-
rieten die op het oppervlak van de aarde landen en 
die we vervolgens in laboratoria kunnen analyseren. 
De Murchison meteoriet is de meest organisch 
materiaal-rijke meteoriet die we kennen, gevallen 
in 1969 bij het plaatsje Murchison in Australië. We 
vinden een zeer grote verscheidenheid aan orga-
nische verbindingen in meteorieten, waaronder 
aromatische verbindingen, maar ook aminozuren 
en nucleobasen (zie [4] voor een overzicht en refe-
renties). Dit organische materiaal, wat oplosbaar is 
en daardoor relatief makkelijk te meten, is echter 
maar zo'n 25% van al het organische materiaal in 
meteorieten. Het overgrote deel van het organische 

materiaal bestaat uit grote koolstofnetwerken, met 
structuren lijkend op kerogenen [4]. Dit deel is niet 
oplosbaar en daardoor moeilijker te meten en is ook 
veel stabieler dan het oplosbare deel. 

Vorming en bezorging van organisch 
materiaal
In ons zonnestelsel spelen verschillende processen 
een rol in de vorming van organisch materiaal. 
Hierbij speelt de omgeving natuurlijk ook een rol, in 
een meteoriet zijn hele andere processen werkzaam 
dan bijvoorbeeld in kometen. Tijdens de vorming 
van het zonnestelsel, voordat planeten gevormd 
waren, bestond ons zonnestelsel uit een centrale 
ster, de zon, met daaromheen een grote schijf met 
stof en ijsdeeltjes. Op die stofdeeltjes vormden 
zich ook weer ijslaagjes en door de interactie van 
straling van de zon en dan vooral ultraviolette 
straling met dat ijs worden organische moleculen 
gevormd. De stofdeeltjes kunnen hierbij een kata-
lyserende werking hebben [25]. In asteroïden en 
meteorieten kunnen ook verschillende chemische 
reacties plaatshebben waaruit organisch materiaal 
gevormd kan worden. Eén daarvan is bijvoorbeeld 
Fisher-Tropsch achtige synthese, een chemische 
reactie ontwikkeld om synthetisch diesel te kunnen 

Figuur 1: Organisch materiaal in de ruimte.    credit: Richard Ruiterkamp, 1999.



49

1.6   Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in het ontstaan van leven

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 96

maken [23]. Een ander reactiemechanisme is de 
Strecker synthese, waaruit aminozuren gevormd 
kunnen worden [4]. Ook uit reacties van water, 
koolstofdioxide en ammonia met mineralen in het 
binnenste van asteroïden kan organisch materiaal 
gevormd worden [51, 38]. Hieruit kunnen we conclu-
deren dat organisch materiaal op veel verschillende 
plekken in het heelal en ons zonnestelsel gevormd 
kan worden. We weten ook dat het door inslagen 
op planeetoppervlakken bezorgd kan worden, daar 
zijn meteorieten het bewijs van, evenals interpla-
netaire stofdeeltjes die we onder andere vinden op 
Antarctica [37]. De vraag is nu: heeft dit organische 
materiaal een rol gespeeld in het ontstaan van 
leven? Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
moeten we eerst weten hoe de aarde eruitzag in de 
tijd dat leven ontstond.

De aarde tijdens het ontstaan van leven
De geologische tijdschaal (figuur 2) geeft het over-
zicht van wat we weten van de 4,65 miljard jaar 
oude geschiedenis van de aarde uit de bestudering 
van gesteenten. Stenen slaan heel veel informatie 
op over de omstandigheden waaronder ze zijn ont-
staan: druk, temperatuur, chemische samenstelling 
van de atmosfeer waarmee ze tijdens de vorming 
in contact stonden, samenstelling van vloeistof-
fen waarmee ze in contact stonden. Hiermee zijn 
gesteenten ideale geschiedenisboeken van de 
aarde. Aan de andere kant zijn dezelfde geologische 
processen die zorgen voor de vorming van die 
gesteenten, zoals vulkanisme en platentektoniek, 
ook heel goed in het weer afbreken of omvormen 
van die gesteenten. Hiermee wordt dan ook de 
informatie over de geschiedenis weer gewist. Als 
we nu naar de geologische tijdschaal kijken, dan 

Figuur 2: De geologische tijdschaal van de aarde [48].

Walker, J.D., and Geissman, J.W., compilers, 2009, Geologic Time Scale: Geological Society of America, doi: 10.1130/2009.CTS004R2C. ©2009 The Geological Society of America.
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de aarde niet kon ontsnappen naar de ruimte. 
Koolstofdioxide alleen is namelijk geen broeikasgas 
onder de omstandigheden op de vroege aarde. 

Voorwaarden voor leven
We hebben nu een idee hoe de aarde eruitzag op 
het moment dat leven ontstond, maar wat voor 
omstandigheden heeft leven nodig? Ten eerste 
heeft leven een oplosmiddel nodig. Al het leven, 
zoals wij het kennen, gebruikt daarvoor water. Dit 
water moet de juiste condities hebben, het moet 
vloeibaar zijn, dus niet te koud of te warm, maar 
ook de zuurtegraad (pH-waarde) moet niet te hoog 
of te laag zijn. Verder moet het water een hoge 
wateractiviteit hebben, dat wil zeggen dat een 
groot deel van het water bruikbaar moet zijn voor 
chemische en biologische processen. Deze water-
activiteit wordt onder andere bepaald door de 
temperatuur van het water en door de hoeveelheid 
stoffen die in het water zijn opgelost, zoals zouten. 
Hoe zouter het water, hoe lager de wateractiviteit. 
Naast een oplosmiddel heeft leven een energiebron 
nodig, bijvoorbeeld zonlicht. Leven is opgebouwd 
uit een basis set elementen, namelijk koolstof (C), 
waterstof (H), stikstof (N), zuurstof (O), fosfor (P) en 
zwavel  (S), maar daarnaast zijn er ook metalen als 
ijzer, kalium, natrium en magnesium nodig voor 
verschillende biologische processen. De basisele-
menten, CHNOPS, vormen de organische moleculen 
die al het leven gebruikt. Leven gebruikt een grote 
verscheidenheid aan organische moleculen, die 
allemaal te herleiden zijn tot vier simpele basis-
moleculen, aminozuren, nucleobasen, vetzuren en 
suikers. Aminozuren spelen onder andere een cru-
ciale rol in het metabolisme en zijn de bouwstenen 
van eiwitten. Nucleobasen zijn de bouwstenen van 
DNA en al het leven zoals wij het kennen is geba-
seerd op DNA. Vetzuren zijn de componenten van 
celmembranen. En suikers zijn de energiebronnen 
van leven.

Waar is het leven op aarde ontstaan?
Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van 
leven is dat de juiste ingrediënten en de juiste 
omstandigheden tegelijkertijd op dezelfde plek 
aanwezig moeten zijn geweest. Voor deze locatie 

zien we dat vooral de laatste twee miljard jaar heel 
kleurrijk is. Dit betekent dat er erg veel verande-
ringen gaande waren in die tijd. Maar dit hoeft 
niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat er in het 
minder kleurrijke deel minder gebeurde. We heb-
ben echter veel minder gesteenten uit die tijd, dus 
veel minder informatie.

Het leven is ontstaan ergens in de eerste miljard 
jaar na het ontstaan van de aarde. Wanneer precies 
is erg moeilijk te bepalen, omdat de overblijfselen 
van dat leven eveneens door geologische proces-
sen verweerd werden. 3,7 miljard oud grafiet is het 
oudste materiaal waarover de meeste wetenschap-
pers het eens zijn dat het leven is [41]. Recentelijk 
zijn er stenen gevonden met wat fossielen van 
4,2 miljard jaar oude microben lijken te zijn [16], 
maar over deze bevindingen zijn de meningen nog 
verdeeld. De overblijfselen van dat hele oude leven 
worden verweerd en vervormd door geologische 
en geochemische processen en zijn daardoor veel 
minder goed herkenbaar. Bovendien zijn diezelfde 
geologische en geochemische processen in staat 
om structuren te vormen die zeer veel lijken op 
overblijfselen van leven [6].

De vraag is dan natuurlijk wat weten we wel over 
die eerste miljard jaar? De eerste paar honderd 
miljoen jaar was de aarde nog een grote gloeiende 
bol magma, niet heel aantrekkelijk voor het ont-
staan van leven, want veel te heet. Maar het lijkt 
erop dat rond 4,4 miljard jaar geleden de aarde 
genoeg afgekoeld was dat de eerste (vaste) korst 
zich begon te vormen [9]. Vaste korst is belang-
rijk omdat de mineralen die zich daarin bevinden, 
konden dienen als beschermers, katalysatoren en 
concentratiemechanismen in de chemische reacties 
die hebben geleid tot het ontstaan van leven [24]. 
De aarde had waarschijnlijk een zeer dichte kool-
dioxide atmosfeer met daarin ook een of meerdere 
broeikasgassen. De zon was namelijk aanmerkelijk 
minder sterk en dus minder warm in de tijd dat de 
aarde net ontstaan was en er was al vloeibaar water 
op de aarde na ongeveer tweehonderdduizend 
jaar [50]. Dus er moesten gassen in de atmosfeer 
hebben gezeten die zorgden dat de warmte van 
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Puimsteen, geysers, poeltjes of sediment aan het 
oppervlak van de vroege aarde is de andere kant, 
die hier bijna diametraal tegenover staat. In deze 
scenario's is de temperatuur aanmerkelijk lager 
dan bij de onderzeese schoorstenen (zie [49] voor 
een vergelijking van de omstandigheden). Een 
groot verschil tussen het oceaanbodemscenario 
en de oppervlaktescenario's is de aanwezigheid 
van ultraviolette (UV) straling. Kort na het ontstaan 
van ons zonnestelsel was de zon veel zwakker, 
dus veel minder warm, maar zond wel veel meer 
UV-straling uit [12, 11]. UV-straling heeft hoge 
energie, wat betekent dat het heel gemakkelijk 
(foto)chemische reacties kan veroorzaken. Dit kan 
aan de ene kant positief werken, want er kunnen 
nieuwe verbindingen gevormd worden. Aan de 
andere kant kan UV-straling ook heel goed allerlei 
moleculen afbreken, waaronder veel verschillende 
soorten organische moleculen, inclusief moleculen 
die essentieel zijn voor leven, bijv. aminozuren [30]. 
Een tweede groot verschil is dat op het oppervlak 
organisch materiaal niet gevormd hoeft te wor-
den, maar kan worden aangeleverd door kometen, 
asteroïden, (micro)meteorieten en interplanetaire 
stofdeeltjes [10, 17, 20]. 

De rol van buitenaards organisch 
materiaal
Als we nu kijken naar een mogelijke rol van bui-
tenaards organisch materiaal in het ontstaan van 
leven, dan valt de onderzeese hypothese af. Dat 
wil zeggen, als het leven op de oceaanbodem 
is ontstaan, is er zoveel water aanwezig dat het 
aangeleverde organische materiaal te sterk verdund 
zou worden en niet meer geconcentreerd genoeg is 
om bruikbaar te kunnen zijn. Dus in het geval van 
deze hypothese moeten de organische moleculen 
ter plekke gemaakt worden. 

In het oppervlakte scenario kunnen buitenaardse 
organische moleculen daarentegen wel een rol 
spelen. We weten inmiddels door metingen en 
waarnemingen dat bepaalde soorten kometen, 
asteroïden, meteorieten en stofdeeltjes vol orga-
nisch materiaal zitten [33, 36, 43, 46, 18]. De vraag 
hierbij is natuurlijk, hoeveel van dit materiaal is 

zijn op dit moment verscheidene hypothesen, allen 
met hun voors en tegens:
• hydrothermale schoorstenen op de oceaanbodem 

[15, 44],
• puimsteen eilandjes in de oceaan [5], 
• geysers aan het oppervlak [39], 
• door vulkanische activiteit opgewarmde meertjes 

aan het oppervlak [19],
• de sedimentlagen tussen oceaankorst en zeewa-

ter [49]. 
Deze hypothesen zijn min of meer in twee groepen 
te verdelen:
• op de oceaanbodem onder kilometers water en 
• aan het oppervlak. 

Onderzeese hydrothermale schoorstenen worden 
gevormd bij midoceanische ruggen waar nieuwe 
oceaanbodem gevormd wordt. Hydrothermale 
schoorstenen werken als volgt: oceaanwater sij-
pelt door de oceaankorst de aarde in en wordt 
daar verhit. Het oceaanwater reageert ook met de 
mineralen in en onder de korst, waardoor zowel 
het zoutgehalte als de zuurtegraad verandert. Dit 
hete water (meer dan 150°C) wordt nu naar buiten 
gepompt door de schoorsteen. 

Laten we nu eens naar de voorwaarden die hierbo-
ven beschreven staan, kijken. Er is hier meer dan 
genoeg water dat als oplosmiddel kan dienen. In 
de schoorstenen is het water veel te heet, maar er 
vlak buiten is het water tussen de 40 en 80 °C. De 
zuurtegraad (pH-waarde) van het water is door het 
rondpompen dus veranderd van heel zuur naar 
heel basisch. Hierdoor ontstaat er een pH gradiënt 
tussen het uitgepompte water en het oceaanwater 
dat als energiebron kan fungeren. De benodigde 
elementen zijn aanwezig in het water of in het 
gesteente waar het water doorheen geperst wordt. 
Organische moleculen en van daar uit de eerst 
celachtige vormen van leven, worden in dit scenario 
gevormd in de poriën van de schoorstenen. Deze 
poriën zorgen ervoor dat alle ingrediënten gecon-
centreerd worden en niet vermengen in de enorme 
oceaan. Verder kunnen de wanden van de poriën 
reacties katalyseren [13].
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inderdaad beschikbaar om verder te reageren? 
Grote brokken, zoals kometen en asteroïden slaan 
in met hoge snelheden. Experimenten laten echter 
zien dat veel moleculen dit soort inslagen kunnen 
weerstaan [3, 14] en dat er zelfs nieuwe moleculen 
gevormd kunnen worden [35]. Daarnaast was er 
natuurlijk de sterke UV-straling op het oppervlak 
van de vroege aarde, enigszins vergelijkbaar met 
wat we op dit moment zien op het oppervlak van 
Mars [11]. Experimenten waarin organische verbin-
dingen worden bestraald onder Mars UV-condities 
wijzen erop dat veel organische verbindingen 
niet bestand zijn tegen UV-straling (zie [28] en 
referenties daarin), maar dat bepaalde mineralen 
deze organische verbindingen kunnen beschermen 
tegen straling [31], net als water. Hier zijn echter nog 
veel onduidelijkheden die we onder andere met de 
PALLAS planetenkamer in mijn groep proberen te 
beantwoorden (zie figuur 3 en [29]).

Implicaties voor Mars 
De geologische tijdschaal van Mars ziet er behoor-
lijk anders uit dan die van de aarde (figuur 4). Het 
grootste deel van de kleurrijkheid van de aardse 
geologische tijdschaal (zie figuur 2) wordt veroor-
zaakt door leven, elke nieuwe kleur is een nieuwe 
stap in de co-evolutie van de aarde en leven. Op 

Mars zijn alleen de geologische processen gevormd 
en dan ook alleen nog in de eerst 1,5 tot 2 miljard 
jaar [8]. Daarna hield Mars op met ontwikkelen. 
De vraag is nu natuurlijk: hebben de condities op 
Mars ooit geleken op die op de vroege aarde en op 
welke van de twee scenario's, onder water of op het 
oppervlak? In ieder geval was er in de eerste 1,5 tot 
2 miljard jaar water op Mars [8].

Hydrothermale bronnen zoals we die zien op aarde, 
worden gevormd bij mid-oceanische ruggen. 
Dit zijn de gebieden waar platen die aan elkaar 
grenzen, uit elkaar bewegen, waarbij nieuwe korst 
gevormd wordt. Dit kan alleen met actieve platen-
tektoniek en Mars had hoogstwaarschijnlijk geen 
platentektoniek, alhoewel recente metingen met 
NASA's Curiosity rover daar toch een opening voor 
bieden [45].

Oppervlakte poeltjes is een heel ander verhaal. We 
weten dat er op allerlei plekken op Mars vloeibaar 
water is geweest. Laten we nu de Gale krater, de lan-
dingsplaats van de Curiosity rover als uitgangspunt 
nemen. Hier hebben we namelijk allerlei metingen 
direct aan de stenen kunnen doen, waarmee we 
zeer specifiek weten hoe het er daar zo'n 3,8 miljard 
jaar geleden uitzag [22]. In de Gale krater stond 
water met een relatief neutrale zuurtegraad, dus 
niet te zuur en niet te basisch. Ook was het water 
zoet, dus met een zeer laag zoutgehalte. Verder 
was de temperatuur geschikt voor vloeibaar water 
en was er een dichtere atmosfeer dan nu. Toen 
we gingen boren in deze krater, zagen we dat 
het bovenste gedeelte van Mars rood was, maar 
dat vlak onder het oppervlak het gesteente weer 
gewoon grijzig was. Dit verschil in kleur laat een 
verschil in oxidatiegraad zien: rood is geoxideerd, 
grijs niet. Dit verschil in oxidatiegraad betekent dat 
er een oxidatiegradiënt (verloop) is binnen een paar 
centimeter van het oppervlak. Deze gradiënt kan 
door bepaalde soorten bacteriën, chemolithotrofen 
en chemolithoautotrofen, als energiebron gebruikt 
worden. Ook alle essentiële CHNOPS-elementen 
zijn gemeten [22]. Rond 3,8 miljard jaar geleden 
lijken de condities dus relatief gunstig voor leven en 
wellicht ook voor het ontstaan van leven. Nu blijven 

Figuur 3: PALLAS: Planetary Analogue Laboratory 
for Light, Atmosphere, and Surface simulaties.
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er nog twee vragen over: zou er genoeg organisch 
materiaal aangeleverd kunnen zijn, waaruit leven 
zou kunnen ontstaan? En zouden al deze condities 
lang genoeg gunstig zijn geweest voor het ontstaan 
van leven? Want dat is een parameter waar we op 
dit moment nog het minste inzicht in hebben - hoe 
lang heeft het geduurd voordat leven daadwerkelijk 
ontstond. 

Hoe nu verder?
Op dit moment bestuderen we de rol van orga-
nisch materiaal vanuit verschillende kanten. Met 
PALLAS en een in ontwikkeling zijnde experi-
mentele opstelling bestuderen we hoe kosmisch 
organisch materiaal verder reageert op planeetop-
pervlakken, waaronder (vroege) Mars en de vroege 
aarde. We kijken hierbij vooral naar de effecten 
van mineralen en ultraviolette straling. Vanuit het 
Origins Center bestuderen we precies de andere 
kant: welke moleculen kunnen er gemaakt worden 

nabij hydrothermale bronnen op de oceaanbodem. 
Hiermee benaderen we dit probleem van twee 
kanten: Is er überhaupt extern organisch materiaal 
nodig, of kun je alles lokaal maken? En is het kosmi-
sche organisch materiaal beschikbaar en bruikbaar 
genoeg als potentieel startmateriaal?
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Inleiding
‘Hoeveel engelen passen er op de punt van een 
naald?’ Met deze filosofische vraag hielden som-
migen zich in de vijftiende eeuw bezig aan het 
Byzantijnse hof en ook daarna is deze vraag met 
enige regelmaat opgedoken. Het lijkt hier om een 
absurd vraagstuk te gaan. Maar ik wil er vandaag 
twee varianten aan toevoegen die zó concreet en 
actueel zijn, dat we meteen bij natuurkunde uitko-
men, daarmee volledig binnen het interessegebied 
van uw maatschappij, maar ook centraal binnen 
de ontwikkelingen en interesses van onze gehele, 
moderne maatschappij.

We gaan het kleine opzoeken, de kleinste struc-
turen die we met moderne microscopie zichtbaar 
kunnen maken, helemaal op de schaal van de 
afzonderlijke atomen. En we treden binnen in 
de industriële wereld van de steeds kleiner wor-
dende elektronische componenten, die inmiddels 
afmetingen hebben van slechts enkele tiental-
len atoom-afstanden. Fundamenteel onderzoek 
gericht op toepassingen in de context van de 
industriële productie van computerchips vormt het 
werkterrein van ons relatief jonge onderzoekscen-
trum in Amsterdam, het Advanced Research Center 
for Nanolithography, ARCNL. In mijn betoog geef ik 
u een voorproefje van ons onderzoek en laat ik u 
zien hoe dit past bij de technologie die momenteel 
omarmd wordt door de halfgeleiderindustrie voor 
het maken van processor- en geheugenchips. Een 
sleutelrol in deze ontwikkelingen wordt gespeeld 
door het Nederlandse bedrijf ASML [1], gevestigd in 
Veldhoven en wereldmarktleider op het gebied van 
de lithografiemachines waarmee bedrijven zoals 
Intel en Samsung hun chips produceren. 

Lithografie en nanolithografie
Het woord ‘lithografie’ is ontleend aan de steen-
druktechniek die aan het eind van de achttiende 
eeuw in Beieren werd ontwikkeld door Alois 
Senefelder en die veelvuldig gebruikt is voor het 
vervaardigen en reproduceren van afbeeldingen, 

Prof. dr. J.W.M. (Joost) Frenken
Advanced Research Center for Nanolithography 
(ARCNL)
Science Park 110, Amsterdam

www.arcnl.nl

1.7   Van grensvlak fysica naar nanolithografie

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 18 december 2017.

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

Samenvatting van de lezing:
Computerchips worden voortdurend krachtiger en 
vinden hun weg naar steeds meer toepassingen. 
Deze ontwikkeling wordt stevig aangejaagd door 
innovaties op het terrein van lithografie, één van de 
sleuteltechnologieën bij de vervaardiging van de 
chips. In dit artikel wordt de rol beschreven van het 
nieuwe onderzoekscentrum ARCNL, het Advanced 
Research Center for Nanolithography, dat funda-
menteel onderzoek verricht op terreinen die nu al 
van belang zijn voor deze technologie of dat in de 
toekomst kunnen worden. We werpen eerst een 
uitgebreide blik op de allernieuwste, door ASML 
ontwikkelde lithografiemethode, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van extreem ultraviolet licht. Het 
onderzoek van ARCNL wordt geïllustreerd aan 
de hand van een voorbeeld waarin de bijzondere 
optiek onder de loep wordt genomen, die nodig is 
bij deze korte golflengte.
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tekst en bladmuziek [2]. Een essentieel element 
in deze techniek is het aanbrengen op een vlakke 
steen van de afbeelding, waarna de rest van de 
steen beschermd wordt door een speciale laag, 
bijvoorbeeld van Arabische gom. Als er vervolgens 
drukinkt wordt aangebracht op de steen, komt 
deze uitsluitend terecht op de afbeelding en niet 
op de vlakken waar de gom zit. De steen kan dan 
worden gebruikt om de afbeelding direct op papier 
te drukken.

In de belangrijkste processtap bij de vervaardiging 
van computerchips worden ook patronen aange-
bracht in een beschermlaag. In plaats van een steen 
wordt een grote plak bewerkt van het materiaal 
silicium, waarin tegelijkertijd een groot aantal iden-
tieke chips worden vervaardigd (zie figuur 1). Bij 
deze foto-lithografie, wordt licht gebruikt om de 
gewenste patronen te projecteren in een dunne 
laag van een lichtgevoelig materiaal, waarbij dit 

materiaal onder invloed van het licht chemisch 
verandert. In een vervolgstap wordt dan ofwel het 
belichte gedeelte of juist het onbelichte gedeelte 
van deze dunne laag weggespoeld, waarna een serie 
aanvullende stappen volgt om op die plaatsen waar 
de laag ontbreekt iets aan de structuur of eigen-
schappen te veranderen. Dat kan bijvoorbeeld door 
er een ander materiaal op te deponeren, of door 
juist een gecontroleerde hoeveelheid materiaal te 
verwijderen, of door gericht verontreinigingen in de 
vorm van ionen in het silicium te schieten. Telkens 
als een complete cyclus van dit type doorlopen is, is 
daarmee één niveau gedefinieerd in de complexe, 
driedimensionale structuur van de computerchip in 
wording. Een van de belangrijkste soorten compo-
nenten die in de chips voorkomen, is de transistor. 
Deze kan worden beschouwd als een elektronische 
schakelaar die in twee standen kan staan: de binaire 
0 en 1, waarmee computers al hun rekenwerk doen.

Figuur 1: Schema van de fotolithografie-cyclus, die in de richting van de klok wordt doorlopen. De centrale 
stap is die waarbij de lichtgevoelige fotoresist-laag op de siliciumplak wordt belicht met een patroon. In 
het vervolg van de cyclus wordt dit patroon overgenomen in het oppervlak, ofwel in de structuur of in 
de samenstelling, waarna de siliciumplak wordt voorbereid voor de volgende lithografie-cyclus. Schema 
afkomstig van ASML.
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Minder is meer
Het was al in de jaren zestig van de vorige eeuw, dat 
een inspirerende trend werd herkend in de groei 
van de complexiteit van de geïntegreerde scha-
kelingen, waarnaar ik voor het gemak zal blijven 
verwijzen met het woord ‘computerchips’. Gordon 
Moore, medeoprichter van het bedrijf Fairchild en 
later één van de oprichters van Intel, liet in 1965 
zien dat het aantal transistoren in zo’n chip jaar-
lijks met een vaste factor leek toe te nemen [3]. 
Vanaf het begin van de jaren 70 ligt het tempo op 
ongeveer een verdubbeling per twee jaar. Dit lijkt 
op het eerste gezicht een bescheiden ontwikke-
ling, maar op deze manier doorlopen de chips een 
exponentiële groei in compactheid, snelheid en 
opslagcapaciteit, die analoog is aan de legende 
over de uitvinder van het schaakspel. Deze mocht 
van de Perzische koning voor zichzelf een beloning 
bedenken en koos ervoor om op een schaakbord op 
het eerste vakje één graankorrel te krijgen, op het 
tweede vakje twee, en op elk volgend vakje telkens 
tweemaal zoveel; het schijnbaar bescheiden loon 
oversteeg de volledige graanoogst!

De exponentiële groei van het aantal transisto-
ren in computerchips ligt ten grondslag aan een 
stormachtige technologische ontwikkeling die onze 
maatschappij ingrijpend heeft veranderd, te begin-
nen met de introductie van grote computers vanaf 
de jaren 50, personal computers vanaf de jaren 70 
en 80, en de steeds verdergaande integratie vanaf 
de jaren 90 van intelligentie in auto’s, huishou-
delijke apparaten, geneeskundige toepassingen, 
smartphones, tablets, slimme horloges, et cetera. 
Op dit terrein is het einde nog lang niet in zicht.

Verantwoordelijk voor de ‘Wet van Moore’ is 
de gestage verkleining van de transistoren. Om 
die tweejaarlijkse verdubbeling van hun aantal 
mogelijk te maken, zonder het oppervlak van de 
chips te veranderen, moeten de lengte en breedte 
van een transistor elke vier jaar worden gehalveerd. 
Dit vereist een steeds grotere wetenschappelijke 
en technologische inspanning. Inmiddels speelt 
de wet van Moore allang niet meer de rol van 
een waargenomen trend, maar fungeert deze als 

routekaart voor de techniek, waaraan alle betrokken 
partijen in de halfgeleiderindustrie zich proberen te 
houden.

Fijnschilderen met een brede kwast… en 
met een fijn penseel
Van doorslaggevende invloed op de resolutie waar-
mee de kleinste details met fotolithografie kunnen 
worden ‘geschreven’, is de kleur, ofwel de golflengte 
van het gebruikte licht. In zekere zin kan deze golf-
lengte beschouwd worden als de breedte van een 
denkbeeldig penseel waarmee het patroon van het 
origineel, het zogenaamde ‘masker’, door het licht 
wordt ‘overgeschilderd’ in de lichtgevoelige laag 
op de siliciumplak. Hoe langer de golflengte, des te 
grover de kwast en des te groter worden noodge-
dwongen alle elementen die je langs deze weg kunt 
fabriceren. Ondanks deze fysische beperking, is de 
halfgeleiderindustrie erin geslaagd om met het licht 
uit argonfluoride lasers, met een golflengte van 193 
nm, routinematig structuren te creëren in moderne 
chips met een fenomenale detailscherpte van wel 
14 nm. Om dit sterke staaltje mogelijk te maken, 
wordt op slimme wijze gebruik gemaakt van het 
feit dat er voor een afdoende chemische omzet-
ting van de lichtgevoelige laag een welbepaalde, 
minimale dosis licht nodig is. Zelfs in de ‘onscherpe’ 
afbeeldingen die met 193 nm licht kunnen worden 
gemaakt, worden de posities waarbij deze drem-
peldosis gehaald wordt, voldoende nauwkeurig 
gedefinieerd, d.w.z. met een precisie van 14 nm of 
beter. De complexe structuren vereisen dan wel dat 
dit proces voor elke laag in de halfgeleiderstructuur 
meerdere keren wordt herhaald om daarmee de 
details niet alleen voldoende scherp te krijgen, 
maar ook voldoende dicht bij elkaar. Voor het 
vervaardigen van de driedimensionale architectuur 
van moderne chips zijn veel lagen nodig, waardoor 
het totale aantal lithografiecycli voor een chip 
tegenwoordig al vele tientallen is. Hoe compacter 
de chips worden, des te meer lithografiecycli er 
nodig zijn. Een nieuwe doorbraak in de technologie 
is daarom onontkoombaar.

Al twee decennia is er geïnvesteerd in de voor-
bereiding van een ingrijpende verandering in de 
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boze. Want zelfs één lens zou het overgrote deel 
van het erop invallende EUV licht vrijwel helemaal 
tegenhouden. Toch zijn lenzen van cruciaal belang 
om een scherpe afbeelding van het gewenste 
patroon te projecteren op de siliciumplak. De len-
zen voor EUV licht hebben daarom allemaal de vorm 
van kromme spiegels; denk aan een scheerspiegel. 
Maar zelfs spiegels blijken een groot deel van het 
EUV licht op te slokken. De reden daarvoor is dat 
het voor reflectie nodig is dat het licht tot een 
zekere diepte binnendringt in het materiaal van de 
spiegel. Zelfs op dat korte traject, naar binnen en 
naar buiten, gaat het merendeel van EUV licht ver-
loren. De oplossing voor dit probleem is gevonden 
in een bijzondere nanostructuur in de vorm van 
een soort ‘spekkoek’ waarmee de spiegels worden 
gecoat: een groot aantal ultradunne laagjes van 
afwisselend molybdeen en silicium. Elke overgang 
tussen deze materialen fungeert als een zwakke 
spiegel en alle zwakke reflecties tellen bij elkaar 
op, om in een voorgeprogrammeerde richting een 
krachtige totaalreflectie op te leveren, tot wel meer 
dan 70% van het op de spiegel invallende EUV licht. 
Voor zo’n goede reflectie is een pakket van typisch 
honderd molybdeen- en siliciumlaagjes nodig, elk 
met een zeer nauwkeurige dikte van slechts enkele 
nanometers, ultravlak en ultraglad.

ARCNL – het Advanced Research Center for 
Nanolithography
Met de EUV technologie opereert de 
halfgeleiderindustrie niet alleen op het scherpst 
van de snede van wat technisch uitvoerbaar is, 
maar ook aan de grenzen van onze kennis en 
ons begrip binnen een aantal fundamenteel 
wetenschappelijke onderzoeksterreinen. Het gaat 
dan bijvoorbeeld over de wisselwerking van licht 
en materie, zoals die optreedt bij de verwarming 
van de tindruppeltjes, over de vloeistofdynamica 
wanneer zo’n druppeltje van vorm verandert en 
uiteenvalt, om de samenstelling en evolutie van 
het tinplasma en al de plasmaprocessen waarbij 
licht vrijkomt, om de grensvlakfysica en -chemie, 
die bepalend zijn voor de scherpte van de 
overgangen tussen silicium en molybdeen in de 
multilaagspiegels die het licht moeten reflecteren 

golflengte van het licht dat voor fotolithografie 
wordt gebruikt. Gangbaar is momenteel nog de 
reeds genoemde, relatief lange golflengte van 193 
nm, die door argonfluoridelasers wordt geleverd. 
Het nieuwe licht heeft een veel kortere golflengte 
van 13,5 nm en mag beschouwd worden als een 
fijn penseel, waarmee kleine details probleem-
loos in één stap kunnen worden aangebracht. De 
overstap van 193 nm naar 13,5 nm is verre van 
eenvoudig. Dit extreem ultraviolette (EUV) licht is 
extreem moeilijk op te wekken; het komt niet uit 
een eenvoudige lamp of laser. Het is bovendien zeer 
‘kwetsbaar’; het wordt al door enkele millimeters 
lucht tegengehouden. 

EUV lithografie: nieuwlichterij
De methode waarmee de nieuwste generatie 
lithografiemachines het EUV licht opwekt, maakt 
gebruik van een plasma van tin. In de speciaal 
hiervoor ontwikkelde apparatuur spuit een stroom 
van tientallen-duizenden druppeltjes vloeibaar tin 
per seconde door een vacuümketel, elk druppeltje 
dunner dan een mensenhaar. Deze druppeltjes 
worden door een krachtige infraroodlaser stuk 
voor stuk met een gericht schot opgewarmd tot 
ongekende temperaturen van honderdduizenden 
graden Celsius. Kortstondig verkeert het tin dan in 
een plasmatoestand, waarbij elk atoom een groot 
aantal van zijn elektronen kwijt is. In het mengsel 
van hooggeladen tinionen en elektronen, vinden 
allerlei gebeurtenissen plaats, waarbij licht vrijkomt. 
Elektronen verbinden zich bijvoorbeeld weer met 
de ionen of elektronen tuimelen binnen de ionen 
van hogere naar lagere energieniveaus. Omdat het 
plasma zo heet is, gaat het hier vooral om gebeur-
tenissen met energierijk licht, d.w.z. licht met een 
korte golflengte. De voorkeursgolflengte van dit 
licht is bij de gebruikte omstandigheden 13,5 nm. 

Onhandelbaar licht: lachspiegels en 
spekkoek
EUV licht gaat vrijwel nergens doorheen; licht van 
13,5 nm wordt door de meeste materialen en zelfs 
door lucht extreem efficiënt geabsorbeerd. Daarom 
worden EUV-lithografiemachines onder vacuüm 
gehouden. Traditionele lenzen zijn uiteraard uit den 
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maar ook om in een sterk niet-lineair proces dat 
bekend staat als High Harmonic Generation (HHG), 
EUV licht direct te genereren vanuit infrarood licht. 
Qua efficiëntie haalt deze opwekking van EUV 
licht het niet bij het proces met de tindruppeltjes, 
maar het HHG-licht vertoont een bijzondere eigen-
schap, coherentie, die we anders vooral kennen van 
laserlicht. Dat maakt het bij uitstek geschikt voor 
het maken van zeer nauwkeurige afbeeldingen, 
zonder tussenkomst van lenzen. De lenswerking 
wordt volledig overgenomen door de computer, die 
uit de schijnbaar compleet vervloeide, onscherpe 
transmissie- of reflectiebeelden haarscherp kan 
terugrekenen wat de driedimensionale vorm is van 
het object waarmee dat licht in contact is gekomen. 
Omdat veel van de processen die in de lithogra-
fietechnologie een rol spelen, plaatsvinden aan 
oppervlakken van materialen, aan grensvlakken tus-
sen materialen en in dunne laagjes, beschikt ARCNL 
ook over een scala aan gevoelige meetinstrumenten 
van oppervlakte-eigenschappen, zoals de atomaire 
structuur en samenstelling van de buitenste atoom-
lagen van een materiaal. Daarnaast wordt bij ARCNL 
onderzoek gedaan naar de oorsprong van wrijving 
en naar mogelijkheden om wrijving te beïnvloeden.
Als typerend voorbeeld van ARCNL-onderzoek, 
nemen we hierna de vorming onder de loep van 
de optische multilaag-coatings, waarmee een groot 
deel van de EUV-optiek bedekt is. Bij dit deel van 
ons onderzoek maken we gebruik van een bijzon-
dere vorm van microscopie.

STM – Scanning tunneling microscopie
Vanwege de extreem korte golflengte van het EUV 
licht zijn de eisen die gesteld worden aan de opti-
sche multilaag-coatings uitzonderlijk streng. Zo 
moeten de molybdeen- en siliciumlaagjes worden 
gefabriceerd met diktes die zelfs nauwkeuriger zijn 
dan de diameter van één siliciumatoom. Om het 
grensvlak tussen silicium en molybdeen te laten 
fungeren als een efficiënte spiegel voor EUV licht, 
moet het vlak zijn op de atoomschaal. Bovendien 
moet de overgang van het ene naar het andere 
materiaal zo abrupt mogelijk zijn. De thermodyna-
mica van dunne laagjes is ons in deze opzichten 
helaas niet welgevallig. De natuurlijke neiging van 

en om de lichtgeïnduceerde, chemische processen 
die plaatsvinden in de lichtgevoelige laag 
waarmee de siliciumplakken bedekt zijn, waarin 
de computerchips worden geproduceerd. Zelfs de 
wrijving die optreedt tussen een siliciumplak en 
de tafel waarop de plak tijdens de belichtingsstap 
ligt, is van belang. Op elk van deze terreinen is in 
de industrie een indrukwekkende inspanning te 
zien om nieuwe technische hoogstandjes mogelijk 
te maken en, waar nodig, en passant de daarvoor 
benodigde, fundamentele kennis uit te breiden. 
Al vanaf het begin worden hier universiteiten en 
andere onderzoeksinstellingen bij betrokken, zodat 
de nieuwe uitvindingen en patenten gepaard gaan 
met een stroom aan wetenschappelijke publicaties.

In 2013 kwam ASML met het plan om een deel 
van het uitbestede onderzoek te concentreren in 
een publiek-private samenwerking in de vorm van 
een zelfstandig onderzoekscentrum. Dit heeft op 
1 januari 2014 geleid tot de start van het Advanced 
Research Center for Nanolithography, ofwel ARCNL 
[4]. ARCNL is een samenwerking van de Nederlandse 
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 
NWO, de Universiteit van Amsterdam, UvA, de Vrije 
Universiteit Amsterdam, VU, en ASML. Het is geves-
tigd op het Amsterdam Science Park en is gestart 
vanuit het daar al aanwezige NWO-instituut AMOLF. 
Inmiddels werken er zo’n 80 mensen en beschikt het 
centrum over eigen, tijdelijke laboratorium- en kan-
toorgebouwen. ARCNL groeit nog verder naar circa 
100 mensen en zal in 2018 naar een nieuw gebouw 
verhuizen dat momenteel naast AMOLF verrijst.

ARCNL richt zich op de fundamentele fysica en 
chemie die van belang zijn in de lithografie en heeft 
daarbij een grote nadruk op lithografie met EUV 
licht. Een belangrijke component daarvan is gewijd 
aan de bijzondere lichtbron, waarbij ARCNL het hart 
daarvan, met de tindruppeltjes, heeft nagebouwd, 
voorzien van een breed scala aan camera’s en 
meetapparatuur. ARCNL beschikt over een indruk-
wekkend machinepark aan bijzondere lasers, die 
deels ook in eigen huis worden ontwikkeld. Niet 
alleen worden de lasers gebruikt om te experi-
menteren met het opwarmen van tindruppeltjes, 
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om over te springen (‘tunnelen’) van de allerlaatste 
atomen van de naald naar de dichtstbijzijnde 
atomen van het af te tasten materiaaloppervlak 
en vice versa, zelfs als naald en oppervlak zich nog 
op een relatief ‘grote’ afstand van elkaar bevinden 
van bijvoorbeeld drie atoomafstanden. Deze 
mogelijkheid zorgt ervoor dat als we een elektrische 
spanning aanleggen tussen naald en preparaat, 
er al een zwakke elektrische stroom gaat lopen 
voordat de naald het oppervlak echt raakt. Deze 
tunnelstroom is zeer gevoelig voor de precieze 
naald-oppervlak afstand. In de STM wordt de 
hoogte van de naald voortdurend bijgestuurd, om 
de stroom en dus de afstand op een vaste waarde 
te houden. Terwijl dit meet- en regelmechanisme 
actief is, laten we de naald het oppervlak lijn voor 
lijn aftasten. De scherpe naald volgt dan contouren 
die precies laten zien waar de oppervlakteatomen 
zich bevinden. In de bij ons onderzoek gebruikte 
STMs, worden deze waarnemingen uitgevoerd 
onder ultrahoog vacuüm, waarin we de gebruikte 
materialen, zoals silicium en molybdeen, langdurig 

de gebruikte materialen is niet om als vlakke laagjes 
op elkaar te gaan liggen en een abrupte overgang 
is ook moeilijk te bewerkstelligen omdat de twee 
materialen graag een chemische verbinding aan-
gaan met elkaar, molybdeensilicide.

Om meer te weten te komen over deze grensvlak-
ken, zijn we zelfs al vóór de start van ARCNL, bij 
de Universiteit Leiden begonnen met zeer gede-
tailleerde waarnemingen aan de depositie van 
molybdeen op silicium en silicium op molybdeen. 
Het meetinstrument dat hiervoor is gebruikt, is 
een zogenaamde Scanning Tunneling Microscoop 
(STM), ofwel Rastertunnel-microscoop (figuur 2). In 
de volgende alinea wordt eerst het werkingsprin-
cipe van dit instrument uitgelegd (Bij een eerdere 
lezing in 1999 besprak en demonstreerde prof. Frenken 
de STM, zie [5]). Daarna worden de waarnemingen 
kort besproken voor de depositie van molybdeen 
op silicium.

In een STM wordt het oppervlak van een 
materiaal afgetast met een vlijmscherpe, metalen 
naald. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 
kwantummechanische verschijnsel ‘tunneling’. Het 
is voor de elektronen in de naald namelijk mogelijk 

Figuur 2: Principe van de scanning tunneling microscoop. Een scherpe naald wordt lijn-voor-lijn over het 
oppervlak van een preparaat bewogen, met behulp van een piëzo-element. De naald raakt het preparaat 
bijna (zie uitvergroting rechts). Op zo’n kleine afstand kan er al een elektrische stroom oversteken, de z.g. 
‘tunnelstroom’. Deze hangt sterk van de afstand af en kan daarom gebruikt worden om die afstand nauw-
keurig te meten of juist constant te houden. In dat laatste geval wordt de naald gedwongen een ‘hobbelpad’ 
te volgen dat een replica vormt van de atomaire contour van het preparaat.
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Grensvlakfysica voor nanolithografie
Figuur 4 laat een selectie zien van zes STM-opnames 
van telkens hetzelfde stukje van het oppervlak 
van silicium. Het afgebeelde gedeelte is zeer klein, 
namelijk slechts 28,5 x 28,5 nm2 (vierkante nano-
meter). Elk van de afzonderlijke ‘stipjes’ in plaatje (a) 
van figuur 4 is één siliciumatoom. Het patroon dat 
ze vormen is regelmatig; de atomen staan keurig in 
het gelid. De opname in plaatje (b) is korte tijd later 
tot stand gekomen. In de tussentijd is er een uiterst 
kleine hoeveelheid molybdeen op het oppervlak 
geland. Daartoe werd op enige afstand van het 
siliciumoppervlak een stukje molybdeen zo sterk 
verhit, dat het smolt en er spontaan molybdeen-
atomen van verdampten; een klein deel daarvan 
vertrok precies in de richting van het silicium.

Het aantal gearriveerde molybdeenatomen in 
plaatjes (b – f) van figuur 4 is veel kleiner dan één 
atoomlaag. Daardoor kunnen we heel goed zien 
wat het effect is van de aankomst van de allereerste 
molybdeenatomen op het silicium. Dat effect is 
verrassend groot. Terwijl het onbedekte oppervlak 
op atomaire schaal vlak is, resulteert het aanbod 
van de molybdeenatomen niet alleen in groepjes 
atomen bovenop het oppervlak – de lichtgekleurde 
vlekjes – maar ook in uitgravingen in het oppervlak 
met een diepte van precies één atoomlaag – de 
donkere gebiedjes. Deze liggen telkens in de buurt 
van de lichtgekleurde vlekjes. We zijn getuige van 
een vorm van ‘turfsteken’, op de allerkleinste schaal. 
De ontbrekende siliciumatomen hebben het opper-
vlak niet verlaten, maar hebben hun weg gevonden 
naar de atoomclusters bovenop het oppervlak, 
waar ze samen met het molybdeen een mengsel 
vormen, het reeds genoemde molybdeensilicide. 
Het is waarschijnlijk de gunstige vormingsenergie 
van het silicide, die de drijvende kracht vormt voor 
de atomaire volksverhuizing. Helaas moeten we 
constateren dat de silicideclusters het oppervlak 
niet uniform bedekken, hetgeen bijdraagt aan de 
ruwheid van de spiegels.

Op basis van de inzichten die we langs deze weg 
verkrijgen, vormen we ons een steeds gedetail-
leerder beeld van de verschijnselen die bepalend 

schoon kunnen houden, compleet vrij van oxides 
of andere verontreinigingen. Verder hebben 
Dr. Marcel Rost en Dr. Vincent Fokkema bij de 
Universiteit Leiden voor onze experimenten een 
speciale STM-uitvoering ontwikkeld, waarmee het 
mogelijk is om afbeeldingen van oppervlakken te 
maken, terwijl er materialen atoom-voor-atoom 
op worden gedeponeerd – technologisch gezien 
een echt hoogstandje. Bij de start van ARCNL is dit 
bijzondere apparaat verhuisd van de Universiteit 
Leiden naar ARCNL (figuur 3).

Figuur 3: Scanning tunneling microscoop bij AR-
CNL. Deze meetopstelling werd ontwikkeld bij de 
Universiteit Leiden door Dr. Marcel Rost en Dr. Vin-
cent Fokkema en is speciaal bedoeld voor het af-
beelden van atomaire oppervlakteprocessen, zoals 
aangroei en erosie. Preparaat en microscoop bevin-
den zich tijdens voorbereiding en waarneming in 
ultrahoog vacuüm. Aan het werk onder de micro-
scoop is Dr. Amir Saedi, voormalig postdoctoraal 
onderzoeker bij ARCNL. 

Foto: Merlijn Doomernik (www.doomernik.com)
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directe verbinding tussen fundamenteel onderzoek 
en praktische toepassing die we bij alle thema’s 
opzoeken in dit nieuwe onderzoekscentrum.

Terwijl de Byzantijnen fantaseerden over engelen 
op naaldpunten, worden in de Scanning Tunneling 
Microscoop naalden gebruikt waarvan het 
uiterste puntje gevormd wordt door één atoom. 
Het vereist engelengeduld om de naaldjes zo 
scherp te krijgen, maar de beloning is er dan ook 
naar: we kunnen routinematig, op de schaal van 
afzonderlijke atomen volgen, welke processen 
betrokken zijn bij de vorming van gewenste en 
ongewenste nanostructuren. Deze structuren zijn 
inmiddels van essentieel belang in de geavanceerde 
apparatuur voor de productie van computerchips. 
Met de voortschrijdende miniaturisering, zijn 

zijn voor de prestaties van cruciale componen-
ten in de geavanceerde lithografieapparatuur. 
Daarnaast krijgen we zo ook steeds meer begrip 
van degradatieprocessen die de levensduur van 
deze componenten beperken. Die kennis vormt een 
bron van inspiratie om samen met de industriële 
onderzoekers op zoek te gaan naar verbeteringen 
van de bestaande technologie en na te denken over 
compleet nieuwe technologie.

Samenvatting
In dit artikel is een kort overzicht gegeven van 
de modernste lithografietechnologie om compu-
terchips te fabriceren en is de totstandkoming 
beschreven van het Advanced Research Center for 
Nanolithography, ARCNL. Het hier beschreven STM-
experiment is vooral bedoeld als illustratie van de 

Figuur 4: STM opnamen van een siliciumoppervlak in toenemende stadia van bedekking met molybdeen. 
Getoond wordt telkens hetzelfde gebiedje van 28,5 nm × 28,5 nm. In plaatje (a) zijn de goed geordende 
siliciumatomen afzonderlijk zichtbaar (elke donkere plek wordt door zes atomen omringd). In plaatjes (b – f) 
zijn er achtereenvolgens 0,3, 0,6, 0,9, 1,2 en 1,5 molybdeenatomen per nm2 op het oppervlak gedeponeerd. 
De plaatjes zijn afkomstig uit het proefschrift van Dr. Vincent Fokkema [6]; het zijn momentopnames uit een 
van de filmpjes die samen met het proefschrift gedownload kunnen worden van
http://hdl.handle.net/1887/18057.
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de transistoren in deze chips ondertussen zo 
klein geworden, dat we deze met recht kunnen 
bestempelen als onze digitale ‘engelen’. Op de 
vraag hoeveel er daarvan in één chip passen, geeft 
de halfgeleiderindustrie vooralsnog elk jaar een 
steeds indrukwekkender antwoord, waarmee we de 
wet van Moore nog een flinke tijd overeind zullen 
houden.
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Van 85% van alle materie in het heelal weten we 
niet waaruit het bestaat. We weten wel dat de 
elementaire deeltjes waaruit de resterende 15%, 
'onze' materie, gemaakt is er niet de bouwste-
nen van kunnen zijn. Dat onbekende gedeelte 
van het heelal wordt donkere materie genoemd. 
Sinds jaren is er een wereldwijde zoektocht naar 
de bouwstenen van donkere materie. Het XENON1T 
donkere-materie-experiment, sinds eind 2016 in 
bedrijf, is momenteel het gevoeligste donkere 
materie experiment ter wereld. 

Inleiding
Astronomische waarnemingen hebben aangetoond 
dat meer dan 85% van het heelal bestaat uit andere 
materie dan die wij overal om ons heen zien. De eer-
ste indicatie van dit opmerkelijke feit is afkomstig uit 
de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw 
uit het onderzoek van de Nederlanders Jacobus 
Kapteyn en Jan Hendrik Oort [1]. De Zwitserse 
astronoom Fritz Zwicky vond dat de hoeveelheid 
lichtgevende (en dus waarneembare) materie in 
clusters van sterrenstelsels onvoldoende was om 
die clusters onder alleen de zwaartekracht bij elkaar 
te houden. Een nieuwe, niet-lichtgevende, donkere 
materie was nodig om de waarnemingen te verkla-
ren. Meer astrofysisch bewijs voor deze hypothese 
is sindsdien gevonden: sterren in spiraalstelsels 
draaien sneller rond het centrum dan verwacht op 
grond van Newtoniaanse dynamica [1], gravita-
tielenzen, de anisotropie in de Cosmic Microwave 
Background (CMB) en de vorming van grootschalige 
structuren in het heelal wijzen allemaal op het 
bestaan van donkere materie. 

We weten nu dat donkere materie verantwoordelijk 
is voor ongeveer 23% van de massa-energiedicht-
heid in het heelal, in vergelijking met minder dan 
5% van de gewone materie. De overige 72% bestaat 
uit een mysterieuze druk genaamd donkere energie, 
die we nu buiten beschouwing laten. De astro-
nomische waarnemingen laten ook zien dat de 
donkere materie niet in astrofysische objecten 

Prof. dr. M.P. (Patrick) Decowski
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1.8  Donkere materie: het heelal gevuld met onzichtbare deeltjes

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 8 januari 2018.

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

Samenvatting van de lezing:
Door een mens gaan 700 duizend-miljard neu-
trino’s per seconde zonder dat ze ooit opgemerkt 
worden. Toch hebben experimenten aangetoond 
dat deze spookachtige deeltjes bestaan, alhoewel 
het 25 jaar heeft geduurd voordat het neutrino-
deeltje werd aangetoond. Er zijn sterke astrono-
mische aanwijzingen voor het bestaan van zoge-
naamde donkere materie waarvan wij niet precies 
weten wat het is. De meest gangbare theorie voor-
spelt nieuwe elementaire deeltjes waarvan er 1 mil-
jard per seconde door een mens heen gaan. Deze 
donkerematerie-deeltjes zijn nog niet aangetoond 
ondanks dat er al decennia lang experimenteel 
jacht op deze deeltjes gemaakt wordt.
Sinds najaar 2016 wordt in het donkere materie 
experiment XENON1T naar botsingen tussen don-
kerematerie-deeltjes en xenon atomen gezocht. 
Voor dit meest gevoelige experiment ter wereld 
wordt 3,5 ton vloeibaar xenon gebruikt in een 
ondergronds laboratorium in Italië.
Tijdens de lezing werden de aanwijzingen voor het 
bestaan van donkere materie besproken. Daarna 
werd aangegeven hoe deze deeltjes waarschijnlijk 
gedetecteerd zullen gaan worden. De ontdekking 
van donkere-materie-deeltjes zou weleens het 
belang van de ontdekking van neutrino’s kunnen 
overtreffen en binnen handbereik zijn.
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Dit maakt de hypothetische WIMP een zeer interes-
sante donkere-materiekandidaat. Een ontdekking 
van WIMPs kan dus twee onopgeloste problemen 
van de moderne natuurkunde verklaren: de samen-
stelling van het heelal en de juiste omschrijving 
van de elektrozwakke symmetriebreking in het 
standaardmodel tot aan de Planck-schaal.

Terwijl astrofysische metingen een duidelijk bewijs 
hebben geleverd voor donkere materie op macro-
scopische schaal, zijn de deeltjes op subatomaire 
schaal nog niet gevonden. Drie soorten experimen-
ten zijn op zoek naar de elementaire deeltjes die 
verantwoordelijk zijn voor donkere materie: 
• 'directe detectie': experimenten die naar recht-

streekse aanwijzingen van donkere materie 
zoeken door middel van elastische verstrooiing 
van WIMPs aan atoomkernen; 

• 'indirecte detectie': experimenten die naar anni-
hilatieproducten van WIMPs in astrofysische 
objecten kijken, waarbij de annihilatieproducten 
standaardmodeldeeltjes zijn;

• 'productie': experimenten die naar de productie 
van de donkere-materiedeeltjes zoeken in ver-
snellers zoals de Large Hadron Collider (LHC).

Maar WIMPs zijn niet de enige hypothetische deel-
tjes waaruit donkere materie zou kunnen bestaan. 
Er is een lange lijst van mogelijke deeltjes, allemaal 
producten van theoretische modellen die zijn opge-
steld om problemen in het standaardmodel op 
te lossen, zoals: axion, axion-like particles, sterile 
neutrinos, dark photons, WIMPzillas, Q-balls, etc. De 
experimentele zoektochten naar deze verschillende 
deeltjes moeten over het algemeen toegespitst 
worden, aangezien ze verschillende signalen in de 
detectoren zouden achterlaten. Voor het overige 
zullen we het vooral over het WIMP-deeltje hebben. 

Botsingen van donkere materie
Wij beschrijven hier de meest directe manier om 
WIMPs te detecteren, namelijk de rechtstreekse 
verstrooiing van WIMPs aan atoomkernen ('directe 
detectie'), zie figuur 1. Als WIMPs daadwerkelijk 
de deeltjes zijn die verantwoordelijk zijn voor 
de donkere materie in sterrenstelsels en andere 

samengeklonterd kan zijn. Over het algemeen 
wordt aangenomen dat de donkere materie uit 
nog niet bekende subatomaire deeltjes bestaat, die 
gezamenlijk niet-baryonische donkere materie wordt 
genoemd. 

Waaruit bestaat donkere materie?
Alle ons bekende materie is samengesteld uit de 
elementaire deeltjes van het standaardmodel van 
de deeltjesfysica, maar het is uitgesloten dat don-
kere materie uit één van deze deeltjes bestaat. 
Donkere-materiedeeltjes die te licht zijn – min-
der dan ongeveer 1 keV/c2 in de massa – kunnen 
onmogelijk sterrenstelsels vormen. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat neutrino's, de lichtste bekende 
massieve deeltjes met een massa van minder dan 
1  eV/c2, geen wezenlijk bestanddeel kunnen vor-
men van donkere materie. Elementaire deeltjes die 
een elektrische lading hebben zouden zichtbaar zijn 
door middel van elektromagnetische interacties. 

Er zijn echter nieuwe theorieën die het stan-
daardmodel uitbreiden om rimpels in het model 
glad te strijken. Deze theorieën voorspellen vaak 
ook nieuwe deeltjes met de eigenschappen van 
donkere materie. Eén van de meest aannemelijke 
hypothetische donkere-materiedeeltjes is het 
Weakly Interacting Massive Particle (WIMP) [2]. WIMPs 
nemen deel aan de zwakke kernkracht en hebben 
massa's van de orde van 100 GeV/c2. Ze spelen een 
rol in supersymmetrische (SUSY) theorieën en in 
andere theorieën zoals Universal Extra Dimensions, 
die het standaardmodel uitbreiden met nieuwe 
deeltjes en een beschrijving geven van de waar-
genomen elektrozwakke symmetriebreking. In de 
meeste van deze modellen is de WIMP-gewone 
materie werkzame doorsnede – een maat voor de 
waarschijnlijkheid van een wisselwerking – vol-
doende groot dat de WIMPs in het vroege heelal 
in grote mate geproduceerd en weer vernietigd 
zouden zijn en daaruit kan men een nauwkeurige 
voorspelling maken van de meetbare donkere-
materiedichtheid. Uit standaard kosmologische 
modellen blijkt dat de voorspelde WIMP-dichtheid 
compatibel is met huidige astrofysische waarne-
mingen, zoals gegevens van de Planck satelliet [3]. 
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kunnen onderdrukken met behoud van een hoog 
rendement voor potentiële WIMP gebeurtenissen.

Het XENON1T experiment
Eén van de meest veelbelovende technieken voor 
directe donkere materie detectie, is de twee-fase 
xenon-detector, zoals wordt verwezenlijkt in het 
lopende XENON1T experiment [4]. Een dergelijk 
apparaat registreert scintillatie- en ionisatiesignalen 
in een vloeistof-gas tijdprojectie-kamer (TPC) gevuld 
met xenon (zie figuur 2). Xenon is een veelbelovend 
medium voor de detectie van donkere materie omdat 
het een zwaar element is (atoommassa A ~ 131). Uit 
theoretische voorspellingen blijkt dat de WIMP-kern 
elastische werkzame doorsnede als A2 toeneemt. 
Een galactische WIMP verstrooit aan een kern in de 
xenon vloeistof en de terugkaatsende xenonkern 
produceert een kort spoor van geïoniseerde 
metastabiele atomen. De daaropvolgende 
recombinatie produceert scintillatielicht in 
de xenon-vloeistof. Een aantal van de ionisatie-
elektronen blijft echter over en kan in een uniform 
elektrisch veld van ongeveer 0,2 kV/cm naar de xenon 
gaslaag aan de bovenkant in de detector worden 
gedreven. De elektronen op hun beurt worden in de 
gasfase boven de vloeistof getrokken door een nog 
sterker veld (ongeveer 1  kV/cm). Daar produceren 
zij secundaire fotonen door elektroluminescentie. 
Deze hoeveelheid is evenredig met het aantal 
ionisatie-elektronen. Fotomultiplicatorbuizen 
(PMTs) boven en onder het vat registreren de 

objecten, dan zullen zij ook in groten getale in onze 
Melkweg aanwezig zijn. Omdat de WIMPs in het 
vroege heelal geproduceerd en stabiel zijn, zullen 
zij tijdens de geboorte van ons Melkwegstelsel 
ook aanwezig zijn geweest. Dit betekent dat zij 
min of meer stationair zijn ten opzichte van het 
Melkwegstelsel. De zon (en dus ook de aarde) draait 
echter om het midden van het Melkwegstelsel en 
indien WIMPs onze Melkweg vullen zal de aarde 
continu door een wolk van WIMPs heen vliegen. 
Zo nu en dan kunnen deze WIMPs, door de zwakke 
wisselwerking, ook op atoomkernen op de aarde 
botsen. Direct detection experimenten zijn op zoek 
naar de terugslag van atoomkernen als zij met 
WIMPs botsen. De kernterugslag-energie is slechts 
een paar tientallen kiloelektronvolt, waardoor het 
een vereiste is dat de detectoren een relatief lage 
energiedrempel hebben. Bovendien zijn de inter-
acties zeer zeldzaam en moeten de detectoren een 
intrinsiek lage radioactieve achtergrond hebben. 
Deze achtergrond kan verder onderdrukt worden 
door een actieve identificatie van radioactieve 
achtergrond in de detector. Om aan deze eisen te 
voldoen, moeten de experimenten diep onder de 
grond worden gebouwd uit materialen die zeer 
schoon zijn. Resterende gamma- en bètastraling, 
die elektronenverstrooiing in plaats van kernver-
strooiing veroorzaakt, moet onderscheiden worden 
van kernterugslag. Het blijkt dat deeltjesfysicabe-
naderingen, zoals event-by-event reconstructie van 
de botsings-gebeurtenissen, de achtergrond goed 

WIMP
in Galactisch Halo

Atoomkern
in laboratorium

v~220 km/s v~0 km/s

ER~30 keVr

R

WIMP

Elastische botsing

Figuur 1: De donkere-materiedeeltjes (WIMPs) in de Melkweg staan min of meer stil terwijl de zon en de 
aarde met een snelheid van 220 km/s door deze WIMP wolk heen ploegt. Zo nu en dan kunnen de WIMP-
deeltjes elastisch verstrooien aan atoomkernen, zoals bijv. aan xenon-kernen in een ondergrondse detector. 
De verwachte kernterugslag (ER) is een tiental keV, daardoor moet het experiment een zeer lage energie-
drempel hebben en uit laag radioactief materiaal opgebouwd zijn om door deze achtergrond niet verstoord 
te worden.
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Hoewel dit type detector de gamma- en bèta-
achtergrondstraling goed identificeert, kan de 
achtergrond van externe neutronen niet worden 
onderscheiden van een WIMP-signaal. De neutron-
achtergrond wordt voornamelijk gemaakt door 
kosmische muonen en kan worden onderdrukt door 
het experiment diep onder de grond te bouwen. 
Het ondergrondse Gran Sasso laboratorium nabij 
Rome, waar de XENON1T detector is geplaatst, 
bevindt zich onder een laag van meer dan 1300 m 
gesteente, waardoor de flux van kosmische muonen 
een factor 105 is onderdrukt. De flux van neutronen 
die worden geproduceerd in muon-geïnduceerde 
kernreacties is derhalve ook ordes van grootte klei-
ner dan aan het oppervlak. De ultieme afscherming 
van neutronen wordt bereikt door het hele experi-
ment onder te dompelen in een watertank met een 
diameter van ongeveer 10 m. Andere bronnen van 
neutronen kunnen worden geminimaliseerd door 

fotonen uit beide processen. Het tijdverschil tussen 
het eerste scintillatielicht (genaamd S1) en het 
vertraagde luminescentielicht in het gas (genaamd 
S2) identificeert de terugslaggebeurtenissen. Verder 
zorgt de verhouding van de hoeveelheid S1- en 
S2-licht voor een krachtige onderdrukking van de 
achtergrond. Elektronen terugslag vanwege bèta- of 
gammastraling zal minder recombinatie produceren 
en laat meer drift elektronen vrij, waardoor het S2 
signaal relatief groot is. Aan de andere kant zal een 
WIMP-kernterugslag een klein aantal drift elektronen 
produceren. De TPC biedt verder driedimensionale 
positie-informatie van de gebeurtenis; dit maakt 
het mogelijk om alleen het meest centrale gedeelte 
van de detector te gebruiken. De zeer goede zelf-
afscherming van xenon (door het hoge atoomgetal, 
Z=54) wordt dan gebruikt om externe achtergrond 
nog verder te onderdrukken. 

Figuur 2: Schematische weergave van een twee-fase xenon tijdprojectiekamer (TPC) zoals in het XENON1T 
experiment wordt gebruikt. Links: Een botsing met een xenonkern in de vloeistof zal een primaire lichtflits 
(S1) maken en een aantal elektronen losmaken die onder invloed van een elektrisch veld door het xenon 
naar de oppervlakte “getrokken” worden. In het xenongas zullen de elektronen een secundaire lichtflits 
(S2) maken. Fotomultiplicatorbuizen (PMTs) boven en onder het vat registreren de fotonen uit beide proces-
sen. De tijd en de positie correlatie van het S1 en S2 scintillatielicht geeft de 3D-positie informatie van de 
terugslag gebeurtenissen in de detector. Rechts: De verhouding van de hoeveelheid S1 en S2 licht geeft de 
mogelijkheid tot discriminatie van achtergrond gebeurtenissen zoals van radioactief gamma- en bètaverval 
en de verstrooiing van WIMPs aan deeltjes.

Xe vloeistof
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en de ontwikkeling van het data-acquisitiesysteem 
en de analyse software. 

Na vijf jaar voorbereiding, was het XENON1T expe-
riment in de herfst van 2016 klaar en vol met 
vloeibaar xenon. Toen begon de commissioning, 
waarbij radioactieve bronnen bij de detector wer-
den gehouden om de detector te karakteriseren en 
eventuele problemen te identificeren. 

De eerste resultaten 
De eerste run werd in december 2016 gestart en 
de bedoeling was om 3 maanden lang gegevens 
te verzamelen. Helaas was er op 18 januari 2017 
een krachtige aardbeving in het gebied rondom 
Gran Sasso. De seismische schok was ook zichtbaar 
in de XENON1T detector en het duurde een aantal 
weken voordat er weer gegevens konden worden 
verzameld. De collaboratie van 120 mensen besloot 

een zorgvuldige selectie van detectormateriaal. 
Illustraties van het experiment zijn te zien in figuren 
3 en 4. 

XENON1T is een experiment met een totaal van 
3,2  ton aan xenon. Alleen het centrale 1 ton aan 
xenon wordt als analysemassa gebruikt, de rest 
dient als afscherming. Het experiment is de derde 
generatie van de XENON experimenten reeks, die 
telkens een verbeterde TPC en meer xenon massa 
gebruiken. Het eerste XENON10 experiment had 
10  kg aan xenon en het tweede generatie experi-
ment XENON100 gebruikte ongeveer 100 kg. Bij elke 
generatie wordt de gevoeligheid ongeveer 10-100 
keer groter ten opzichte van de vorige generatie. 
Het Nederlandse Nationaal instituut voor subato-
maire fysica, Nikhef, was verantwoordelijk voor het 
ontwerpen van de XENON1T trillingsvrije cryostaat 
draagconstructie, het pre-ontwerp van de cryostaat, 

Figuur 3: Foto van de twee-fase xenon tijdprojectie kamer (TPC), het centrale gedeelte van de XENON1T 
detector, die in een clean room opgebouwd wordt.            Foto credit: Enrico Sacchetti 
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Toekomst
Het XENON1T experiment is inmiddels een dik jaar 
metingen aan het verzamelen. Deze resultaten wor-
den momenteel geanalyseerd en zullen binnenkort 
ook worden 'unblind'. Mocht de limiet die na een 
maand gezet was net op het randje van detectie 
zijn geweest, dan verwachten we niet meer dan 
tien botsingen die tijdens dat jaar waargenomen 
zouden kunnen zijn. 

Hoe langer het experiment loopt des te meer kans 
het heeft om botsingen met donkere-materie-deel-
tjes waar te nemen. Er is echter een fundamentele 
limiet, aangezien de kans dat je achtergrondruis 
waarneemt in plaats van donkere materie, ook 
met de tijd toeneemt. Dit betekent dat bij dit 
soort experimenten het meest optimaal is om na 
twee tot vier jaar de metingen te stoppen en een 
gevoeliger experiment te bouwen. Dit is wat de 
XENON-collaboratie ook van plan is te doen. Het 
samenwerkingsverband is momenteel bezig om het 
XENONnT experiment, met 8 ton xenon en lagere 
achtergrond, te ontwerpen. Gelukkig kan veel van 
de infrastructuur van XENON1T opnieuw worden 

om de gegevens van voor de aardbeving, 34 dagen 
in totaal, te analyseren om naar donkere-materie-
deeltjes te zoeken. Omdat in dit onderzoek naar 
letterlijk een speld in een hooiberg wordt gezocht, 
gebruikt men de techniek van blinded analysis. Net 
als bij een onderzoek naar de werking van nieuwe 
medicijnen waarbij noch de patiënt noch de arts 
weet of de patiënt het nieuwe medicijn of een 
placebo krijgt totdat een vooraf bepaald stadium 
in het onderzoek is bereikt, maskeert men bij het 
onderzoek naar donkere materie ook het mogelijke 
signaal totdat alle kalibraties, selectiecriteria etc. 
zijn afgerond. Het duurde ongeveer drie maanden 
tussen het einde van de run en het 'unblinden' van 
de resultaten. Er bleek dat in de maand aan data 
die XENON1T verzameld had, geen aanwijzingen 
van donkere-materie-botsingen aanwezig waren 
[5]. Het experiment was wel in één klap het gevoe-
ligste donkere-materie-experiment ter wereld en 
de resultaten zijn gebruikt om een limiet te zetten 
op de interactie tussen donkere-materie-deeltjes 
en gewone materie (zie figuur 5). Deze limieten 
kunnen gebruikt worden om bepaalde theorieën 
uit te sluiten. 

Figuur 4: Het XENON1T experiment in het ondergrondse Gran Sasso laboratorium (LNGS) in Italië. Het cryo-
staatvat met 3,2 ton aan vloeibaar xenon en de TPC hangt in het midden van een watertank van 10 m diameter, 
die voor verdere afscherming van achtergrondstraling dient (links). Rechts staat een gebouw van drie verdie-
pingen met de systemen om het xenon af te koelen, schoon te houden en de lichtsensoren in de TPC uit te lezen.
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benut aangezien XENONnT wederom in Gran Sasso 
zal draaien. Het XENON1T experiment zal waar-
schijnlijk tot herfst 2018 metingen verrichten. Na 
ongeveer 18 maanden hoopt het samenwerkings-
verband met de metingen met XENONnT te kunnen 
beginnen. Dit experiment zal 10x gevoeliger zijn 
dan het XENON1T experiment – met een goede 
kans om óf donkere materie te ontdekken óf, als 
donkere materie al ontdekt is, de eigenschappen 
van donkere-materie-deeltjes nauwkeurig in kaart 
te brengen. 

Een kortere versie van dit artikel is in het Nederlands 
Tijdschrift voor de Natuurkunde (NTvN 79 (2013) 
266) verschenen. 
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Figuur 5: Spin-onafhankelijke werkzame doorsnede (een maat voor de interactie waarschijnlijkheid) 
voor verstrooiing van WIMPs aan nucleonen, als een functie van de WIMP massa. De lijnen geven ex-
clusie limieten aan van verschillende experimenten, alles boven een lijn is met 90% confidence level uit-
gesloten. Het grijze vlak geeft een theoretische voorspelling van WIMP parameters binnen een uitbrei-
ding van het standaard model, in het Minimal Supersymmetric Model aan. XENON1T heeft momenteel ‘s 
werelds beste gevoeligheid. De opvolger XENONnT zal nog twee ordes van grootte gevoeliger worden.
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De fysicus
Ik ben geen arts, maar dit verhaal gaat wel over 
allerlei enge en nare ziektes, zoals kanker, hart-
falen, en herseninfarct. En over andere zaken die 
het lichaam niet kan opruimen, bijvoorbeeld een 
ontsteking in het wortelkanaal van een kies, over 
tandsteen en over nierstenen. Over al deze dingen 
spreek ik, niet als dokter, of als arts, maar als natuur-
kundige, met een hele andere kijk op de zaken. Ik 
probeer vooral te begrijpen hoe de dingen werken 
zoals ze werken. Ik praat wel veel met mensen uit de 
kliniek en krijg dan uitleg over de uitdagingen: uit-
dagingen van de diagnose en detectie en dan met 
name vroeg-detectie, niet alleen voor kanker, maar 
ook voor hart- en vaatziekten. Uitdagingen van de 
therapie, bijv. over het volgen van de therapie, het 
liefst natuurlijk real-time tijdens een behandeling. 
En over de opvolging, het herhaaldelijk monitoren, 
de belasting voor de patiënt, te veel straling (ook 
voor het behandelend team) en te veel medicijnen 
die giftig zijn. En wat de arts graag wil in de kliniek, 
welke technieken, welke apparaten, en tegen welke 
prijs?

Maar zo’n probleem is complex, daar kan een 
natuurkundige niet mee uit de voeten. Een natuur-
kundige kleedt het probleem uit tot de essentie die 
hij of zij begrijpt: één druppel uit een vernevelaar 
voor de astmapatiënt - hoe vliegt die ene druppel 
tot in de kleinste longblaasjes? Is de druppel te 
groot, dan slaat die neer in de luchtpijp, is die te 
klein dan adem je hem weer uit. Eén bepaalde 
grootte is er nodig en hoe maak je dan die druppels 
precies allemaal even groot?

We gebruiken instrumenten: voor ver in de ruimte 
gebruiken we een telescoop, iets wat heel klein is 
bekijken we met een microscoop en iets dat heel 
snel is nemen we op met een hogesnelheidscamera, 
zie figuur 1. En als je de essentie begrijpt, in experi-
ment en in theorie, dan bouw je het systeem weer 
op, maak je het tot een nieuw apparaat, of verander 
je bestaande producten. Daarvoor heb je nodig, 

Prof. dr. A.M. (Michel) Versluis
Physics of Fluids Group
Onderzoeksinstituut MIRA en MESA+
Universiteit Twente
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1.9  Druppels en bellen op golven van geluid

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 29 januari 2018.

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

Samenvatting van de lezing:
Belletjes kunnen worden ingespoten in de bloed-
baan om de doorbloeding van het hart ‘live’ in 
beeld te brengen. Druppeltjes uit een spray die 
gevuld zijn met een medicament kunnen naar de 
allerkleinste longblaasjes vliegen. Nanodruppels 
hopen zich op in een tumor en geven lokaal che-
motherapie af zonder schadelijke bijwerkingen in 
de rest van het lichaam. En belletjes kunnen in de 
hersenen gaan trillen om een bloedprop op te los-
sen. Is dit zomaar een passage uit Asimov’s boek 
‘Reisdoel: menselijk brein?’ Is dit allemaal verre toe-
komstmuziek? En zou het gevaarlijk kunnen zijn?
Tijdens de lezing kwam de achtergrond van deze 
medische innovaties aan bod. Hoe kun je druppels 
precies even groot maken en juist klein genoeg, 
hoe kan je belletjes laten resoneren op het inge-
straalde ultrageluid, en hoe zijn deze acties precies 
te controleren in plaats en tijd? En waarom moet 
alles worden bekeken met een camera die 25 mil-
joen plaatjes per seconde maakt?
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naast de fundamentele wetenschap van de natuur-
kunde, scheikunde en wiskunde, ook de ingenieurs 
en technologen, werktuigbouwers, elektrotechnici, 
biomedisch ingenieurs, liefst al met één voet in de 
kliniek, die de fundamentele kennis moeten trans-
leren naar de kliniek, en naar de industrie. Spin-off 
bedrijven hebben we nodig, die de ideeën moeten 
uitproberen en als vooruitgeschoven pionnen ver-
kennen in de markt. En natuurlijk artsen, medisch 
technologen en technisch geneeskundigen, die 
open staan voor de nieuwe technologie en integraal 
onderdeel zijn van zo’n proces. Een cartoon van 
deze zgn. gouden driehoek is afgebeeld in figuur 2. 
En dat alles is inmiddels op de Universiteit Twente 
opgebouwd, omgevormd van strakke aparte dis-
ciplines naar een multidisciplinaire werkomgeving 
op korte afstand: het MESA+ onderzoeksinstituut 

voor nanotechnologie en bijbehorend Nanolab, 
The Gallery en Novel-T met kleine ondernemers en 
bedrijvigheid en het Technical Medical (TechMed) 
Centre voor biomedische technologie, gezond-
heidswetenschappen en technische geneeskunde, 
met het nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en innova-
tielab voor medische technologie. 

Nanotechnologie
Wat geldt voor de medische wereld geldt 
net zo goed voor toepassingen in de industrie. 
Bedrijven als ASML, Océ, Philips, Shell, DSM en 
Akzo werken aan vernuftige toepassingen met 
grote wetenschappelijke uitdagingen op het 
gebied van de nanotechnologie. Océ uit Venlo 
(oce.com) bijvoorbeeld ontwerpt nieuwe printkop-
pen die microscopisch kleine druppels maken van 

Figuur 1: Belangrijke instrumenten in de wetenschap. Staat het object te ver weg dan gebruiken we een 
telescoop (links – Great Forty-Foot telescoop in Slough, UK van William Herschel, 1787 – afbeelding:
wikipedia.org). Is het object te klein, dan gebruiken we een microscoop (midden – Robert Hooke, 1665 – 
afbeelding: wikipedia.org). En is het object te snel dan gebruiken we een hogesnelheidscamera (rechts – 
eerste opstelling voor hogesnelheidsfotografie van Eadweard Muybridge in Palo Alto, 1878; loste de vraag 
op wanneer alle hoeven van een paard van de grond zijn – afbeelding: cinemathequefroncaise.com).

Figuur 2: De gouden driehoek tussen academie, kliniek en industrie wordt gevoed vanuit de fundamentele 
wetenschappen waarbij spin-off bedrijven een belangrijke motor zijn om de nieuwverworven ideeën en 
inzichten te transleren naar de verschillende toepassingsgebieden.
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10 picoliter (figuur 3), allemaal precies op dezelfde 
manier, precies even groot en in een machine 
die 25 miljoen druppels per seconde maakt. 
Die druppels vliegen dan met een snelheid van 
10  meter per seconde naar het papier, maar let 
wel, 10 meter per seconde is ook 10 millimeter per 
milliseconde, of 10  micrometer per microseconde 
en ook 10 nanometer per nanoseconde. Dus als we 
die microscopisch kleine druppel willen volgen dan 
moeten we op de nanoseconden tijdschaal gaan 
kijken [1]. Dus niet alleen op de miljardste meters, 
maar ook op de miljardste seconde. 

En daar moeten dus nieuwe technieken voor 
worden ontwikkeld om met nanometer precisie 
op een nanoseconden tijdschaal te meten. Hier 
worden we geholpen door het feit dat druppel-
vorming voor inkjet heel gecontroleerd is en dat 
zelfs verstoringen van het druppelvormingsproces 
heel reproduceerbaar zijn. Figuur 3 (rechts) laat 
een inktdruppel zien die is gevangen in een spe-
ciaal door ons ontwikkelde lichtflits van een paar 
nanoseconden [2]. De druppel is zelf door een 
speciale puls ultrageluid (op de golven van geluid) 
weggeschoten uit een inktreservoir en op weg naar 
zijn vooraf geprogrammeerde doel op het papier. 
De druppel heeft een speciale uitgerekte vorm 
met een kop en een staart en binnen deze druppel 
speelt zich een spannend spel af, bijvoorbeeld of 
die staart wel bij de kop kan blijven. Zo’n plaatje van 
een druppel kunnen we op elk gewenst moment 
maken, zoals ook van de honkballer in figuur 4. Als 
we net als die foto’s van verschillende honkballers, 
de foto’s van de inktdruppel op de juiste tijden in 
de juiste volgorde plaatsen, dan kunnen we een 
mooie super slow-motion film maken van het hele 
vormingsproces. Het toonaangevende blad Nature 
verkoos figuur 5 tot één van de allermooiste weten-
schappelijke plaatjes van het jaar 2014.

Figuur 5 laat ook mooi zien hoe uniform de snel-
heid is van de druppels. En dat is belangrijk als we 
die netjes gevormde druppels van één bepaalde 

Figuur 3: Links: Inkjet printers worden, naast het 
bekende thuisgebruik, ook veel toegepast in een in-
dustriële hoge-productie werkomgeving – foto: Océ 
Colorwave 900 Large Format Printer, Canon. Rechts: 
De microscopisch kleine druppels van een inkjet zijn 
typisch 10 picoliter in volume en vliegen met een 
snelheid van 10 m/s naar het papier. Het is een grote 
kunst die zonder bewegingsartefacten in beeld te 
brengen – afbeelding: van der Bos et al., Phys. Rev. 
Appl. 1, 014004 (2014) .

Figuur 4: Als de beweging van een object heel reproduceerbaar is, dan kan je door een kleine oplopen-
de vertraging in het moment van de opname het hele proces nauwkeurig in beeld brengen. Zo’n strobo-
scopische opname wordt veel gebruikt om op hoge opnamesnelheid toch een hoge resolutie te behalen
(afbeelding: 9gag.com).
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druppels mogen niet te groot zijn, omdat ze dan 
direct neerslaan op de luchtpijp, en ze mogen niet 
te klein zijn, want dan adem je ze gewoon weer uit. 
Voor zo’n vernevelaar zijn druppels van tussen de 
2 en 3 micrometer precies goed, maar hoe maak je die 
nou? Dat doet het bedrijf Medspray (medspray.com), 
een spin-off van de Universiteit Twente, door een 
heel dun waterstraaltje door een heel klein gaatje 
weg te spuiten. Zo’n waterstraaltje breekt dan op 
omdat nanometer kleine verstoringen zich als een 
golf voortplanten over het wateroppervlak. En die 
golven worden steeds groter totdat kleine druppels 
worden afgesnoerd, van een grootte die precies 
1,88 keer de diameter van het waterstraaltje is. 
Dit mechanisme is door Lord Rayleigh al in 1879 
beschreven [3], en wordt nu Rayleigh-instabiliteit 
genoemd. Dit proces is razendsnel, iedere 200 
nanoseconde een druppel, dat is 5 miljoen druppels 
per seconde. Maar snappen we hoe ze gevormd 
worden? En hoe je ze nog sneller en met een 
meer uniforme snelheid kan maken, zodat ze niet 
samenvloeien tot grotere druppels, die dan immers 
niet meer werkzaam zijn. Nu, dát is de aanpak van 
de fysicus, in experiment, in numerieke simulaties, 
in theorie en we beheersen dat perfect, zie figuur 6. 
Maar hoe nu verder, hoe schroeven we de produc-
tiesnelheid op? Eén van de ideeën is het gebruik 
van ultrageluid. Zo kunnen we een ultrageluids-
oppervlaktegolf (SAW – surface acoustic wave) 

grootte ook zo willen houden. Immers als de 
snelheden iets van elkaar verschillen krijgen we 
ophoping en filevorming. Grappig genoeg, soms 
willen we precies dát bewerkstelligen. Een paar 
druppels bij elkaar vegen zodat ze samen een 
grotere druppel vormen met een grotere tussen-
afstand. Ook daarvoor gebruiken we de golven 
van geluid, door kleine verschillen in het opbreek-
gedrag te stimuleren met ultrageluid maken we 
een uniforme druppelgrootte, maar met een klein 
snelheidsverschil zodat ze samenvloeien tot één 
grote druppel. Voor een bedrijf als ASML (asml.com) 
is dit belangrijk. Zij gebruiken deze techniek door 
op druppels vloeibaar tin met een laser te schieten 
voor de productie van extreem ultraviolet (EUV) 
licht, licht met zo’n kleine golflengte, dat ze met 
een nieuwe lithografische manier nóg kleinere 
structuren op een chip kunnen maken. Dus deze 
golven van geluid die we de druppels meegeven 
leiden door de verdere schaalverkleining tot nieuwe 
en snellere elektronica voor nieuwe, ons nu nog 
onbekende, mogelijkheden.

Medische technologie 
Het gecontroleerd maken van kleine druppels is ook 
belangrijk bij een groot aantal medische toepas-
singen. Bijvoorbeeld bij het maken van precies even 
grote druppels in een vernevelaar voor de toedie-
ning van medicijnen tegen luchtweginfecties. Die 

Figuur 5: Deze stroboscopische opname van inkjet druppels werd verkozen tot een van de "Images of the 
Year 2014" door het toonaangevende blad Nature – Nature 516, 309 (2014).
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gebruiken die zich voortplant over een substraat 
als een nano-aardbeving, en die vervolgens in een 
op het substraat gelegen druppel duikt en kleine 
microdruppels los trilt omdat capillaire golven van 
geluid zich vormen op het oppervlak van die moe-
derdruppel [4]. Heel veel druppels, tien tot honderd 
keer meer nog dan bij de Rayleigh-opbreking, en 
die druppels blijken allemaal precies even groot, 
tussen de 2 en 3 micrometer. Maar hoe en waarom 
ze ontstaan dat weten we nog niet, omdat de tijd-
schaal waarop die microdruppels gevormd worden 
zo onvoorstelbaar klein zijn. 

Impact van druppels
Laten we nu kijken wat er gebeurt als één van 
de gevormde druppels op een oppervlak terecht 
komt. We weten dat verfdruppels of koffiedrup-
pels kunnen spatten, maar spetters tin op de dure 
EUV spiegels in de nieuwe lithografiemachine van 
ASML zijn funest voor de te leveren performance. 
Overigens heel bijzonder, als een druppel een 

dunne vloeistoflaag raakt, vormt zich een spetter in 
de vorm van een kroon. De vorming van die kroon 
is voor het grootste gedeelte volledig onbegrepen. 
Zo kunnen we niet uitrekenen hoeveel steeltjes met 
satellietdruppeltjes ontstaan, negentien op de foto 
in figuur 7. 

Druppels die in een diepe poel water vallen, zoals 
bijvoorbeeld regendruppels, vormen een holte 
die weer ingedrukt wordt door de hydrostatische 
druk van het water [5]. Daarbij vormt zich naast 
de bekende omhooggerichte waterstraal (de 
Worthington jet [6]), in sommige gevallen een klei-
nere naar beneden gerichte luchtstraal die een klein 
luchtbelletje kan afsplitsen. Het opmerkelijke is dat 
het karakteristieke ‘ploenk ’ geluid van een vallende 
waterdruppel geproduceerd wordt door dat tril-
lende belletje, en niet door de inslag van de druppel 
op het wateroppervlak; vormt zich geen belletje 
dan is er geen geluid. Minnaert [7] heeft al in 1933 
aangetoond dat het belletje een karakteristieke 

Figuur 6: Microscopisch kleine druppels met een uniforme grootte worden gemaakt door opbreking 
van miniscule waterstraaltjes (boven – foto’s: Medspray). De onderste twee figuren laten zien dat experi-
ment en modelberekening van het opbreekgedrag perfect overeenkomen – afbeelding: van Hoeve et al., 
Phys. Fluids 22, 122003 (2010).
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eigenfrequentie f0 heeft die direct gekoppeld is aan 
zijn grootte R0:
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met κ de polytropische exponent voor lucht, P0 
de omgevingsdruk en ρ de dichtheid van water. De 
relatie die Minnaert afleidde voor een luchtbel in 
water is f0R0 = 3,26 mm.kHz, d.w.z. een belletje van 
1,0 mm heeft een eigenfrequentie van 3,3 kHz en 
een belletje van 3,3 mm heeft een eigenfrequentie 
van 1,0 kHz. Omdat regendruppels altijd een iets 
andere grootte en andere valsnelheid hebben, is de 
gevormde bel ook steeds iets anders van grootte en 
klinkt er bij regen dus een kakafonie van plik, plok, 
ploenk geluiden.

Bellen op de golven van geluid
Tijd dus om eens verder kennis te maken met bellen. 
Bellen vinden we overal: in frisdrank, in de zee, 
in kokend water, in een schuimkraag, zelfs brood 
bestaat voor het grootste gedeelte uit bellen. Bellen 
zijn ronde, veelal met gas gevulde, holtes in een 
vloeistof. In een glas cola, Spa rood of champagne 
vormen gasbellen zich door een oververzadiging 

aan koolzuurgas in de vloeistof. Bij het openen van 
de fles zakt de druk van 2-6 bar naar atmosferische 
druk en het opgeloste koolzuur moet ontsnappen 
ofwel door het vrije oppervlak, ofwel door de 
vorming van bellen in de vloeistof [8]. In een water-
koker ontstaan waterdampbellen door verhitting 
tot boven het kookpunt. De bellen worden gevormd 
rond het verwarmingselement, die vervolgens 
imploderen als ze opstijgen in het koudere deel van 
de vloeistof met een hoop lawaai tot gevolg. 

Bellen kunnen ook gevormd worden door verlaging 
van de druk tot onder de dampdruk van de vloeistof 
[9, 10]. Zo kunnen rondom snel draaiende scheeps-
schroeven zgn. cavitatiebellen ontstaan omdat de 
hoge snelheid leidt tot een lage druk, onder de 
dampdruk van water. Dit wordt verklaard door 
de wet van Bernoulli: daar waar de snelheid het 
hoogst is, is de druk het laagst. De implosie van 
bellen als de snelheid weer terugloopt veroorzaakt 
geluid, trillingen en mechanische schade aan het 
scheepsschroefblad. Wordt een bel namelijk dicht 
bij een oppervlak gevormd dan wordt het water in 
alle richtingen weggeduwd bij expansie van de bel, 
maar kan slechts van één kant terugstromen waarbij 

Figuur 7: Een roodgekleurde melkdruppel spat uiteen als het op een dunne witte vloeistoflaag valt. De 
kleine druppeltjes die de diamanten in de kroon voorstellen zijn vervolgens alleen aan de binnenkant rood 
gekleurd – foto’s: van Hoeve et al., Gallery of Fluid Motion APS DFD (2008).
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de bel asymmetrisch vervormt en er zich een water-
straal vormt. Die waterstraal schiet in de richting van 
het oppervlak en spuit als een hogedrukreiniger het 
oppervlak schoon, of erger nog, beschadigt het 
oppervlak. Om die laatste redenen zijn cavitatiebel-
len dus niet gewenst. Maar een torpedo wordt nooit 
tegen een schip aan tot ontploffing gebracht, maar 
enkele meters onder het schip, precies om het voor-
gaande mechanisme. Door de ontploffing vormt 
zich een tientallen meters grote bel, die vervolgens 
implodeert, een waterstraal vormt die zich door het 
schip heen boort [11].

Nu, wij gebruiken deze technieken in de medische 
toepassing op de microschaal om nierstenen te 
vergruizen of om bloedproppen op te lossen of 
te verwijderen. De niersteen verbrijzelt door de 
imploderende bellen en de schokgolf, en valt in 
kleine stukjes uiteen. Die stukjes verlaten dan op 
een normale manier, zonder operatie, het lichaam, 
simpelweg door te worden uitgeplast.

Bij een bloedprop die de doorbloeding naar de 
dieper gelegen vaten van de hersenen of het hart 
blokkeert, is het de uitdaging de prop zo te verklei-
nen dat het niet nogmaals een probleem oplevert 
stroomafwaarts in het capillaire vaatbed. Controle 
over de behandeling, in het bijzonder de interactie 
tussen ultrageluid, cavitatiebellen en de bloedprop 
is hierbij dus cruciaal, inclusief het monitoren met 
alle beschikbare (multimodale) beeldvormende 
technieken om de ingreep voor de behandelende 
arts zichtbaar te maken tijdens de behandeling.

Cavitatie opgewekt in een wortelkanaal helpt de 
bacteriële biofilm te verwijderen met een betere 
slaagkans van de wortelkanaalbehandeling tot 
gevolg. En recentelijk hebben collega’s in Toronto 
een geslaagde behandeling van een patiënt met 
een glioblastoom hersentumor uitgevoerd door 
belletjes op een hele gecontroleerde manier kleine 
poriën te laten maken in de bloedhersenbarrière, de 
stugge vaatwand in de hersenen die maar moeilijk 
medicijnen kunnen doorlaten. Zo konden de met de 
bloedstroom meegevoerde chemotherapeutica de 
tumor bereiken en bestrijden.

Contrastbellen
Vloeistoffen in het lichaam zoals bloed en vruchtwa-
ter lichten slecht op onder instraling van ultrageluid 
en zo haal je bijvoorbeeld een hoog beeldcontrast 
bij echografie van de baby in de baarmoeder of bij 
echocardiografie van de hartkleppen in de hartca-
viteit. Om de bloedstroming beter te visualiseren 
kunnen we bellen inspuiten in de bloedbaan en 
deze gebruiken als contrastmiddel voor het ultra-
geluid [12]. Het zijn microscopisch kleine belletjes, 
kleiner dan rode bloedcellen, daarom zijn ze verder 
niet gevaarlijk en komen zo ook in het hele lichaam, 
tot in de kleinste haarvaatjes. De bellen trillen als 
we er golven van ultrageluid op afsturen. Bij lage 
druk krimpen ze in; bij hoge druk zetten ze uit. En 
met die trilling sturen ze zelf weer geluid uit, een 
echo die wel tienduizenden keer sterker is dan die 
van een rode bloedcel. Een tweede hele belangrijke 
eigenschap van deze belletjes is dat ze niet-lineaire 
boventonen produceren op de tweede en hogere 
harmonische frequenties van de fundamentele 
ultrageluidsfrequentie. Daarmee kunnen we ze nog 
beter onderscheiden van de lineaire echo’s van 
omliggend weefsel. Het contrast wordt hiermee 
nog verder verhoogd en daarmee kunnen we dan 
de doorbloeding meten van organen, van de hart-
spier, de nieren en de doorbloeding van atypisch 
weefsel, bijvoorbeeld van tumoren in de lever of 
de prostaat.

Die belletjes resoneren op het ultrageluid – ze 
hebben een eigenfrequentie volgens Minnaert [7]. 
Een belletje van 3,3 µm heeft een eigenfrequentie 
van 1,0 MHz en dat is nu net precies de typische 
frequentie van medisch ultrageluid. Wij kunnen het 
gedrag van deze bellen heel goed meten en ook 
beschrijven. Het resonantie gedrag van de bellen 
kunnen we meten met de unieke Brandaris  128 
camera [14, 15], zie figuur 8, die wel 25 miljoen 
plaatjes per seconde maakt, iedere 40 ns een plaatje. 
Door bijvoorbeeld de frequentie van het ultrageluid 
te scannen kunnen we de resonantiecurve van de 
bel opmeten [16]. Maar het is een hele puzzel, zo 
niet onmogelijk, om voor iedere bel die je inspuit 
een eigenfrequentie in te stellen. Daarom kiezen 
we ervoor bellen van allemaal de juiste grootte te 
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Omdat ze aan een bel vastgeplakt zitten kunnen 
we met ultrageluid precies zien wanneer het op 
de juiste plek aankomt, en dan kunnen we met een 
flinke puls ultrageluid de bolletjes lostrillen van de 
bel, zie figuur 10 (rechts), en zo heel lokaal medicij-
nen toedienen en zonder schadelijke bijwerkingen 
in de rest van het lichaam. 

Eenmaal ingespoten in de bloedbaan worden de 
belletjes meegevoerd door het bloed tot in de 
kleinste haarvaatjes. De microscopisch kleine bel-
len hebben in zo’n stroming weinig in te brengen, 
het is daarom belangrijk te weten hoe de lokale 
stroming in het bloedvat is. De bellen kunnen ook 
met ultrageluid in een bepaalde richting worden 
geduwd door stralingsdruk, als kleine stuwraketjes. 
Daarmee is vooral in kleinere vaten, waar de bloed-
stroming relatief laag is, succes te behalen. Ook kan 
je zo bellen naar de vaatwand duwen zodat ze hun 
medicijnen efficiënter kunnen afleveren of ervoor 
zorgen dat er meer bellen aan de wand blijven 

maken, zie figuur 9. Dat maken van die belletjes is 
op zich al een hele toer: allemaal dezelfde grootte 
en je wilt dan ook meteen een paar miljoen bellen 
per seconde. En daarom werken we ook samen met 
scheikundigen die weten met welke moleculen 
je de bellen moet omhullen, een dun vliesje ter 
bescherming, om te voorkomen dat ze oplossen 
in het bloed of dat ze grotere bellen vormen, die 
immers in de bloedbaan heel gevaarlijk kunnen zijn 
– een geval van "het middel is erger dan de kwaal".

Aan het schilmateriaal van de belletjes kunnen we 
biochemische plakkers bevestigen, die specifiek 
alleen binden aan een ontstoken endotheelcel, 
aan een circulerende tumorcel of aan trombose, zie 
figuur 10. Daarmee kunnen we de bellen dus heel 
gericht laten hechten waarmee we dan de plaats 
van een bepaalde ziekte of een verstopping in het 
bloedvat kunnen bepalen met behulp van ultrage-
luid [13]. Met dezelfde plakkers kunnen we bolletjes 
met medicijnen meevoeren, figuur 10 (midden). 

Figuur 9: Contrastbellen voor ultrageluid zijn com-
mercieel verkrijgbaar en worden veel gebruikt in de 
kliniek, ca. 2-3 miljoen injecties per jaar in Europa. 
De bellen worden in poedervorm geleverd en wor-
den in een zoutoplossing opgelost (boven – foto: 
Bracco). De bellen hebben verschillende grootte 
variërend van 1 tot 10 μm (linksonder – foto: Je-
roen Sijl). Op de Universiteit Twente werken we aan 
manieren om contrastmiddelen te maken bestaan-
de uit monodisperse bellen (rechtsonder – foto: 
Tim Segers). Daarmee bereiken we uiteindelijk een 
veel betere gevoeligheid.

Figuur 8: De Brandaris 128 hogesnelheidscamera is 
de snelste camera ter wereld die real-time opnamen 
kan maken op een snelheid van 25 miljoen beelden 
per seconde door het inkomende beeld te projecte-
ren op een snel ronddraaiende spiegel die 1 miljoen 
omwentelingen per minuut maakt. Het gebruik van 
128 kleine camera’s verschilt in principe niet veel 
van het eerste idee van Muybridge, zie figuur 1 – 
foto: Erik Gelderblom.



83

1.9  Druppels en bellen op golven van geluid

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 96

4. J. Friend, and L.Y. Yeo, 2011, Microscale 
Acoustofluidics: Microfluidics driven via acoustics 
and ultrasonics, Rev. Mod. Phys. 83, 647.

5. De druppels van Professor Versluis - De Kennis 
van Nu.
h t t p s : // d e k e n n i s v a n n u . n l / s i t e / m e d i a /
De-druppels-van-Professor-Versluis/6271

6. A.M. Worthington, 1908, A Study of Splahes, 
Longmans, Green and Co., London.

7. M. Minnaert, 1933, On musical air-bubbles and the 
sounds of running water, Phil. Mag. 16, 235.

8. G. Liger-Belair, and Ph. Jeandet, 2002, 
Effervescence in a glass of champagne: A bubble 
story, Europhysics News 01/2002 33(1).

9. C.E. Brennen, 1995, Cavitation and Bubble 
Dynamics, Oxford University Press.

10. De ongekende kracht van belletjes - De Kennis 
van Nu.
h t t p s : // d e k e n n i s v a n n u . n l / s i t e / m e d i a /
De-ongekende-kracht-van-belletjes/6479

11. Torpedo sinks ship – Youtube - https://www.
youtube.com/watch?v=c--fP017Xoc

12. O. Shpak, M. Verweij, N. de Jong, and M. Versluis, 
2016, Droplets, Bubbles and Ultrasound 
Interactions. in 'Therapeutic Ultrasound', Advances 
in Experimental Medicine and Biology 880, J.-M. 
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22535-7, Springer International Publishing.

13. Knallende bellen - De Kennis van Nu
h t t p s : // d e k e n n i s v a n n u . n l / s i t e / m e d i a /
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plakken voor het imagen op moleculair niveau, zie 
figuur 10 (links). We hebben zelfs al eens stamcellen 
ingepakt in belletjes [17] om ze zo naar de vaat-
wand te kunnen duwen, waar de stamcellen verder 
prolifereren en nieuwe hartspiercellen aanmaken in 
afgestorven hartweefsel.

De interacties tussen bellen en cellen kan je niet 
zomaar bestuderen in een proefpersoon. Daarom 
maken we eerst vooral gebruik van modellen die 
gemaakt zijn van plastic, of glas of siliconen. In 
zo’n model kunnen we cellen laten uitgroeien tot 
een klein orgaan, de zgn. organs-on-chip [18]. Zo 
hebben veel onderzoekers, met name ook op de 
Universiteit Twente, al een nier op een chip, een hart 
op een chip, en hersenbloedvaten op een chip. In al 
deze modellen kunnen we onze bellen injecteren 
om zo de wisselwerking van de door ultrageluid 
geactiveerde bellen met cellen of bloedpropjes te 
bestuderen.
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worden losgetrild en meegevoerd onder instraling van ultrageluid (rechts) en hoe ze worden opgenomen 
in omliggende cellen – foto: Erik Gelderblom.
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Introductie
De wereldbevolking wordt steeds ouder en naar 
verwachting zal het aantal mensen met een leeftijd 
boven de 65 jaar de komende decennia blijven 
stijgen. Dat is goed nieuws natuurlijk maar het heeft 
ook een keerzijde, namelijk dat er steeds meer men-
sen zullen zijn met aan-ouderdom-gerelateerde 
ziektes, zoals kanker, diabetes en dementie. Deze 
stijging zal van grote invloed zijn op onze maat-
schappij en economie, omdat de behoefte aan 
medische en sociale zorg zal blijven stijgen.

Om die reden hebben de Universiteit van Groningen 
en het Universitair Medisch Centrum Groningen 
jaren geleden het ‘gezond ouder worden’ tot één 
van de speerpunten verheven. Inmiddels heeft de 
aandacht hiervoor zich over de noordelijke pro-
vincies uitgebreid. Als kroon op dit thema is er in 
2013 een nieuw instituut geopend voor onderzoek 
naar de biologische oorzaken van veroudering: het 
Europees Instituut voor Biologie van Veroudering. 
We doen hier nieuwsgierigheid gedreven onderzoek 
naar biologische mechanismen van veroudering, 
zoals DNA schade, eiwitschade en stamcelveroude-
ring, met als doel interventies te ontwikkelen die in 
een vroeg stadium niet één maar meerdere ziekten 
tegelijk kunnen aanpakken, liefst nog voordat ze 
zich openbaren.

Eén soort ouderdomsziekten waarvoor zo’n 
interventie interessant zou kunnen zijn, betreft 
de neurodegeneratieve ziektes, zoals Parkinson en 
Alzheimer. De voorspelling is dat er in 2050 wereld-
wijd meer dan 130 miljoen mensen zullen leiden 
aan deze ziekten. Er zijn nog geen geneesmiddelen 
en ook de oorzaak van deze ziekten is nog niet vol-
ledig begrepen. Wel lijkt er één gemeenschappelijk 
biologische kenmerk te zijn: de opstapeling van 
ziekmakende, plakkerige eiwitten in de hersenen. 
Maar hoe deze eiwitten tot ziekte leiden is nog niet 
begrepen. Deze lezing gaat over de zoektocht naar 
de link tussen veroudering, schadelijke eiwitten en 
neurodegeneratie.

Prof. dr. ir. E.A.A. (Ellen) Nollen
European Research Institute for the Biology of Aging 
(ERIBA) 
Universitair Medisch Centrum Groningen

http://eriba.umcg.nl/people/ellen-nollen
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 12 februari 2018.

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

Samenvatting van de lezing:
Als gevolg van een toegenomen levensverwach-
ting zal het aantal mensen met dementie en verge-
lijkbare hersenaandoeningen de komende decen-
nia drastisch toenemen. Het aantal Alzheimer 
patiënten alleen al zal wereldwijd stijgen van 
ongeveer 20 miljoen nu tot meer dan 130 miljoen 
in 2050. Zo’n stijging heeft enorme consequenties 
voor onze samenleving en economie. Deze ouder-
domsziekten zijn nog niet te genezen en er is ook 
nog maar weinig bekend over hun biologische oor-
zaak. De meeste van deze hersenziekten hebben 
één aspect met elkaar gemeen: de stapeling van 
verkeerd gevouwen ziekte-eiwitten in klontjes in 
de hersenen. Waarschijnlijk ligt de ziekteoorzaak 
ergens tussen de vormverandering van de eiwitten 
en hun stapeling in klontjes, maar welke stap tot 
schade leidt is nog onduidelijk.
Om inzicht te krijgen in deze ziektemechanismen 
wordt daarom naar erfelijke factoren gezocht die 
betrokken zijn bij eiwitstapeling. Stapeling tijdens 
veroudering kan goed bestudeerd worden in de 
worm C. elegans. Met behulp van deze worm zijn 
de afgelopen jaren een aantal belangrijke factoren 
gevonden die betrokken zijn bij dit proces. Met dit 
onderzoek wordt gestreefd naar nieuwe aangrij-
pingspunten voor de behandeling van ingrijpende 
ouderdomsziekten.
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De ziekte van Parkinson
Voordat ik dieper inga op het onderzoek van mijn 
groep, schets ik eerst een historisch perspectief. Als 
voorbeeld gebruik ik het onderzoek naar de ziekte 
van Parkinson maar het had net zo goed een andere 
neurodegeneratieve ziekte kunnen zijn, omdat er 
veel overeenkomsten zijn in het verloop van het 
onderzoek. Voor Parkinson begint de zoektocht 
zo’n 200 jaar geleden, als arts James Parkinson in 
1817 de ziekte voor het eerst beschrijft in zijn ‘Essay 
on Shaking Palsy’ [1]. Hij heeft dan nog maar een 
paar patiënten in zijn praktijk, de meeste mensen 
werden in die tijd niet oud genoeg om de ziekte te 
krijgen en sommige gevallen heeft hij slechts vanaf 
een afstand geobserveerd. De patiënten hebben 
last van ongewenste trillingen, zijn stijf, buigen 
voorover en hebben de neiging om te versnellen 
als ze lopen. In zijn essay speculeert hij over de 
biologische oorzaak, hij heeft geen weefsels van 
de patiënten. Hij denkt dat het een ziekte is van het 
zenuwstelsel, op de grens van hersenen en ruggen-
merg. Hij zit er niet heel ver vandaan: de oorzaak 
zit in de hersenen, te zien aan het verlies van cellen 
in de Substantia Nigra, zo genoemd vanwege de 
donker gekleurde cellen in dat hersengebied.

De cellen die verdwijnen zijn belangrijk voor de aan-
maak van het stofje dopamine, maar waarom die 
cellen verdwijnen is niet bekend. Het zal ongeveer 

100 jaar duren, voordat er een aanwijzing is. Deze 
aanwijzing komt van de heer Lewy die met een 
microscoop verder inzoomt op de hersencellen van 
Parkinson patiënten en ziet dat er kleine eiwitop-
hopingen zitten in de cellen. Wat voor eiwit erin 
zit, weet hij niet en het zal meer dan 80 jaar duren, 
voordat er een aanwijzing komt [2]. Die aanwij-
zing komt van genetisch onderzoek naar, niet veel 
voorkomende, erfelijke vormen van Parkinson. Het 
is belangrijk om hier te vermelden dat de meeste 
gevallen van Parkinson en andere neurodegenera-
tieve ziekten, zoals Alzheimer, niet erfelijk zijn maar, 
wat men noemt, sporadisch. Maar een heel klein 
aantal van de gevallen is erfelijk en juist die gevallen 
hebben veel informatie gegeven over de oorzaak.

In het geval van de familie met Parkinson ging het 
om een mutatie in het alpha-synucleïne gen. Voor 
diegenen die dat nog niet weten, een gen is een 
stukje van het genoom (DNA) en al je genen samen 
bepalen je erfelijke eigenschappen. Om het stukje 
DNA om te zetten in een eigenschap of een bio-
logische functie, worden er constant kopieën van 
gemaakt, stukken RNA, die vervolgens als sjabloon 
worden gebruikt voor de aanmaak van eiwitten, 
de werkpaarden van de cel. Ieder eiwit heeft een 
andere gen als code en er zijn zo ongeveer 20.000 
verschillende codes in de mens. Ieder eiwit heeft 
een eigen driedimensionale vorm die karakteristiek 

Figuur 1: Eiwitstapeling in neurodegeneratieve ziekten.
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is voor zijn functie. Je kunt je voorstellen dat een 
eiwit dat moet knippen bijvoorbeeld meer op een 
schaar zal lijken dan op een mes. Het alpha-synucle-
ine eiwit heeft geen herkenbare vorm. Het is eerst 
beschreven door biologen die op zoek waren naar 
eiwitten die een rol spelen bij het leren van liedjes 
van vinken [3]. Het eiwit wordt extra aangemaakt 
als er liedjes geleerd worden. Er is inmiddels meer 
onderzoek naar gedaan en, alhoewel de functie 
nog niet precies bekend is, lijkt alpha-synucleïne 
belangrijk te zijn voor de overdracht van signalen 
van de ene naar de andere zenuwcel [2]. 

Het zou logisch zijn als het verlies van deze functie 
de reden is waarom een mutatie in het gen ziekte 
veroorzaakt, maar dat lijkt niet zo te zijn. Bij andere 
families met Parkinson blijken er namelijk juist 
meer kopieën van het alpha-synucleïne gen te 
zijn. Hoe meer kopieën, hoe ernstiger de ziekte, 
zo lijkt het. Hoe hebben deze erfelijke vormen nu 
informatie gegeven over de Lewybodies bij patiën-
ten met de niet-erfelijke vorm? Er zijn antistoffen 
gemaakt tegen alpha-synucleïne en wat blijkt: deze 
anti-stoffen herkennen ook de Lewybodies. De 
Lewybodies, meer dan 80 jaar daarvoor ontdekt als 
het voornaamste kenmerk van Parkinson, ook van 
de niet erfelijke sporadische varianten, zitten vol 
met alpha-synucleïne [2].

Eiwitstapeling in neurodegeneratieve 
ziekten
Verder inzoomend op de Lewybodies, blijkt het 
alpha-synucleïne zich daar keurig te hebben opge-
stapeld in een soort fibrillen, zie figuur 1. Een vorm 
die ook wel amyloïd wordt genoemd en hier kom ik 
op het punt waar verschillende neurodegeneratieve 
ziekten samenkomen, want zulke ophopingen van 
ziekte-eiwitten zijn er niet alleen in Parkinson, maar 
ze zijn het gemeenschappelijk kenmerk van heel 
veel verschillende neurodegeneratieve ziekten, 
waaronder Alzheimer, waarbij de eiwitten tau en 
amyloïd-bèta zich opstapelen, en ALS waarin het 
eiwit TDP-43 zich ophoopt [4]. Kennelijk doet ver-
oudering iets gemeenschappelijks met bepaalde 
eiwitten waardoor ze schadelijk worden en gaan 
stapelen en dat maakt het extra interessant. Waarom 
heeft veroudering dat effect? Wat gebeurt er in cel-
len waardoor deze eiwitten schadelijk worden? Als 
we dat kunnen ontdekken, kunnen we ingrijpen om 
ziekten te voorkomen of te behandelen.

Lang heeft men gedacht dat de ophopingen die 
je met de microscoop kunt zien, ziekte veroorza-
ken. Verschillende experimenten laten zien, dat de 
eiwitten ergens tussen hun productie, maar voor 
hun ophoping, het meest schadelijk zijn. Cellen 
zijn gewapend tegen verkeerd gevouwen eiwitten, 

Figuur 2: Cellen beschermen zich tegen schadelijke eiwitten.
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Daarnaast heeft de worm een korte levensduur van 
ongeveer twee weken maar maakt het in die tijd 
een echt verouderingsproces door met een aantal 
verschijnselen die lijken op veroudering in de mens, 
zoals de spierverslapping. Daarnaast is er een inter-
actieve gemeenschap van onderzoekers die gebruik 
maakt van deze worm en veel methoden ontwikkelt 
en stammen uitwisselt, waardoor het onderzoek 
gemakkelijker wordt gemaakt.

In dit wormpje hebben we het Parkinson eiwit 
gebracht om te kijken of we de schadelijke effecten 
kunnen nabootsen. We hebben het alpha-synu-
cleïne gekoppeld aan een lichtgevend eiwit en 
zien met een microscoop dat het zich opstapelt 
in inclusies met vergelijkbare eigenschappen als 
die in de mens [6]. Ook zien we dat de wormen 
met alpha-synucleïne als ze ouder worden minder 
goed bewegen dan de wormen die geen alpha-
synucleïne aanmaken [7]. Een deel van de effecten 
lijkt dus op de effecten die we zien in de mens.

In deze wormen hebben we één voor één alle 
genen uitgeschakeld om te zien welke van deze de 
stapeling of de beweging verandert. Misschien wat 
technisch, maar interessant om te vertellen is dat je 
dat kunt doen door de wormen bacteriën te laten 
eten die een stof afgeven waardoor ze een bepaald 
gen uitschakelen (RNAi). Er is door wetenschappers 
in Cambridge een hele bibliotheek gemaakt van 
allemaal verschillende bacteriestammen die ieder 
een gen van dat wormpje kunnen uitschakelen 

omdat deze er onder allerlei omstandigheden zijn, 
bijvoorbeeld als er een fout wordt gemaakt bij de 
productie of bij hoge temperaturen. In die gevallen 
worden de eiwitten opgevangen door chaperonnes 
en worden ze afgebroken door speciale enzymen, 
zie figuur 2. Tijdens veroudering werken die twee 
mechanismen niet meer zo goed en men denkt 
dat plakkerige eiwitten zich daardoor ophopen. De 
mechanismen die schade en stapeling van plakke-
rige eiwitten aandrijven zijn nauwelijks onderzocht 
[5]. Er gaat dus iets mis met de vouwing bij deze 
eiwitten (figuur 3) en de vraag waar ik mij met mijn 
onderzoeksgroep over buig is: wat is de biologische 
oorzaak van deze schadelijke veranderingen?

Biomedisch onderzoek met een minuscule  
worm
Verschillende wetenschappers onderzoeken de 
eigenschappen en schadelijke effecten van deze 
ziekte-eiwitten en ze maken daarbij gebruik van 
verschillende methoden, zoals genetica en chemie, 
en van modelorganismen, zoals fruitvliegen en 
muizen. In mijn onderzoeksgroep gebruiken we 
C.  elegans, een minuscule worm die al vaak met 
succes is gebruikt voor biomedisch onderzoek. 
Deze wormen hebben een aantal eigenschappen 
die ze zeer geschikt maken voor het onderzoek. Zo 
zijn ze transparant, in ons geval handig, omdat we 
de stapelingen in levende wormen willen volgen. 
Hun genen zijn voor meer dan de helft vergelijk-
baar met die van de mens. De processen in de 
zenuwcellen zijn vrijwel identiek aan die in de mens. 

Figuur 3: Schadelijke vouwing van eiwitten bij neurodegeneratieve ziekten.
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Figuur 4: 80 genen versterken de stapeling van het Parkinsoneiwit als ze zijn uitgeschakeld.

mooi zijn als het ook een effect had als het pas 
later in het leven wordt uitgeschakeld. Inderdaad 
beschermt het nog steeds als we TDO weghalen in 
volwassen wormen. 

Uitschakelen genen vermindert schade 
door ziekte-eiwitten
Ik heb jullie eerder verteld dat het principe van 
eiwittoxiciteit opgaat voor verschillende ziekten. 
Daarom hebben we ook gekeken of het remmen 
van TDO helpt om de schadelijke effecten van 
andere eiwitten tegen te gaan. En inderdaad, zowel 
in wormen die model staan voor Alzheimer als wor-
men die de stapeling in de ziekte van Huntington 
nabootsen, zien we hetzelfde effect. Omdat een 
aantal genen dat we hadden gevonden ook de 
levensduur van de wormen bepaalde, hebben we 
gekeken of TDO misschien ook een effect had op de 
levensduur en zien we dat de wormen langer leven.
Het uitschakelen van TDO lijkt dus, in C. elegans, 
een goede manier om ziekte-eiwitten onschadelijk 
te maken. We zien dat dit te maken heeft met de 
verminderde afbraak van tryptofaan, maar hoe dit 
tot bescherming leidt, zijn we nu aan het onder-
zoeken. Daarnaast zijn we nu aan het uitzoeken of 
we hetzelfde effect zien in de cellen van mensen 
en de hersenen van muizen, want deze stappen zijn 
essentieel, voordat het kan worden omgezet in een 
mogelijke behandeling [7, 8].

Met het uitschakelen van TDO kunnen we dus de 
schadelijke werking van verschillende ziekte-eiwit-
ten tegelijk aanpakken. Zoals ik zei is eiwitstapeling 
een ander gemeenschappelijk kenmerk van ver-
schillende neurodegeneratieve ziekten. Eén van de 

en die hebben we gebruikt. Zo hebben we 17.000 
genen individueel getest en hebben we 80 genen 
gevonden die, als je ze uitschakelt, de stapeling 
verminderen of verergeren, zie figuur 4. De meeste 
van deze bleken een rol te spelen bij de vetstof-
wisseling, eiwitafbraak en eiwittransport of waren 
eerder gelinkt aan veroudering. Anderen waren 
minder goed in een categorie te plaatsen [7].

Vervolgens hebben we deze 80 genen individueel 
getest om te kijken of hun uitschakeling ook invloed 
had op de achteruitgang in beweging in deze 
wormen. Die beweging kun je gemakkelijk meten 
als de wormen in een druppel water liggen. Het 
uitschakelen van één gen heeft een enorm effect 
op de beweeglijkheid en dat is het gen met de 
code voor een enzym, tryptophan-dioxygenase 2 
(TDO-2). Interessant is dat dit enzym een gelijke 
heeft in de mens en een belangrijke rol speelt 
bij de afbraak van het aminozuur tryptofaan, 
een bouwsteen van eiwitten die je alleen via het 
voedsel binnen kunt krijgen, bij jullie misschien 
bekend van preparaten bij de drogist. TDO regelt 
de eerste stap in een lange enzymatisch route 
waarlangs tryptofaan wordt afgebroken. Waarom 
die route bestaat is niet helemaal bekend. In deze 
route worden een heleboel stoffen gevormd die 
allerlei biologische effecten hebben, waaronder 
regulatie van eetgedrag en energievoorziening, 
maar we zien dat het uitschakelen van TDO wormen 
tegen alpha-synucleïne beschermt, onafhankelijk 
van deze afbraakproducten. Omdat een mens zo'n 
sterke homoloog heeft, zou het uitschakelen van 
TDO in patiënten misschien ook een mogelijkheid 
opleveren om ziekten te behandelen. Het zou dan 
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vragen waar we ons daarom ook mee bezighouden 
is of er misschien ook factoren zijn die de scha-
delijke vormveranderingen, die vooraf gaan aan 
de stapelingen, direct aansturen. Er wordt veel 
onderzoek gedaan naar mogelijkheden om in de 
cel mechanismen aan te zetten die ziekte-eiwitten 
weghalen of weer opvouwen, om zo hun scha-
delijke werking tegen te gaan (zie figuur 2). Onze 
gedachte is dat als je factoren kunt vinden die de 
toxische vormverandering aandrijven, je deze zou 
kunnen uitschakelen, ogenschijnlijk eenvoudiger 
dan iets aanzetten, om de schade te beperken. 
Om zulke factoren te vinden hebben we gebruik 
gemaakt van weer een C.  elegans model met het 
ziekte-gerelateerd eiwit, polyglutamine, een stuk 
eiwit dat ook bij de ziekte van Huntington stapelt 
en schade veroorzaakt. Hier geldt: hoe langer het 
polyglutamine, hoe plakkeriger de eiwitten, hoe 
meer stapelingen en voor iedere polyglutamine 
lengte, hoe ouder de worm hoe meer er van het 
eiwit gestapeld is, net als in patiënten.

In de wormen die de ziekte nabootsen is de beweeg-
lijkheid afhankelijk van de lengte van het stukje 
polyglutamine. Wormen met een eiwit met 29 gluta-
mine bouwstenen bewegen zoals normale wormen, 
terwijl wormen met 89 glutamine bouwstenen veel 
minder in staat zijn om te bewegen. Ook met deze 
wormen hebben we weer een genetische screen 
gedaan, dit keer met behulp van een chemische 
stof die ‘at random’ DNA verandert. Daarna heb-
ben we gezocht naar welke van die veranderingen 
zorgen voor een vermindering van de stapelingen. 
We hebben twee genen gevonden die stapeling 
beïnvloeden zonder de hoeveelheid ziekte-eiwit te 
veranderen, wat betekent dat ze echt iets met de 

stapeling doen en niet met de aanmaak of afbraak 
van de ziekte-eiwitten. We noemen deze genen 
‘modifiers of aggregation’ ofwel MOAGs [9, 10]. 

Het uitschakelen van één van deze genen, MOAG-4, 
remt niet alleen de stapeling van polyglutamine 
maar ook de schade die erdoor veroorzaakt wordt, 
en dit doet het ook bij het Alzheimer eiwit amyloïd-
bèta en het Parkinson eiwit alpha-synucleïne. Net 
als TDO, lijkt MOAG-4 dus een algemene factor 
die zowel de stapeling als de toxiciteit van ziekte-
eiwitten kan aandrijven. De mens heeft ook twee 
varianten van MOAG-4, SERF1 en SERF2, en expe-
rimenten met mensencellen laten zien dat SERF 
ook de stapeling en schade van ziekte-eiwitten 
aandrijft, zie figuur 5 [9]. We hebben ook gekeken of 
SERF een direct effect heeft op ziekte-eiwitten door 
deze in een gezuiverde vorm bij elkaar te stoppen in 
een reageerbuis. Daar zien we dat SERF de stapeling 
van ziekte-eiwitten enorm versnelt, doordat het 
hun vorm verandert, waardoor ze zelf beter kunnen 
stapelen. Het lijkt er dus op dat in onze cellen 
mechanismen bestaan die amyloïd vorming kunnen 
aandrijven. Maar waarom?

Vervolg
Hoe kan het dat de evolutie zulke - mogelijk scha-
delijke - genen heeft bewaard? Hebben ze een 
belangrijke functie tijdens de ontwikkeling? Komt 
de schadelijke functie alleen naar voren onder 
bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als er 
veel plakkerige eiwitten aanwezig zijn? Heeft het 
uitschakelen van deze functie op oudere leeftijd 
een gunstig effect op de ontwikkeling van neuro-
degeneratieve ziekten? Dat zijn de vragen die we 
nu willen gaan beantwoorden. Daarvoor maken 

Figuur 5: Schadelijke vormverandering van ziekte-eiwitten wordt aangedreven [8, 9].
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we onder andere gebruik van een diermodel dat 
dichter bij de mens staat. We hebben SERF uitge-
schakeld in de muis en zien dat het inderdaad van 
belang is voor de embryonale ontwikkeling van 
de muizen. Pups zonder SERF worden wel geboren 
maar overleven niet, omdat ze nog niet uitontwik-
keld zijn. Het lijkt erop alsof de groei van alle 
cellen is vertraagd. Het heeft dus inderdaad een 
belangrijke rol in de ontwikkeling, maar welke rol 
moeten we nog ontdekken en ook of deze te maken 
heeft met het stapelen van eiwitten of niet.

We hebben ook het SERF in de hersenen van muizen 
uitgeschakeld en deze muizen gecombineerd met 
een bestaand muismodel voor Alzheimer. Daar zien 
we dat de vorm van de stapelingen verandert. Of 
dit een effect heeft op het geheugen en gedrag 
van deze muizen weten we hopelijk over twee 
jaar, als proeven in de Duitse muizenkliniek zijn 
afgerond. De vormverandering die we zien vinden 
we heel interessant, omdat recent verschillen zijn 
gevonden in de vorm van stapelingen bij patiënten 
en deze verschillen hangen samen met de ernst 
van de ziekte. Als dergelijke vormveranderingen 
inderdaad worden aangestuurd door genetische 
factoren, dan zou het uitschakelen daarvan de 
ziekte-eiwitten naar een minder schadelijke vorm 
kunnen drijven; een geheel nieuwe richting voor 
mogelijke behandelingen. 

Omdat het onderzoek aan de MOAGs heeft laten 
zien dat we met C. elegans op een onbevooroor-
deelde manier nieuwe biologische mechanismen 
kunnen ontdekken, zoeken we op deze manier nu 
ook naar factoren die eiwittoxiciteit in ALS aanstu-
ren. Daarvoor hebben we een geautomatiseerde 
set-up gebouwd waarmee we de beweging van 
wormen kunnen meten. Wormen met het ziekte-
eiwit TDP43 van ALS raken in korte tijd verlamd. 
Hier zoeken we naar veranderingen waardoor ze 
weer beter kunnen bewegen. Het onderzoek heeft 
tot nu toe 22 veranderingen opgeleverd, waardoor 
de wormen beter kunnen bewegen, waarvan we nu 
hopen te ontdekken welke biologische mechanis-
men daarbij een rol spelen. 

Nog even terug naar het begin. Ik heb jullie laten 
zien hoe lang het heeft geduurd, wel 200 jaar, om 
van een observatie van Parkinsonpatiënten naar een 
ziekteoorzaak te komen en nog steeds is het niet 
bekend wat nu uiteindelijk tot het verlies van cellen 
in de hersenen leidt. De laatste decennia is er heel 
veel vooruitgang geboekt, niet alleen voor Parkinson 
maar ook voor andere neurodegeneratieve ziekten 
die, zo lijkt het, door vergelijkbare mechanismen 
worden veroorzaakt. Eiwittoxiciteit lijkt een belang-
rijke rol te spelen, maar ook de verspreiding van 
ziekte-eiwitten van cel naar cel, het dieet, het micro-
bioom en waarschijnlijk nog een heleboel ander 
factoren die nog ontdekt moeten worden. 
Met mijn groep wil ik blijven bijdragen door nieuwe 
mechanismen te ontdekken, om daarmee nieuwe 
onderzoeksrichtingen en aangrijpingspunten aan 
te dragen voor behandeling van eiwittoxiciteit in 
verouderingsziekten. Door de ontwikkeling van 
nieuwe technologieën, zoals stamceltechnolo-
gie, organoïden, CRISPR om genetische mutaties 
te maken en door de beschikbaarheid van grote 
hoeveelheden genetische informatie van patiënten 
cohorten kunnen hypothesen steeds sneller op 
ziekterelevantie getest worden. Daarom verwacht 
ik dat we de komende jaren snel meer inzicht gaan 
krijgen in de link tussen veroudering, eiwittoxici-
teit en neurodegeneratieve ziekten en zo hopelijk 
aangrijpingspunten vinden om deze aangrijpende 
ziekten te behandelen.
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Onwettige handel, onwettige jacht en 
stropen
Al sinds de Middeleeuwen wordt er onderscheid 
gemaakt tussen ‘wettige jacht’ en ‘onwettige jacht’. 
Voor het dier maakt het natuurlijk niet uit of het 
wettig dan wel onwettig gedood wordt. Meestal 
was de ‘wettige jacht’ voorbehouden aan de elite, 
en jacht die werd uitgeoefend door de gewone 
man of boer was al snel ‘onwettige jacht’. In duinge-
bieden werden afgepaalde terreinen bijvoorbeeld 
gebruikt als ‘konijnenwarande’ waar het zeker niet 
de bedoeling was dat jan-en-alleman een konijn 
verschalkte. In gebieden waar feodaliteit bestond, 
werd de jacht op grofwild geclaimd door de lands-
heer. In Noord-Nederland waar het feodale systeem 
niet wortel schoot en het landeigendomssysteem 
allodiaal was (of bleef) waren herten en elanden 
al in de 13e eeuw uitgestorven, en oerossen waar-
schijnlijk al in de 8e  eeuw. Sinds 1921 zijn er geen 
heerlijke jachtrechten meer in Nederland, en wordt 
de jacht gepacht van de grondeigenaar. Het vangen 
of doden van wilde dieren is onwettig als het 
zonder jachtvergunning wordt gedaan. De wet 
stelt ook beperkingen aan de manier waarop een 
wild dier wordt gevangen en/of gedood. “Stropen” 
is in principe het jagen op iemands terrein zonder 
diens toestemming, maar vaak wordt de term ook 
gebruikt voor het vangen en/of doden van wilde 
dieren op onwettige wijze; juridisch gezien is ‘stro-
pen’ een vorm van diefstal. Stropen heet ook wel 
‘velddiefstal’ (in het Afrikaans ‘wilddiefstal’). Het 
Engelstalige woord is ‘poaching’; Wikipedia geeft 
een goede definitie: “Poaching has traditionally been 
defined as the illegal hunting or capturing of wild 
animals, usually associated with land use rights”.

Waar een staat of andere overheid (bijvoorbeeld, 
een provincie of een deelstaat) een terrein tot 
beschermd natuurgebied heeft verklaard, is het 
jagen of verzamelen van wilde dieren en planten 
dus ‘stropen’. De term ‘poaching’ is recent wat 
uitgebreid, en omvat nu ook het vangen of doden 
van beschermde diersoorten en planten of die nu 
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 26 februari 2018.

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

Samenvatting van de lezing:
Wat tegenwoordig stropen heet, was vroeger 
gewoon jacht door de lokale bevolking. Toen jacht 
meer-en-meer door machthebbers werd gemono-
poliseerd leidde autorisatie van die lokale jacht tot 
‘wettelijke jacht’ en alle andere jacht werd ‘stro-
pen’. In grote delen van de wereld gaat dat stropen 
nu schuil onder de naam ‘bush meat’. Door niet 
duurzaam stropen gaat de wildstand sterk ach-
teruit. Door voortschrijdende internationalisering 
van handelsstromen kan de grote vraag naar bush 
meat - maar ook naar traditionele medicijnen - lei-
den tot een mogelijk totale uitroeiing van diersoor-
ten die dat vlees of die horens leveren. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de saïga antiloop en de witte 
neushoorn, waarbij de enorme inspanning in de 
afgelopen 100 jaar om deze laatste soort te doen 
voortbestaan nu vrijwel ongedaan is gemaakt.
Het grote vraagstuk is of stropers kunnen worden 
opgespoord vóórdat ze hun dodelijke werk heb-
ben gedaan. Daartoe heeft NWO een consortium 
(geleid door Wageningen Universiteit met ASTRON, 
Universiteit Twente en Universiteit Leiden) gefinan-
cierd om te komen tot het bouwen van een sensor 
netwerk en het ontwikkelen van algoritmes om 
stropers geautomatiseerd in de natuurgebieden 
van Afrika op te sporen. Wanneer het systeem goed 
werkt, willen we het ook toepassen in andere delen 
van wereld.
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binnen of buiten een beschermd gebied voorkomen. 
Het Nederlands spreekt dan over ‘illegale jacht’. 
Bescherming wordt gedaan bijvoorbeeld omdat 
voor een soort of populatie gevreesd wordt of die 
duurzaam kan blijven voortbestaan. De belang-
rijkste bron om dat te bepalen wordt gevormd 
door de Rode Lijst van de IUCN (International 
Union for the Conservation of Nature) [1]. In prin-
cipe mogen soorten die zwaar bedreigd zijn in 
hun voortbestaan, niet worden verhandeld tussen 
Staten. Het internationale verdrag dat dit regelt 
is de CITES-conventie (Convention on International 
Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora). Vrijwel alle staten op aarde zijn tot dat 
verdrag toegetreden, waaronder ook Nederland [2]. 
Soorten die op Appendix  1 van dat verdrag staan 
mogen niet internationaal worden verhandeld: dit 
heet dus ‘illegale [internationale] handel’. Zelfs als 
bepaalde Staten de jacht op sommige soorten, of 
het verzamelen ervan, ‘legaal’ hebben verklaard, 
dan nog kunnen andere landen de import van 
die soorten of delen ervan verbieden. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de import van ivoor van olifanten 
naar Nederland [3] – ook al is het legaal gekocht in 

een bepaald land, toch mag het Nederland niet in. 
Voor het gemak noemen we dus al deze vormen 
van doden of vangen “stropen”. Internationaal is 
veel belangstelling voor deze vorm van illegaliteit 
omdat veel dier- en plantensoorten dus met uitster-
ving worden bedreigd  [1, 2]; de redenen daarvan 
zijn vrijwel altijd ongebreidelde honger naar meer 
landbouwgronden, maar ook overbevissing en te 
zware jachtdruk. Klimaatsverandering is tot nu toe 
meer een dreiging dan een belangrijke oorzaak van 
het feit dat zo veel dier- en plantensoorten bedreigd 
zijn. Niemand natuurlijk die het echt kan tellen, 
maar toen ik dit artikel begon te schrijven waren er 
34.392 soorten dit jaar uitgestorven en toen ik klaar 
was 53.264 (bijna elke 4 minuten is de schatting tij-
dens het ‘Zesde Massale Uitsterven’ waar we ons nu 
in bevinden [4]; vooral gewervelde dieren worden 
ernstig bedreigd [4]. Daar horen neushoorns bij.

Neushoorns ernstig bedreigd in hun 
voortbestaan
Van alle grote zoogdieren, zijn de verschillende 
neushoornsoorten misschien wel het ernstigste 
bedreigd in hun voortbestaan omdat ze zo zeldzaam 

Figuur 1: De landzoogdiersoorten op elk continent ondergaan veel areaalverlies, vooral in Azië, Australië en 
Afrika. De verschillende kleuren geven aan hoeveel een soort aan areaal verloren is in de periode 1900 tot 
2015. De hoogte van de kolom is af te lezen op de linker-as: die geeft aan hoeveel procent van de soorten in 
de categorie van areaalverlies valt. Zo valt af te lezen dat in Afrika ongeveer 60% van alle zoogdiersoorten 81 
tot 100% van zijn areaal kwijt is geraakt. Wereldwijd geldt dat bij 56% van alle landzoogdieren 60% van hun 
leefgebied verloren is gegaan (figuur overgenomen van Ceballos, Ehrlich & Dirzo 2017 [4]).
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zijn geworden (tabel 1) èn omdat ze op veel plaats-
ten gestroopt worden. De Javaanse neushoorn 
kwam tot 2010 ook nog in Vietnam voor, maar 
is daar uitgestorven. De Sumatraanse neushoorn 
is uitgestorven in veel ZO-Aziatische landen. De 
Eenhoornige neushoorn is uitgestorven in Pakistan 
en Birma. De Zwarte neushoorn is uitgestorven in 
heel West-Afrika. De noordelijke ondersoort van de 
Witte neushoorn is in 2018 uitgestorven. 

Vóór de ineenstorting van de Zwarte neushoorn-
populatie (zie tabel 1) wordt hun aantal geschat op 
800.000. In de 70er jaren van de vorige eeuw waren 
er nog ongeveer 65.000 en nu dus ruwweg 5000. 
Koloniale jagers schoten soms wel vier neushoorns 
per dag! Genetische studies laten zien dan van de 
Eenhoornige neushoorn er misschien wel 9000 keer 
zo veel waren als nu [5] (tabel 1). Het voortplanten 
in gevangenschap heeft tot nu toe weinig zoden 
aan de dijk gezet, maar grote aantallen kunnen het 
goed doen in gevangenschap: in Zuid-Afrika heeft 
één grote investeerder (mijnheer John Hume) er 
ruwweg 1500. Toch zijn er veel argumenten tegen 
het fokken in gevangenschap als remedie tegen het 
stropen [6]. 

Vóór het begin van de koloniale overheersing 
werden neushoorns al op grote schaal gejaagd 
en raakte het areaal van de verschillende soor-
ten versnipperd, en werd het kleiner. Toen de 
19e-eeuwse vuurwapens op grote schaal gebruikt 
werden, stortten veel populaties volledig in: van 
de Witte neushoorn waren er nog zo’n honderd 
over, en van de Javaanse neushoorn niet veel 

meer. Natuurbescherming begon in Nederlands-
Indië of de Republiek Transvaal zelfs eerder dan 
in Nederland, en land werd opzijgezet als natuur-
monument. Zelfs als de lokale bevolking werd 
gecompenseerd voor het verlies aan grond, sloeg 
de idee bij veel van die lokale bevolking niet aan 
dat er niet meer gejaagd mocht worden in zulke 
gebieden: het ‘stropen’ was begonnen maar vaak 
nog niet helder onderscheiden van ‘subsistence 
hunting’ – het ‘jagen voor de pot’. Pas toen in de 
tachtiger en negentiger jaren van de verleden eeuw 
oorlogen en opstanden voor een aanzienlijk deel 
werden gefinancierd uit de opbrengst van illegaal 
verkregen ivoor en neushoornhoorn, ontstond 
er een levendige handel met China en Vietnam 
(nu de twee meest notoire markten voor illegale 
wildproducten). Olifantenpopulaties in Tanzania, 
Zambia, Mozambique en Angola stortten vrijwel 
volledig in, en de Zwarte neushoorn werd gede-
cimeerd. Ongeveer 10 jaar geleden infiltreerden 
de internationale professionele misdaadsyndicaten 
ook Zuid-Afrika om zich te vergrijpen aan de laatste 
grote populatie (witte) neushoorns die nog niet 
aangetast was (figuur 2). 

Hoe vind je zo’n stroper? Kruger Nationaal Park 
is bijvoorbeeld 19.845 km2 – half zo groot als 
Nederland. De weglengte is meer dan 3000 km, en 
de heklengte meer dan 600 km. En stropers hebben 
maar een korte tijd nodig om een neushoorn te 
doden en de hoorn met een motorzaag af te zagen.

Hoe vind je een naald in een hooiberg?
De kans om een stroper te vinden in de Afrikaanse 

Tabel 1: Verschillende soorten neushoorn komen voor op Aarde; een aantal van die soorten zijn tegenwoor-
dig héél zeldzaam geworden.

Nederlandse naam Aantal Plaats Wetenschappelijke naam

Javaanse neushoorn ~60 Java (Indonesië) Rhinoceros sondaicus

Sumatraanse neushoorn ~90 Sumatra, Borneo (Indonesië) en in 
Maleisië

Dicerorhinus sumatrensis

Eenhoornige neushoorn ~3550 Nepal en India Rhinoceros unicornis

Zwarte neushoorn ~5300 Oost- en Zuidelijk Afrika Diceros bicornis

Witte neushoorn ~20.000 Zuidelijk Afrika Ceratotherium simum
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bush is klein. Het Zuid-Afrikaanse leger, samen met 
de rangers arresteren een paar honderd stropers, 
maar de pakkans is in de orde van grootte van 
slechts 3% (tabel 2), terwijl het aantal gedode 
neushoorns groot is (figuur 3). Veel van die stropers 
zijn ook nog vaak jonge jongens die ‘alleen maar’ 
illegaal vissen.

Tabel 2: Het aantal stropers dat jaarlijks wordt gearresteerd in Kruger Nationaal Park (Zuid-Afrika) en de 
geschatte arrestatiekans voor een stroper. Deze tabel is gebaseerd op Annual Report 2016/2017 South Africa 
National Parks.

jaar aantal 
verdachten 
gearresteerd

ontdekte 
stroperij-
activiteiten

vermoede-
lijk aantal 
stropers

kans  op 
arresta-
tie (%)

gecon-
fisceerde 
vuurwapens

gedode 
neus-
hoorns

kans dat vuur-
wapen wordt 
gevonden (%)

2012 73 876 2628 2.8 42 688 6.1

2013 123 1487 4461 2.8 69 1004 6.9

2014 174 2290 6870 2.5 110 1515 7.3

2015 202 2466 7398 2.7 125 1054 11.9

2016 281 2883 8649 3.2 148 1028 14.4

Op basis van zo’n kleine geschatte arrestatiekans is 
het duidelijk dat de stropers vrijwel zonder conse-
quentie kunnen doen en laten wat ze willen. Er is 
geen enkele aanwijzing dat in andere nationale par-
ken de pakkans groter is, en in de provinciale parken 
is het vermoedelijk nog erger. Veel reservaten in 

Figuur 2: Nadat een Witte neushoorn vanuit een helikopter gedeeltelijk is verdoofd, krijgt dit vrouwtje eerst 
een handdoek op de ogen (om uitdrogen tegen te gaan). Daarna werkt de verdoving verder, en zal zij gaan 
liggen en kunnen DNA samples worden genomen, haren worden verzameld (voor registratie in de nationale 
databank) en wordt een transponder aangebracht voor latere identificatie. 
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bijvoorbeeld Noord-Brabant is de marihuanateelt 
en –handel niet in de handen van de armste-der-
armen. Moderne misdaad moet je aanpakken met 
moderne opsporingstechnieken.

Technologie, algoritmes en kunstmatige 
intelligentie om stropers op te sporen
Mij werd door NWO gevraagd om samen met het 
Nederlands Forensisch Instituut na te denken over 
hoe stropers zouden kunnen worden opgespoord 
en gearresteerd. Eén van de ideeën was om neus-
hoorns met satellietzenders uit te rusten, en dan, 
als zo’n neushoorn gestroopt zou zijn, snel uit te 
kunnen rukken en de stropers op heterdaad te 
betrappen. Vanuit misdaadbestrijding is dat wellicht 
een goed idee, maar het nadeel van een dergelijke 
benadering was dat de actie pas plaats zou vinden 
als de neushoorn dood of zwaargewond was. Als 
je de paar nog in het wild levende neushoorns 
wilt redden, leidt zo’n benadering waarschijnlijk 
te langzaam en te laat tot resultaten. Ik heb toen 
besloten dat we een stroper in de kraag moeten 
vatten voordat de misdaad is verricht, en voordat de 
neushoorn (of ander dier) al dood is. En een systeem 
zou nòg mooier zijn wanneer de stroper überhaupt 
het niet meer zou wagen om een reservaat binnen 

Afrika zijn op die manier de afgelopen tientallen 
jaren (vrijwel) volledig ontdaan van hun grootwild. 
Dat geldt niet alleen voor neushoorns, maar ook 
voor nijlpaarden of olifanten. Een willekeurig nati-
onaal park in Malawi (Kasungu N.P.) illustreert dit 
goed. In 1923 werd de lokale bevolking van dat 
gebied geëvacueerd wegens slaapziekte, en werd 
het een beschermd gebied. In de 70er jaren van 
de vorige eeuw waren er al 1000 olifanten; de 
populatie piekte in het begin van de 80er jaren met 
2900 olifanten. Nu zijn het er nog maximaal 40: de 
rest is gestroopt [7]. Veel beschermde gebieden 
zijn ‘papieren parken’ geworden [7]. Kan de pak-
kans verhoogd worden, of kunnen stropers worden 
afgeschrikt zodat ze zich niet meer aan beschermde 
dieren (of planten) vergrijpen? Vaak wordt dan 
als argument gebruikt dat we armoede moeten 
opheffen en de economie moeten herorganiseren. 
Maar dat lukt ook in rijke landen als Nederland of 
Duitsland amper of niet. En met prijzen van neus-
hoornhoorn die per kilogram hoger liggen dan die 
van goud of cocaïne is het onwaarschijnlijk dat een 
arme man wiens inkomen onder de armoedegrens 
ligt (één euro per dag ...) opeens een oppassend 
burger wordt als hij een middenklasse-inkomen 
gaat verdienen van, zeg vijf keer zo veel: ook in 

Figuur 3: Het aantal illegaal gedode neushoorns in Zuid-Afrika sinds 2007 (in de 20 jaar daarvoor was dat 
steeds zo rond de 5 per jaar). Internationale misdaadsyndicaten ‘ontdekten’ Kruger Nationaal Park in 2008. 
Ongeveer 80% van alle neushoornstroperij vindt plaats in dat Park. De afname na 2014 kan vooral verklaard 
worden door de afname van neushoorns van ongeveer 10.600 in 2010 tot officieel 8000 maar volgens onof-
ficiële bronnen zouden er nog maar 3000 neushoorns over zijn.
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te dringen omdat de pakkans te groot zou zijn. Dat 
zou immers ertoe leiden dat de levens van rangers 
niet in de waagschaal hoeven te worden gelegd!

De vraag wordt dan: “Kunnen we een stroperij-
gebeurtenis voorspellen, en kunnen we dat lang 
genoeg van tevoren voorspellen dat we rangers 
naar de kwetsbare plek kunnen sturen om de 
misdaad te voorkomen?”. Dat is typisch iets voor 
kunstmatige intelligentie, waarbij heel veel data van 
sensoren worden geanalyseerd en op basis waarvan 
algoritmes (zeg maar, wiskundige formules) worden 
ontwikkeld die mensengedrag voorspellen. Net 
zoals ‘zoekmachines’ dat doen om te weten wat 
jouw voorkeuren zijn op het internet voor, zeg, 
vakantiebestemmingen.

De doorbraak in dit denken was gebaseerd op 
ons onderzoek naar de interactie tussen leeuwen 
en hun prooidieren (wildebeesten en zebra’s). 
Die dieren waren in Welgevonden Game Reserve 
(in het noorden van Zuid-Afrika) uitgerust met 
halsbanden waarin GPS-signalen konden worden 
opgevangen, die heel vaak de precieze locatiege-
gevens per satelliet naar Wageningen stuurden. Uit 
een gedetailleerde analyse bleek dat het besluipen 
door de leeuwen vaak veel en veel langer duurde 
dan we eerder wisten (soms waren leeuwen zich 
wel een paar uur steeds weer in positie aan het 
manoeuvreren voor een aanval). Ook bleek dat 
zebra’s daar anders op reageerden dan wildebees-
ten, maar beide soorten waren duidelijk zich heel 
bewust van de situatie, en probeerden zich steeds 

Figuur 4: Een ‘gewone’ zwart-witte koe in Wageningen uitgerust met een satellietplaatsbepalingssysteem 
gebaseerd op zowel het Amerikaanse GPS-systeem als het Europese Galileo-systeem. De gele lijnen geven 
de graasbewegingen van de koe weer in twee opeenvolgende dagen in twee percelen die bij de boerderij 
horen Data worden gecorrigeerd met het Europese EGNOS-correctie systeem. De grasgroei wordt gemeten 
vanuit de ruimte met het Europese Sentinel-satellietsysteem. Een door ons ontwikkeld algoritme voorspelt 
aan de hand van de gedetailleerde bewegingspatroonanalyses en de grasgroenheid wanneer er te weinig 
gras is om de koeien goed te voeden, en ‘adviseert’ de beheerder wanneer ze verweid moeten worden.
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weer aan een gevaarsituatie te onttrekken. Uit een 
nauwkeurige analyse van hun bewegingsgedrag 
bleek dat wij vaak na uren nòg konden zien in hun 
gedrag dat ze een leeuw waren tegengekomen. 
We konden dat deduceren uit de verdeling van 
de hoeken in hun looppatronen, en het aantal 
meters dat ze rechtdoor liepen vóór ze een hoek 
maakten. Bewegingspatronen zijn met die twee 
parameters goed te beschrijven – verschillende 
patronen zijn bekend (“correlated random walks”, 
“Lévy-flight distributions”, “Brownian movements”). 
Hier ontstond mijn idee dat we door een GPS-
ontvanger om de hals van een dier te doen, dat 
dier opeens een ‘sensor’ is geworden: we kunnen 
het dus tot een geautomatiseerd ‘waakdier’ maken. 
Aangezien stropers het in Zuid-Afrika niet hebben 
voorzien op dit soort hoefdieren, besloten we vier 
types waakdieren uit te zetten, namelijk, impala, 
wildebeest, zebra en eland anteloop. Alle vier de 
soorten zijn bang voor mensen met vuurwapens. 
Uit hun ontwijkgedrag van mensen met vuurwa-
pens kunnen we dus deduceren waar een mens 
met zo’n vuurwapen zich schuilhoudt. Omdat onze 
rangers ook uitgerust zijn met GPS-zenders kunnen 
we onderscheid maken tussen “onze mannen” en 
“vreemde mannen”.

In parallel werken we in Wageningen veel met 
koeien (en zelfs met studenten) die ook satelliet-
plaatsbepalingsapparatuur dragen (figuur 4). Het 
voordeel van koeien is dat ze makkelijk te hanteren 
zijn, terwijl ze geen problemen hebben met het 
dragen van een halsband. We hebben van het 
Europese Galileo-programma geld gekregen om 
héél nauwkeurig dat nieuwe satellietsysteem te 
testen, inclusief het EGNOS-systeem (EGNOS staat 
voor de ‘European Geostationary Navigation Overlay 
Service’) en hebben dat gekoppeld aan het nieuwe 
Europese Sentinel satellietsysteem (onderdeel 
van het Copernicus Programma van de Europese 
Ruimtevaart Organisatie ESA). Het mooie van stu-
denten is dat je ze in kunt zetten in het lopen (of 
fietsen) van moeilijke parcoursen en het spelen van 
bepaalde rollen. In onze experimenten ‘spelen’ we 
een aantal verschillende scenario’s samen met gewa-
pende rangers (‘wandelende toeristen’, ‘babbelende 

toeristen’, ‘autorijdende toeristen’; idem maar daar-
tussen gewapende mannen, ‘patrouille-lopende 
gewapende rangers zonder de intentie te doden’, 
‘patrouille-lopende gewapende rangers met 
de intentie te doden’ en ‘verborgen gewapende 
rangers die zich niet bewegen’). De ‘waakdieren’ 
blijken daar allemaal verschillend op te reageren, en 
onze wiskundigen (samen met de Universiteit van 
Leiden) zoeken nu de algoritmes om dat wiskundig 
goed van elkaar te onderscheiden.

Om alle data goed vanuit de Afrikaanse bush naar 
Wageningen te krijgen hebben we een LoRa-
netwerk (dit is een Long Range Wide Area netwerk, 
dat speciaal geschikt is voor lange afstandscommu-
nicatie van kleine hoeveelheden data met weinig 
vermogen) laten ontwikkelen door onze partner 
in Zuid-Afrika (het telefoonbedrijf MTN) (figuur 5). 
MTN heeft het systeem geplaatst in het terrein van 
een andere partner (Welgevonden Game Reserve; 
WGR bezit alle dieren en staat ons toe deze uit te 
rusten met de apparatuur). Een derde partner (IBM) 
zorgt voor de datatransmissie en databeveiliging. 

Figuur 5: Een LoRa-toren in Welgevonden Game 
Reserve (Zuid-Afrika). De ‘poort’(‘gateway’) zit he-
lemaal bovenin. Bovenin is ook een bliksemafleider 
gemonteerd. De zonnepanelen voeden de accu’s 
die de elektriciteit leveren om de signalen van de 
bewegende ‘waakdieren’ dag-en-nacht door te ge-
leiden naar de meldkamer van het reservaat.
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NWO en de M&F-Foundation betalen de onderzoe-
kers. De volgende fase is dat we het hele reservaat 
(40.000 ha) willen uitrusten met het LoRa-netwerk. 
Daarna willen we buurreservaten erbij nemen, 
en alle data combineren met de bewegingen van 
auto’s binnen en buiten het gebied, en die data 
koppelen aan criminaliteitsdata en persoonsdata in 
de politie-databanken. Die toestemmingen hebben 
we gekregen, zodat we werkelijk kunnen spreken 
van een Smart Park. En dan? We ontwikkelen nu een 
sensornetwerk dat droogte en watervoorraad in de 
bodem meet, zodat we beter weten of de dieren 
met dreigende voedseltekorten geconfronteerd 
zullen worden. Die informatie kan makkelijk “mee-
liften” op het LoRa-netwerk. Moderne techniek 
moet immers ook voor dieren tot een veiliger en 
gezondere wereld kunnen leiden!
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In de ochtend van 19 januari 2018 berichtten de 
Nederlandse media over een medische door-
braak: met behulp van een eenvoudige bloedtest 

is het mogelijk kanker vast te stellen. Het zou een 
ontdekking zijn met verreikende consequenties, 
maar helaas werd het bericht in de middag al weer 
afgezwakt tot "opwindend, maar geen doorbraak". 
De laatste jaren lezen we dit soort berichten met 
regelmaat. Het gaat in veel gevallen om het ana-
lyseren van data aangaande de expressie van veel 
(of alle) genen, of daarvan afgeleide producten als 
proteïnen of metabolen. De doorbraak zou hier zijn 
dat het analyseren van meerdere typen data tegelijk 
de diagnose enorm kan verbeteren. Helaas was de 
nieuwe techniek niet onderscheidend genoeg om 
echt bruikbaar te zijn.

Deze data zijn hoog-dimensionaal in de zin dat bij 
één patiënt tot wel een miljoen getallen worden 
verzameld. De experimentele technieken die dit 
mogelijk maken hebben de laatste 20 jaar een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt. Waar eerst een 
meting van één gen of marker een aanzienlijke 
inspanning vereiste, is het inmiddels mogelijk grote 
aantallen in één keer te meten. In principe geeft 
dit een schat aan informatie. De belofte is dat met 
de huidige krachtige computers die informatie ook 
bruikbaar wordt. De massieve data over één per-
soon impliceert dan een medische behandeling die 
is afgestemd op die persoon. Dat dit echter nog niet 
zo makkelijk is, blijkt wel uit het feit dat rond 2000 
werd gedacht dat deze personalised medicine in 
15 jaar wel zou arriveren. Er is inderdaad veel bereikt, 
maar gepersonaliseerde behandelingen zijn in 2018 
nog steeds toekomstmuziek. Biologische processen 
zijn buitengewoon ingewikkeld, en metingen over 
die processen leveren zowel signaal als ruis. Om 
dat signaal te extraheren zijn nieuwe statistische 
methoden en algoritmen noodzakelijk, en meer 
data en kennis van biologische processen.

Moderne medische data zijn voorbeelden van big 
data. De laatste term heeft de laatste jaren een 

1.12 Hoogdimensionale statistiek
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’s-Gravenhage op 12 maart 2018.

 – Van deze lezing is helaas geen video opname 
beschikbaar.

Samenvatting van de lezing:
In 2013 vierden we de 300ste verjaardag van ‘Ars 
Conjectandi’, een boek van Jacob Bernoulli, dat 
wordt gezien als het begin van de kansrekening 
en statistiek als wetenschappelijke discipline. 
Ongeveer vijftien jaar geleden zouden we volgens 
de statisticus Brad Efron een nieuw tijdperk van 
hoog-dimensionale statistiek zijn ingegaan, het 
derde tijdperk van de statistiek in die 300 jaar. Sinds 
enkele jaren horen we veel over ‘big data’ en som-
migen voorspellen dat ‘slimme algoritmen’ binnen-
kort alle problemen zullen oplossen, niet alleen die 
van ons dagelijks leven, maar ook die bij het beant-
woorden van vraagstellingen waar vroeger statisti-
sche analyse onontbeerlijk leek.
Tijdens de lezing werden enkele draden van deze 
ontwikkelingen opgepakt, aan de hand van voor-
beelden zoals: de rechtvaardigheid van data-algo-
ritmen in de rechtspraak, het causaliteitsprobleem 
in epidemiologisch onderzoek, en de soms gebrek-
kige repliceerbaarheid van wetenschappelijk 
onderzoek.
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hype-status gekregen. 'Big data' zijn overal en heb-
ben talloze toepassingen. Niet allemaal positief. 
Men denke bij 'big data' vooral ook aan bedrijven 
als Google en Facebook, die data verzamelen om 
geld te verdienen met advertenties, en/of mensen 
te beïnvloeden.

Algoritmen, leren en regressie
Massieve data is op zich niet heel zinvol, zoals ieder-
een weet die wel eens een spreadsheet met vele 
duizenden regels heeft opengemaakt. Algoritmen 
zijn noodzakelijk om zinvolle informatie aan die 
data te onttrekken. Het eenvoudigste voorbeeld 
van een data-algoritme is een input-output functie. 
Gegeven input data x wil men een output y voor-
spellen. Denk aan x gelijk aan alle metingen aan het 
bloed van een patiënt en y een codering voor het 
hebben van kanker of niet. Wiskundig gezien is een 
algoritme niets anders dan een functie:

Voor een 1-dimensionale variabele x zou deze 
functie kunnen worden voorgesteld door een 
grafiek, zoals weergegeven in figuur 1, maar we 
denken hier natuurlijk aan een samengestelde input 
x = (x1, x2, . . . . , xp) bestaande uit de duizenden of 
miljoenen metingen aan één persoon of eenheid. 

De functie f is niet op voorhand bekend; bij big 
data toepassingen is er meestal weinig theorie over 
haar vorm. De functie wordt daarom bepaald met 
behulp van voorbeelden, waarvoor zowel de input 
als de output bekend zijn. Men denke aan patiënten 
waarbij een bloedbepaling is verricht en tegelijker-
tijd kanker is vastgesteld of niet, bijvoorbeeld met 
behulp van een PET-scan. Gegeven een flink aantal 
van zulke voorbeelden (x1, y1), . . . , (xn, yn), bepaalt 

men een functie f die klopt voor deze voorbeelden: 
yi = f(xi), voor iedere i = 1, . . . , n. In de praktijk 
moet men zich hoeden voor het overfitten op de 
gegeven voorbeelden, en een functie zoeken die de 
output ongeveer, of meestal goed, voorspelt. Men 
zoekt bijvoorbeeld een functie die een kleinste-
kwadraten criterium van de vorm 

minimaliseert door een gegeven aantal mogelijke 
functies f uit te proberen. Hierin is J(f) een penalty 
die moet voorkomen dat f de gegeven voorbeel-
den te zeer interpoleert. In de statistiek wordt een 
dergelijke procedure sinds het einde van de 19de 

eeuw aangeduid met regressie-analyse (de output 
gaat terug op de input). Binnen de context van 
de big data wordt gezegd dat de functie f geleerd 
wordt, en men spreekt ook al wel van zelf-lerende 
systemen. 

Men beperkt zich altijd tot functies f van een 
bepaald type. Fourier reeksen, splines, wavelets, 
support vector machines, Gaussian processes, ran-
dom forests wisselden in de afgelopen decennia in 
populariteit. In de laatste vijf jaar zijn deep learning 
neural networks de grote trend. Dit betreft functies 
die men kan voorstellen door een diagram zoals in 
figuur 2 is weergegeven.
De input vector x = (x1, , . . . , x3), hier voor het 
gemak slechts 3-dimensionaal, staat links; de output 
y rechts. De tussenwaarden xi,j worden berekend, 
per laag van links naar rechts als

waarbij ψ een vaste functie is, de zogenaamde 
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Figuur 1: voorbeeld van een grafiek van een 1-di-
mensionale functie y = f(x).

Figuur 2: een neuraal netwerk met 3-dimensionale 
input en 3 tussenlagen met elk 4 tussenwaarden.
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activatiefunctie van het netwerk (bijvoorbeeld de 
RELU functie die een negatieve waarde op 0 zet 
en een positieve waarde onveranderd laat). De 
ϑi,j zijn onbekende gewichten, voor iedere pijl 
in het diagram één, die geleerd moeten worden 
uit de voorbeelden, bijvoorbeeld met behulp 
van de kleinste-kwadraten methode als eerder 
uiteengezet. In moderne toepassingen kunnen 
er honderdduizenden inputs zijn en moeten er 
miljoenen onbekenden ϑi,j worden bepaald. Het 
resulterende algoritme kan opmerkelijk goed wer-
ken om de output van nieuwe inputs x te bepalen. 
Vooral bij het analyseren van foto's is in de laatste 
10 jaar veel vooruitgang geboekt. (Een foto kan 
worden omgezet in een numerieke input vector, 
door de pixels te representeren door hun kleur en 
intensiteit.) Waarom dit zo goed werkt, wordt op dit 
moment niet goed begrepen. De klassieke regel dat 
een overdaad aan vrije parameters tot problemen 
leidt bij het aanpassen aan de data, blijkt niet 
op te gaan. Eén mogelijke verklaring is dat het 
kleinste-kwadraten criterium niet werkelijk wordt 
geminimaliseerd, maar de gebruikte iteratieve 
methoden op een goed moment worden gestopt.

Leermethoden behoren tot de gereedschapskist 
van zowel de statistiek als de kunstmatige intel-
ligentie. Toepassingen vinden we op vele terreinen: 
medische diagnostiek, het voorspellen van verze-
keringsclaims (met het doel klanten niet te willen 
verzekeren of een hogere premie te berekenen), 
het voorspellen van misdaad door de politie, belas-
tingfraude, robotica. Algoritmes worden thans zelfs 
gebruikt door rechters voor het voorspellen van 
recidive. Sommigen voorspellen dat computers 
door al dat 'leren' straks slimmer zullen zijn dan 
mensen. De mogelijkheden zijn inderdaad groot 
en de successen indrukwekkend. Zoals eerder 
uitgelegd blijft leren in de basis echter kleinste kwa-
draten. Neurale netwerken met één laag werden in 
de jaren 1950 al toegepast onder de titel logistische 
regressie, op soortgelijke problemen. Nieuw is de 
beschikbaarheid van zowel veel meer data als veel 
krachtiger computers. De toekomst zal leren of dit 
inderdaad leidt tot een geheel nieuwe situatie (de 
singularity). 

Duidelijk is wel dat lang niet alle mogelijke toepas-
singen gewenst zijn. Niet alleen zou men sommige 
outputs niet moeten willen voorspellen, ook zijn 
de algoritmes blind. Stel bijvoorbeeld dat je in een 
wijk woont, met veel mensen die de verzekering 
oplichten. Je persoonlijke input vector x zal dan de 
postcode gemeen hebben met veel oplichters, en 
het algoritme van een verzekeringsmaatschappij 
zal je als een risico aanmerken. Uiteraard ben 
je goudeerlijk, maar je lijdt onder de buren. Dit 
gebeurt omdat het voor het kleinste-kwadraten 
criterium niet uitmaakt, welke input variabelen 
worden gebruikt. Als de voorspelling maar goed is. 
Een neuraal netwerk is daarbij ook nog zo complex, 
dat niet goed is te achterhalen welke aspecten van 
de input x, en hoe, worden gebruikt. Dergelijke 
problemen zijn nog serieuzer als algoritmen worden 
gebruikt in de rechtspraak. In de Verenigde Staten 
heeft dit al geleid tot een verhitte discussie over 
het gebruik van ras. Men zou kunnen denken dat 
racistische algoritmen kunnen worden voorkomen 
door huidskleur niet als input in het algoritme op te 
nemen. Echter hangt huidskleur met tal van andere 
variabelen samen, en die zouden in de black box die 
het geleerde algoritme is, toch tot racisme kunnen 
leiden.

Correlatie is geen causatie
Deze bedenkingen hangen nauw samen met cau-
saliteit. Als het zo was dat een bepaalde postcode 
oorzaak was van verzekeringsfraude, dan was het 
wellicht te billijken dat de premie in dit post-
codegebied hoger zou zijn. Dit lijkt in dit geval 
echter uitgesloten: er is geen causale relatie tussen 
postcode en fraude. 

Causale relaties zijn de basis van het wetenschap-
pelijk kennen. Voorspellingsalgoritmen kunnen 
gebruikmaken van causale verklaringen, maar in 
veel gevallen zijn ze gebaseerd op correlatie en niet 
op causatie. En correlatie is geen causatie, leert 
iedere wetenschapper: twee variabelen kunnen 
samenhangen (gelijktijdig groot of klein zijn, of 
andersom, in het geval van negatieve samen-
hang), zonder dat de ene variabele oorzaak is van 
de andere. Filosofen van alle tijden, waaronder 
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Aristoteles, Kant en Hume, hebben over de diepe 
betekenis van causaliteit geschreven. Statistici han-
teren een eenvoudige operationele definitie van 
causaliteit, gebaseerd op randomisatie, zie figuur 3. 
In het eenvoudigste geval is men geïnteresseerd 
in het effect y van een behandeling die men kan 
geven of niet. Ieder persoon in een gegeven steek-
proef van proefpersonen uit een populatie onder 
studie wordt ofwel behandeld ofwel niet, waarbij 
de keuze wordt bepaald door een munt op te wer-
pen, onafhankelijk voor de verschillende personen. 
Na de behandeling verzamelt men de effecten, zeg 
   voor de onbehandelde groep en 
   voor de behandelde groep. Wordt een 
verschil tussen de twee groepen waargenomen, 
dan zijn er twee mogelijkheden: het verschil is per 
toeval ontstaan, door de toevallige indeling van de 
personen in de twee groepen, of de behandeling is 
de oorzaak van het verschil. Nu is de kern van de sta-
tistische wetenschap om toeval te kwantificeren. Als 
het verschil zogenaamd statistisch significant is, dan 
kan het toeval met grote waarschijnlijkheid worden 
uitgesloten, en is de causaliteit van de behandeling 
aangetoond.

Nu lenen veel vragen zich niet voor het opzetten 
van een gerandomiseerd experiment. Berucht zijn 
bijna alle onderzoeken over voeding, maar veel 
sociaal-economisch onderzoek heeft soortgelijke 
beperkingen. Men kan moeilijk proefpersonen 

verplichten voor lange termijn veel rode wijn te 
drinken, of niet, of veroordeelden randomiseren 
over taakstraf of gevangenisstraf. De data bestaat 
dan uit het passief waarnemen van de wereld zoals 
die is, en is observationeel in plaats van experimen-
teel. Veel big data onderzoek is observationeel, en 
het feit dat het veel data betreft, is niet zonder meer 
behulpzaam. De grootte van de data ondervangt 
immers niet dat in de echte wereld alles met alles 
samenhangt, en een waargenomen effect allerlei 
oorzaken kan hebben. Zo zullen ernstig zieke pati-
enten eerder een zwaardere behandeling krijgen, 
en er later slechter aan toe zijn, dan minder zieke 
patiënten. Men moet dan niet de fout maken te con-
cluderen dat de zwaardere behandeling slecht was.

Statistici proberen die andere mogelijke oorzaken 
(zogenaamde confounding variables) te controleren, 
door ze in een model op te nemen. Sinds de 
jaren 1980 is hiermee veel vooruitgang geboekt, 
en de grote datasets van vandaag geven nieuwe 
mogelijkheden om deze modellering realistischer te 
maken. We lichten een tipje van de sluier op aan de 
hand van het voorgaande voorbeeld.

Een gegeven persoon zouden we in principe 
kunnen behandelen of niet, en we zouden dan 
een uitkomst y1 (bij behandeling) of y0 (bij geen 
behandeling) kunnen vaststellen. Het causaal effect 
voor die persoon is dan het verschil y1 ₋ y0 en het 
effect voor een gegeven populatie van individuen 
is het gemiddelde E(y1 ₋ y0) van de causale effecten 
(de E is het symbool voor 'expectation', E duidt 
een populatiegemiddelde aan). Helaas nemen we 
voor iedere persoon maar één effect y waar: y = y1 
indien behandeld en y = y0 indien niet behandeld. 
Veronderstel nu dat we voor een grote verzameling 
personen paren (y, z) waarnemen, waarbij z de 
behandeling codeert: z = 1 als de persoon behan-
deld is en z = 0 als niet. Met deze notatie kunnen we 
de volgende wiskundige stelling formuleren:

y yn1

0 0
,....,

y yn1

1 1
,....,

STELLING Als de uitkomst y en de behandelingsin-
dicator z stochastisch onafhankelijk zijn, dan geldt:

E y y E y z E y z1 0
1 0�� � � � � �( | ) ( | ).Figuur 3: Diagram van een veel gebruikte methode 

om causaliteit te testen.
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Het begrip 'stochastisch onafhankelijk' heeft een 
precieze wiskundige betekenis in de kansrekening, 
maar ook een duidelijk intuïtieve interpretatie. Het 
betekent dat kennis van z, de wetenschap of de 
persoon behandeld is, geen informatie geeft over 
de uitkomst y voor die persoon. Dat is bijvoorbeeld 
waar als tot al dan niet behandeling is besloten 
op grond van het gooien van een munt, zoals 
bij het gerandomiseerd experiment dat we eer-
der bespraken. De stelling is derhalve toepasbaar 
op een gerandomiseerd experiment. Zij zegt dat 
het gemiddeld causaal effect (het linkerlid van 
de vergelijking) gelijk is aan het gemiddelde van 
de effecten van de behandelde mensen, name-
lijk E(y | z=1), min het gemiddelde effect van de 
niet-behandelde mensen, namelijk E(y | z=0). De 
verticale streep in deze notaties geeft aan dat de 
expectation/het gemiddelde moet worden beperkt 
tot de mensen met z = 1 of z = 0.

De stelling zegt derhalve dat in een gerandomi-
seerd experiment het causaal effect kan worden 
berekend door de gemiddelde effecten van de 
behandelde en onbehandelde personen te verge-
lijken, precies zoals we al betoogden. De stelling is 
niet meer dan een rechtvaardiging van die eerdere 
redenatie. Het mooie is dat de stelling een denk-
kader geeft dat geschikt is voor uitbreiding naar 
observationele data.

Op observationele data is de stelling niet toepas-
baar, omdat de voorwaarde niet is vervuld: het 
effect y hangt samen met de behandelingsindica-
tor z. Een dokter besloot bijvoorbeeld de ziekste 
mensen juist wel te behandelen, of de rechter gaf 
taakstraf aan de veroordeelden van de lichtste 
vergrijpen of die in zijn visie de minste kans op 
recidive hadden. We veronderstellen nu dat we 
extra data x tot onze beschikking hebben om voor 
deze mogelijkheden te corrigeren. Preciezer, we 
veronderstellen dat x alle informatie bevat die de 
dokter of rechter gebruikt heeft om tot behande-
ling te besluiten, of niet, en die samenhangt met 
het effect van de behandeling. In dat geval is aan 
de voorwaarde van de volgende uitbreiding van de 
voorgaande stelling voldaan. 

Wederom staat links het causaal effect, en rechts 
een manier om dit uit te rekenen, op basis van 
de verzamelde data (y, z, x). De uitdrukkingen 
E(y | x, z = 1) en E(y | x, z = 0) zijn gemiddelde 
effecten in de populaties van personen met een 
gegeven waarde x die behandeld (z = 1) zijn of 
niet (z = 0). Het verschil van deze gemiddelden 
wordt tenslotte gemiddeld over de waarden van x 
(aangegeven door het symbool Ex).

Dit werkt alleen als de variabele x goed is gekozen, 
wat alleen mogelijk is op basis van inzicht in de 
behandeling. Zo'n x is vaak een hoog-dimensionale 
vector met veel verschillende waarden, hetgeen 
tot het probleem leidt dat de voorwaardelijke ver-
wachtingen E(y | x, z = 1) en E(y | x, z = 0) moeten 
worden bepaald op grond van relatief kleine sub-
populaties. Een eerste oplossing van dit probleem 
is dat de stelling waar blijft als x aan de rechterkant 
wordt vervangen door de zogenaamde propensity 
score

Dit is de kans dat een persoon met waarde x 
wordt behandeld (z = 1). Substitutie van π(x) voor 
x maakt dat het in principe voldoende is de popu-
latie te stratificeren naar de waarden van π(x). In de 
praktijk is deze kans op behandeling niet bekend, 
maar kan wel uit de beschikbare data worden 
bepaald. De functie x → π(x) is immers niets anders 
dan een algoritme dat uit de beschikbare data 
(x1, z1), . . . ., (xn, zn) kan worden geleerd. Een deep-
learning netwerk is één van de mogelijkheden.

Een efficiënte implementatie van deze correc-
tiemethoden grijpt terug op semiparametrische 
statistische theorie ontwikkeld in de jaren 1990. 
Praktische implementatie vereist verder onderzoek; 
wellicht is de aanpak over 15 jaar standaard? Naast 
de propensity score worden ook andere ideeën 

STELLING Als de uitkomst y en de behandelingsin-
dicator z stochastisch onafhankelijk zijn, gegeven 
x, dan geldt:

E y y E E y x z E y x zx
1 0

1 0�� � � � � �� �( | , ) ( | , ) .

� x P z x� � � �( | ).1
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benut, zoals bijvoorbeeld instrumentele variabelen, 
die vooral in de econometrie populair zijn.

Bayesiaanse statistiek
In de statistiek zet men vaak twee paradigma's 
tegenover elkaar. De oudste is de Bayesiaanse statis-
tiek, die teruggaat op Thomas Bayes (1702-1761) 
(figuur 4), een Engelse dominee en amateur wiskun-
dige. Bayes' ideeën werden na zijn dood herontdekt 
en gegeneraliseerd door grote wiskundigen als 
Laplace en Gauss, en waren algemeen geaccepteerd 
als de theoretische basis voor statistisch redeneren 
tot het begin van de 20ste eeuw, toen met name 
Ronald Fisher de methode bekritiseerde en voor 
het gebruik van "maximum likelihood" pleitte. In 
de laatste decennia zien we een revival van de 
Bayesiaanse methode, deels omdat de praktische 
implementatie gemakkelijker is geworden door 
de rekenkracht van computers, deels omdat de 
methode voordelen lijkt te bieden, wellicht in het 
bijzonder voor hoog-dimensionale data. 

Statistiek betreft het omgaan en kwantificeren van 
onzekerheid, en de methode van Bayes is even 
eenvoudig als elegant. Voordat data verzameld is, 
wordt de kennis over een fenomeen samengevat 
door middel van een kansverdeling over de moge-
lijke toestanden, de zogenaamde a-priori verdeling. 
Nadat de data is verkregen, wordt deze kansverde-
ling aangepast tot een nieuwe kansverdeling, de 
a-posteriori verdeling. Bayes ontwikkelde voor het 
eerste de regel die deze update beschrijft.

Het voorbeeld dat Bayes zelf behandelde kan dit ver-
duidelijken. Veronderstel dat een onbekende fractie 
ϑ van een populatie een bepaalde eigenschap bezit. 
Voordat we de populatie waarnemen zouden we 
kunnen redeneren dat ϑ volledig onbekend is, en 
deze parameter daarom kunnen beschouwen als 
een willekeurig getal tussen 0 en 1. In termen van 
kansen volgt ϑ de homogene verdeling: de kans dat  
ϑ in een bepaald interval ligt is gelijk aan de lengte 
van dit interval.

Stel dat we x mensen met de eigenschap vinden in 
een steekproef ter grootte n uit de populatie. Als x 
groot is (ten opzichte van n) zullen we onze a-priori 
verdeling willen aanpassen tot een verdeling die 
meer kans toekent aan grotere waarden van ϑ. De 
kans dat bij gegeven ϑ de data x wordt verkregen, 
volgt de binomiale kansverdeling:

De regel van Bayes zegt nu dat de kans dat ϑ 
behoort tot het interval (ϑ,ϑ+dϑ) gegeven de data 
x, gelijk is aan

De oorspronkelijke gewichten Π(dϑ) worden aan-
gepast door ze te herwegen met de kans pϑ(x) op 
de waargenomen waarde. De methode wordt geïl-
lustreerd in figuur 5 waarin de horizontale lijn de 

Figuur 4: Thomas Bayes (1702-1761).
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Figuur 5: homogene en a-posteriori kansverdeling.



107

1.12 Hoogdimensionale statistiek

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 96

homogene kansdichtheid weergeeft, en de curve 
de dichtheid van de a-posteriori in het speciale 
geval dat n = 20 en x = 13. De a-posteriori heeft 
duidelijk meer massa in de buurt van de fractie 
x/n. De a-posteriori curve wordt op twee manieren 
gebruikt: ten eerste geeft de top van de curve de 
meest waarschijnlijke waarde ϑ; ten tweede geeft 
de spreiding van de massa een kwantificering van 
onze onzekerheid: waarden tussen ongeveer 0,5 en 
0,8 zijn op grond van deze data niet uit te sluiten; 
waarden kleiner dan 0,2 wel. 

De bezwaren van Fisher betroffen zowel de keuze 
van de a-priori verdeling (waarom homogeen?) als 
het voorgaande woordgebruik. In werkelijkheid is 
de parameter ϑ immers een vast getal. Alleen de 
data x zijn het resultaat van een kansexperiment, 
namelijk het nemen van een steekproef, maar welk 
kansexperiment rechtvaardigt, dat we in kansen 
spreken over ϑ? 

Het debat over de grondslagen van correct 
statistisch redeneren is 250 jaar na Bayes' over-
lijden nog steeds gaande, maar de elegantie van 
de Bayesiaanse methode lijkt in de 21ste eeuw 
nieuwe aanhangers te trekken. Daarbij komt dat het 
gebruik van a-priori kansen heel zinvol kan zijn voor 
complexe data en problemen, omdat zij toelaat 
bestaande informatie op een zachte manier aan de 
data toe te voegen. Zo kan men in een studie over 
de werking van genen inbouwen dat slechts een 
beperkt aantal van de 30.000 genen een bepaald 

genotype mede bepalen, of de interacties in het 
netwerk van genen relatief klein in aantal zijn, en 
gedeeltelijk overeenkomen met gegevens uit een 
database van eerder onderzoek. 

Waar in het voorbeeld van Bayes de parameter een 
getal was, biedt de moderne kansrekening (die 
dateert van de 20ste eeuw) een formalisme dat ook 
toepasbaar is op complexe objecten, zoals functies. 
We geven een eenvoudig voorbeeld. Veronderstel 
dat de data bestaat uit paren (x1, y1), . . . , (xn, yn), 
waarvan we weten dat de y-waarde een functie 
y = f(x) van de bijbehorende x-waarde is. We willen 
de functie afleiden uit de data, maar zijn ons bewust 
dat de waargenomen punten niet precies op de 
curve f liggen, maar onderhevig zijn aan ruis en 
toevallige fluctuaties. Figuur 6 geeft een extreem 
voorbeeld. Wat is de ware curve bij deze data?

De Bayesiaanse methode wordt geïllustreerd in 
figuur 7. Omdat de a-priori verdeling nu gewichten 

Figuur 6: een waargenomen puntenreeks, onder-
hevig aan ruis en toevallige fluctuaties.

Figuur 7: (boven) trekkingen uit de a-priori verdeling 
en (onder) uit de a-posteriori verdeling (in rood).
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geeft aan curves, is het niet mogelijk een dicht-
heidsfunctie voor de a-priori kansmassa te tonen, 
als in het voorbeeld van de binomiale verdeling. We 
kunnen echter wel een indruk van de a-priori verde-
ling geven door herhaald curves te trekken. De 
a-priori verdeling geeft iedere curve een gewicht, 
dat de kans bepaalt dat die curve wordt gekozen. 
Door trekkingen te herhalen zien we het soort 
curves dat veel kans krijgt onder de a-priori; zie het 
bovenste plaatje, waar de data niet getoond wordt 
(zoals dat hoort voor een echte a-priori). Nadat de 
data is verzameld, passen we de Regel van Bayes 
toe en verkrijgen de a-posteriori verdeling. Deze 
kunnen we op dezelfde manier visualiseren, door 
herhaald trekkingen te doen. Het idee is dat de ver-
zameling mogelijke functies nu nieuwe gewichten 
heeft gekregen op grond van de waargenomen 
data, en daarom trekkingen oplevert die beter bij 
de data passen. Zie de rode curves in het onderste 
plaatje. Hun gemiddelde zal ook de ware curve 
ongeveer moeten geven, en de verschillen tussen 
de trekkingen een idee over hoe precies deze 
reconstructie is.

Wiskundig is een kansverdeling op een verzameling 
van curven een stochastisch proces. Het gegeven 
voorbeeld gebruikt een Gaussisch proces, waarvan 
veel voorbeelden bestaan. De vraag is: werkt de 
procedure, en welke invloed heeft de keuze van het 
specifieke stochastische proces? Deze vraag heeft 
ons in de afgelopen 15 jaar bezig gehouden. Zowel 
de vraag als het antwoord zijn te ingewikkeld om 
hier in detail te behandelen. Ruwweg komt het erop 

neer dat de keuze van de a-priori veel uitmaakt, 
maar dat verkeerde keuzen kunnen worden verme-
den door een bandbreedte parameter in te bouwen, 
die dan uit de data moet worden geschat. Er zijn 
echter ook uitzonderlijke gevallen ('inconvenient 
truths'), waarin geen enkele methode voor curve 
schattingen goed werkt.

Curve schatting is maar één voorbeeld van een 
hoog-dimensionale statistische techniek. Het idee 
is eenvoudig uitbreidbaar tot het schatten van 
oppervlakken, zoals in figuur 8, die drie trekkingen 
uit een a-posteriori verdeling laat zien van een 
frictie-coëfficiënt van de bodem van Antarctica [1]. 
(blauw is laag, rood hoog). Een ander voorbeeld 
zijn netwerken, bijvoorbeeld van interacties tus-
sen genen. Kennis over de werking van genen is 
in toenemende mate beschikbaar in databanken. 
Deze kennis kan worden verwerkt in een a-priori 
verdeling op de topologie van het netwerk: som-
mige verbindingen bestaan waarschijnlijk wel en 
andere niet. Met de Bayesiaanse methode kan deze 
kennis worden gecombineerd met nieuwe data, 
wellicht aangaande een andere groep patiënten of 
een andere configuratie. 

Figuur 9 toont een schatting van het apopto-
sis netwerk. Ieder van de cirkels aan de omtrek 
representeert een gen, en een verbindingslijn een 
interactie. In dit geval gaat het om slechts 84 
genen; goed zichtbaar is dat van de 3486 mogelijke 
interacties slechts weinig significant zijn. Gedacht 
wordt dat veel fenomenen sparse zijn in de zin dat 

Figuur 8: drie realisaties van een frictie-coëfficiënt van de bodem van Antarctica [1] (blauw is laag, rood hoog).
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van het grote aantal mogelijke vrijheidsgraden er 
slechts weinig worden benut. Dat is een geluk-
kige situatie, want zonder deze eigenschap zou de 
hoeveelheid beschikbare data veel te klein zijn om 
de waarheid te achterhalen. Moderne statistische 
methoden proberen deze beperking te overwinnen 
door de resultaten van de ene analyse te combine-
ren met die van een andere, zogenaamde large scale 
inference. Ook hier spelen Bayesiaanse ideeën een 
belangrijke rol.

Slotwoord
Slimme data algoritmen kunnen eenvoudige 
problemen opmerkelijk goed oplossen. Andere 
problemen over 15 jaar.
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Figuur 9: apoptosis netwerk voor 84 genen. De 
groene lijnen geven de (weinige) significante inter-
acties tussen de genen aan. 
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DNA en fylogenie
Hoe kan DNA dat we uit organismen halen iets 
vertellen over biodiversiteit in het verleden? DNA, 
wat een afkorting is voor deoxyribonucleic acid, is 
een molecuul dat zich bevindt in (vrijwel) iedere 
cel. Het molecule heeft een karakteristieke dubbele 
helix-structuur (figuur 1). 

De ruggengraat (of eigenlijk twee) van DNA wordt 
gevormd door suikerfosfaten. De ribben worden 
gevormd door de zogenaamde nucleotiden. Dit 
zijn de letters van het genetisch alfabet. Het zijn er 
maar vier: adenine, thymine, guanine en cytosine. 
De nucleotiden komen altijd in paren voor. Guanine 
komt altijd tegenover cytosine, terwijl adenine 
altijd met thymine een waterstofbrug vormt. Met 
deze vierletterige code worden alle processen in 
de cel bestuurd. Maar ze vertellen ons ook iets 
over de verwantschap van individuen en zelfs van 

1.13  Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het 
verleden?

Prof. dr. R.S. (Rampal) Etienne
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences
Rijksuniversiteit Groningen

www.rug.nl/research/gelifes/tres/_etienne/research
www.rug.nl/staff/r.s.etienne

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 

Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 

’s-Gravenhage op 26 maart 2018.

 – Een video opname van de lezing is te zien op  

www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Tijdens de laatste 20 jaar heeft de moleculaire bio-
logie een hoge vlucht genomen. We zijn nu in staat 
routinematig het DNA van organismen te isoleren. 
Door dit bij veel soorten te doen, kunnen we ons 
een beeld vormen van de evolutionaire relaties 
tussen individuen van dezelfde soort of tussen ver-
schillende soorten. Maar kunnen deze relaties ons 
ook iets vertellen over de hoeveelheid soorten in 
het verleden? En over de vraag of er een limiet is 
aan het aantal soorten? En wat de invloed van de 
mens hierop is geweest?
Tijdens de presentatie werd het nieuwste onder-
zoek naar biodiversiteit geschetst.

Figuur 1: Dubbele helix-structuur van DNA. De rug-
gengraat van suikerfosfaten wordt bijeengehouden 
door nucleotiden.

Bron: analysisofdnaorrna.blogspot.nl/ 
2010/07/components-of-dna.html.
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soorten. De letters kunnen namelijk veranderen. 
De eenvoudigste verandering is een puntmutatie. 
Een G kan bijvoorbeeld in een A veranderen. Er zal 
dan in plaats van een C een T tegenover komen 
te staan. Je kunt van verschillende individuen de 
genetische code onder elkaar zetten (figuur 2). 
Van individuen binnen een soort, maar ook tussen 
verwante soorten, is de meeste genetische code 
hetzelfde. Dat kun je mooi gebruiken om verschillen 
tussen individuen of soorten op te sporen.

In de 11e kolom zien we een bewijs voor een punt-
mutatie: alle individuen hebben er een A behalve 
één (op de vierde rij) die er een T heeft staan. Er 
kunnen ook hele stukken code zijn toegevoegd of 
verdwenen, zoals in het witte deel van figuur 2. Als 
we niet zouden uitlijnen op de stukken genetische 
code die niet veranderd zijn, dan zouden we den-
ken dat er enorm veel mutaties zijn opgetreden. 
Dit uitlijnen is dus heel belangrijk en niet altijd 
even triviaal. Deze stukken genetische code, DNA 
sequenties genoemd, kunnen worden gebruikt om 
de verwantschap tussen individuen en soorten 
te bepalen. De verwantschap geven we aan in 
een fylogenetische boom, of kortweg fylogenie. In 
figuur 3 zien we dat de vierde, vijfde en zesde stuk-
ken DNA identiek zijn. Deze individuen zijn dus even 
verwant aan elkaar, wat we hier aangeven met een 
trifurcatie. Bij de eerste drie stukken DNA kunnen 
we wel een volgorde aangeven. In de een-na-laatste 
letter staat een G bij de bovenste twee, maar een 
C bij de onderste. Daarom zijn de bovenste twee 
het meest aan elkaar verwant, gevolgd door de 
onderste. Wel zijn deze met zijn drieën meer aan 
elkaar verwant dan aan de groep die we hiervoor 

bekeken. Overigens is dit de meest waarschijnlijke 
fylogenetische boom, omdat er maar één mutatie 
wordt verondersteld. Het zou best kunnen dat 
de eerste en de derde meer aan elkaar verwant 
zijn, maar dan moeten en er twee mutaties zijn 
opgetreden, en de kans daarop is veel kleiner. Dus 
de fylogenetische bomen die we afleiden zijn de 
meest waarschijnlijke bomen.

Iedere splitsing in de boom geeft een geval van 
soortvorming aan. De vraag is nu is hoe snel deze 
soortvorming gaat en waardoor die wordt bepaald. 
In complexe bomen met veel takken is dat moei-
lijk te zien. Daarom maken we gebruik van een 
samenvattende figuur, de zogenaamde lijnen-door-
de-tijdgrafiek (figuur 4).

In zo’n lijnen-door-de-tijdgrafiek, of Lineages-
through-time (LTT), staat op de x-as de tijd vóór 
het heden (meestal in miljoenen jaren). 0 is dus 
het heden, en -20 is 20 miljoen jaar geleden. Op de 
y-as staat dan het aantal lijnen in de fylogenie op 
dat tijdstip. We beginnen bijvoorbeeld met 2 lijnen 
20 miljoen jaar geleden. Dan ongeveer 15 miljoen 
jaar geleden treedt de volgende splitsing op in de 
fylogenie. Dan hebben we dus 3 lijnen. En zo kun-
nen we de gehele boom af om de grafiek te maken. 
Je zou kunnen zeggen dat dit dan ook meteen het 
aantal soorten door de tijd laat zien. Maar dat is niet 
correct. In de fylogenetische boom die we uit DNA 

Figuur 2: Stukken DNA-sequentie van 8 verschil-
lende individuen onder elkaar gezet zodat zoveel 
mogelijk letters van de nucleotide overeen komen.

Bron: www.sequence-alignment.com/. 

Figuur 3: De constructie van fylogenetische ver-
wantschap uit DNA-sequenties. 

Bron: www.slideshare.net/abduldvm/16s- 
ribosomal-dna-sequence-analysis.
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verkrijgen, staan alleen soorten die afstammelingen 
in het heden hebben. Soorten die uitgestorven zijn, 
zien we hier niet in terug.

Diversificatiemodellen
Figuur 5 toont een voorbeeld van de LTT-grafiek 
voor planktonische foraminiferen. Dit zijn eencel-
ligen met een uitwendig kalkskelet die in de zee 
leven. Vormen met prachtige structuren. De rode 
lijn geeft de LTT-grafiek aan. De blauwe geeft 
het aantal soorten door de tijd aan. In dit geval 
weten we dat omdat deze foraminiferen enorm 
goed bewaard zijn gebleven als fossielen. Voor de 
meeste soortengroepen is dat echter niet of maar 
gedeeltelijk het geval. De vraag is nu: kunnen we 
uit de rode lijn de blauwe voorspellen als we geen 
fossiele data hebben? Kunnen we uit DNA van 
soorten uit het heden iets zeggen over het aantal 
soorten in het verleden? Dat kunnen we doen door 
modellen te maken. Het standaardmodel van diver-
sificatie is heel eenvoudig. Het neemt simpelweg 
aan dat soorten worden gevormd en uitsterven als 
geboortes en sterftes. En ook nog dat de kans op 
soortvorming (speciatie) en uitsterven (extinctie) 
constant is in de tijd en niet van het aantal soorten 

Figuur 4: Constructie van de lijnen-door-de-tijdgrafiek uit de fylogenie. De fylogenie is van primaten, af-
komstig uit Chatterjee et al., 2009 [1].

Figuur 5: Diversiteit door de tijd (blauw) en lijnen-
door-de-tijdgrafiek (rood) voor planktonische fora-
miniferen.   Figuur overgenomen uit Ezard, 2011 [2].
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Wat zou deze stabilisatie kunnen veroorzaken? Er 
zijn verschillende oorzaken te bedenken. De snel-
heid van soortvorming zou bijvoorbeeld kunnen 
afnemen in de tijd. Dat is een externe factor. Maar 
de oorzaak kan ook liggen in een interne factor, de 
diversiteit zelf. Zou het kunnen zijn dat het aantal 
verwante soorten dat naast elkaar kan bestaan 
beperkt is? Om dat te testen, kun je het standaard-
model aanpassen door de kans op soortvorming 
afhankelijk te maken van het aantal soorten. De 
eenvoudigste aanname daarbij is dat dit een lineaire 

afhangt. We kunnen dit model heel eenvoudig met 
een computer simuleren in de tijd. Figuur 6 laat 
twee voorbeelden zien. In het linker plaatje zien 
we wat we meestal krijgen: gemiddeld genomen 
voorspelt dit model exponentiele groei, als de snel-
heid van soortvorming hoger is dan de snelheid 
van uitsterven. Maar het rechterplaatje laat zien dat 
het soms anders is. Beide plaatjes hebben precies 
dezelfde kansen op soortvorming en uitsterven. 
Maar omdat het model een kansproces beschrijft, 
zijn ook dit soort afwijkende patronen mogelijk.

Als we nu naar de voorspelling kijken van de 
lijnen door de tijd, de LTT-grafiek, dan ziet er 
dat gemiddeld genomen uit als in figuur 7. Als 
je een logaritmische schaal neemt op de y-as, 
dan is de LTT-grafiek nagenoeg een rechte lijn, 
maar met een sprong aan het eind. Deze sprong 
wordt wel de ‘pull-of-the-present’ genoemd, de 
ruk van het heden. Het wordt veroorzaakt doordat 
soorten die recent zijn ontstaan nog niet de tijd 
hebben gehad om uit te sterven. Inderdaad is de 
richtingscoëfficiënt in het eerste stuk gelijk aan de 
soortvormingssnelheid minus de extinctiesnelheid, 
terwijl de richtingscoëfficiënt dicht bij het heden 
gelijk is aan de soortvormingssnelheid. In echte 
data zien we deze ruk van het heden echter niet. Het 
standaardmodel is dus niet afdoende. Ook als we 
naar de foraminiferen kijken (rode lijn in figuur 5), 
zien we niet dat patroon. Bovendien is er duidelijk 
geen exponentiele groei, maar een stabilisatie na 
enige tijd (blauwe lijn in figuur 5).

Figuur 6: Twee voorbeelden van een computersimulatie van het standaardmodel van diversificatie waarbij 
elke soort een constante kans heeft om een nieuwe soort te vormen en om uit te sterven. Links is het ver-
wachte patroon van een exponentiele groei van het aantal soorten. Rechts toont een toevallige afwijking 
van dit patroon. Dit gebeurt zo af en toe omdat het een kansproces is. 

Figuur 7: Gemiddelde lijnen-door-de-tijdgrafiek 
van het standaardmodel. Hier is λ de kanssnelheid 
van soortvorming en μ die van uitsterven, beide per 
soort. De karakteristieke toename aan het eind is de 
ruk-van-het-heden (pull-of-the-present).
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lijnen duidelijk een afvlakking laten zien. Simuleren 
we nog langer, voor 15 miljoen jaar (rechter plaatje), 
dan zien we het helemaal duidelijk. Interessant 
is om te zien dat de gele grafiek, voor een hoge 
waarde van de extinctiesnelheid, een soort omge-
keerde S laat zien.

Hoe kunnen we dit model nu met een echte 
fylogenetische boom vergelijken? De statistische 
methode die we daarvoor gebruiken is het maxi-
maliseren van de likelihood. De likelihood van een 
model is de kans op de data gegeven het model. Het 
uitrekenen van de kans op de data, in dit geval de 
fylogenetische boom die we uit DNA data hebben 
verkregen, is heel complex voor het diversiteits-
afhankelijke model, omdat de kans afhangt van 
ongeobserveerde soorten. Waarom dit zo complex 
is, wordt duidelijk in figuur 10. Deze figuur toont het 
resultaat van een simulatie van een boom waarin we 
uitgestorven soorten meenemen, en de boom die 
je krijgt als je al deze uitgestorven takken weghaalt. 
Maar we willen de andere kant op. We willen van 
de rechterboom die we uit DNA kunnen krijgen. 
Hoe kunnen we nu naar links? Eigenlijk kunnen 
we dat niet. Wat we wel kunnen doen, is heel veel 
linkerbomen vormen en dan uitrekenen hoe groot 
de kans is dat deze gevormd wordt gegeven een 
waarde van de soortvormingssnelheid en de extinc-
tiesnelheid. Dat is een ingewikkelde berekening 
die voor de geïnteresseerde lezer te vinden is in 
Etienne, 2012 [3].

afname is (figuur 8). Hier zien we in groen de snelheid 
van soortvorming en in rood de extinctiesnelheid 
uitgezet tegen de diversiteit van het systeem. Daar 
waar de lijnen elkaar snijden zijn de snelheden van 
soortvorming en uitsterven dus gelijk aan elkaar, 
en je zou dit de draagkracht kunnen noemen. 
Als deze diversiteitsafhankelijke soortvorming echt 
optreedt, verwachten we dat het aantal soorten 
zich zal stabiliseren op de draagkracht.

We kunnen dit diversiteitsafhankelijke proces 
simuleren met de computer (figuur 9). De verschil-
lende kleuren geven verschillende waarden van 
de extinctiesnelheid aan. Als je maar een korte 
simulatie hebt, hier bijvoorbeeld 5 miljoen jaar 
(linker plaatje), dan is er niet veel verschil tussen de 
grafieken. Simuleren we voor 10 miljoen jaar (mid-
delste plaatje), dan zien we dat sommige van deze 

Figuur 9: Gemiddelde lijnen-door-de-tijdgrafieken van het model van diversificatie met diversiteitsafhan-
kelijke soortvorming zoals in figuur 8. Van links naar rechts wordt de simulatietijd langer. De kleuren zijn 
verschillende waarden van de constante extinctiekanssnelheid. De intrinsieke soortvormingskanssnelheid 
(dat is de waarde van de soortvormingskanssnelheid op de y-as in figuur 8) is hier 0,8. De draagkracht (de 
waarde waarbij de twee lijnen elkaar kruisen in figuur 8) is 40.

Figuur overgenomen uit Etienne, 2012 [3].

Figuur 8: Diversiteitsafhankelijkheid van de snelhe-
den van soortvorming en uitsterven (extinctie).
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Eilanden
Het diversiteitsafhankelijke model veronderstelt 
dat er een limiet is aan het aantal soorten. Deze 
veronderstelling is wellicht het beste te bestuderen 
in systemen die duidelijk gelimiteerd zijn. Eilanden 
zijn daar bij uitstek geschikt voor. Bij eilanden 
moeten we niet alleen denken aan eilanden in de 
oceaan, maar ook aan luchteilanden, d.w.z. bergtop-
pen, zoals Santa Rita in Arizona. Mariene meren zijn 
ook een mooi voorbeeld. Dit zijn zoutwatermeren 
omgeven door land, zoals in Indonesië. Een derde 
voorbeeld is kalksteenheuvels op Borneo, waarop 
microslakken van niet meer dan een paar mil-
limeter leven (figuur 12). Die komen door hun 
geringe dispersievermogen en hun afhankelijkheid 
van kalksteen niet van deze heuvels af, behalve als 
ze door wind, water of mogelijk dieren per toeval 
van de ene naar de andere plek getransporteerd 
worden.

Maar komt dit diversiteitsafhankelijke model nu 
beter overeen met empirische fylogenieën? Als we 
naar de lijnen-door-de-tijd gaan kijken, zien we dat 
het standaardmodel het slecht doet, maar het diver-
siteitsafhankelijke model is veel beter (figuur  11). 
We kunnen ook met de geschatte parameters van 
het model, dat zijn de soortvormingssnelheid, de 
extinctiesnelheid en de draagkracht, simulaties 
doen en het aantal soorten in de tijd bijhouden. 
Hiermee hebben we het doel van dit artikel dus al 
bereikt. Maar we weten niet hoe goed die voorspel-
ling van diversiteit in de tijd is. Voor foraminiferen 
zijn er heel veel fossiele gegevens waaruit we nauw-
keurig het aantal soorten kunnen schatten dat er in 
het verleden is geweest. Figuur  11 laat zien dat de 
voorspelling van het model heel goed overeenkomt 
met de fossiele gegevens. Voor de meeste andere 
soortengroepen is deze informatie er niet en moe-
ten we aannemen dat de voorspelling klopt.

Figuur 10: Links: resultaat van een simulatie van het tijdsafhankelijke diversificatiemodel waarbij de soor-
ten die uitsterven zichtbaar zijn. Rechts: dezelfde fylogenie als links waarbij alle uitgestorven takken ver-
wijderd zijn. Dit is vergelijkbaar met een fylogenie zoals we die uit DNA van nu nog levende soorten halen. 



117

1.13  Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het verleden

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 96

zijn of niet. Is er een limiet aan het aantal soorten, 
en komt dat doordat er diversiteitsafhankelijke 
soortvorming en kolonisatie is? Ten tweede zien we 
op eilanden unieke radiaties. Dit zijn snel opeen-
volgende soortvormingen binnen een geslacht of 
familie. Hiervan zijn enkele voorbeelden voorhan-
den. We kunnen ons afvragen of deze radiaties echt 
uitzonderlijk zijn of dat ze een toevallige speling 
van het lot zijn, zoals te zien was in de simulaties 
die ik eerder liet zien van een model dat gemiddeld 
exponentiele groei liet zien, maar af en toe flink 
daarvan af kan wijken (figuur 6). De vraag is nu of 
fylogenetische bomen ons kunnen helpen aan het 
antwoord op deze twee vragen.

Eilanden zijn ook zo interessant om te bestu-
deren omdat er unieke soorten voorkomen die 
je nergens anders kunt vinden. Voorbeelden 
zijn de Galápagosreuzenschildpad, de bruine 
maki, de komosovaraan en de blauwvoet op de 
Galápagoseilanden. En eilanden hebben de unieke 
eigenschap dat ze zelf ook een levenscyclus heb-
ben. Ze maken een ontwikkeling door vanaf hun 
ontstaan, vaak door een vulkaanuitbarsting totdat 
ze uiteindelijk, door erosie of zeespiegelstijgingen, 
weer onder water verdwijnen. De vragen die de 
wetenschap stelt over de diversiteit op eilanden 
zijn tweeërlei. Ten eerste vragen we ons af of 
soortengemeenschappen op eilanden in evenwicht 

Figuur 11: Bovenste rij: lijnen-door-de-tijdgrafiek van empirische data (zwarte puntjes) en de voorspelling 
van het standaardmodel (paars) en het diversiteitsafhankelijke (groen). Links laat planktonische foraminiferen 
zien en rechts een vogelgeslacht, Dendroica. Onderste rij: voorspelling van het aantal soorten door de tijd vol-
gens het diversiteitsafhankelijke model, en de gegevens die we hebben uit fossielen voor foraminiferen (rood). 

Figuur overgenomen uit Etienne, 2012 [3].
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We hebben hiervoor een eilandmodel ontwikkeld. 
Dit eilandmodel veronderstelt dat er door immi-
gratie soorten bij kunnen komen. Verder kunnen 
soorten erbij komen door soortvorming. Dit kan 
op twee manieren. Een aanwezige soort splitst zich 
in tweeën en voilà, we hebben een soort erbij. Dit 
noemen we cladogenese. Maar het kan ook dat een 
nieuwe soort ontstaat als we lang genoeg wachten: 
een soort verandert dan langzaam in een soort die 
anders is dan op het vasteland. Er is dan geen extra 
soort gevormd, dus de diversiteit op het eiland blijft 
hetzelfde, maar er is een unieke soort gevormd. Dit 
proces noemen we anagenese. En natuurlijk kunnen 
er ook soorten verdwijnen door extinctie. Omdat 
we gezien hebben dat diversiteitsafhankelijke 
diversificatie een belangrijke rol kan spelen, moet 
cladogenese diversiteitsafhankelijk zijn. Maar ook 
immigratie is dan diversiteitsafhankelijk. Het idee 
hierachter is dat er een maximum is aan het aantal 
soorten en de processen die voor toename van het 
aantal soorten zorgen moeten dus steeds minder 
waarschijnlijk worden naarmate het aantal soorten 
op het eiland groter wordt. Om diezelfde reden 
is anagenese niet diversiteitsafhankelijk, want er 
wordt geen extra soort gevormd op het eiland. 

Als we nu willen weten of eilanden in evenwicht 
zijn en of radiaties uitzonderlijk zijn, moeten we de 
snelheden van deze processen bepalen. We hebben 

daarvoor een methode ontwikkeld die we DAISIE 
hebben genoemd. Dit staat voor Dynamic Assembly 
of Island Biota through Speciation, Immigration 
and Extinction (maar is ook een verwijzing naar 
één van de belangrijkste radiaties op eilanden, de 
daisies, ofwel de zonnebloemachtigen (Asteraceae). 
De DAISIE-methode neemt alle eerdergenoemde 
processen mee. Bovendien laat het diversiteitsaf-
hankelijke speciatie en kolonisatie toe. We kunnen 
aan de hand van fylogenetische data de snelheden 
van deze processen schatten via het maximaliseren 
van de likelihood. Om deze likelihood te berekenen 
is weer aardig wat wiskunde nodig, die in detail 
beschreven staat in Valente et al. [4]. 

Enkele voorbeelden
Laten we kijken naar een paar voorbeelden. We 
beginnen bij vogels op de Galápagoseilanden. Deze 
eilanden liggen midden in de Stille Oceaan. Er zijn 
25 vogelsoorten (de zeevogels en roofvogels niet 
meetellend) op deze eilandengroep die we voor 
het gemak maar als één eiland beschouwen. Deze 
eilandengroep is ongeveer 4 miljoen jaar oud. Er zijn 
8 kolonisaties geweest die afstammelingen in het 
heden hebben achtergelaten. Er kunnen dus wel 
meer kolonisaties zijn geweest, maar die zijn dan 
weer uitgestorven. Figuur 13 geeft de fylogenieën 
van deze 8 kolonisaties weer. De kolonisaties wor-
den met een punt aangegeven. Op de y-as kunnen 

Figuur 12: Links: promotiestudenten Kasper Hendriks en Francisco Richter op zoek naar microslakken op 
een kalksteenheuvel op Maleisisch Borneo (Foto: Hylke Kortenbosch). Rechts: een close-up van microslak-
ken (Foto: Menno Schilthuizen, zie ook en.wikipedia.org/wiki/Plectostoma_obliquedentatum#/media/
File:Plectostoma_obliquedentatum.jpg.
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we aflezen wanneer dit geweest is. Deze informatie 
halen we ook uit fylogenetische gegevens, namelijk 
uit de splitsing van de groep met eilandsoorten van 
de rest van de fylogenie. Voor sommige soorten is 
deze splitsing niet bekend (geen of niet voldoende 
DNA), en dan hebben we een stippellijn getekend. 
Soorten in het blauw zijn soorten die soortvorming 
hebben ondergaan, cladogenese of anagenese. De 
soorten in het groen hebben dit niet ondergaan. 
We zien hier ook de radiatie van de beroemde 
Darwinvinken die met 15 soorten verreweg de 
grootste groep zijn. De vraag is dan ook of de 
Darwinvinken uitzonderlijk zijn of niet.

We hebben heel veel verschillende modellen met 
deze data vergeleken. Het zijn er teveel om op te 
noemen, maar belangrijk is dat ze verschillen in:
- of Darwinvinken dezelfde snelheden van soort-

vorming en extinctie hebben of niet,
- of ze wel of niet in evenwicht zijn, en
- of de overige soorten wel of niet in evenwicht 

zijn. 
We kijken dan naar hoe waarschijnlijk de data zijn 
volgens deze modellen en we vergelijken die waar-
schijnlijkheden. Er is één model met duidelijk de 
beste match met de data. Dat is een model waarbij 
de Darwinvinken uitzonderlijk zijn, dus hun eigen 
snelheden hebben. Laten we hier op inzoomen.

We kijken eerst naar de geschatte parameterwaar-
den van alle overige soorten. Ten eerste zien we 

dat de draagkracht oneindig is. Dat wil niet zeggen 
dat er inderdaad oneindig veel soorten op het 
eiland zouden kunnen bestaan, maar dat we uit de 
data geen duidelijke limiet kunnen halen. Verder 
is de waarde van de kolonisatiesnelheid 0,002, de 
extinctiesnelheid is 0,09. Dat laatste betekent dat 
een soort gemiddeld zo’n 10 miljoen jaar leeft voor 
hij uitsterft. De snelheid van anagenese is veel 
hoger, en de snelheid van cladogenese is dat ook. 
Dat betekent dat op dit moment de soorten nog in 
een exponentiele-groeifase zitten. Kijken we dan 
naar de Darwinvinken, dan zijn de parameters heel 
anders. Ten eerste is er duidelijk een draagkracht 
van 15 soorten. De kolonisatie- en anagenesesnel-
heden zijn hetzelfde als voor de andere soorten 
in dit model, maar de snelheid van uitsterven is 
veel hoger, en de snelheid van cladogenese is nog 
veel hoger. Dat klinkt misschien wat kunstmatig, 
maar het betekent dat de Darwinvinken zeer snel 
naar een evenwicht van 15 soorten gaan. De 15 
soorten blijven echter niet de hele tijd aanwezig. 
Door extinctie met daarop zeer snelle soortvorming 
verandert de poel van aanwezige vinken wel steeds. 
Dus in deze zin zijn de Darwinvinken absoluut niet 
uitgeëvolueerd. Zoals al gezegd, geven de parame-
ters aan dat we nog in een exponentiele groeifase 
zitten. Dat geven ook onze simulaties aan van de 
historische diversiteit. (figuur 14).

Dat is goed en wel, maar hoe goed is het model 
nu eigenlijk? Kunnen we dat op een of andere 

Figuur 13: Fylogenetische informatie over vogels op de Galápagoseilanden. Iedere lijn of fylogenie repre-
senteert een kolonisatie die afstammelingen heeft in het heden, in totaal 8. De punt markeert het moment 
van immigratie. Een stippellijn betekent dat dit niet bekend is, Blauwe fylogenieën en lijnen duiden ende-
mische soorten aan, groene corresponderen met soorten die ook op het vasteland voorkomen. De grootste 
fylogenie is die van de beroemde Darwinvinken. 

Figuur overgenomen uit Valente, 2015 [4].
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manier checken? Dat kunnen we inderdaad, name-
lijk met simulaties van het model zelf. Als we met de 
geschatte parameters gaan simuleren (bijvoorbeeld 
1000 keer), kunnen we ook kijken naar de voorspel-
ling van het aantal soorten. Figuur 15 toont een 
histogram gemaakt van het aantal soorten dat we 
vinden in de simulaties. Met de twee lijnen worden 
de mediaan van de simulaties respectievelijk het 
totaal aantal soorten in de echte data aangegeven. 
We zien dat deze goed overeenkomen.

We hebben het model ook op vogels in Macaronesie 
toegepast (figuur 16). Macaronesie is een ver-
zamelnaam voor een paar eilandengroepen: de 
Azoren, Madeira, de Canarische Eilanden en de 
Kaapverdische Eilanden. Echter, waar we in de 
Galápagoseilanden geen bewijs voor een evenwicht 
gevonden hebben (behalve voor de Darwinvinken), 
zien we dat er in Macaronesie wel evenwicht 
optreedt! Maar dit is niet een evenwicht dat veroor-
zaakt wordt door een limiet aan het aantal soorten 
(zoals bij de Darwinvinken), maar door een balans 
tussen kolonisatie en soortvorming aan de ene kant 
en extinctie aan de andere kant.

Een volgende toepassing betreft vleermuizen op de 
Bovenwindse Antillen (figuur 18). Het gaat hier om 
eilanden als Cuba en Puerto Rico. Op deze eilanden 
is de diversiteit aan vleermuizen enorm afgenomen 
nadat de mens deze eilanden gekoloniseerd heeft. 
We wilden hier berekenen wat de invloed van 
de mens is geweest door de tijd te berekenen 
die nodig is om de oorspronkelijke diversiteit op 
natuurlijke wijze, door kolonisatie en soortvorming 
te herstellen. Hiermee krijg je natuurlijk niet de 
oorspronkelijke soorten terug, maar wel de oor-
spronkelijke diversiteit.

We hebben eerst de snelheden van soortvor-
ming en uitsterven geschat met behulp van de 
eerdergenoemde methoden, alsof de soorten niet 
uitgestorven waren. Vervolgens kun je dan de bio-
diversiteit door de tijd heen simuleren (figuur  19). 
De verticale pijl geeft aan wat de afname in soorten 
door toedoen van de mens is. Dan kun je aflezen 
wanneer diezelfde diversiteit aanwezig was in het 
verleden, als je de horizontale pijl volgt. Dat blijkt 
8  miljoen jaar geleden te zijn. We hebben als het 
ware de klok 8 miljoen jaar teruggezet. Er is 8 miljoen 
jaar evolutie verdwenen, en duurt dus weer 8 miljoen 
jaar voor we deze diversiteit weer terug hebben!

Figuur 14: Voorspelde aantal soorten in de tijd (van 
4 miljoen jaar geleden naar het heden) voor ende-
men (blauwe lijn), niet-endemen (stippellijn) en de 
som van deze twee (zwarte lijn). De gekleurde vlak-
ken geven de variatie aan in de simulaties. 50% blijft 
binnen het donkerblauwe vlak, 95% binnen het 
lichtblauwe. 

Figuur overgenomen uit Valente, 2015 [4].

Figuur 15: Voorspelde aantal soorten volgens het 
best passende DAISIE-model. De mediaan (die waar-
de van het aantal soorten waar de helft van de si-
mulaties onder ligt en de andere helft erboven) valt 
vrijwel samen met het aantal soorten dat in de echte 
data is gevonden. Dit duidt dat het model goed past 
bij dit systeem. 

Figuur overgenomen uit Valente, 2015 [4].
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Informatie in DNA
Om dan op de oorspronkelijke vraag terug te 
komen: hoeveel informatie zit er in het DNA? Als 
we alleen weten wat de leeftijd van het eiland 
is, hoeveel soorten er zijn en of ze uniek zijn of 
ook op het vasteland voorkomen, kunnen we de 
parameters al schatten (figuur 20). Maar niet erg 
goed. Er zit nogal wat onzekerheid in. Voegen we 
nu informatie over de kolonisatietijden toe, die we 
uit de fylogenie halen, dan ziet de voorspelling er 
al beter uit. Veel van de onzekerheid is verdwenen. 
Als we tenslotte informatie over de splitsingen in 
de boom toevoegen, dan worden onze schattingen 
nog iets beter. Het gebruik van DNA uit het heden is 
dus zeer aan te bevelen als we iets over het verleden 
willen zeggen.

Toekomst
We hebben gezien dat DNA informatie heeft over 
diversiteit in het verleden, maar nog vele vragen 
zijn onbeantwoord. Tot hoever reikt de diversi-
teitsafhankelijke soortvorming en immigratie? Het 
valt toch niet te verwachten dat soortvorming van 
bijvoorbeeld foraminiferen (mariene organismen) 
afhangt van de diversiteit van Darwinvinken, of 
andersom. Maar waar ligt de grens? We hebben hier 
steeds aangenomen dat we binnen een bepaalde 
groep verwante soorten diversiteitsafhankelijkheid 
hebben, maar is dat niet wat beperkt? Zou de 
diversiteitsafhankelijkheid zich niet uitstrekken 
tot functioneel vergelijkbare soorten? Zo zouden 
kolibries en vlinders, hoewel fylogenetisch ver 
van elkaar verwijderd, misschien wel door elkaars 

Figuur 16: Vogels in Macaronesie. De rechter figuur geeft de locaties aan van de verschillende eilanden-
groepen in Macaronesie. De linker figuur toont de fylogenieën en kolonisatietijden, zoals in figuur 13; alleen 
staat de tijd nu op de x-as. 

 Figuur overgenomen uit Valente, 2017 [5].
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diversiteit beïnvloed worden, omdat ze hetzelfde 
voedsel (nectar) en dezelfde functie (bestui-
ving) hebben. Wat betreft eilanden neemt het 
DAISIE-model tot dusver aan dat de snelheid van 
soortvorming en immigratie afhangt van de diversi-
teit aan soorten binnen een radiatie, en niet tussen 
radiaties. Deze aanname zal moeten worden getest 
door te vergelijken met een model waarin de diver-
siteitsafhankelijkheid verder gaat. Ten slotte kun je 
je afvragen hoe de diversiteitsafhankelijkheid die 

zich tot een radiatie beperkt eigenlijk kan ontstaan. 
Dan moeten er toch soorten zijn die aan deze 
diversiteitsafhankelijkheid ontsnappen. Dat zijn de 
zogenaamde evolutionaire innovaties. Ook dit is 
statistisch te testen aan de hand van de fylogenie 
(zie Etienne & Haegeman 2012 [8]). Zo blijkt DNA 
steeds meer over het verleden te kunnen vertellen, 
maar tegelijkertijd moeten we wel meer aannames 
maken. Hoe informatief DNA over het verleden kan 
zijn, zal de toekomst uitwijzen.

Figuur 17: Voorspellingen van DAISIE voor de 4 eilandengroepen in Macaronesie: overal treedt evenwicht op.

 Figuur overgenomen uit Valente, 2017 [5].
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Figuur 18: Vleermuizen op de bovenwindse eilanden. De horizontale lijnen geven de onzekerheid in de 
kolonisatietijd aan. Met rood en blauw wordt het aandeel bestaande en uitgestorven soorten aangegeven, 
en met een geel sterretje wordt een radiatie op het eiland aangeduid.

Figuur 19: Voorspelling van het aantal soorten vleermuizen door de tijd op de bovenwindse Antillen. De 
zwarte stippellijn geeft het aantal soorten voor de mens arriveerde. De rode lijn geeft het huidige aantal 
soorten en de blauwe lijn geeft het evenwicht aan (in de toekomst). De twee pijlen laten zien wat het effect 
van de mens op de vleermuizendiversiteit in dit eilandensysteem is geweest. 

Figuur overgenomen uit Valente, 2017 [6].
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Figuur 20: De invloed van het kennen van de fylogenie (uit DNA) voor de schattingen van de kolonisatie- 
en diversificatiesnelheden. Van links naar rechts wordt er steeds meer fylogenetische data gebruikt en de 
schattingen worden steeds preciezer. 

Figuur overgenomen uit Valente, 2018 [7].
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Mijn wetenschappelijke achtergrond1)

Mede dankzij een gesprek met prof. Hendrik Casimir, 
directeur van het Natlab, leidde mijn passie voor 
optica tot een studie in de natuurkunde. Ik ben afge-
studeerd in een gemengde technisch-theoretische 
richting met het accent op elektronenoptica onder 
prof. Francken en theoretische optica onder prof. 
Ferwerda, in de toenmalige afdeling Technische 
Natuurkunde van de R.U. Groningen. Na mijn 
afstuderen kreeg ik een baan als theoreticus en 
programmeur bij de EM groep van prof. Erni van 
Bruggen in Groningen. Het onderzoek richtte zich 
op computerbeeldverwerking voor EM. Later ben ik 
daar gepromoveerd.

De Nobelprijs voor Chemie 2017
De Nobel Prijs voor Chemie 2017 ging naar 
cryo-elektronenmicroscopie, "for developing cryo-
electron microscopy for the high-resolution structure 
determination of biomolecules in solution". De prijs 
moest worden gedeeld door Jacques Dubochet, 
Joachim Frank en Richard Henderson, die alle drie 
belangrijke bijdragen aan de huidige mogelijkhe-
den van cryo-EM hebben geleverd, maar zij waren 
niet de enige. 

Na een bespreking van de elektronenmicroscoop 
en de problematiek bij het bestuderen van bioche-
misch materiaal ga ik in op de samenwerking met 
de drie winnaars en de verdere ontwikkelingen in 
de cryo-EM.

De elektronenmicroscoop als instrument
In de jaren 30 werkte Ernst Ruska (Nobelprijs 
1986) in Berlijn aan het idee on een microscoop te 
bouwen gebaseerd op een belichting met elek-
tronen in plaats van licht. Sinds het begin van 
de 20e  eeuw weten we dankzij de bijdragen van 
Albert Einstein (Nobelprijs 1921) en Louis de Broglie 

1) Alle foto’s in dit artikel zijn van de auteur, tenzij 
anders vermeld. 
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1.14  Cryo-EM; De Nobelprijs 2017 voor Chemie verklaard
   De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromoleculen werken

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 9 april 2018.

 – 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:
Anthoni van Leeuwenhoek zag met zijn eenvou-
dige microscoop voor het eerst ééncellige organis-
men rondzwemmen in een druppel slootwater. Nu 
– 350 jaar later – kunnen we met cryo-EM methodes 
('Cryogenic Electron Microscopy') voor het eerst 
de acties van biologische macromoleculen direct 
zichtbaar maken. Wat deze biologische 'nano-
machines' uitvoeren in de cel kunnen we als een 4D 
'film' van 3D structuren afspelen! 
Zo kunnen we nu niet alleen direct zien hoe ribo-
somen eiwitten fabriceren, maar ook hoe bepaalde 
antibiotica ribosomen van bacteriën blokkeren. 
Nederland heeft grote bijdragen geleverd aan 
de cryo-EM methodologie en is wereldwijd de 
belangrijkste producent van cryo-EM microsco-
pen. Ondanks de recente Nobelprijs voor cryo-EM 
staan we pas aan het begin van de cryo-EM revo-
lutie, die nog grote consequenties zal hebben voor 
ons begrip van alle cellulaire processen. Daarnaast 
is er nog ontwikkeling gaande in het theoretische 
inzicht in de wijze waarop de hoge resolutie tot 
stand komt.
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(Nobelprijs  1929) dat elektronen net als licht een 
dualiteit bezitten: ze kunnen zowel als deeltjes 
als ook als golven worden beschouwd. De golf-
lengte van de straling bepaalt de grenzen van het 
oplossend vermogen van een microscoop. Zo is 
de golflengte van licht met ~500 nm, veel langer 
(ordes van grootte) dan bijvoorbeeld de golflengte 
van 300kV elektronen (~0,002 nm). Dit beloofde 
dus veel speelruimte voor resolutie verbetering in 
de microscopie. Met sterke magneetlenzen lukte 
het Ernst Ruska in 1933 een elektronenmicroscoop 
(EM) te bouwen met een beter oplossend vermogen 
dan de lichtmicroscoop. Hij heeft ongeveer 55 jaar 
moeten wachten op de Nobel-eer voor een uitvin-
ding die vele anderen intussen al een Nobelprijs 
had geleverd.

Nederland heeft een vooraanstaande rol gespeeld 
in de ontwikkeling van EM instrumentatie. Al vanaf 

de tweede wereldoorlog tot ca. 1980, waren vele 
research groepen gewijd aan de ontwikkeling van 
EM instrumentatie inclusief: Prof. J. B. Le Poole 
(TU Delft; opgevolgd door Prof. Karel van der Mast); 
Prof. A. C. Van Dorsten (Philips/Amsterdam); Prof. J.C. 
Francken (Groningen). Van primair belang waren de 
bijdragen van Philips “NatLab”, onder leiding van 
Prof. Hendrik Casimir, en Philips Electron Optics 
die het commerciële succes van de EM productie 
inleidde [5]. De Eindhovense EM productie, sinds 
2017 in handen van Thermo Fischer, beheerst de 
huidige wereldmarkt voor cryo-EM instrumentatie! 

De theorie van de elektronenmicroscoop
Behalve de instrumentatie, was ook het formuleren 
van de EM beeldvormingstheorie van fundamenteel 
belang. De ontwikkeling van de fasecontrast-licht-
microscoop door Frits Zernike (Nobelprijs 1953) [22] 
was zonder zijn fundamentele theoretische inzich-
ten ondenkbaar geweest. Voortbouwend op Abbe’s 
negentiende-eeuwse theoretische inzichten (“the 
microscope image is the interference effect of a diffrac-
tion phenomenon”), plaatste hij een fase plaatje in 
het achterbrandvlak van de lichtmicroscoop (figuur 
1 rechts) en veranderde daarmee de faseverschil-
len die uit het transparante object komen, naar 
dichtheidsverschillen in het beeld (Zernike: Nobel 
Lecture 1953). 

Figuur 1: Links: De DEEKO-100 microscoop was een van de laatste microscopen die onder regie van Ernst 
Ruska (Nobelprijs 1986), de uitvinder van de transmissie-elektronenmicroscoop (TEM), is gebouwd. Com-
merciële EM fabrikanten zoals Philips (FEI/Thermo Fisher) en JEOL hebben sindsdien de instrumentele 
ontwikkelingen geleid. Rechts: Moderne abstractie (uit mijn college dictaten) waarin een lineair afbeel-
dingssysteem wordt beschreven als een instrument dat twee opeenvolgende Fourier transformaties (FT) 
doorvoert. De eerste FT (doorgevoerd door een symbolische lens) van het objectvlak naar zijn complexe 
diffractiepatroon in het achterbrandvlak; de tweede FT (doorgevoerd door een tweede symbolische lens) 
opereert van het achterbrandvlak naar het beeldvlak. De van links komende parallelle belichting wordt door 
de eerste lens als een punt op de optische as afgebeeld. Zernike’s briljante idee in de lichtmicroscopie was 
om met behulp van een faseplaatje (blauw ingetekend) de fase van de belichting op de optische as met ±90° 
te veranderen ten opzichte van het door het object verstrooide licht. Dat maakte dat transparante objecten 
(fase-objecten, zoals bacteriën die in water rondzwemmen) plotseling konden worden afgebeeld alsof het 
conventionele licht-absorberende objecten zouden zijn. 
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Stralingsschade van biologische objecten
Wat vanaf het begin van de elektronenmicroscopie 
helaas ook heel duidelijk werd is dat de biologische 
objecten die men afbeeldt zwaar onder de elek-
tronenbundel lijden en dat deze “stralingsschade” 
de toepassing van het elektronenmicroscoop in de 
medische en biologische wetenschappen sterk zou 
gaan remmen. Ernst Ruska’s broer Helmut Ruska was 
medicus en gebroeders Ruska wisten het belang 
van de elektronenmicroscoop voor de biologische 
wetenschappen goed in te schatten. Vele prepa-
reertechnieken werden in de jaren na de tweede 
wereldoorlog ontwikkeld om meer betrouwbare 
beelden te maken van biologische objecten. Dit 

werd voornamelijk gedaan door het toevoegen van 
verschillende contrastmiddelen zodat een beter 
beeld kon worden verkregen bij gelijkblijvende 
stralingsdosis. Met deze technieken werden al vele 
uiterst belangrijke ontdekkingen gedaan zoals het 
visualiseren van virussen en de ontdekking van 
het ribosoom door Georg Palade (Nobelprijs 1974).
Prof.  Erni van Bruggen in Groningen gebruikte 
uranylacetaat voor het eerst als negatief con-
trastmiddel en paste dit op losse eiwitmoleculen 
toe  [13]. Negatief contrasteren met uranylacetaat 
werd zo de meest gebruikte kleurmethode.

Figuur 2: Tot de standaard objecten die in de groep van Prof. Erni van Bruggen in Groningen werden onder-
zocht met zijn uranyl-acetaat “negative stain” prepareer methoden, behoorden onder meer hemocyanines, 
(blauwe) zuurstof transporterende eiwitten in bloed van krabben en kreeften (hier het levend fossiel Limu-
lus polyphemus (a)). Er bestaan verschillende versies van het (halve) molecuul, afhankelijk van welke kant 
van het molecuul op het koolvlies ligt: “flip” en “flop”(b, c). Doel van een samenwerkingsbezoek aan het 
laboratorium van Joachim Frank was om een methodiek te ontwikkelen die de verschillende versies van de 
beelden per computer van elkaar zou kunnen scheiden. Dat lukte wonderwel dankzij een suggestie - en de 
programma’s - van Jean-Pierre Bretaudière (d) [15, 16]. 
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Joachim Frank
Van de drie winnaars heb ik met Joachim Frank 
oorspronkelijk het meeste contact gehad. Joachim 
Frank publiceerde over partiële-coherente belich-
ting in de EM  [4]. Partiële coherentie betekent dat 
de belichting in het achterbrandvlak niet meer 
puntvormig is (ter plekke van het blauwe fase 
plaatje in figuur 1 rechts) maar een uitgebreidere 
vlek wordt: het directe beeld van een niet-punt-
vormige lichtbron. De overdrachts-eigenschappen 
van het afbeeldingsinstrument worden daarmee 
een stuk ingewikkelder te beschrijven omdat er dan 
geïntegreerd moet worden over die belichtings-
vlek (in mathematische termen: een “convolutie”). 
In 1978 weerlegde mijn paper [14] zijn “envelope 
approximation” omdat een “envelope” een verme-
nigvuldiging is met een functie (die bijvoorbeeld 
nulpunten van de transfer function ongemoeid laat) 
en niet de mathematisch benodigde convolutie. Dat 

was het onderwerp van onze eerste discussie en er 
volgden veel meer, die er uiteindelijk toe leidden 
dat we al 35 jaar “not on speaking terms” meer zijn.

Frank was sinds een paar jaar bezig (ten dele in 
samenwerking met Owen Saxton [11]) middeling-
programma’s voor losse moleculen te schrijven, we 
begonnen een samenwerkingsproject om mathe-
matisch/automatisch de verschillende aanzichten 
(“views”) van de moleculen in de EM opnames van 
elkaar te scheiden. Dat resulteerde in een bezoek 
van zes weken aan zijn lab in de New York State 
Department of Health in Albany NY in de herfst van 
1979. Van de daar werkende Jean-Pierre Bretaudière 
kon ik zijn “correspondence analysis”-programma’s 
voor dit doel te gebruiken. Correspondence analysis 
is een “Frans” lid van familie van de “principle 
components analysis” (PCA) [20]). Dit leidde tot de 
analyse van de Limulus polyphemus 4x6 hemocya-
nine dataset, het was direct een groot succes. Het 
was mij al eerder opgevallen dat er twee versies van 
het molecuul waren afhankelijk van welke kant het 
molecuul op het koolvlies lag: een “flip” en “flop” 
view (figuur 2 c,d). Onverwachts kwam ook een “roc-
king” gedrag naar voren omdat de vier hexameren 
waaruit het complex bestaat niet in één vlak liggen 
en daarom een “wip-wap” gedrag vertoonden in 
hun interactie met het dragervlies. Zo kwamen er 

Figuur 3: Links: Een grote doorbraak was de “rapid freeze-plunging” van EM grids ontwikkeld door Jaques 
Dubochet. Deze freeze-plunger, die in het FHI is gebouwd, schoot door een veermechanisme de grids met 
het sample, vastgehouden door een pincet, in het koelmiddel. Rechts: Na een transfer bij vloeibare stikstof 
temperatuur naar het vacuüm van het microscoop kan deze glasachtige oplossing direct in een cryo-EM 
worden afgebeeld “als ware het water”.
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vier clusters van beelden tevoorschijn (figuur 2d) 
en niet alleen de verwachtte twee. Zoals vaker met 
iets echt nieuws heeft het vrij lang geduurd om dit 
verhaal gepubliceerd te krijgen [15, 16].

Richard Henderson 
In 1982 stapte ik over naar het Fritz Haber Institute 
(FHI) van Ernst Ruska met een rijke traditie in 
EM-instrumentatie onderzoek, een traditie die door 
Elmar Zeitler werd voortgezet. Daar werd mij een 
spiksplinternieuwe DEC VAX-780 computer aange-
boden, een 32-bit “dream machine” in een tijd dat 
“minicomputers” slechts 16-bit geheugen konden 
aansturen!

Een regelmatige gast in het FHI was Richard 
Henderson die furore gemaakt had met studies 
van twee-dimensionale kristallen van “purple 
membrane” [6]. Richard was van oorsprong een 
X-ray kristallograaf uit de groep rond Aaron Klug 
(Nobelprijs 1982) en samen met Nigel Unwin kwa-
men ze op het idee om de 2-D kristallen in glucose 
in te bedden. Dat was in feite een simulatie van de 
normale gehydrateerde omgeving van biologische 
macromoleculen. 

Tweedimensionale kristallen waren in het begin van 
de “cryo-EM” het non plus ultra in de EM structuur 
research, maar is nu verdrongen door de single 
particle analyse (“SPA”). Richard Henderson heeft 
over de jaren vele bijdragen geleverd in cryo-EM 
en zo was o.a. zijn overzicht over de (toekomstig) 
benodigde cryo-EM instrumentatie van doorslag-
gevend belang. Zijn eigen research, suggesties en 
samenwerkingen met de industrie zoals met FEI, 
zijn een drijfveer geweest voor de ontwikkeling 
van cryo-EM. De laatste jaren waren zijn bijdragen 
tot de ontwikkeling van “direct electron” camera’s 
van grote betekenis. Op het gebied van single 
particle analyse was Richard een laatbloeier, rond 
1994 begon hij zich pas voor SPA te interesseren, 
in een tijd toen onze programma’s goed begonnen 
te werken en een hele serie nieuwe SPA structuren 
begonnen te produceren. Vanaf ca. 1995 begon 
Richard Henderson papers over de theoretische SPA 
limieten te produceren en daarbij had hij het niet 
altijd bij het rechte eind [21].

Jacques Dubochet
Jaques Dubochet ontwikkelde de “rapid freeze-
plunging” techniek waarbij het grid met het sample 

Figuur 4: Links: Het Angular Reconstitution theorema: twee twee-dimensionale projecties van hetzelfde 
drie-dimensionale object delen (ten minste) één één-dimensionale projectie (illustratie door Lena Orlova). 
Dit theorema is het reële ruimte equivalent van het projectie theorema dat gaat over “common lines” in 
de Fourier ruimte (ook bekend als: projection-slice theorem). Rechts: Om deze gemeenschappelijke één-
dimensionale projecties te vinden van 2D projectie beelden (hier ruisvrije klassegemiddelden van 70S ri-
bosomen) worden 1D projecties in alle mogelijke richtingen berekend, die samengevoegd worden in zoge-
naamde sinogrammen, die daarna lijn-voor-lijn met elkaar vergeleken worden. 
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eerst zeer snel wordt afgekoeld tot vloeibare stik-
stof temperatuur in een bad van vloeibare ethaan 
(of propaan) dat “au bain-marie” door vloeibare 
stikstof wordt gekoeld (figuur 3). Vervolgens wordt 
het ingevroren sample bij lage temperatuur in 
het vacuüm van het microscoop ingevoerd (“cryo-
transfer”) waar het door een “cryo-holder” op 
vloeibare stikstof temperatuur wordt gehouden. 
Deze techniek veroverde de wereld met schitte-
rende plaatjes van virussen [1]. Droge, negatief 
gekleurde preparaten zijn meestal onregelmatig en 
laten vaak vervormde moleculen zien. De beelden 
van cryo-EM preparaten zijn van een geheel andere 

kwaliteit en hierbij is heel belangrijk dat de 2-D 
projecties van het 3-D object in alle richtingen 
vergelijkbaar zijn. Bij negatieve kleuring is vaak de 
kant van het molecuul dat het ondersteunende 
koolvlies raakt veel sterker gekleurd dan de kant die 
naar het vacuüm wijst (zie bijv. [15, 16]). De preferen-
tiële kleuring van de negatieve kleuringstechniek 
kan ernstig storen bij de berekening van een 3-D 
reconstructie uit de 2-D projectie beelden die de 
microscoop levert.

Figuur 5: Methoden en Resultaten in Berlijn a) De eerste betrouwbare 3D structuren van het 70S E. Coli ri-
bosoom in een standaard montage [12]. De opgelijnde ribosoombeelden (a) worden na de MSA classificatie 
gemiddeld, wat relatief ruisvrije klassegemiddelden levert (b). De oriëntaties van deze gemiddelden wor-
den met “angular reconstitution” bepaald zodat een 3D structuur kan worden berekend (c). De 3D structuur 
geprojecteerd in de gevonden richtingen (d), vergeleken met de klassegemiddelden waaruit de 3D is ont-
staan (d). b) Klassegemiddelden en bijbehorende projecties met ons standaard testobject: de worm hemo-
globine. c, d) Om “reference bias” te vermijden worden onze procedures steeds vaker met de “Alignment-
By-Classification” (ABC) procedure berekend [2]. e) De “Fourier Shell Correlation” (FSC) is een maat voor de 
consistentie van de gemeten 3D data als functie van resolutie. De FSC kan waarden van -1 tot +1 aannemen 
(d.w.z. van volledige anticorrelatie tot volledige correlatie). 
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Single Particle Analyse
Met de term Single Particle Analyse (SPA) duidt men 
de softwarematige beeldverwerkingstechnieken 
aan, die gebruikmakend van zeer veel EM opnamen 
van een en hetzelfde object, ruisvrije 2-D en 3-D 
beelden met hoge sub-nanometer resolutie realise-
ren. Die steeds betere beeldverwerkingstechnieken 
waren hard nodig: de EM beelden hadden weliswaar 
in principe een hoge resolutie, maar ook veel ruis en 
ze werden verstoord door snelle veranderingen, 
zoals bijv. drift in de afbeelding. Digitale beeldver-
werking leidde tot de huidige hoge kwaliteit 3-D 
beelden die details op molecuulniveau laten zien. 

Aan de verschillende benodigde stappen in de 
beeldverwerking is op diverse plaatsen gewerkt. 
Het eerste programma om de oppervlakte van een 
3-D reconstructie visueel weer te geven heb ik in 
1982 geschreven bij de EM afdeling van het FHI [17]; 
zie figuur 5a (derde rij). Nadat ik het idee van deze 
methode uitgebreid aan Frank had uitgelegd kwam 
hij een jaar later met een ‘onafhankelijk’ verhaal [10].
Wolfgang Kunath hield zich aan het FHI bezig met 
“movie alignment” [9]. Dat was indertijd een hele 
opgave met analoge camera’s met een resolutie 
van slechts 256x256 pixels. De belichtingstijden 
waren lang en een “movie alignment” tussen de 

Figuur 6: Revolution Resolution in Leiden (NeCEN) a) Achtergrond beeld: De primaire reden om mijn werk 
naar de Leidse Universiteit te verhuizen was het initiatief om het NeCEN op te richten, waar twee cryo-EMs 
van de nieuwe “KRIOS” generatie werden geïnstalleerd. Deze generatie van microscopen is geheel digitaal 
en alle aansturing is “remote”: we zien hier Sacha De Carlo het microscoop op afstand bedienen. De eigenlij-
ke microscoop is in een geluidsdicht blok ingebouwd en de enige keer dat men de deur van “the box” moet 
open doen (b) is om de dewar met de ingevroren samples in het cryo transfer systeem te plaatsen. (c) Rishi 
Matadeen bij invriezen van de cryo samples. (d) Een eerste 3D reconstructie van ons worm-hemoglobine 
standaard test object tegen de achtergrond van een opname uit de dataset. (e) Detail van een alpha-helix 
van de worm-hemoglobine, in movie-mode opgenomen, bij een resolutie van 0,37 nm [2].
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opeenvolgende frames die werden geregistreerd 
werd noodzakelijk vanwege de drift en de “beam-
induced movement” van het sample. De “movie 
alignment” algoritmes zijn nu uit de moderne 
cryo-EM niet meer weg te denken [2], na de her-
ontdekking van dit klassieke Kunath idee en de 
invoering van direct-electron detectors [3].

Het succes van de PCA op de eerste kleine beeld-
reeksen kreeg een vervolg met nieuwe Multivariate 
Statistische Analyse (“MSA”) technieken, een heel 
efficiënt eigenwaarden-eigenvectoren algoritme 
waarmee gigantisch grote cryo-EM datasets op 
hun belangrijkste componenten kunnen worden 
geanalyseerd (later door Rodrigo Portugal geparal-
lelliseerd [20]). Dankzij deze nieuwe Multivariate 
Statistische Analyse (“MSA”) technieken waren we 
in staat bijna ruisvrije klassegemiddelden auto-
matisch te genereren, met steeds beter oplossend 
vermogen.

Er bleef nog een hele belangrijke stap te nemen: 
hoe berekenen we van die ruisvrije 2-D klasse-
beelden de bijbehorende 3-D structuur? Het is 
hetzelfde probleem als hoe bereken ik van 2-D X-ray 
projectiebeelden van het hoofd van een patiënt, de 
3-D dichtheidverdeling van het hoofd om daarin 
naar afwijkingen te zoeken: het klassieke computer 
tomografie probleem. In SPA weten we bovendien 
niet wat de projectie-richtingen zijn die horen bij 
de goede 2-D klassebeelden omdat de moleculen at 
random georiënteerd zijn in de oplossing. Voor het 
vinden van de projectierichtingen van de beelden 
hebben we eerst een “projection matching” (“PM”) 
algoritme voorgesteld in 1984. Daarbij wordt een 
eerste 3-D reconstructie berekend die vervolgens 
in alle mogelijke richtingen wordt uitgeprojecteerd 
om die projecties als referenties te gebruiken in 
een “multi-reference-alignment” (“MRA”) proce-
dure. Uiteindelijk zijn we primair overgeschakeld 
op een “angular reconstitution” (“AR”) strategie 
(figuur 4)  [18]. Toen de programma’s ca. 1994 goed 
begonnen te lopen konden we in relatief korte 
tijd vele structuren oplossen bij een resolutie van 
1,5 - 2 nm. Dit leverde o.a. de eerste betrouwbare 
ribosoom structuur op [12].

Een groot verschil tussen de cryo-EM en de X-ray 
crystallografie is dat in cryo-EM de middeling van 
alle gemeten complexen in de computer plaats 
vindt en niet al tijdens het diffractie experiment. 
Dat betekent dat we na de data collectie altijd 
toegang blijven houden tot de originele beelden 
van ieder individueel molecuul in diens specifieke 
functionele/ structurele toestand. We kunnen 
daarom ook achteraf de structurele variaties die in 
de oplossing optreden apart bestuderen. Deze 4-D 
cryo-EM heeft tot een belangrijke reorganisatie van 
onze software geleid waarbij altijd geoptimaliseerd 
wordt naar meerdere 3-Ds tegelijk (“IMAGIC-4D”) 
[19]. De ontwikkeling in “4-D” cryo-EM is nog volop 
aan de gang en blijft voorlopig een belangrijke 
focus voor methoden ontwikkeling. 

cryo-EM in Leiden
Rond 2008 ontstond het initiatief in Nederland 
om gemeenschappelijk een cryo-EM centrum te 
bouwen waar twee KRIOS microscopen zouden 
worden gehuisvest (Netherlands Centre for Electron 
Nanoscopy, “NeCEN”, RU Leiden). In Engeland werd 
zeer actief aan benodigde instrumentatie gewerkt 
aan het MRC (Medical Research Council) laborato-
rium in Cambridge, geleid door Richard Henderson. 
Tijdens de helaas langzame NeCEN opbouwfase 
kwamen bij het MRC (en elders) de eerste direct 
electron detectors ter beschikking die in staat waren 
“movies” op te nemen [3]. Met het verschijnen 
van een vloed van papers in de toonaangevende 
tijdschriften, werd toen al snel gesproken van een 
“resolution revolution” [8]. Figuur 6 toont de ont-
wikkelingen bij het NeCEN.

Conclusies en Perspectieven
Door de nieuwe “direct-electron” camera’s is 
cryo-EM de laatste jaren in een stroomversnelling 
gekomen en is daarmee een van de belangrijkste 
technieken geworden voor het bestuderen van 
biologische complexen op (quasi-)atomair niveau. 
Er zijn geen kristallen meer nodig om bijvoorbeeld 
te zien hoe en waarom een bepaald antibioticum 
het bacteriële ribosoom blokkeert. Cryo-EM is in 
vele opzichten een gloednieuwe techniek, die nog 
midden in zijn de revolutionaire ontwikkeling staat. 
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Het is opmerkelijk dat de farmaceutische industrie 
zich al volledig op deze nieuwe techniek heeft 
gestort; cryo-EM is daarmee in een commerciële 
concurrentiestrijd beland. De hardnekkige fouten 
uit het verleden zullen met de tijd vanzelf wegeb-
ben. Maar men zij gewaarschuwd dat die fouten 
nog altijd leiden tot resolutiewaarden die niet met 
elkaar vergeleken kunnen worden [21]. Positief is 
dat cryo-EM veel toegankelijker is geworden: er 
verschijnen steeds meer review papers en video’s 
over dit thema, die gemakkelijk online te vinden 
zijn. Aan te bevelen is bijvoorbeeld het interview 
van “Serious-Science” met Richard Henderson [7]. 
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1.15  Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie.
 Maar wat voor religie dan?

Prof. dr. H.F. (Floris) Cohen
Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en
 Kunstgeschiedenis (OGK)
Universiteit Utrecht

www.hfcohen.com

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 23 april 2018.

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

Samenvatting van de lezing:
Vaak kijken mensen verbaasd op wanneer je ze ver-
telt dat de twee erkend-grootste natuurkundigen 
aller tijden religieus bevlogen types waren. Richard 
Dawkins wil er zelfs niets van weten: “Newton did 
indeed claim to be religious” schrijft hij even zui-
nigjes als curieus in zijn veelgelezen ‘The God 
Delusion’. Dat neemt allemaal niet weg dat zowel 
Newton als Einstein religieus waren op een heel 
eigen, sterk persoonlijk gekleurde manier.
Als biografisch gegeven is dit al interessant, maar 
nog veel belangwekkender wordt het als je je reali-
seert dat er voor elk van beiden een nauwe samen-
hang bestond tussen hun religieuze overtuiging 
en hun wetenschapsbeoefening. De lezing ging in 
op het hoe, wat en waarom van die nauwe samen-
hang.

Vaak kijken mensen verbaasd op wanneer 
je ze vertelt dat de twee erkend-grootste 
natuurkundigen van alle tijden religieus 

bevlogen types waren. Vanwaar die verbazing?

In veel gevallen ligt hieraan de wijd verspreide 
overtuiging ten grondslag dat met het proces tegen 
Galilei een oorlog is begonnen tussen wetenschap 
en geloof — een oorlog die dan geacht wordt nog 
altijd voort te duren. Die kijk op de verhouding tus-
sen beide is in het jaar 1896 welsprekend neergelegd 
in een omvangrijk boek van Andrew Dickson White, 
de toenmalige president van Cornell University, 
onder de titel A History of the Warfare of Science With 
Theology in Christendom. En inderdaad, ook vandaag 
de dag nog doen geharnaste pleitbezorgers van die 
‘oorlogs’-visie op de verhouding tussen wetenschap 
en met name het Christelijk geloof geregeld een 
beroep op wat zij als onomstotelijke historische 
feiten in dat en tal van overeenkomstige boeken 
menen aan te treffen. Daarbij veroorloven ze zich 
compleet te negeren wat al sinds de jaren ’30 van 
de vorige eeuw aan echte historici duidelijk is 
geworden: dat dat boek van White en overeen-
komstige uitingen van zijn talloze geestverwanten 
en napraters op een uitermate wrakke feitelijke 
basis berusten, ja van de verzinsels en onkritisch 
nagepapegaaide schijnfeiten aan elkaar hangen. Of 
ze verzinnen de historische feiten zelf, of spreken 
als zekerheden vermomde vermoedens uit, die 
geen andere verdienste hebben dan dat ze hen in 
staat stellen hun vooropgezette opinie ongeschokt 
- door wat voor empirisch onderzoek dan ook - in 
stand te houden.

Neem nu Richard Dawkins. In zijn veelgelezen The 
God Delusion zit Dawkins, voor wie geloof weten-
schappelijk nagenoeg bewijsbare onzin is, en nog 
kwaadaardige onzin ook, met het probleem in 
zijn maag dat er in heden en verleden nogal wat 
gelovige wetenschappers zijn geweest. Hoe kan 
dat nou? Wanneer hij ze niet als tweederangs kan 
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afdoen, roept hij ze ter verantwoording als ze nog leven, maar moet hij er van zichzelf ook wat mee als ze 
niet meer onder ons verkeren. En zeker voor een geleerde Brit als Dawkins steekt dan geen graat dieper 
in de keel dan Isaac Newton. Hoe lost Dawkins het probleem-Newton op? In één zin (p. 124): “Newton 
did indeed claim to be religious”. Oftewel: Newton beweerde dat wel, maar gemeend hebben kan hij het 
niet want hoe zou dat top-icoon van de exacte wetenschap nu ooit een oprecht gelovig Christen hebben 
kunnen wezen?

Newtons rationele godsdienst
Laten we nu eens doen wat Dawkins, de grote bestrijder van alle religie in naam van de unieke rationaliteit 
en de empirische controle de wetenschap immers bij uitstek eigen, heel opvallend nalaat, namelijk Sir 
Isaac er zelf eens op na te slaan. Neem deze passage, gekozen uit het ca. miljoen woorden dat Newton aan 
religieuze en theologische kwesties heeft gewijd:

Deze passage komt voor in de inleiding tot een zeer omvangrijke verhandeling over de Openbaring die 
Newton omstreeks 1675 in de stilte van zijn studeerkamer heeft samengesteld, en waarin onmiskenbaar, tot 
in het bijbelse taalgebruik toe, een gedrevene, ja haast een bezetene aan het woord is. Nu heeft Newton die 
verhandeling, net als nagenoeg alle andere theologische beschouwingen die hij in de loop van zijn lange 
leven op schrift heeft gesteld, alleen voor strikt eigen gebruik bedoeld. Heeft Dawkins dan misschien toch 
gelijk als hij die zeven zojuist aangehaalde woorden van hem over Newton en de godsdienst vervolgt met 
“So did almost everybody until — significantly I think — the nineteenth century, when there was less social 
and judicial pressure than in earlier centuries to profess religion, and more scientific support for abandoning 
it”? Hier insinueert Dawkins dus dat Newton en de andere pioniers van de natuurwetenschap uiteraard 
godloochenaars waren maar daar in hun tijd helaas niet voor uit konden komen. Zo zit het dus niet, alleen al 
de zojuist geciteerde passage staat daar borg voor. Nee, zoals met name de wetenschapshistoricus Richard 
S. Westfall, de grootste van al Newtons biografen, duidelijk heeft gemaakt na bestudering van echt alle 
nagelaten geschriften van de grote man, heeft Newton zijn theologische inzichten voor zich gehouden 
met het oog op de in zijn tijd volstrekt ontoelaatbare ketterij waar hij, onbedoeld maar voor hemzelf 
onontkoombaar, in of kort na 1672 toe is vervallen. Nauwgezette bestudering van dozijnen folianten van 
de oude kerkvaders had Newton namelijk tot het inzicht gebracht dat het leerstuk van de Goddelijke 
Drieëenheid (God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest) pas eeuwen na dato de Heilige Schrift is 

.. search the scriptures thy self and that by frequent 
reading and constant meditation upon what thou rea-
dest, and earnest prayer to God to enlighten thine un-
derstanding if thou desirest to find the truth. Which 
if thou shalt at length attain thou wilt value above 
all other treasures in the world by reason of the as-
surance and vigour it will add to thy faith, and steddy 
satisfaction to thy mind which he onely can know 
how to estimate who shall experience it.
... this is no idle speculation, no matter of indifferen-
cy but a duty of the greatest moment. Wherefore it 
concerns thee to look about thee narrowly least thou 
shouldest in so degenerate an age be dangerously se-
duced and not know it. Antichrist was to seduce the 
whole Christian world and therefore he may easily 
seduce thee if thou beest not well prepared to discern 
him.

... doorzoek de Schriften zelve, en wel door gere-
gelde lectuur en een constant doordenken van wat ge 
leest, en door ernstig gebed tot God om uw begrip te 
verhelderen indien ge de waarheid wenst te vinden. 
Welke, indien ge die uiteindelijk zult bereiken, ge 
boven alle andere schatten in de wereld uit zult waar-
deren vanwege de zelfverzekerdheid en de vitaliteit 
die ze aan uw geloof toe zal voegen, en doorgaande 
genoegdoening aan uw geest, hetwelk slechts hij kan 
weten hoe op waarde te schatten die het ervaren zal.
... dit is geen ijdele speculatie, geen onverschillige 
kwestie maar een plicht van het zwaarste gewicht. 
Waarom het u past om dicht om u heen te kijken op-
dat ge niet, in een zo gedegenereerd tijdvak, gevaar-
lijk verleid worde en het niet wete. De Antichrist zou 
de hele Christelijke wereld verleiden en daarom kan 
hij u gemakkelijk verleiden als ge niet goed voorbe-
reid zoudt zijn om hem te ontwaren.
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binnengesmokkeld. Deze ontdekking is, onafhankelijk van Newton, in die tijd ook wel door enkele anderen 
gedaan, wat niet wegneemt dat hij er vervolgens eigen wegen mee is ingeslagen. Dit staaltje van bederf 
(“corruption” is de term die Newton meestal benut) ging hij al gauw zien als allerminst een geïsoleerd geval. 
Nee, de hele godsdienstgeschiedenis is ervan vervuld geweest en gebleven. Keer op keer corrumpeert de 
mensheid, uit een onweerstaanbare drang om haar vorsten en ongrijpbare natuurverschijnselen te gaan 
vergoddelijken, de zuivere religie; keer op keer stuurt God een afgezant (Mozes, de profeten, Christus ...) op 
de mensheid af om haar van haar afgoderij terug te roepen, wat dan een tijdje lukt tot de oorspronkelijke, 
zuivere godsdienst weer opnieuw gecorrumpeerd raakt.

Een ander theologisch thema dat Newton intensief heeft bezig gehouden, is dat van de bijbelse profetie, 
met name waar het de bijbelboeken Daniel en Openbaring betreft. Voor de juiste interpretatie van de daar 
in veelvoud aan te treffen profetische uitspraken formuleert Newton een aantal procedure-regels die sterk 
doen denken aan hoe hij te werk ging op ons zoveel vertrouwder deelterreinen als de dynamica en de 
optica. Sterker nog, precies dezelfde strijd tegen willekeur die Newton in zijn natuurwetenschappelijk werk 
onophoudelijk voerde (een strijd waarzonder de finale uitkomsten in Principia en Opticks volstrekt ondenk-
baar zijn) vormde ook in zijn theologische studie een hoofdmotief. De “suggestions of private Phantasy” die 
hij in de interpretatie van de Apocalyps met zoveel klem verwierp, waren tot in de gekozen terminologie 
identiek met een klacht die hij in 1678 aan Robert Boyle richtte over “natural Philosophy, where there is 
no end of fansying” (‘de natuurfilosofie, waar aan het gefantaseer geen eind komt’). Zo gepassioneerd en 
heftig als we Newton zich hierboven hebben zien uitlaten over het grootse doel van de hele onderneming, 
de interpretatie van de Apocalyps, zo koel en sober ging hij te werk bij de methodische uitwerking ervan.

Hierboven liet ik even de term ‘de zuivere godsdienst’ vallen. Welke godsdienst mag dat dan wel wezen? 
Niet alleen is het er een waar God in slechts één gedaante optreedt, en de Zoon niet meer is dan een van 
die afgezanten die God in de loop der tijd heeft gezonden om de mensheid weer terug te voeren naar het 
pad van de oorspronkelijke, ware en zuivere religie. Die zuivere religie dan, die stamt van Noach, ze is in 
overeenstemming met het heliocentrische wereldsysteem, en ze is, boven al, rationeel:

That Gentile Theology was Philosophical and refer-
red primarily to the Astronomical and Physical Sci-
ence of the world system: and that the twelve Gods 
of the ancient Peoples were the seven Planets with 
the four elements and the quintessence of the Earth.

The whole heavens they recconed to be ye true & real 
temple of God & therefore that a Prytaneum might 
deserve the name of his Temple they framed it so as 
in the fittest manner to represent the whole systeme 
of the heavens. A point of religion than wch nothing 
can be more rational.

So then the first religion was the most rational of all 
others till the nations corrupted it. For there is no 
way  to  come  to  ye  knowledge  of  a Deity  but  by  ye 
frame of nature.

Dat de heidense theologie wijsgerig was en in de eer-
ste plaats betrekking had op de sterrenkundige en 
natuurkundige wetenschap van het wereldsysteem; 
en dat de twaalf goden van de oude volkeren de 
zeven planeten waren met de vier elementen en de 
kwintessens van de Aarde.

Zij hielden de hemelen zelf voor de ware en werkelij-
ke tempel van God, en opdat een prytaneum de naam 
van zijn Tempel mocht verdienen, richtten zij het 
daarom zo in dat het op de geschiktste wijze het hele 
stelsel van de hemelen kon representeren. Een reli-
gieus punt dat in rationaliteit zijn gelijke niet heeft.

En zo was de eerste religie de meest rationele van 
alle andere totdat de volkeren haar bedierven. Want 
er is geen weg om tot kennis van een Godheid te ko-
men dan door het gestel der natuur.
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Over deze teksten valt veel te zeggen, en in het Newtonhoofdstuk van mijn boek Het knagende weten 
heb ik dat, in de regel Westfall volgend, dan ook gedaan. Hier volsta ik met het weergeven, op mijn eigen 
wijze, van Westfalls finale conclusie over Newtons theologie en de betekenis die er per slot van rekening 
aan valt toe te kennen. De kern ervan ligt in het grootscheepse zuiveringsproces waaraan hij de hem 
van kindsbeen af aan vertrouwde religie is gaan onderwerpen. Dat zuiveringsproces van hem, dat was 
een reddingsoperatie. Wat moest gered worden? De oude vertrouwde religie. Waarvan moest die gered 
worden? Van het gevaar dat school in het vele wat haar in tijden van wetenschap, dus van zekere of althans 
uniek-betrouwbare, vooral door de wiskundig/experimentele rede gestuurde kennis, ongeloofwaardig 
maakte. Al het daardoor aantastbaar geworden bijwerk moest er af, om wat aan onaantastbare kern restte 
in stand te kunnen houden.

Deze boodschap van Newton aan zichzelf hulde zich, dat kon niet anders, in het gewaad van zijn eigen tijd, 
zo vol van Noach en de datering van de Tocht van de Argonauten en de ware betekenis van de Zeven Zegels 
van de Apocalyps — voorstellingen die (een enkele sekte daargelaten) onze tijd niets meer te zeggen heb-
ben. Maar daar gaat het niet om; het gaat erom dat, in de geest van de man die dieper dan welke tijdgenoot 
ook zowel de natuurwetenschap als de wetenschap van God heeft gepeild, de noodzaak van een radicale 
reddingsoperatie vaste vorm heeft aangenomen. Tussen het eind van de Wetenschappelijke Revolutie 
en het begin van de periode van de Verlichting was, naar de overtuiging van haar meest begenadigde 
beoefenaar, de natuurwetenschap waar hij aan verslingerd was tot een levensgroot gevaar geworden voor 
de God die zijn eigen leven zin en betekenis gaf — een gevaar dat alleen langs de door hem ingeslagen weg 
van de radicale uitzuivering misschien nog in toom kon worden gehouden.

Einsteins kosmische religiositeit
We schuiven nu in één klap zo’n twee eeuwen op, en wenden ons tot onze andere hoofdfiguur, Albert 
Einstein. Laat hij zich soms wèl door de militante atheïsten onder ons hun clubhonk binnen praten? Nou 
nee. Hij was er zelfs glashelder over: “There are ... people who say there is no God. But what really makes 
me angry is that they quote me for support of such views” (“Er zijn mensen die zeggen er is geen God. 
Maar wat me echt kwaad maakt, is dat ze ter ondersteuning van dit soort opvattingen mij citeren”). Maar 
als Einstein dus geen atheïst was, betekent dat dan dat we fameuze uitspraken van hem als de volgende 
letterlijk moeten nemen?

Ook dat ligt niet voor de hand, immers, de persoonlijke God waar hier onmiskenbaar sprake van is, daar 
hechtte Einstein geen enkel geloof aan. Geloof lag voor hem veeleer in wat hij ‘kosmische religiositeit’ 
noemde. Wie daarvoor ontvankelijk is, die

Geraffineerd is de Here God, maar kwaadaardig is 
hij niet.

Zeker dwingt de quantummechanica hoge achting 
af. En toch zegt een innerlijke stem me dat dat nog 
niet de ware Jacob is. De theorie levert veel, maar 
het geheim van de Oude brengt ze ons nauwelijks 
nader. In elk geval ben ik ervan overtuigd dat die 
niet dobbelt.

Raffiniert ist der Herrgott, aber boshaft ist er 
nicht. 

Of:

Die Quantenmechanik ist sehr achtung-gebietend. 
Aber eine innere Stimme sagt mir, daß das doch 
nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, 
aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum 
näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß der nicht 
würfelt.
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Onder de personen aan wie Einstein deze kosmische religiositeit toeschrijft, bevindt zich met name Spinoza:

Nu zijn er wel meer Spinozisten in omloop, en ook iets als die ‘kosmische religiositeit’ was in 1930, toen 
Einstein begon zich in het openbaar over zijn religieuze opvattingen uit te laten, godsdiensthistorisch 
gezien bepaald geen revolutionaire nieuwigheid. Wat het niettemin de moeite waard maakt er aandacht 
aan te besteden, dat is (net als bij Newton) niet zozeer de vraag of we ons rijk kunnen rekenen met zijn 
verhoopte lidmaatschap van de club waar we toevallig zelf toe behoren. Nee, net als bij Newton is de vraag 
die de historicus interesseert wat Einsteins religieuze variant betekend heeft voor zijn wetenschap, en ook 
omgekeerd hoe zijn wetenschap op zijn religieuze gevoelens en overtuigingen heeft ingewerkt.
Ook over die vraag heeft Einstein zich uitgelaten:

Wat hij in deze en andere, overeenkomstige uitspraken te zeggen heeft, gaat ver; het komt erop neer dat 
wetenschapsbeoefening zonder kosmische religiositeit gedoemd is vast te lopen in wat empirisch gemod-
der dat aan dat waar het in de wetenschap werkelijk om gaat in het geheel niet toekomt. En waar gaat het 
dan uiteindelijk om in de wetenschap? Ook daar heeft hij zich, in een gesprek met een assistent halverwege 
de jaren ’40, duidelijk over uitgesproken:

En nog een keer, omstreeks 1945 tegen een andere assistent, ditmaal van het vrouwelijk geslacht:

Ik heb geen betere uitdrukking gevonden dan de 
uitdrukking ‘religieus’ voor dit vertrouwen in de 
redelijke en voor de menselijke rede althans eniger-
mate toegankelijke gesteldheid van de werkelijkheid. 
Waar dit gevoel ontbreekt, loopt wetenschap uit op 
ongeïnspireerde empirie.

Ich habe keinen besseren Ausdruck als den Aus-
druck ‘religiös’ für dieses Vertrauen in die vernünf-
tige und der der menschlichen Vernunft wenigstens 
einigermaßen zugänglichen Beschaffenheit der Rea-
lität. Wo dieses Gefühl fehlt, da artet Wissenschaft 
in geistlose Empirie aus.

Ik geloof in Spinoza’s God die zichzelf openbaart in 
de ordelijke harmonie van hetgeen bestaat, niet in 
een God die zich bezig houdt met het lot en de han-
delingen van menselijke wezens.

I believe in Spinoza’s God who reveals himself in the 
orderly harmony of what exists, not in a God who 
concerns himself with fates and actions of human 
beings.

voelt de nietigheid van menselijke wensen en doel-
einden en de verhevenheid en wonderbaarlijke orde-
ning welke zich in de natuur zo goed als in de wereld 
van de gedachten openbaart. [Zo’n persoon] ervaart 
het individuele bestaan als een soort gevangenis en 
wil de totaliteit van het zijnde als een zinvolle een-
heid beleven. 

fühlt die Nichtigkeit menschlicher Wünsche und 
Ziele und die Erhabenheit und wunderbare Ordnung, 
welche sich in der Natur sowie in der Welt des Ge-
dankens offenbart. [So einer] empfindet das indivi-
duelle Dasein als eine Art Gefängnis und will die 
Gesamtheit des Seienden als ein Einheitliches und 
Sinnvolles erleben.

Ik wil weten hoe God de wereld geschapen heeft. Ik 
ben niet geïnteresseerd in dit of dat verschijnsel, in 
het spectrum van dit of dat element. Ik wil Zijn ge-
dachten kennen, de rest zijn details.

I want to know how God created this world. I’m not 
interested in this or that phenomenon, in the spec-
trum of this or that element. I want to know His 
thoughts, the rest are details.

Wat mij eigenlijk interesseert, is of God de wereld 
anders had kunnen maken; dat wil zeggen, of de eis 
van logische eenvoud ook maar enige vrijheid over-
laat.

Was mich eigentlich interessiert, ist, ob Gott die 
Welt hätte anders machen können; das heißt, ob die 
Forderung der logischen Einfachheit überhaupt eine 
Freiheit läßt.
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Einstein wist heel goed dat juist de allergrootsten, hij verwijst in dit verband naar Kepler en Newton, precies 
hierin hun wetenschappelijk ideaal zagen, inclusief de overtuiging dat ze het in hun werk hadden weten 
te verwezenlijken. Zo was Kepler er op uit er achter te komen hoe God de wereld aan de hand van twee 
onderscheiden, wiskundig omschreven randvoorwaarden heeft geschapen: de vijf regelmatige veelvlak-
ken en de verhoudingen van de consonante muzikale intervallen. Pas toen het Kepler met enig kunst- en 
vliegwerk was gelukt de manier waarop deze twee randvoorwaarden wiskundig en heelalbreed uitpakken 
met elkaar tot onderlinge overeenstemming te brengen, had hij voor zichzelf afdoende aangetoond dat, en 
hoe, Gods Geschapen Wereld onmogelijk, dat wil zeggen, wiskundig bewezen onmogelijk, anders in elkaar 
had kunnen zitten dan ze zit. Niet alleen uitleggen dus dàt de wereld zus of zo in elkaar zit, maar, daar boven 
uit, wiskundig aantonen dat geen andere grondstructuur een stabiel, levensvatbaar universum op zou 
kunnen leveren: dat is de taak waar wetenschap-op-haar-best zich volgens Kepler en ook volgens Einstein 
voor gesteld ziet. En dat is, zo meent Einstein, op de kop af waar je, als je verstoken bent van elke vonk van 
kosmische religiositeit, nooit en te nimmer iets van belang aan zult kunnen bijdragen.

Met Kepler als demonstratie-object had Einstein het in dit opzicht behoorlijk goed getroffen: al was diens 
Godsgeloof niet zo onpersoonlijk als Einstein het graag hebben wil, toch doet Keplers religieuze inzet er 
wel degelijk sterk aan denken. Maar ook bij Isaac Newton was Einstein in hoge mate aan het juiste adres. In 
de Principia zal hij de dringende behoefte hebben herkend om het niet te laten bij de ontdekking van de 
universele gravitatie en vooral ook van de wiskundige grondslag ervan dat alle materie alle andere materie 
aantrekt met een kracht die afneemt met het kwadraat van de afstand. In Boek I van de Principia is Newton 
bovendien druk in de weer geweest met een onderzoek naar de vraag of alle alternatieve kwantitatieve 
verhoudingen die je maar kunt verzinnen (afnemen met de derde macht van de afstand, of evenredig 
toenemen met de afstand, of vul alle verdere schijnbare mogelijkheden maar in) wellicht al evenzeer op 
een levensvatbaar heelal uit kunnen draaien. En ook voor Newton gold dat hij met zijn wiskundig bewijs dat 
dat niet zo is, tot eigen tevredenheid had aangetoond dat God met de universele gravitatie helemaal geen 
keus had gehad. Anders gezegd: ter gelegenheid van de Schepping bezat Hij in dit opzicht geen enkele 
vrijheidsgraad: Hij had het te doen met òf een omgekeerde kwadratenwet, òf helemaal geen wet.

Wat betekent bovenstaande nu voor die zo bekende uitspraken van Einstein over die God die niet dobbelt, 
over die God die wel geraffineerd is maar niet kwaadaardig, en dergelijke meer? Letterlijk kun je ze niet 
nemen, want de persoonlijke God waar daarin wel degelijk sprake van is, daar geloofde Einstein dus echt 
niet in. Ik herinner er nog even aan hoe hij, in die dobbelpassage, het heeft over “der Alte”, ‘de Oude’ (of 
zelfs ‘de Ouwe’?), op die familiaire toon waarop Duitsers het wel over God hebben of althans plachten te 
hebben. Biedt die uitdrukking ons niet iets als een sleutel tot al dat toekennen van persoonlijke attributen 
aan wie Einstein bij hoog en bij laag volhield wel God maar geen persoon te zijn?

Mijns inziens biedt ze ons die sleutel zelfs in dubbel opzicht. De antropomorfe beeldspraak waarvan we 
hem zich nu meer dan eens hebben zien bedienen, biedt hem een speels, vlot te vatten maar vooral niet 
al te ernstig te nemen idioom om zijn bedoeling uit te leggen — in haar gevarieerde herhaling oogt ze als 
een half-spottende concessie aan het geloof in een wel degelijk persoonlijke God bij het merendeel van zijn 
lezers en toehoorders. Maar tegelijk drukt hij, in de omhulling van die antropomorfe beeldspraak, iets heel 
wezenlijks uit, iets als ‘zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar (respectievelijk: zo zit ze juist niet in elkaar), 
daar valt niets aan te veranderen want er is geen redelijkerwijs vol te houden en vooral ook geen wiskundig 
houdbaar alternatief voorhanden.’
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Dàt het zo en niet anders met de wereld gesteld is, daarin schuilt nog niet eens het uiteindelijk raad-
selachtige, nog niet eens de kern zelf van Einsteins kosmische religiositeit. Nee, die schuilt hem in de 
wonderbaarlijke omstandigheid dat het ons mensen gegeven is er althans ten dele achter te komen hoe de 
wereld in elkaar zit en zelfs ook hoe het komt dat ze zo en niet anders in elkaar zit als ze zit. Of, anders en 
beter in Einsteins eigen woorden gezegd:

Het eeuwige mysterie van de wereld is haar be-
grijpelijkheid.

The eternal mystery of the world is its compre-
hensibility.

- - -
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Sir Isaac Newton (1643 - 1727). Albert Einstein (1879 - 1955).

Notitie over gebruikte literatuur
Alles in deze voordracht gaat terug op mijn boek 
Het knagende weten (Amsterdam: Bert Bakker / 
Prometheus, 2015) waaruit ik hier en daar stuk-
jes letterlijk heb overgenomen. Naast Newton en 
Einstein behandel ik in dat boek ook hoe het bij 
Kepler, Galilei, Pascal, Kant, Darwin en Weber (de 
socioloog en cultuurhistoricus) met de verhouding 
tussen wetenschap en religie gesteld was.

De visie op Newton die ik in dat boek uiteenzet, 
is in hoge mate degene die Richard S. Westfall 
heeft neergelegd in zijn Force in Newton’s Physics. 
The Science of Dynamics in the Seventeenth Century 
(London: MacDonald, 1971)  en Never at Rest. A 
Biography of Isaac Newton (Cambridge UP, 1980). 
Ook mijn eigen Isaac Newton en het ware weten 
(Amsterdam: Bert Bakker / Prometheus, 2010) is 

in hoofdzaak op dat tweetal gebaseerd. Newtons 
theologische handschriften zijn in de jaren ’70 van 
de vorige eeuw voor wetenschappelijk onderzoek 
beschikbaar gekomen, en kunnen tegenwoordig 
samen met alle andere, zeer talrijke documenten 
die van Newton bewaard zijn gebleven door ieder-
een worden geraadpleegd op de website van het 
voortreffelijke ‘Newton Project’.

Einstein heb ik zowel hier als in Het knagende weten 
in het Duits of in het Engels aangehaald, al naar 
gelang de taal waarin hijzelf de desbetreffende 
uitspraak heeft gedaan.

Voor de precieze herkomst van alle passages die 
ik van Newton en Einstein citeer, verwijs ik naar de 
laatste pagina’s van Het knagende weten.
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1.16  Organische en hybride zonnecellen

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

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

 – 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.

 – Helaas is er geen manuscript van prof. Janssen 
beschikbaar gekomen. Op basis van de video en 
van een uitgebreid verslag dat opgesteld werd 
door ons lid ir. Hendrik A. Ph. van Roosmalen is 
onderstaand artikel gerealiseerd door de jaar-
boekredacteur, Peter Hoogeboom.  
Het bestuur is Hendrik van Roosmalen zeer 
erkentelijk voor zijn bijdrage. 

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. 

Mijn achtergrond ligt tussen de fysica en de 
chemie. Eerst ging mijn onderzoek over 
fosforradicalen en kristallen, een onder-

werp waarvan ikzelf zeg dat het een interessant 
onderwerp is, maar dat het nergens goed voor is! Ik 
wilde graag iets toepasbaars onderzoeken. Het zijn 
organische zonnecellen geworden, die werken op 
basis van organische moleculen. 

Inleiding
Het ontwikkelen van schone energiebronnen is één 
van de belangrijkste uitdagingen voor de moderne 
samenleving. Wij verbruiken allemaal heel wat ver-
mogen, ca 2,4 kilowatt per persoon. En dat 24  uur 
per dag voor alle 7,5 miljard mensen op aarde. De 
mens zelf produceert ca. 100 Watt continu. Wij 
wekken zelf dus veel te weinig vermogen op om 
in onze energiebehoefte te voorzien. Nu komt die 
extra benodigde energie voornamelijk uit fossiele 
brandstoffen als steenkool, olie en gas. Er vindt 
echter een transitie plaats naar zonne- en windener-
gie en aardwarmte (bedenk dat windenergie ook 
zonne-energie is, want door de zon stijgt de lucht 
op en ontstaan drukverschillen en dus wind).

Als men in het hele wereldverbruik van energie zou 
willen voorzien met kerncentrales, zijn er ca. 50.000 
nodig, met een rampzalige toename van de kans 
op ongelukken. Er staan er nu 500, met een tiende 
daarvan zijn er ooit problemen geweest, bij 100 
keer meer centrales mag men ook vaker een ernstig 
probleem verwachten. Daar ligt dus niet de oplos-
sing. Er moeten veel verschillende bronnen zijn met 
een grote rol voor wind en zon.

Bij grootschalige toepassing van zonnecellen spelen 
rendement, kosten en levensduur een belangrijke 
rol. In de zoektocht naar het ideale materiaal rich-
ten onderzoekers zich op de benutting van meer 
frequenties uit het zonnespectrum en het minimali-
seren van het materiaalgebruik - met name schaarse 
materialen - bij het fabriceren van de zonnecel. 
Organische en hybride zonnecellen dienen zich aan 
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als nieuwe en aantrekkelijke opties. Deze zonnecel-
len combineren een behoorlijk rendement met een 
ogenschijnlijk eenvoudige productie en daardoor 
naar verwachting lage productiekosten. Niettemin 
zullen nog tal van uitdagingen overwonnen moeten 
worden.

De zonnecellen op ons dak kosten tegenwoordig 
minder dan de grond in Den Haag. Het wordt 
betaalbaar, hoewel het zuivere silicium dat nodig is 
als grondstof ingewikkeld en duur is om te produce-
ren. Er zijn veel soorten zonnecellen in ontwikkeling 
met thans een maximum haalbaar rendement van 
ca. 20%. 

Fotosynthese
De natuurlijke fotosynthese is nu de bron waar de 
energie vandaan komt. Dat is een proces waarin 
lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om 
te zetten in koolhydraten, zoals glucose. Het proces 
komt voor in planten en sommige bacteriën. Op 
sommige bacteriën na, gebruiken alle fotosynthe-
tiserende organismen naast koolstofdioxide ook 
water om deze suikers te maken. De chemische 
reactie voor fotosynthese en het proces zijn weer-
gegeven in figuur 1.

Het proces gaat in stappen met als eerste stap een 
overdracht van elektronen door stimulering met 
licht. Het principe is weergegeven in figuur 1 links: 
In een donor wordt een elektron met licht geëxci-
teerd naar een hoger energieniveau. Het nu min 
of meer vrije elektron kan overspringen naar een 

acceptor. Tijdens de lichtreactie zijn nog 6 extra 
watermoleculen nodig. Water treedt op als reductor 
of elektronendonor. De zuurstofatomen van dit 
water eindigen in het zuurstofgas dat bij de reactie 
ontstaat. De volgende formule geeft dit door mid-
del van kleuren weer:
12 H2O + 6 CO2 → C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2

De fotosynthese is eigenlijk heel vergelijkbaar met 
de elektrolyse van water in waterstof en zuurstof. 
Tijdens de reactie worden zes watermoleculen 
gevormd, waarin dan een deel van de zuurstof uit 
het kooldioxide terechtkomt. Wij leven ervan: wij 
eten de suikers en ademen zuurstof in. Planten van-
gen de voor fotosynthese benodigde lichtenergie 
op met chlorofyl. Fotosynthese in de natuur heeft 
het nadeel van een slecht energetisch rendement, 
minder dan 0,5%. 

Het hiervoor beschreven principe kan ook worden 
toegepast in een organische zonnecel.

Historische ontwikkelingen
In 1839 was er een belangrijke mijlpaal in de 
ontwikkeling van zonne-energie. Een Franse weten-
schapper, Edmond Becquerel, observeerde voor het 
eerst het fotovoltaïsch effect. Hij maakte een opstel-
ling met 2 elektroden, geplaatst in een elektrolyt. 
Door deze opstelling bloot te stellen aan zonlicht, 
steeg de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.

De eerste ‘moderne’ siliciumcel werd in 1940 
ontwikkeld door Russell Shoemaker Ohl, met 

Figuur 1: Fotosynthese in de natuur.
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een rendement van 1%. De oorzaak bleek een 
barst in het kristal te zijn, later de pn-overgang 
genoemd. Zijn pionierswerk op dit gebied zou uit-
eindelijk leiden tot de uitvinding van de transistor. 
Voortbouwend op het werk van Ohl werd in 1954 
een efficiëntere zonnecel ontwikkeld bij Bell Labs 
door Gerald Pearson, Calvin Fuller en Daryl Chapin. 
Door silicium te doteren (= vervuilen) met arseen 
bouwden ze een zonnecel die een rendement 
haalde van 4½ tot 6 procent.

Met name voor de ruimtevaart waren deze cel-
len interessant. Voor aardse toepassingen was het 
rendement nog te laag. De Amerikaanse satelliet 
Vanguard 1 was in 1958 de eerste die radiosignalen 
vanuit de ruimte uitzond met een zonnecel van 1 
watt. In de jaren daarop werd het rendement ver-
beterd tot zo’n 6%. Silicium zonnecellen zijn daarna 
een groot succes geworden. Het maximum rende-
ment dat vandaag de dag behaald wordt bedraagt 
ca 25%. Deze grenswaarde is al geruime tijd 
geleden bereikt. De in massaproductie gemaakte 
zonnepanelen komen vaak niet veel verder dan 15 à 
20%, maar ze zijn in de afgelopen decennia steeds 
goedkoper geworden. Organische zonnecellen zijn 
nog volop in ontwikkeling en groeien snel in rende-
ment. Ze komen echter van zeer lage niveau's, maar 
de hoop is op de toekomst gericht.

Organische zonnecellen
Deze werken volgens hetzelfde principe als sili-
cium zonnecellen, maar het werkzame materiaal is 
gebaseerd op moleculen met koolstof (C) ketens 
(ringen), bekend als organische stoffen. Sommige 

van deze stoffen, met name polymeren, vertonen 
halfgeleider-eigenschappen, zie figuur 2. Onder 
invloed van geabsorbeerd licht worden elektronen 
vrijgemaakt, die zich door de roosterstructuur kun-
nen bewegen en andersom kan er licht uitgezonden 
worden door vrije elektronen die terugvallen in de 
valentieband. 

Een voordeel van organische halfgeleiders ten 
opzichte van silicium is dat ze oplosbaar zijn in tolu-
een of chloroform. Soms ook in water of ethanol. De 
oplossing kan een kleur hebben, of er kan kleurstof 
aan worden toegevoegd. De oplossing kan in een 
laagje worden gesproeid of gedrukt, bijvoorbeeld 
met inkjet printertechniek. Zo ontstaat flexibele 
elektronica, die in allerlei vormen en kleuren toe-
gepast kan worden. Behalve zonnecellen kunnen 
er ook lichtgevende diodes mee gemaakt worden, 
zoals die worden toegepast in smartphones en in 
Oled televisies.

De OLED-tv is voorzien van OLEDs, wat staat voor 
Organic Light Emitting Diode. Het beeldscherm 
van de OLED-tv bestaat uit organisch materiaal 
en de LED-lampjes zijn gemaakt van koolstof en 
waterstof. Doordat er in het beeldscherm niet alleen 
rode, groene en blauwe, maar ook witte subpixels 
zitten, zijn de filters nog specifieker. De subpixels 
geven zelf licht af, daardoor is achtergrondverlich-
ting niet meer nodig. Dat betekent dat het contrast 
veel hoger is en de kleuren nog levensechter! Het 
scherm is ook ultra dun (4 mm) en buigbaar.

Verder zorgt de OLED-technologie ervoor dat indi-
viduele pixels volledig worden uitgeschakeld als er 
zwart beeld weergegeven wordt. Hierdoor kan men 
genieten van een contrastverhouding van meer 
dan 1.000.000:1. Een zwart beeld is daardoor dus 
ook echt diep zwart. Deze tv's zijn ook uitermate 
geschikt om snelbewegende beelden, zoals actie-
films, te bekijken. De OLED-tv heeft een reactietijd 
van slechts een microseconde! Dat is duizend keer 
sneller dan gewone LCD- en LED-tv's.

Figuur 3 geeft meer detail over de werking en 
opbouw van een organische zonnecel. Er worden 

Figuur 2: halfgeleidereigenschappen in organische 
materialen.
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twee polymere materialen, een donor (+ elektrode) 
en een acceptor (- elektrode), toegepast. De HOMO 
(Highest Occupied Molecular Orbital) en LUMO 
(Lowest Occupied Molecular Orbital) niveaus, te ver-
gelijken met de valentieband en de geleidingsband 
bij anorganische halfgeleiders, zijn in de twee mate-
rialen licht verschoven ten opzichte van elkaar. Het 
energieverschil tussen HOMO en LUMO is de band 
gap. Het LUMO niveau in de acceptor ligt precies 
tussen het HOMO en LUMO niveau van de donor in, 
zie figuur 1.

Zodra zonlicht op het materiaal valt, kunnen 
elektronen in het donormateriaal van HOMO naar  
LUMO-niveau springen, dit gaat op dezelfde wijze 
als bij de elektronoverdracht in fotosynthese, 
zie figuur 1. Het is van belang dat er een groot 
grenslaagoppervlak is, dit wordt bereikt door 
de materialen goed te mengen. Elektroden aan 
weerszijden van de actieve laag zorgen voor het 

overdragen van de elektronen uit het materiaal naar 
buiten. Als elektrodematerialen worden vaak alumi-
nium (+) en het doorzichtige tinoxyde (-) gebruikt, 
immers het licht moet door de elektrode heen de 
P-N overgang kunnen bereiken. De vrije elektronen 
verplaatsen zich naar de negatieve elektrode en 
het ontstane gat verplaatst zich naar de positieve 
elektrode. Kortom: er gaat een stroom lopen. 

Veel gebruikte materialen voor de organische zon-
necel zijn geleidende polymeren met enkele en 
dubbele chemische bindingen als donormateriaal 
en fullereen (een C-60 bolvormig molecuul, zie 
figuur 9) als acceptor.

Rendement van zonnecellen
Het rendement van een zonnecel is onder te ver-
delen in:

 – Absorptierendement, de fractie lichtenergie die 
geabsorbeerd wordt,

 – Kwantumrendement, de mate waarin de geabsor-
beerde energie omgezet wordt in gaten en elek-
tronen, en

 – Energierendement, het deel van de energie van 
een foton dat als elektrische energie beschikbaar 
komt.

Het rendement van de zonnecel wordt gegeven 
door het product van deze drie rendementen. 
Een zeer goede zonnecel met bijvoorbeeld 35% 
rendement vereist dat ieder van de drie rendemen-
ten minstens 70% bedraagt, een heel zware eis! 
Het zonnecelrendement wordt gemeten met een 

Figuur 4: (boven) afgegeven vermogen en (onder) stroom-spanningskarakteristiek van een zonnecel.

Figuur 3: Doorsnede van een organische zonnecel 
met twee polymere halfgeleiders, een donormate-
teriaal (rood) en een acceptor (blauw).
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stroom-spanningskarakteristiek, zie figuur 4. De 
open klemspanning VOC en de kortsluitstroom JSC 
zijn uiterste situaties, waarin geen vermogen wordt 
opgewekt. De rode curve geeft de verhouding 
van afgegeven spanning en stroom weer. In de 
bovenste grafiek is het product van spanning en 
stroom (=vermogen) als functie van de klemspan-
ning weergegeven. Het beste rendement wordt 
behaald bij een maximale vermogensafgifte, zoals  
aangegeven in figuur 4. Deze is afhankelijk van de 
lichtintensiteit. De belasting van de zonnecel moet 
daarom steeds aangepast worden aan de actuele 
stroom-spanningskarakteristiek. 

De vulfactor FF geeft de verhouding weer van het 
maximaal afgegeven vermogen en het product van 
VOC en JSC, in figuur 4 te zien als de verhouding 
van de oppervlakken van de rode rechthoek en de 
rechthoek begrensd door de stippellijnen. Het stre-
ven is om de vulfactor zo groot mogelijk te maken.

Beïnvloeding van het rendement
Er zijn diverse manieren om het vergroten van het 
rendement aan te pakken. Eerder werd al genoemd 
dat het van belang is om een groot grensoppervlak 
tussen donor- en acceptormateriaal te realiseren, 
dit betreft in wezen het kwantumrendement. 
Aangezien de organische materialen oplosbaar zijn, 
ligt het voor de hand om mengsels te maken van 
de opgeloste materialen, op zo'n manier dat bij het 
drogen en uitkristalliseren de gewenste homogene, 
fijne structuren ontstaan. 

Daarnaast is het van belang de juiste materialen te 
kiezen, dat wil zeggen materialen die het gewenste 
deel van lichtspectrum optimaal absorberen, dit 
betreft het absorptierendement. 

Als laatste is van belang een optimale spannings-
afgifte te bereiken, via de beïnvloeding van de 
LUMO en HOMO niveaus, dit is het energierende-
ment. Hiervoor wordt de chemische structuur van 
de polymeer aangepast. Er zijn daartoe zeer veel 
mogelijkheden.

Een eenvoudige, maar zeer belangrijke techniek 
bij het fabriceren van de cellen is spincoating, de 
methode is geïllustreerd in figuur 5. Uit de verschil-
lende productiestappen, met name het oplossen 
van de materialen, het realiseren van de gewenste 
dunne lagen en het uitdampen van de oplosmid-
delen (drogen), is het duidelijk dat er vele manieren 
zijn om het uiteindelijke resultaat aan de wensen 

Figuur 5: filmvorming bij spincoating. Figuur van 
Hans van Franeker, Nature commun. 2015, 6, 6229.

Figuur 6: met een co-solvent wordt een betere aggregatie van het polymeer bereikt, met als resultaat: een 
hoger rendement. Figuur van Hans van Franeker, Nature commun. 2015, 6, 6229.
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 Figuur 8 laat de ontwikkeling zien. De oorzaken lig-
gen in het gebruik van nieuwe materialen en betere 
productiemethoden.

Tandemcellen
Een andere methode om tot rendementsverbete-
ring te komen is door zonnecellen te combineren in 
tandemcellen. De promovenda (2016) Alice Furlan 
experimenteerde met het stapelen van verschil-
lende typen materiaallaagjes in flexibele, dunne 
zonnecellen, zie figuur 9. De essentie is dat de 
verschillende lagen andere delen van het spec-
trum absorberen om zo tot een hoger conversie 

aan te passen. Hier wordt veel experimenteerwerk 
verricht, omdat het uiteindelijke doel - een zo hoog 
mogelijk rendement - niet zonder meer in een pro-
ductiemodel te vertalen is. Bij dit onderzoek wordt 
o.a. gebruik gemaakt van elektronenmicroscopen 
om de structuren van de materialen en hun onder-
linge verhoudingen zichtbaar te maken.

Van de vele resultaatvoorbeelden die spreker in 
zijn presentatie de revue liet passeren worden er 
hier twee getoond. Figuur 6 laat zien hoe de onder-
linge samenhang van donor en acceptor materiaal 
door toepassing van een extra oplosmiddel homo-
gener wordt. De fullereen acceptor klontert niet 
meer samen in bolletjes maar mengt goed met 
de polymeer donor, waardoor het rendement kan 
toenemen. De microscoopfoto's laten duidelijk het 
verschil zien.

Figuur 7 toont de resultaten van een goed geslaagd 
zonnecel ontwerp met een rendement van 9,6%. 
Aan de linkerkant de stroom-spanningskarakte-
ristiek en rechts het kwantumrendement. De 
absorptie golflengteband loopt van ca 350 tot 
800  nm. Siliciumcellen absorberen doorgaans tot 
ca 1050 nm. 

Het rendement van organische zonnecellen is de 
afgelopen decennia flink gegroeid, van ca 2% rond 
de eeuwwisseling tot 11,6% in 2016.

Figuur 8: Ontwikkeling van het rendement van or-
ganische zonnecellen, 2001-2016.

Figuur 7: (l) stroom-spanningskarakteristiek en een microscoopbeeld van de structuur; (r) kwantumren-
dement als functie van de golflengte. Totaal rendement van dit ontwerp: 9,6%. Figuur van Koen Hendriks, 
Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 8341-8344.
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rendement te komen. De cel die is gemaakt voor 
absorptie van de hoogenergetische zichtbaar licht 
straling (300 - 600 nm) levert een hogere spanning 
op, terwijl de tweede cel de infrarood golven met 
lagere energie (700-900 nm) absorbeert. Het klei-
nere energieverschil tussen HOMO en LUMO in deze 
cel levert een lagere uitgangsspanning op. Door 
de twee cellen in serie te schakelen komt de som 
van de spanningen beschikbaar. Er wordt minder 
zonlicht gereflecteerd en/ of omgezet in warmte. 
De laagjes zijn 30 tot 100 nm dik. De moeilijkheid 
bij de productie is dat de lagen de neiging hebben 
met elkaar te mengen, hetgeen de werking teniet 
doet. Door gebruik te maken van 'orthogonale' 
oplosmiddelen kon dit probleem opgelost worden.

Het is mogelijk om cellen met meer dan 2 actieve 
lagen te maken, zodat nog meer licht geabsorbeerd 
wordt. Er zijn in Eindhoven tot 6 lagen gestapeld. 

Voorlopig werd het beste rendement, van bijna 
10%, bereikt bij 3 lagen op elkaar. 

Hybride zonnecellen 
Door de organische zonnecel te combineren met 
een of twee (anorganische) silicium zonnecellen 
ontstaat een zogeheten hybride zonnecel. Daarmee 
behaalde de groep, samen met Delftse onderzoe-
kers, die goed zijn in het maken van cellen met 
amorf silicium, een record efficiëntie van 13,2%. 
Verwacht wordt dat in de toekomst maximale ren-
dementen van 15 – 17% haalbaar zijn. 

Al deze zonnecellen zijn gebaseerd op niet schaarse 
elementen en eenvoudige, goedkope produc-
tiemethoden. Dit is een belangrijk voordeel ten 
opzichte van de gangbare siliciumcellen. De hoge 
zuiverheidsgraad die nodig is voor goede silicium 
zonnecellen, leidt tot een relatief duur product, dat 
lastiger te maken is.

Nieuwe producten
De cellen die op TUe gemaakt kunnen worden, 
hebben kleine afmetingen, maar inmiddels verschij-
nen er producten met grotere afmetingen op de 
markt. O.a. Holst Centre in Eindhoven en Heliatek 
in Dresden houden zich hiermee bezig, figuur 10 
geeft een indruk. Heliatek biedt een soort film 
op rol aan dat ook op gevels en zelfs op auto’s 
kan worden aangebracht en zo zonnestraling kan 
omzetten in energie. Het is maar 1 mm dik. In kleur 
of transparant. Architecten kunnen er waarschijnlijk 
veel kanten mee op.

Figuur 9: (boven) de lagenstructuur van een tan-
demcel; (onder) samenstelling van de groene ac-
tieve laag.

Figuur 10: van proefplaatjes naar industriële pro-
ductie van organische zonnecellen.
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De Perovskiet zonnecel
Perovskiet is een mineraal dat in 1839 is ontdekt 
in het Oeralgebergte en is vernoemd naar de 
Russische mineraloog L.A.  Perovski (1792-1856). 
Perovskiet heeft een octaëder kristalopbouw, en 
wordt gekenmerkt door een ABX3 molecuulop-
bouw, zie figuur 11. Later bleek dat een groot aantal 
verbindingen de typische perovskiet kristalstruc-
tuur hebben, zodat er een klasse van ‘perovskieten’ 
ontstond. Het is mogelijk om kristallen en dunne 
films te laten groeien uit een oplossing en het 
materiaal is heel goedkoop. De eerste zonnecel-
len werden in 2009 gerealiseerd met CH3NH3

+ en 
PbI3

- (organische Methyl-ammonium ionen en 
anorganische Lood-tri-Iodide tegen-ionen) Het 
rendement van ongeveer 15% is vergelijkbaar met 
gangbare silicium zonnecellen. De efficiëntie van 
de conversie van licht naar stroom is zeer snel 
verbeterd. Dit is veel sneller gegaan dan bij de 
organische zonnecellen.

De perovskiet kristallen in een zonnecel moe-
ten een homogene structuur hebben en ook de 
afmetingen zijn van belang. Deze kunnen worden 
beïnvloed door o.a. warme lucht en/of stikstof te 
gebruiken bij het productieproces, dat overigens 
redelijk simpel is en goedkoop. Men bereikt nu al, 
9 jaar na de eerste experimenten, 21% rendement, 
dus fantastisch en zeer hoog in vergelijking met 
andere organische cellen en ook in vergelijking met 

silicium cellen. Het is nog niet duidelijk waar de 
grenzen qua rendement liggen, maar de perovskiet 
cel is een potentiële revolutie!

Opslag en transport
Figuur 12 laat zien dat de plekken op aarde waar 
in potentie veel zonne-energie beschikbaar is, niet 
samenvallen met de plaatsen waar veel energie 
benodigd is. Er is dus veel opslag en transport 
nodig. Dat de opgewekte energie moet worden 
opgeslagen en verdeeld, is ons komende probleem. 
In Duitsland, dat al veel zonne-energie heeft, 
maakte men zich enkele jaren geleden zorgen 
bij een aankomende zonsverduistering. Zou de 
energie dan wegvallen? Op een zonnige dag kan 

Figuur 12: waar zonne-energie opgewekt kan wor-
den en waar het nodig is.

Figuur 11: de ontdekker van perovskiet en de kristalstructuur ervan.
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men in Duitsland het middagpiekverbruik volledig 
met zonne-energie afdekken! Men heeft dan geen 
gasgestookte centrales nodig om de middagpiek 
op te vangen. Nederland is nog lang niet zo ver. 
Nederland loopt bij de toepassing van zonne-ener-
gie flink achter bij Duitsland en zelfs Griekenland. 

Het probleem blijft dat zonne-energie moet worden 
opgeslagen, bijvoorbeeld als chemische energie in 
moleculen, die daartoe zeer goed in staat zijn. 
Wij gaan daarvoor terug naar de fotosynthese. 
Bijvoorbeeld kan met zonne-energie water direct 
(zonder eerst elektriciteit te vormen) gesplitst 
worden in waterstof en zuurstof, maar er zijn ook 
andere mogelijkheden, zoals productie van metha-
nol. In figuur 13 zijn de diverse productiegangen 
schematisch weergegeven. Het is geen heel nieuw 
idee, er werd 100  jaar geleden al aan gewerkt. 
Momenteel wordt een rendement van 5 % gehaald. 
Dus 5% energie uit zonlicht wordt omgezet in 
waterstof. Dit lijkt laag, maar het is 5 – 10 keer beter 
dan het rendement van de fotosynthese. Er wordt in 
het onderzoek gewerkt aan een kunst-plantenblad, 
dat deze efficiënte omzetting kan realiseren.

De politiek heeft nu ook het belang ingezien 
van opslag van energie door de productie van 
brandstoffen met zonne-energie. Dat kan tot een 
versnelling leiden van het bereiken van resultaten. 

Tenslotte bedankt prof. Janssen zijn medewerkers 
die het echte werk doen.

Discussie, vragen

1. Kan men de poriën in het perovskietkristal ook 
vergroten?

Ja, dat kan. Men spreekt van MOF netwerken (Metal 
Organic Framework) in het kristal dat 2 of 3 dimen-
sies kan hebben. De halfgeleider structuur ontstaat 
pas als men de jodiumatomen met elkaar in verbin-
ding kan brengen. Als men de jodiumatomen, die in 
de centra van het kristal zitten, verder uit elkaar kan 
brengen, vergroot men de porieafstand en dus de 
bandafstand. Zo ontstaat een spelmogelijkheid om 
te proberen de effectiviteit te vergroten. Ook nog 
andere variaties worden beproefd.

2. Hoe zit het met de beschikbaarheid van de 
gewenste elementen?

Silicium is er voldoende op aarde aanwezig. 
Organische moleculen ook. Wij proberen wel 
schaarse elementen in zonnecellen te vervangen 
door bijna even goed werkende maar veel voorko-
mende elementen.

3. U heeft toch fossiele energiecentrales nodig om 
uw proces aan de gang te houden? Of kan men 
ook zonnecellen bouwen met als energie zonne-
energie? En kan dat ook als de zon niet schijnt?

De energie die men gebruikt moet weer worden 
terugverdiend. Het duurt wel een jaar of meer om 
de gebruikte hoeveelheid terug te verdienen. Dat 
is onderzocht in de ruimte. Het blijkt dat de lage 
temperatuur de zonnecel nadelig beïnvloedt. Op 
silicium gebaseerde zonnecellen doen het beter 
dan organische. Gevoeligheid voor kosmische stra-
ling kan ook nog een probleem vormen. Aan de 
stabiliteit van organische zonnecellen moet ook 
nog flink worden gewerkt. Een laag gewicht is in de 
ruimte heel belangrijk.

Appendix
deze appendix bevat basisinformatie over de wer-
king van zonnecellen en halfgeleiders. Informatie 
die niet in de lezing zat, maar toegevoegd is door 
Hendrik van Roosmalen.Figuur 13: procesgang voor zonne-energie met 

mogelijkheid van chemische opslag.
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Halfgeleiders
Kennis over halfgeleiders is onmisbaar als men 
de werking van een zonnecel wil verklaren. Een 
halfgeleider is een materiaal dat zich qua geleiding 
tussen de isolatoren en de geleiders bevindt. De 
geleiding van een halfgeleider is afhankelijk van 
een aantal omgevingsvariabelen als temperatuur 
en invallend licht. Het kan gereguleerd worden door 
de kristalstructuur te voorzien van onzuiverheden. 
Dit proces wordt doteren genoemd. Ook organische 
halfgeleiders hebben halfgeleider eigenschappen. 

Doteren
Er zijn twee soorten onzuiverheden die in het kristal 
aangebracht kunnen worden bij het doteren:

P-type: om een P-type onzuiverheid aan te brengen, 
wordt het siliciumkristal verrijkt met borium (boor) 
of gallium. Deze twee materialen hebben allebei 
maar 3 elektronen in hun buitenste schil, in tegen-
stelling tot de 4 van silicium. Wanneer dit materiaal 
in het siliciumkristal wordt opgenomen, ontstaan 
plaatsen met een tekort van één elektron. Dit tekort 
veroorzaakt een lokale positieve lading, waar de 
naam P-type vandaan komt. Deze positieve lading 
heeft tot gevolg dat het gat gemakkelijk elektronen 
van naburige atomen accepteert. Zodra dit gebeurt, 
verdwijnt het gat. Echter, omdat bij de ‘buurman’ 
weer een tekort ontstaat, is het netto resultaat dat 
het gat een plaatsje opschuift. Dit ‘wandelen’ van 
gaten zorgt ervoor dat het kristal elektrische stroom 
kan geleiden.

N-type: in N-type dotering worden kleine hoeveel-
heden fosfor of arseen in het kristal aangebracht. 
Zowel fosfor als arseen hebben vijf elektronen in 
hun buitenste schil, wat ervoor zorgt dat er op 
bepaalde plaatsen een elektron over is. Dit elektron 
kan zich vrij door het materiaal bewegen, waardoor 
het materiaal als geheel geleidend wordt. De naam 
N-type dotering is afgeleid van het feit dat elektro-
nen een negatieve lading hebben.

De grenslaag – diodes
N-type en P-type halfgeleiders zijn op zichzelf niet 

bijzonder; het zijn maar matige geleiders. Echter, 
zodra je de materialen tegen elkaar aanzet, worden 
ze interessant. Men moet veel grensvlakken heb-
ben en dus veel overdrachtsmogelijkheden van de 
ladingen. De laag is heel dun, maar 200 nm dik. Een 
bekend schakelelement waarin dit gedaan wordt, is 
een diode. Op het moment dat men de batterij aan-
sluit zoals in onderstaande afbeelding, worden de 
positief geladen gaten van het P-materiaal door de 
positieve pool van de batterij afgestoten. Hetzelfde 
geldt voor de elektronen, die door de negatieve 
pool van de batterij worden afgestoten. Op het 
grensvlak tussen het P- en N-type materiaal komen 
de gaten en elektronen elkaar tegen. De elektronen 
vullen hier de gaten op, waardoor elders in het 
materiaal weer nieuwe gaten en elektronen vrijko-
men. Het gevolg is dat er een stroom loopt.

Sluit je de batterij echter omgekeerd aan dan op 
bovenstaande afbeelding, dan worden de gaten 
door de negatieve pool aangetrokken en de elektro-
nen door de positieve pool. De gaten en elektronen 
worden feitelijk uit elkaar getrokken en zullen elkaar 

dus niet ontmoeten in de grenslaag. Het gevolg is 
dat er dus geen stroom kan lopen. Een diode geleidt 
dus maar in één richting! Het is dit principe dat bij 
zonnepanelen gebruikt wordt om zonlicht om te 
zetten in stroom. 

- - -
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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 
organiseert de vereniging in de periode septem-
ber tot april minstens 15 lezingen, waaronder 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 toe-
gankelijk is. De laatste lezing in april gaat over één 
van de Nobelprijzen, die in het voorafgaand najaar 
zijn uitgereikt. Elk najaar organiseert het bestuur 
een dagexcursie naar een instituut of bedrijf waar 
baanbrekend werk wordt verricht op het gebied van 
de exacte wetenschappen of toepassing daarvan.

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 1650 artikelen is 
online beschikbaar. Hierin kan snel een bepaalde 
spreker of titel gevonden worden. Alle artikelen uit 
de nieuwe reeks jaarboeken, die in 1922 is gestart, 
zijn digitaal beschikbaar. Sinds najaar 2014 worden 
video-opnamen van de lezingen gemaakt, die op de 
website zijn te vinden. Grote delen van de website 
zijn publiek toegankelijk, maar sommige informatie 
is beperkt tot de leden.

2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'

Leerlingen van middelbare scholen worden gesti-
muleerd om de lezingen bij te wonen. De jaarlijkse 
Jong Diligentia lezing is in het bijzonder voor hen 
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 acht scholen die lid zijn, stelt de Maatschappij 
een Diligentiaprijs voor scholieren beschikbaar, 
bestemd voor de leerling die in het examenjaar een 
uitmuntende prestatie heeft geleverd in één van de 
exacte vakken. De prijs bestaat uit een boek met 
certificaat en geeft het recht om vijf jaar de lezingen 
bij te wonen. De school selecteert de prijswinnaar.

Figuur 1: een banier siert de gevel van het Diligen-
tia theater op lezingenavonden van de Maatschap-
pij, die het gebouw van 1804 tot 2001 in bezit had. 
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Historie
Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte’ werd in 1793 in Den Haag 
opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden 
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 in Den 
Haag. Een selectie van deze instrumenten wordt 
tentoongesteld in twee vitrines in de bovenfoyer 
van het theater Diligentia. Deze collectie wisselt 
van tijd tot tijd.

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-Gra-
venhage 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: Dit Rad van Barlow is onderdeel van de in-
strumentencollectie van Diligentia, die in bruikleen 
is bij het Museon in Den Haag.
Dit apparaat is uitgevonden door Peter Barlow in 
1822. Het getande metalen rad hangt in een ge-
leidende oplossing (destijds werd kwik gebruikt). 
Het geheel vormt via de as van het rad een elek-
trisch circuit. Door het rad loodrecht binnen een 
magneetveld (magneet niet getoond) te plaatsen 
en spanning aan te brengen, gaat het rad draai-
en. Hiermee wordt het principe van de elektro-
motor gedemonstreerd.                  foto:  Museon
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2.2  Jaarverslag over het seizoen 2017-2018

De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ heeft een succesvol verenigingsjaar 
achter de rug. De hoofdactiviteit tijdens het boek-
jaar van 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 betrof een 
reeks wetenschappelijke lezingen, die zeer goed 
bezocht werden en tot levendige discussies leidden. 
Leidraad hierbij is de hoge kwaliteit van de spreker 
en het gepresenteerde onderzoek. Hiermee zet het 
bestuur in op het breed onder de aandacht brengen 
van lopend toponderzoek in Nederland. Dit wordt 
ondersteund door de zeer actuele 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 geti-
teld ‘Medicijnresten en zoetwaterecologie’ door 
prof. Ellen van Donk. Zij presenteerde alarmerende 
gegevens over de invloed van medicijnresten op 
biologische ecosystemen in het oppervlaktewater 
en benadrukte de noodzaak (en knelpunten) van 
een effectievere waterzuivering (zie pagina 9 
van dit jaarboek). Dit laatste kwam twee weken 
later uitgebreider aan de orde tijdens de lezing van 
prof. Rob Lammertink die de huidige stand van 
zaken behandelde van de grensvlakchemie op mem-
branen bij zuiveringsprocessen (zie pagina 17).

De 'Jong Diligentia lezing' voor middelbare scho-
lieren werd gegeven door prof. Frans Snik, die 
sprak over ‘Exoplaneten in zicht’. Nu er enkele 
duizenden exoplaneten bij andere sterren zijn aan-
getoond, wordt het binnenkort zelfs mogelijk om 
‘aardachtige’ planeten met behulp van de European 
Extremely Large Telescope daadwerkelijk in het 
vizier te krijgen. De technische uitdagingen pas-
seerden de revue en spin-off toepassingen hiervan 
bij het meten van bijvoorbeeld luchtvervuiling op 
aarde werden behandeld. Al met al een heldere illus-
tratie van kruisbestuiving binnen het hedendaags 
wetenschappelijk onderzoek (zie pagina  33). 

Voor de jaarlijkse ‘Nobelprijs verklaard’ lezing koos 
het bestuur voor de Nobelprijs voor de chemie 2017 
op het gebied van de cryo-electronenmicroscopie. 
De lezing werd gehouden door prof. Marin van Heel, 
die dicht bij de ontwikkeling van de cryo-EM betrok-
ken is geweest. Hij behandelde de historie, techniek 
en toepassingen omlijst met persoonlijke anekdotes 
(zie pagina  125).
 
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 
verslagen en/of achtergrondinformatie in dit jaar-
boek. Het bestuur is verheugd dat ook dit jaar alle 
sprekers de moeite hebben genomen om naast het 
verzorgen van een lezing een schriftelijke bijdrage 
te leveren. Daarnaast zijn we ingenomen met de 
video opnames van de lezingen op onze website, 
waarover verderop in dit verslag meer is te lezen.

Excursie
De jaarlijkse excursie ging op 23 november 
2017 naar de Koninklijke Marine en Nederlandse 
Defensie Academie in Den Helder. Dit gaf een 
uitstekend beeld van toegepast onderzoek bij de 
perfectionering en onderhoud van hoogwaardige 
technologie bij de Marine. Na enkele voordrach-
ten over o.a. de moleculaire processen en meest 
effectieve preventie van corrosie werd een bezoek 
gebracht aan een geavanceerde scheepssimulator. 
Daar werd op zeer realistische wijze een vaartocht 
vanuit de brug nagebootst.  Vervolgens werden de 
Diligentialeden van harte welkom geheten op een 
LCF (Luchtverdedigings- en CommandoFregat). De 
bemanning toonde op diverse plekken van het schip 
de complexiteit van de bestaande techniek, met als 
hoogstandje de zeer ver ‘kijkende’ radar tegen 
ballistische raketten. In de SEWACO onderhoudshal 
konden de leden ten slotte kennismaken met het 
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werk van gespecialiseerde technische medewer-
kers, die deze systemen operationeel houden.

Ledenbestand
Het ledenaantal bleef het afgelopen jaar stabiel. 
Door een meer accurate berekenmethode van het 
aantal leden per boekjaar is de bijgaande figuur 1 
enigszins aangepast t.o.v. voorgaande jaren. Tijdens 
het boekjaar werden 30 nieuwe leden genoteerd. 
ook waren er 30 opzeggingen. Aan het einde van 
het boekjaar waren er 482 leden en 8 collectieve 
schoollidmaatschappen van middelbare scholen in 
Den Haag. Meer informatie over lidmaatschappen 
en contributie is te vinden op pagina  154 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 158 van het jaarboek.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) werd op 4 
december 2017 gehouden. De financiële situatie van 
de vereniging is gezond, het gevoerde financiële 
beleid werd door de kascommissie geaccordeerd en 
door de ALV met algemene stemmen goedgekeurd. 
De contributie behoefde geen aanpassing. De 
samenstelling van het bestuur veranderde doordat 

Koen Kuijken zich niet meer herkiesbaar stelde. 
Het bestuur dankte hem voor zijn bijdrage over 
de afgelopen tien jaar. Anton Kalff, Peter Sterk 
en Joost Vogtländer, die wel herkiesbaar waren, 
werden in het bestuur herkozen. Er werd door de 
leden met tevredenheid gereageerd op de recente 
introductie van een ledenpas die gebruikt wordt bij 
de toegangscontrole aan de zaal.

Bestuur
Het bestuur heeft in Januari 2018 met verdriet ken-
nisgenomen van het overlijden van oud voorzitter 
en erelid van de Maatschappij, prof. dr. Ralph van 
Furth. Een ‘in memoriam’ van prof. van Furth vindt u 
op pagina  6 van dit jaarboek.

Het bestuur bestond dit verenigingsjaar uit 7 
tot 8 personen: Peter Sterk (voorzitter), Marie-
José Blankwater, Anton Kalff, Joost Vogtländer, 

Figuur 2: schermweergave van het twitter account 
op de Diligentia website. 

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone le-
den en schoollidmaatschappen, 1988-2018. 
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Peter  Hoogeboom, Jan Andringa, Margriet van der 
Heijden en Koen Kuijken (tot de ALV). Het bestuur 
zal bij de volgende ALV in 2018 een voorstel doen 
voor de kandidatuur van nieuwe bestuursleden. 

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. Tevens had het bestuur aandacht 
voor de viering van het lustrum in de tweede helft 
van 2018 en voor de technische voorzieningen en 
tentoonstelling van de instrumenten in het theater 
(zie ‘overig’ hieronder).

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 op de website online gezet. Hierdoor 
kunnen onze leden en andere belangstellenden de 
lezingen ook thuis (nogmaals) bekijken. Het aantal 
integraal beschikbare opnames is nu 57 (dit is inclusief 
de lezingen van seizoen 2017-2018), waarvan 37 
openbaar toegankelijk. De overige 20 zijn alleen door 
leden te bekijken.

De collectie van online beschikbare lezingen 
bestrijkt nu bijna 100 jaar en betreft alle lezingen 
sinds 1922: in totaal 1146 stuks van de 1666 artikelen 
die de vereniging schriftelijk beschikbaar heeft. 

Na verschijning van dit jaarboek worden daar de  
lezingen van seizoen 2017-2018 aan toegevoegd.

Uitgave ‘Nobel Werk’
Het bestuur van de Maatschappij heeft in 2016 
een wetenschappelijke uitgave gepubliceerd, 
getiteld ‘Nobel Werk’ onder redactie van Peter 
Hoogeboom en Hette Weijma. Deze rijk geïllus-
treerde 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 
nog steeds aanschaffen op lezingenavonden of via 
de website. Het boek wordt tevens door het bestuur 
gebruikt als uniek sprekersgeschenk. 

Overig
Ten slotte vond er op 13 juni jaarlijks contact 
plaats tussen de voorzitter van het bestuur van 
de Maatschappij en de directeur van Theaters 
Diligentia en Pepijn, waarbij de gastvrijheid, perso-
nele en technische voorzieningen aan bod kwamen 
en wederzijdse activiteiten werden afgestemd. 
Hierbij bestond er extra aandacht voor de kwaliteit 
van de projectie in de zaal en de tentoonstelling van 
de instrumenten van de Maatschappij in het theater. 
Hiervoor zullen nadere, gezamenlijke activiteiten 
worden ondernomen.

Het bestuur
september 2018

- - -
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2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2018 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
 

Thijn Hoekstra van het Maerlant Lyceum ontvangt 
de prijs uit handen van zijn scheikundedocente 
Christel Hayen.

Er zijn acht scholen lid van de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia', 
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.

Bodhi Vermeulen van het Haags Montessori 
Lyceum krijgt de prijs uit handen van de rector 
Henriëtte Boevé en docent klassieke talen Adinda 
de Vries.

Beynur Redzhebov ontvangt de prijs op het Edith 
Stein College. V.l.n.r.: Erik Zwart (natuurkunde), 
Jan  Moen (wiskunde B), Beynur, Marjon van den 
Broek (biologie).
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Bas de Roos van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum 
ontvangt de prijs uit handen van wiskundedocent en 
Diligentiabestuurslid Anton Kalff.

Yorben van der Eijk van het Segbroek College 
ontvangt de prijs uit handen van van natuurkunde-
docent R.E. van den Berg.

Paul Eckstein krijgt de prijs uit handen van zijn mentor 
drs. M.K. Kuyper (Marcel) van het Christelijk Gymnasium 
Sorghvliet voor zijn examenresultaten èn zijn uitstekende 
scriptie natuurkunde en ook de andere bètavakken.

Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2018

Op het Gymnasium Haganum ging de prijs naar 
Jules van der Toorn. Ernaast staat zijn profielwerk-
stukbegeleider en wiskundeleraar Merijn Smit.
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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

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

Diligentia prijswinnaars 2005 -2018



161

2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 96

Jaar School Naam
2018 VCL Bas de Roos

Sorghvliet Paul Eckstein
Maerlant Thijn Hoekstra
Segbroek Yorben van der Eijk
Haganum Jules van der Toorn
St-Maartens -
HML Bodhi Vermeulen
Edith Stein Beynur Redzhebov
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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 (2008-2017), 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 (2008-2017)

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
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
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

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
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
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

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



166

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 96

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 1988-1989 t/m 2017-2018

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

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
Boom, prof. dr. R. 2008-2009 IJzer: meester der metalen? T
Bouwmeester, prof. dr. D. 2008-2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie 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
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, prof. dr. H.F. (Floris) 2017-2018 Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie. 

Maar wat voor religie dan?
X

Cohen Stuart, prof. dr. M.A 2009-2010 Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen C
Craats, prof. dr. J. van de 1991-1992 De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergron-

den 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
Decowski, prof. dr. M.P. 
(Patrick) 

2017-2018 Donkere materie: het heelal gevuld met onzichtbare deeltjes S

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
Donk, prof. dr. E. (Ellen) van 2017-2018 Medicijnresten en zoetwaterecologie B
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
Etienne, prof. dr. R.S. (Rampal) 2017-2018 Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het 

verleden?
B

Evers, prof. dr. L.G. 2015-2016 Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid: over 
noord Groningen en de Krakatau

G
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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
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
Frenken, prof. dr. J.W.M. 
(Joost)

2017-2018 Van grensvlak fysica naar nanolithografie N

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

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 pro-

bleem
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
Heel, prof. dr. M.G. (Marin) van 2017-2018 De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromole-

culen werken
C

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
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
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Hilgevoord, prof. dr. J. 1988-1989 Het vreemde van de quantummechanica N
Hindriks, dr. K.V. (Koen) 2017-2018 Sociale robots T
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 kustge-

drag
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
Hofstraat, prof. dr. J.W 2005-2006 Moleculaire geneeskunde M
Hol, prof. dr. W.G.J. 1990-1991 Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van genees-

middelen
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, 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 

stikstofcyclus
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

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
Kate, dr. ir. I.L. (Inge Loes) ten 2017-2018 Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in 

het ontstaan van leven
S

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
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Klijn, dr. F. 2007-2008 Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een 

veranderende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke 
maatregelen

G

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

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
Knook, prof. dr. D.L. 1989-1990 Wat leert ons veroudering? M
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 zeespiegel-

stijging
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-

melkwegstelsel
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 enterovirus-
sen

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
Lammertink, prof. dr. ir. R.G.H. 
(Rob) 

2017-2018 Water aan het grensvlak N

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 bioproces-

ses
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
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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

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
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
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-

perspectief
T/N

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

N
Netea, prof. dr. M.G. (Mihai) 2017-2018 Vaccins: trainen van de afweer M
Nicolai, dr. ir. R. (Roel) 2016-2017 Geodetische en historische analyse van middeleeuwse porto-

laankaarten
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
Nollen, prof. dr. ir. E.A.A. 
(Ellen)

2017-2018 De biologische link tussen veroudering en dementie M

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
Prins, prof. dr. H.H.T. (Herbert) 2017-2018 Beschermen van wildlife via ‘crowds’ B
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
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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
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
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 instrumen-

tele ontwikkelingen
N

Snellen, prof. dr. I.A.G. 2012-2013 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Snik, dr. ir. F. (Frans) 2017-2018 Exoplaneten in zicht 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 

maagdelijke geboorten
B
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
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 

verandering
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

V
Vaart, prof. dr. A.W. (Aad) 
van der

2017-2018 Hoogdimensionale statistiek W

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 

elektriciteit
T

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

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 

biologische 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 
rendement

M

Vermeersen, dr. L.L.A. 2012-2013 Dolende polen G
Verpoorte, prof. dr. R. 2011-2012 Geneesmiddelen en planten B
Versluis, prof. dr. A.M. (Michel) 2017-2018 Druppels en bellen op golven van geluid N
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
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
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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 geodynami-

sche 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 2017-2018

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, Enschede 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

2017-2018 23-11-2017 Koninklijke Marine, Den Helder 48

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

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

Excursie overzicht Diligentia
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