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Voorwoord
‘Wie schrijft, die blijft’, is een oud gezegde dat
zeker ook van toepassing is op de 13 sprekers van
het afgelopen seizoen, die een artikel voor dit
jaarboek hebben aangeleverd. In deze tijd, waarin
wetenschappers vooral moeten publiceren in vooraanstaande tijdschriften die zoveel mogelijk punten
opleveren, is het niet altijd mogelijk om ook nog een
populair wetenschappelijk artikel voor ons jaarboek
aan te leveren. Niettemin kunnen we u met trots
weer een mooi jaarboek voorleggen, no. 97 al in de
‘Nieuwe reeks’. Met daarin natuurlijk niet alleen de
artikelen van de lezingen van het afgelopen seizoen,
maar ook informatie over 'Diligentia', het jaarverslag
en de winnaars van de jaarlijkse Diligentiaprijs voor
scholieren. Daarnaast nog de vertrouwde lijstjes
met bestuurssamenstelling door de jaren heen, een
register van voordrachten in de laatste 30 jaar en
een overzicht van de bedrijfsbezoeken die we met
Diligentia hebben georganiseerd.

In het bestuur wordt al nagedacht over de toekomst
van het jaarboek. Nu we video-opnamen hebben
van de lezingen en steeds meer informatie digitaal
beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld op onze website,
is het de vraag of er nog wel een rol van voldoende
importantie is weggelegd voor het jaarboek. Het
kost geld en tijd van vele mensen om dit ieder jaar
weer te realiseren. Zou alleen de informatie zoals
die nu op de website aanwezig is en die eventueel op een informatiedrager, zoals een USB-stick,
verspreid zou kunnen worden, deze taak kunnen
overnemen? Uiteindelijk doet het niets af aan het
credo ‘wie schrijft, die blijft’, want de essentie ervan,
het vastleggen van informatie voor de toekomst, is
nog steeds van toepassing.
Dat geldt ook voor een ander niveau van gegevensvastlegging. Vanaf de oprichting van de vereniging
in 1793 zijn er belangrijke stukken opgenomen in
het Haags gemeentearchief. Zo’n 6 meter archief is
daar inmiddels verzameld. Het is één van de taken
van de Diligentia besturen om dit archief steeds aan
te vullen. Ook het huidige bestuur is daarmee bezig.
Tot omstreeks de eeuwwisseling werden papieren
documenten opgeborgen in het gemeentearchief,
maar nu zien we een kentering. Er komt een digitaal
gemeentearchief. Ook Diligentia gaat deze kant op;
we zijn bezig om vanaf het begin van deze eeuw
waardevolle verenigingsinformatie zoveel mogelijk
in digitale vorm vast te leggen en dat zal dan toegevoegd worden aan het digitaal gemeentearchief
van Den Haag.
‘Wie schrijft, die blijft’ gaat dus ook hier op, al is het
potlood vervangen door een toetsenbord en het
papier door een elektronische gegevensdrager.

v.l.n.r., boven: Jan Andringa, Peter Sterk, Anton
Kalff, Joost Vogtländer (afgetreden in december
2018), onder: Jan van Ruitenbeek, Lex Zandee
(opvolger van Joost), Marie-José Blankwater, Peter
Hoogeboom, Margriet van der Heijden.
foto mei 2018
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Tenslotte wensen wij u veel leesplezier met het
voorliggende jaarboek.
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1.1 Eén atmosfeer
Prof. dr. ir. G.J.M. (Guus) Velders
Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek
Utrecht, Universiteit Utrecht
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
w w w.rivm.nl/RIVM/Kennis _en _ kunde/
E x p e r t s _ e n _ e x p e r t i s e / P r o f i e l p a g i n a _ s / V/
Prof_dr_ir_G_Guus_Velders
–– Lezing gehouden voor de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 24 september 2018, onder de titel
"Klimaatverandering en de rol van de wetenschap
bij internationale onderhandelingen".
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
–– Deze eerste lezing van het seizoen, onze KENNISMAKINGSLEZING, was vrij toegankelijk en
genoot een grote belangstelling.

Samenvatting van de lezing:

I

n de atmosfeer spelen zich allerlei processen af
die van belang zijn voor de aantasting van de
ozonlaag, voor klimaatverandering en luchtkwaliteit. Het hiervoor relevante deel is de onderste
30 à 40 km van de atmosfeer (zie figuur 1), bestaande
uit de troposfeer en de stratosfeer. De ozonlaag
bevindt zich tussen ongeveer 20 en 40 km hoogte in
de stratosfeer. Voor klimaatverandering is vooral de
onderste 15 km van belang, de troposfeer, en voor
luchtkwaliteit de onderste kilometer, de grenslaag.
Deze drie thema’s zijn nauw met elkaar verbonden
wat betreft chemische en fysische processen, bronnen, stoffen en ook beleidsprocessen.

Klimaatverandering
Klimaatverandering gaat over een veelheid van
effecten die worden veroorzaakt door het versterkt
broeikaseffect (figuur 2). Kortgolvige straling van de
zon bereikt de aarde. Een deel van de kortgolvige
straling wordt door vooral wolken en stofdeeltjes
(aerosolen genaamd) teruggekaatst. Een ander deel

De aantasting van de ozonlaag, slechte luchtkwaliteit en klimaatverandering zijn milieuproblemen
met wereldwijde implicaties. Deze problemen
spelen zich af in één en dezelfde atmosfeer en
vertonen soms een complexe wisselwerking. Via
internationale afspraken is de aantasting van de
ozonlaag reeds aangepakt en deels onder controle,
maar de genomen maatregelen hadden een onverwacht effect op de klimaatverandering. De spreker
was nauw betrokken bij het signaleren hiervan en
bij het nemen van nieuwe maatregelen in het Kigali
Amendement onder het Montreal Protocol uit 2016,
waarmee het protocol ook invloed op het broeikaseffect kreeg. Zo weerspiegelde verbondenheid van
de processen in de atmosfeer zich in de beleidsprocessen. Maar klimaatverandering is een dermate
groot milieuprobleem, dat er meer nodig is om de
doelen van het Parijsakkoord te halen.

Figuur 1: Opbouw van de atmosfeer (figuur bewerkt van NASA ATTRIX, DFRC Graphics).
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bereikt het aardoppervlak en wordt omgezet in
warmte en langgolvige straling. De langgolvige
straling gaat deels terug naar de ruimte, maar een
deel wordt tegengehouden en teruggekaatst door
wolken, waterdamp, aerosolen en broeikasgassen.
Door de toename van broeikasgassen en aerosolen
in de troposfeer sinds de industriële revolutie, vanaf
ongeveer 1750, wordt er meer straling tegengehouden en warmt daarmee de aarde langzaam op.
Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide
(CO2), maar ook methaan (CH4), lachgas (N2O) en
fluorgassen (o.a. fluorkoolwaterstoffen, HFK’s) zijn
krachtige broeikasgassen. CO2 komt vrij bij allerlei
verbrandingsprocessen, zoals in elektriciteitscentrales, de industrie, auto’s, huishoudens, et cetera (figuur
3). Voor andere broeikasgassen, zoals methaan en
lachgas, levert de landbouw de grootste bijdrage
aan de emissies. Deze broeikasgassen zijn niet alleen
van belang voor klimaatverandering, maar ook direct
en/of indirect bij de aantasting van de ozonlaag.
Methaan is daarnaast ook belangrijk voor de productie van ozon in de grenslaag en daarmee voor
luchtkwaliteit. HFK’s worden voornamelijk gebruikt
als koelmiddel in koelkasten en airconditioners.

Naast deze broeikasgassen leveren aerosolen in de
troposfeer ook een bijdrage aan klimaatverandering.
Voor hun effect op de stralingsbalans in de atmosfeer is vooral de kleur van belang. Sulfaataerosolen
zijn relatief wit en zorgen voor reflectie van zonnestraling en hebben daarmee een koelend effect
voor de aarde. Andere aerosolen en vooral roet
zijn donker en absorberen direct straling en warmen daarmee de troposfeer op. Aerosolen tonen
de complexiteit van processen in de atmosfeer.
Aerosolen in de stratosfeer kunnen bijdragen

Figuur 3: Totale broeikasgasemissies in 2015 in Nederland (Data www.emissieregistratie.nl, 2017).

Figuur 2: Het versterkt broeikaseffect als gevolg van de absorptie en reflectie van kortgolvige straling van
de zon en langgolvige straling afkomstig van de aarde.
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aan aantasting van de ozonlaag. Dat zijn vooral
de hoge concentraties aerosolen als gevolg van
vulkaanuitbarstingen in combinatie met hoge concentraties chloor. Aerosolen in de grenslaag vormen
een onderdeel van fijn stof en zijn belangrijk voor
de luchtkwaliteit.
Metingen van de CO2-concentratie laten zien dat
de huidige concentratie aanzienlijk hoger is dan die
in de laatste 800.000 jaar (figuur 4). Metingen laten
ook zien dat 17 van de 18 warmste jaren allemaal
in de 21ste eeuw liggen en dat de gemiddelde
temperatuur de afgelopen drie jaar 1,1 °C hoger is

dan in de pre-industriële periode (figuur 5; https://
www.wmo.int). De opwarming van de aarde is niet
overal gelijk. Vooral op hoge breedtegraden op het
Noordelijk halfrond is de opwarming het grootst.
De gevolgen hiervan zijn al goed zichtbaar. Zo
smelt iedere zomer meer ijs op de Noordpool dan
er ’s winters bij komt. De permafrost in Canada en
Siberië smelt ook. Dit heeft niet alleen gevolgen
voor de mensen die daar wonen, maar hierdoor
ontstaan er ook extra emissies van de broeikasgassen CO2 en methaan uit ontdooiende toendra’s
en veengebieden. Dit versterkt het broeikaseffect
nogmaals.

Figuur 4: Gemeten CO2-concentratie in de atmosfeer [2, 3], zie https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends.

Figuur 5: Trend in de jaargemiddelde mondiale temperatuur over land en oceanen. Weergegeven is het verschil (in °C) ten opzichte van het gemiddelde van de 20ste eeuw (NOAA/NCDC, http://www.ncdc.noaa.gov/cag).
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Berekeningen met klimaatmodellen tonen aan dat
de mondiale temperatuurstijging de afgelopen
eeuw het gevolg is van de extra emissies van
broeikasgassen afkomstig van menselijke activiteiten (figuur 6). Zonder menselijke invloeden zou
de temperatuur niet significant zijn gestegen en
kan de waargenomen stijging in temperatuur niet
worden verklaard. Klimaatmodellen laten ook zien
dat zonder wereldwijde maatregelen ter beperking
van klimaatverandering de temperatuur aan het
einde van de 21ste eeuw waarschijnlijk tussen 2,6 en
4,8 °C hoger is dan rond het jaar 2000 (figuur 7) [1].
Alleen met forse maatregelen kan de gemiddelde
temperatuurstijging worden beperkt tot 0,3 à 1,7 °C
aan het einde van deze eeuw.

Figuur 6: Mondiaal gemiddelde oppervlaktetemperatuur op basis van berekeningen met klimaatmodellen met alleen natuurlijke processen en met zowel natuurlijke als menselijke invloeden. De zwarte
lijn is de gemeten temperatuur [1].

Het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 is een stap
in de goede richting, maar de maatregelen die
de landen tot nu toe hebben toegezegd te zullen nemen zijn nog lang niet voldoende om de
temperatuurstijging onder de 2 °C, of liever nog
1,5 °C, te houden. Aangezien CO2 het belangrijkste
broeikasgas is, zal de emissie ervan fors omlaag
moeten. Maar ook de emissies van methaan en lachgas zullen moeten worden gereduceerd evenals de
bronnen van roetaerosolen. Hierbij is het belangrijk
ook aandacht te besteden aan neveneffecten op
o.a. de luchtkwaliteit en dikte van de ozonlaag.

Aantasting ozonlaag
Aantasting van de ozonlaag gaat over CFK’s en
halonen, langlevende gassen die chloor- en
broomatomen bevatten. Deze gassen worden in de
stratosfeer afgebroken door intense ultraviolette
straling. De chloor- en broomatomen die dan vrijkomen, reageren katalytisch met ozonmoleculen.
Hierdoor kan één chloor- of broomatoom duizenden
ozonmoleculen afbreken, waardoor de ozonlaag
dunner wordt. De CFK’s en halonen werden sinds
de jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikt als
koelmiddel in koelkasten en airconditioners, om
schuimproducten te maken, als drijfgas in spuitbussen, als oplosmiddel, etc.
In 1974 ontdekten Molina en Rowland door wetenschappelijk onderzoek in het laboratorium dat CFK’s
de ozonlaag konden aantasten.

Figuur 7: Projectie van de mondiaal gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde (resultaten van
modelberekeningen met een ensemble van klimaatmodellen). Weergegeven is de temperatuur relatief ten
opzichte van de periode 1986–2005 [1].
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Het gevaar van een dunnere ozonlaag zit in de
toename van ultraviolette straling op leefniveau,
vooral UV-B straling. UV-B-straling kan zorgen voor
allerlei nadelige effecten voor de mens, zoals huidkanker en staarvorming, maar heeft ook nadelige
effecten voor planten, dieren en materialen. In
een studie uit 1996 onder leiding van mijn collega
Harry Slaper hebben we aangetoond dat zonder
maatregelen het aantal gevallen van huidkanker in
Europa en de Verenigde Staten explosief zou zijn
gestegen [5].
De dikte van de ozonlaag varieert van jaar tot jaar
door natuurlijke meteorologische variabiliteit, door
variaties in de sterkte van de straling afkomstig van
de zon, en door chemische reacties op aerosolen
afkomstig van vulkaanuitbarstingen. Momenteel
is de ozonlaag gemiddeld zo’n 3 à 4% dunner dan
50 jaar geleden (figuur 8). De grootste aantasting
van de ozonlaag vindt jaarlijks plaatst in het voorjaar
boven Antarctica wanneer de zon na de poolnacht
weer verschijnt. Er treden dan speciale chemische
reacties op waardoor ongeveer tweederde van alle
ozon in een periode van slechts enkele weken wordt
afgebroken.
Om de ozonlaag te beschermen is in 1987 het Montreal
Protocol afgesloten en afgesproken dat het gebruik
van CFK’s en andere stoffen verboden wordt. CFK’s
mogen vanaf 2010 wereldwijd niet meer worden
gebruikt en alternatieve stoffen, de zogenaamde
HCFK’s (Hydrochloorfluorkoolwaterstoffen), zijn
vanaf 2040 verboden. Het succes van het protocol is
zichtbaar in metingen van de concentratie van CFK’s

in de atmosfeer; deze daalt sinds enkele jaren. Er zijn
ook tekenen dat de ozonlaag zelf aan het herstellen
is [6]. De ozonlaag is de afgelopen 10 jaar niet dunner geworden en lijkt zelfs weer dikker te worden
(figuur 8), al is dat gezien de natuurlijke variabiliteit
nog niet eenduidig vast te stellen.
Het herstel van de ozonlaag zal de komende
decennia maar voor een deel bepaald worden door
CFK’s en halonen. Broeikasgassen spelen ook een
belangrijke rol. Direct, via reacties in de stratosfeer,
en indirect via veranderingen in temperatuur en
windpatronen. Voor het herstel van de ozonlaag
zijn dus de interactie met klimaatverandering en
klimaatmaatregelen van belang.
Naast het succes voor de ozonlaag heeft het Montreal
Protocol ook belangrijk bijgedragen aan het beperken van een deel van klimaatverandering. CFK’s zijn
namelijk, naast ozonlaag aantastende stoffen, ook
sterke broeikasgassen. Zonder het Montreal Protocol
zouden de emissies van CFK’s, in termen van hun
bijdrage aan de klimaatforcering, hebben kunnen
oplopen tot ongeveer 15 Gigaton CO2-equivalente
emissies per jaar in 2010 (figuur 9). Het Montreal
Protocol heeft dit beperkt tot slechts 1 GtCO2-eq/
jaar. Daarmee is deze reductie 5 tot 6 keer zo groot
als de potentiële reductie in emissies door het Kyoto
Protocol. Dat protocol behelsde de eerste wereldwijd bindende afspraken om tot een reductie van
broeikasgassen te komen. In perspectief: 15 Gt CO2
komt overeen met de CO2-emissies gedurende een

Figuur 8: (links) Gemeten dikte van de ozonlaag gemiddeld over de aarde en (rechts) in de maand oktober
boven het zuidelijk halfrond (WMO, 2014, http://public.wmo.int/en).
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jaar van ongeveer 5000 middelgrote energiecentrales die worden gestookt op kolen of gas.
Dit succesvolle beleid voor de bescherming van
de ozonlaag had een onverwacht negatief neveneffect. In plaats van CFK’s worden tegenwoordig

Figuur 9: Emissies van CFK’s en andere ozonlaag
aantastende stoffen in termen van hun effect op de
klimaatforcering [7]. Bij deze berekening is rekening
gehouden met enkele compenserende effecten.

vaak fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) gebruikt. Deze
alternatieve gassen bevatten geen chloor of broom
en tasten daarom de ozonlaag niet aan, maar zijn
wel sterke broeikasgassen. Per kg emissie zijn HFK’s
tot 5000 keer sterkere broeikasgassen dan CO2. Het
gebruik van HFK’s in de wereld neemt snel toe en
de verwachting was dat deze groei vooral in Azië
nog jaren door zou gaan. CFK’s zijn net als HFK’s
ook sterke broeikasgassen. Een voortgaand gebruik
ervan zou dus ook een negatief effect hebben gehad
op het klimaat (zie Figuur 9). Een negatief klimaateffect had alleen voorkomen kunnen worden als men
tijdens de uitfasering van de CFK’s wereldwijd direct
was overgestapt op geheel andere alternatieven.
Sinds 2009 heb ik samen met Amerikaanse collega’s onderzoek gedaan naar de effecten van de
verwachte sterke groei in het gebruik van HFK’s
op het klimaat [8, 9]. Dit onderzoek heeft de HFK’s
op de internationale beleidsagenda gezet en heeft
bijgedragen aan een amendement op het Montreal
Protocol. In 2015 is namelijk in Kigali, de hoofdstad
van Rwanda, door de internationale gemeenschap
overeengekomen om HFK’s onder te brengen in
het Montreal Protocol en hun gebruik de komende
decennia sterk te beperken. Dit is vrij bijzonder,
aangezien hier een protocol, dat tot doel heeft

Figuur 10: (links) Projectie van de wereldwijde HFK-emissies in termen van CO2-emissies en (rechts) het
bijbehorende effect op de gemiddelde temperatuur op aarde [10].
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de ozonlaag te beschermen, wordt gebruikt voor
de bescherming van het klimaat. Hiermee zijn de
milieuthema’s ozonlaag en klimaat niet alleen wat
betreft processen in de atmosfeer met elkaar verbonden, maar ook de bijbehorende internationale
beleidsprocessen.
Onze berekeningen laten zien dat zonder internationale maatregelen de HFK-emissies met een
factor 10 zou kunnen groeien in de komende 40 jaar
(figuur 10). Met het akkoord van Kigali groeien de
emissies van HFK’s nog tot ongeveer 2035, waarna
ze moeten dalen. Het effect op de temperatuur
op aarde is aanzienlijk. Zonder maatregelen zouden HFK’s 0,3 à 0,5 °C extra opwarming kunnen
geven aan het eind van deze eeuw (figuur 10). Met
het Kigali amendement blijft dit naar verwachting
beperkt tot minder dan 0,1 °C in 2100.
Deze reductie van 0,3 à 0,4 °C moet worden gezien
in het perspectief van het klimaatakkoord van Parijs
uit 2015, waarin is afgesproken dat de temperatuur
ruim onder de 2 °C moet blijven ten opzichte van
de pre-industriële periode. Van deze 2 °C is 1 °C
trouwens nu al bereikt.
Voor een reeks van toepassingen waar nu HFK’s

worden gebruikt zijn er al alternatieven beschikbaar, zoals koolwaterstoffen, ammoniak, nieuwe
synthetische stoffen en ook CO2. Sommige alternatieven kunnen bijdragen aan een verslechtering van
de luchtkwaliteit door extra vorming van ozon op
leefniveau. Door klimaatverandering kan de vraag
naar koeling en airconditioners toenemen. Als deze
hun elektriciteit krijgen van fossiele bronnen neemt
de druk op het klimaat verder toe.

Luchtkwaliteit
Luchtkwaliteit gaat hier om de lucht die we inademen. De luchtkwaliteit in Nederland en andere
westerse landen is de afgelopen decennia sterk
verbeterd. De luchtkwaliteit is echter nog niet optimaal. Zo overlijden er ook in Nederland nog steeds
mensen voortijdig als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Gemiddeld leven Nederlanders ongeveer een
jaar korter als gevolg van stoffen die in de lucht
zitten en die daar van nature niet of in veel mindere
mate thuis horen.
Vroeger kwam slechte luchtkwaliteit vooral door
zwaveldioxide (SO2) en roet. Nu onder andere door
fijnstof. De fijnstofconcentraties, uitgedrukt als bijvoorbeeld PM10, zijn sinds 1990 in heel Nederland
gedaald, voor een belangrijk deel door maatregelen

Figuur 11: Gemeten concentratie fijnstof (PM10) in de lucht (bron: www.clo.nl/nl024315, RIVM/DCMR/GGD
Amsterdam; Compendium voor de Leefomgeving).
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in de industrie en door het gebruik van roetfilters
in auto’s (figuur 11). Momenteel gaat luchtkwaliteit
vooral om fijnstof, stikstofdioxide, roet, maar ook
ozon. Ozon op leefniveau heeft negatieve effecten
voor mensen bij inademen, voor planten en materialen en laat weer de complexiteit en interacties van
processen in de atmosfeer zien.
De interacties tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering hebben ook als oorzaak dat de bronnen
van luchtverontreinigende stoffen grotendeels
dezelfde zijn als die van broeikasgassen, zoals
industriële processen, verkeer, scheepvaart, luchtvaart, huishoudens en landbouw. Maatregelen
die de emissies van luchtverontreinigende stoffen
verminderen hebben daarom vaak ook een gunstig
effect op broeikasgasemissies, en vice versa, maar
zeker niet altijd. Een goed voorbeeld hiervan is de
verbranding van hout in kachels en openhaarden.
Dit lijkt goed voor het klimaat, maar de roet die
erbij vrijkomt, is slecht voor de luchtkwaliteit en kan
ook bijdragen aan het broeikaseffect. Het is daarom
van belang om inzicht te hebben in de interacties
tussen luchtkwaliteit en klimaatverandering, zowel
wat betreft beleidsmaatregelen als processen in
de atmosfeer. Alleen op die manier kunnen er
maatregelen genomen worden die optimaal zijn
voor zowel het verbeteren van luchtkwaliteit als het
tegengaan van klimaatverandering.

Tot slot
Bij al de hier besproken onderwerpen speelt de
relatie tussen wetenschap en beleid een belangrijke
rol. De afgelopen jaren hebben geleerd hoe succesvol nationaal en internationaal beleid kunnen
zijn. De ozonlaag begint zich te herstellen en de
luchtkwaliteit in Nederland en omringende landen
is aanzienlijk verbeterd. Om klimaatverandering
tegen te gaan moet er echter nog veel gebeuren.
Onze leefomgeving verandert door menselijk
handelen. De effecten van klimaatverandering en
maatregelen ter beperking ervan zullen vergaande
invloed hebben op de maatschappij in de komende
decennia. Het begrijpen van de interactie tussen klimaatverandering, luchtkwaliteit en andere thema’s
is daarom belangrijk.

12

Referenties
1. IPCC, 2013, Climate Change 2013: The Physical
Science Basis, Contribution of Working
Group I to the Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change.
2. Keeling, C.D., R.B. Bacastow, A.E. Bainbridge, C.A.
Ekdahl Jr., P.R. Guenther, L.S. Waterman, J.F.S.
Chin, 1976, Atmospheric carbon dioxide variations
at Mauna Loa Observatory, Hawaii, Tellus 28,
538–551.
3. Lüthi, D., M. Le Floch, B. Bereiter, T. Blunier,
J.-M. Barnola, U. Siegenthaler, D. Raynaud,
J. Jouzel, H. Fischer, K. Kawamura, T.F. Stocker,
2008, High-resolution carbon dioxide concentration record 650,000–800,000 years before present,
Nature 453, 379-382.
4. Molina, M, F.S. Rowland, 1974, Stratospheric sink
for chlorofluoromethanes: chlorine atomcatalyzed
destruction of ozone, Nature, 249, 810-812.
5. Slaper, H., G.J.M. Velders, J.S. Daniel, F.R. de
Gruijl, J.C. van der Leun, 1996, Estimates of ozone
depletion and skin cancer incidence to examine
the Vienna Convention Achievements, Nature 384,
256-258.
6. Solomon, S., D.J. Ivy, D. Kinnison, M.J. Mills, R.R.
Neely, A. Schmidt, 2016, Emergence of healing in
the Antarctic ozone layer, Science 353, 269-274.
7. Velders, G.J.M., S.O. Andersen, J.S. Daniel,
D.W. Fahey, M. McFarland, 2007, The importance
of the Montreal Protocol in protecting climate,
Proc. Natl. Acad. Sci., 104, 4814-4819.
8. Velders, G.J.M., D.W. Fahey, J.S. Daniel,
M. McFarland, S.O. Andersen, 2009, The large
contribution of projected HFC emissions to
future climate forcing, Proc. Natl. Acad Sci., 106,
10949-10954.
9. Velders, G.J.M., A.R. Ravishankara, M.K. Miller,
M.J. Molina, J. Alcamo, J.S. Daniel, D.W. Fahey,
S.A. Montzka, S. Reimann, 2012, Preserving
Montreal Protocol climate benefits by limiting
HFCs, Science, 335, 922-923.
10. Velders, G.J.M., D.W. Fahey, J.S. Daniel,
S.O. Andersen, M. McFarland, 2015, Future
atmospheric abundances and climate forcings
from scenarios of global and regional hydrofluorocarbon (HFC) emissions, Atmos. Environ., 123,
200-209.

---

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

1.2 Een chemische blik op veroudering van olieverfschilderijen
Dr. J.J. (Joen) Hermans

Introductie

–– Rijksmuseum, Amsterdam
–– Van 't Hoff Institute for Moleculair Sciences
Universiteit van Amsterdam

Als je door een van de vele grote musea in Nederland
loopt, met zalen vol prachtige schilderijen die soms
meer dan vijfhonderd jaar oud zijn, dan is het
gemakkelijk voor lief te nemen dat we nog steeds
beschikken over al dit indrukwekkende culturele
erfgoed. De realiteit is echter dat schilderijen langzaam verouderen en veranderen.

www.joenhermans.nl

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 8 oktober 2018.
–– 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.
–– De spreker ontving 11 jaar geleden, in 2007, de
Diligentia prijs voor scholieren!

Samenvatting van de lezing:
Olieverfschilderijen ondergaan heel trage veranderingen in hun uiterlijk en in hun innerlijke structuur.
Verf kan bijvoorbeeld verkleuren of loslaten, vernis
wordt langzaam geel en een schilderij verzamelt
stof of ander vuil. Restauratoren doen hun uiterste
best om eventuele schade te restaureren en het
optreden van verdere degradatie te minimaliseren.
Maar op dit moment begrijpen we nog niet genoeg
van de moleculaire structuur van verouderde
olieverf en de chemische processen die daarin
plaatsvinden, om goed te kunnen voorspellen hoe
een verf zal reageren op omgevingsinvloeden of
restauraties.
Onderzoekers van het Rijksmuseum werken
daarom samen met de Universiteit van Amsterdam
om de structuur van verouderde olieverf te ontrafelen en om te bestuderen hoe veranderingen in
die structuur invloed hebben op de stabiliteit van
schilderijen. Op die manier worden optimale technieken ontwikkeld om schilderijen te conserveren
voor de generaties van de toekomst.

Er zijn een heleboel interessante natuurwetenschappelijke vragen die je kunt stellen als je voor
een schilderij staat. Waar komt de kleur en de
structuur van een schilderij vandaan? Heeft het
kunstwerk er altijd zo uitgezien, of is er door de
jaren heen iets veranderd? Als we bijvoorbeeld
Rembrandt in een tijdmachine naar 2018 zouden
kunnen halen en hem mee zouden nemen naar de
eregalerij in het Rijksmuseum, zou hij dan schrikken
bij het zien van zijn Nachtwacht? En als we een
schilderij restaureren of schoonmaken, komt dat de
levensduur van het schilderij alleen maar ten goede,
of lopen we ook het risico dat we op de lange
termijn problemen veroorzaken?
Om een antwoord te kunnen geven op dit soort
belangrijke vragen, moeten we ons eerst verdiepen
in de materialen waar een schilderij van gemaakt is.
Wat is precies een olieverf, en wat voor chemische
reacties kunnen daarin plaatsvinden?

De samenstelling van olieverf
In zijn simpelste vorm is olieverf een mengsel van
een pigment en een drogende olie als bindmiddel. Veel pigmenten zijn natuurlijk voorkomende
mineralen of gesynthetiseerde metaalzouten. Een
drogende olie is een plantaardige olie die een hoge
concentratie meervoudig onverzadigde vetzuren
bevat (bijvoorbeeld lijnzaadolie of papaverolie).
Deze onverzadigde vetzuren hebben de eigenschap dat ze kunnen polymeriseren als ze worden
blootgesteld aan zuurstof uit de lucht, waardoor
een harde vaste stof gevormd wordt met moleculaire dwarsverbindingen tussen de vetzuurketens

13

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

1.2 Een chemische blik op veroudering van olieverfschilderijen

(zie figuur 1). Het drogen van een olieverf heeft
dus weinig te maken met de verdamping van een
vloeistof. Olieverf 'droogt' doordat een groot aantal chemische bindingen gevormd wordt die een
dichte netwerkstructuur creëren in de olie [1].
De chemische reacties die leiden tot polymerisatie
stoppen niet als een verf droog aanvoelt. Ook op
lange termijn kan het uitgeharde olienetwerk nog
verder reageren met bijvoorbeeld zuurstof of waterdamp uit de lucht. Ook zijn niet alle pigmenten even
stabiel. Sommige pigmenten kunnen op termijn
reageren met specifieke moleculaire groepen van
het bindmiddel, waardoor pigment langzaam kan
worden afgebroken en er metaalionen vrijkomen
die weer de mogelijkheid hebben om verder te
reageren.

Figuur 1: De algemene molecuulstructuur van een
triglyceride molecuul in een drogende olie. De olie in
olieverf wordt hard, omdat de dubbele bindingen in
de vetzuurketens onder invloed van zuurstof dwarsverbindingen kunnen vormen met elkaar.

Door enerzijds de enorme verscheidenheid in de
pigmenten, soorten drogende olie, verftoevoegingen en technieken die door schilders zijn gebruikt,
en daarnaast de grote verschillen in de ouderdom
en het verleden van schilderijen, is het onmogelijk
om een eenduidige beschrijving te geven van de
moleculaire structuur van olieverf. Het onderzoek
naar verfveroudering focust zich dus noodzakelijkerwijs op specifieke chemische reacties of
onderdelen van een olieverf.

De vorming van metaalzepen
Een veelvoorkomend probleem voor de conservering van olieverfschilderijen is de vorming
van zogenaamde metaalzepen: verbindingen
van metaalionen (voornamelijk lood en zink) en
vetzuren (voornamelijk de verzadigde vetzuren
palmitinezuur en stearinezuur). Deze metaalzepen
zijn het gevolg van reacties tussen de olie en de
pigmenten of metaalhoudende drogers (stoffen
die toegevoegd worden aan verf om deze beter
te laten uitharden). De vorming van metaalzepen
is in verband gebracht met verschillende soorten
verfdegradatie, zoals een toenemende broosheid
en transparantie, het delamineren van verflagen of
korstvorming op het schilderijoppervlak (figuur 2).
Daarnaast zijn kleine klontjes metaalzeepmateriaal,
gevormd binnenin de verf, soms met het blote oog
zichtbaar op schilderijen als ze al groeiend door
het oppervlak van de verf breken. Zulke protrusies
zijn bijvoorbeeld te zien in Gezicht op Delft van
Vermeer, De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp

Figuur 2: Drie zichtbare voorbeelden van de verschillende manifestaties van metaalzeepvorming in olieverf. [2] (a) Transparantie: de zwarte achtergrond schijnt door de onderkant van de asperges heen. [3] (b)
Protrusies: Het rode verfoppervlak is bezaaid met witte puntjes metaalzeep. (c) Delaminatie: door de vorming van metaalzepen op het grensvlak van verflagen, kunnen de lagen loslaten en afbladderen.
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van Rembrandt en Portret van Don Adrès del Peral
van Francisco de Goya [4].
Metaalzeepvorming is een probleem van grote
proporties: onderzoekers hebben geschat dat het
probleem in meer of mindere mate optreedt in
ongeveer 70% van de olieverfschilderijen wereldwijd. Ondanks die omvang is het probleem pas
halverwege de jaren '90 ontdekt. In de laatste
tien jaar is er, onder andere bij de Universiteit van
Amsterdam, veel onderzoek gedaan naar metaalzepen [5]. Door dit werk beginnen we nu te begrijpen
wat de chemische processen zijn die leiden tot de
vorming van metaalzepen, en een idee te krijgen
wat we zouden kunnen doen om verdere degradatie te minimaliseren.

Infraroodspectroscopie voor verfonderzoek
In het onderzoek naar metaalzepen in olieverf is
infraroodspectroscopie een onmisbare analysetechniek gebleken. Als infrarood (IR) licht geabsorbeerd

wordt door een materiaal, dan gaan de chemische
bindingen van de moleculen in dat materiaal harder
trillen. Een moleculaire binding kan echter alleen
maar licht absorberen met een specifieke energie
per foton (en de bijbehorende golflengte). Door te
meten bij welke golflengtes IR licht geabsorbeerd
wordt, krijg je als het ware een vingerafdruk van
de moleculaire samenstelling van een materiaal, en
kun je zelfs gedetailleerde informatie krijgen over
de omgeving of de kristalliniteit van een molecuul.
Als voorbeeld kunnen we kijken naar het IR spectrum van loodpalmitaat, een loodzeep die vaak
gevonden wordt in verfmonsters uit schilderijen
(figuur 3). Allereerst kunnen we een aantal bindingen determineren. Het groepje pieken met een
golfgetal (= 1/golflengte) rond de 2900 cm -1 wordt
veroorzaakt door de CH2 en CH3 groepen van het
palmitaat-ion, en de sterke pieken bij 1510 cm -1
en 1400 cm -1 bewijzen dat er bindingen tussen
carboxylaatgroepen (COO -) en loodionen (Pb2+) in
de stof zitten. Er is echter nog meer gedetailleerde

Figuur 3: Het IR spectrum van loodpalmitaat (Pb(CH3(CH2)14COO)2), een loodzeep dat vaak gevonden wordt
in schilderijen. Door heel goed naar de details van dit soort spectra te kijken, kunnen we veel leren over
de moleculaire structuur van verouderde olieverf. Op de horizontale as van het spectrum staat golfgetal
uit in cm -1. Het golfgetal komt overeen met de reciproke van de golflengte en is daarom evenredig met de
frequentie en de energie van het foton.
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informatie uit het spectrum te halen. Het feit dat
beide carboxylaatpieken gesplitst zijn, geeft aan
dat er minimaal twee verschillende soorten carboxylaatgroepen in de loodzeepstructuur te vinden

zijn. Daarnaast zegt de afstand tussen de twee sets
pieken iets over de manier waarop de carboxylaatgroepen aan de loodionen gebonden zijn. Tenslotte
is er een set scherpe piekjes te zien tussen de 1200

Figuur 4: De kristalstructuur van loodpalmitaat, dat overeenkomt met het IR spectrum in figuur 3 (C = grijs,
H = wit, O = rood, Pb = groen).

Figuur 5: (links) IR-microscoopopname van een dwarsdoorsnede van een verfmonster uit een schilderij
van Vincent van Gogh, waarbij de kleur een maat is voor de intensiteit in het IR spectrum bij 1536 cm -1 (van
blauw naar rood). (rechts) Twee uitgelichte IR spectra uit de dwarsdoorsnede laten zien dat er twee verschillende soorten zinkcarboxylaten zijn (in het gemarkeerde gebied): één die overeenkomt met zinkpalmitaat
(bruin), en één onbekende soort met een brede piek (blauw).
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en 1350 cm -1, die veroorzaakt worden door gekoppelde CH2 vibraties. Deze pieken ontstaan alleen
maar als de koolstofketens in de vetzuurmoleculen
helemaal uitgestrekt en netjes gestapeld zijn. We
kunnen dus concluderen dat deze loodzepen een
kristallijne structuur hebben. Het aantal piekjes
vertelt ons bovendien hoe lang de koolstofketen
is. Op basis van IR spectroscopie kunnen we nu
concluderen dat het monster waar dit spectrum
van genomen is een molecuulstructuur heeft die
overeenkomt met de gepubliceerde kristalstructuur
van loodpalmitaat (figuur 4).
Op deze manier is het mogelijk om de IR spectra van
allerlei monsters uit schilderijen of van monsters
die model staan voor de structuur van verouderde
olieverf te bestuderen, om zo te achterhalen hoe de
structuur van olieverf kan veranderen.

hoort bij zinkpalmitaat, maar ook een iets verschoven bredere piek (Figuur 5). Een belangrijke stap in
het recente onderzoek naar metaalzeepvorming is
het bewijs dat deze brede piek veroorzaakt wordt
door zinkionen (Zn2+) die aan carboxylgroepen
gebonden zijn die deel uitmaken van het gepolymeriseerde olienetwerk [6]. Het blijkt dat ZnO en
sommige loodhoudende pigmenten metaalionen
kunnen loslaten in het oliepolymeer, die vervolgens
gebonden aan carboxylgroepen van het polymeer
clusters kunnen vormen (Figuur 6). Hierdoor krijgt
het bindmiddel in een verouderde olieverf karakteristieken van een zogenaamd ionomeer. Met de
kennis dat olieverf structurele overeenkomsten
heeft met deze klasse van (commercieel belangrijke)
polymeren, kunnen we nu gebruik maken van een
grote hoeveelheid relevante reeds gepubliceerde
wetenschappelijke artikelen om verouderingsprocessen in olieverf beter te begrijpen.

Oliepolymeren worden ionomeren
Het is mogelijk om IR spectra te meten van echte
schilderijen, door een klein monster te nemen (een
dwarsdoorsnede) en dat op zijn kant onder de microscoop te bekijken (Figuur 5). Deze IR spectra zijn
doorgaans moeilijker te interpreteren, omdat een
verf heel veel verschillende moleculen bevat en de
vibraties van al die moleculen vaak overlappen.
Een terugkerende observatie in verflagen die zinkwit bevatten (zinkoxide, ZnO) is dat er niet alleen
een scherpe carboxylaatpiek zichtbaar kan zijn die

Nieuwe informatie met 2D-IR spectroscopie
Het vermoeden bestaat dat de in het polymeernetwerk gebonden metaalionen niet helemaal
onschuldig zijn. Ze zouden betrokken kunnen zijn
als katalysator of reactant bij verschillende chemische reacties die tot degradatie van de olieverf
kunnen leiden. Om die reden was het belangrijk om
de precieze molecuulstructuur van metaalcarboxylaten in polymeren op te helderen.

Figuur 6: Schematisch overzicht van olieverf op verschillende lengteschalen. Op moleculair niveau blijkt
dat metaalionen los kunnen laten uit pigmentdeeltjes. Deze ionen binden vervolgens aan de carboxylgroepen van het gepolymeriseerde olienetwerk en vormen 'ionclusters'.
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2-dimensionale infraroodspectroscopie (2D-IR) is een
geavanceerde vorm van infraroodspectroscopie,
waarbij metingen met een complexe optische
opstelling die gebruik maakt van gepulste IR lasers
veel informatie kan geven over de identiteit van
en de relatie tussen chemische bindingen [7]. Met
deze techniek werd het mogelijk om de moleculaire
structuur van enkele pure modelcomplexen in groot
detail te vergelijken met zinkcarboxylaten in verouderde olieverf. Er blijken twee molecuulstructuren

mogelijk te zijn, die in verschillende verhoudingen aanwezig kunnen zijn in een olieverf, en die
daarnaast in elkaar omgezet kunnen worden door
opname of loslaten van een molecuul water
(figuur 7).
Veel onderzoekers hebben opgemerkt dat water
de neiging heeft degradatiereacties in verf te versnellen. Met de ontdekking van waterafhankelijke
zinkcarboxylaatstructuren hebben we mogelijk

Figuur 7: De twee mogelijke structuren van zinkcarboxylaten zoals die kunnen voorkomen als Zn2+ ionen
binden aan carboxylgroepen van het gepolymeriseerde olienetwerk in verouderde olieverf. Door afsplitsing of opname van water kunnen de structuren in elkaar overgaan.

Figuur 8: Hydrolyse is een reactie waarbij een esterbinding gesplitst wordt in een zuur en een alcohol onder
invloed van water. De gevormde vrije vetzuren kunnen reageren met metaalionen, waardoor er metaalzepen kunnen ontstaan.
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een link gevonden tussen de snelheid van verfdegradatie en molecuulstructuur. Dat schept de
mogelijkheid om de precieze reacties die leiden tot
instabiele verven te identificeren, en de gevoeligheid van die degradatiereacties voor veranderingen
in de luchtvochtigheid of blootstelling aan schoonmaakoplossingen experimenteel te onderzoeken.

Het volgen van reacties met infraroodspectroscopie
Naast het bestuderen van moleculaire structuur, is
IR spectroscopie ook uitermate geschikt voor het
volgen van chemische reacties in oliepolymeren.
Laten we teruggaan naar het probleem van metaalzeepvorming. Dat fenomeen blijkt pas echt op gang
te komen wanneer er, naast ionomere metaalcarboxylaten, ook vrije vetzuren aanwezig zijn in een
verf. Deze vetzuren zijn het tweede bestanddeel
van metaalzepen. Hoewel ze in sommige gevallen
worden toegevoegd aan een verf, worden vetzuren meestal gevormd als het oliepolymeer deels
hydrolyse ondergaat (de splitsing van een ester in
een carboxylzuur en een alcohol met een molecuul
water, zie figuur 8). Als er hydrolyse heeft plaatsgevonden, zijn alle ingrediënten aanwezig voor
metaalzeepvorming.
Met IR spectroscopie kunnen we de vorming van
metaalzepen bestuderen door spectra op te nemen

terwijl een stukje verffilm wordt blootgesteld aan
vetzuren. De veranderingen in het spectrum laten
dan zien welke bindingen verbroken en gevormd
worden (figuur 9). Door de piekoppervlakte van
de metaalzeeppiek uit te rekenen en tegen de tijd
uit te zetten, krijgen we een concentratieprofiel
te zien. De precieze vorm van dat profiel wordt
onder andere bepaald door de snelheid waarmee
vetzuren door het polymeer diffunderen en de
snelheid waarmee metaalionen met de vetzuren
kunnen reageren. Wiskundige modellen die al deze
processen beschrijven op basis van tijdsafhankelijke
IR spectroscopische metingen zijn in ontwikkeling om verfdegradatie te kunnen kwantificeren en
voorspellen.

Een fundament voor conservering en
restauratie
Het chemische onderzoek dat onder andere bij het
Rijksmuseum en de Universiteit van Amsterdam
wordt uitgevoerd zal zich blijven richten op het
ontrafelen van de fundamentele reacties achter de
degradatie van olieverf. Daarnaast is het belangrijk
om de opgedane kennis toe te passen om de invloed
van omgevingsfactoren in het museum of restauratie te begrijpen en te kwantificeren. Op die manier
kan het onderzoek restauratoren en conservatoren
ondersteunen bij het maken van belangrijke keuzes over, bijvoorbeeld, de luchtvochtigheid in het

Figuur 9: IR spectra laten zien hoe de reactie tussen metaalionen en vrije vetzuren verloopt in verouderde
olieverf. De reactie/diffusieprofielen kunnen gebruikt worden om de reactiesnelheid en het reactiemechanisme te bestuderen.
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museum of het gebruik van oplosmiddelen tijdens
het verwijderen van vernislagen.
Tenslotte: het moge duidelijk zijn dat het chemische onderzoeksveld van grote waarde is voor het
behoud van ons cultureel erfgoed. Het omgekeerde
is echter niet minder waar: schilderijen zijn een
ideaal onderwerp om de chemici van de toekomst
kennis te laten maken met fundamentele chemische
onderwerpen. Daarom heeft het Rijksmuseum een
website in het leven geroepen waar lesmateriaal
beschikbaar is voor leraren om de chemie van olieverf te gebruiken tijdens de scheikundelessen [3].
Het zou mooi zijn als dit lesmateriaal het enthousiasme onder leerlingen voor zowel de scheikunde
als de kunsten kan vergroten, zodat het onderzoek
naar de degradatie van ons cultureel erfgoed nog
vele jaren kan worden voortgezet.
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Dr. J.H.J. (Jos) de Bruijne

Astrometrie

Directoraat van Wetenschap,
Europees Ruimtevaartagentschap (ESA)
Noordwijk

Astrometrie is een oer-onderdeel van de astronomie. Het houdt zich bezig met het bepalen van de
posities, en de veranderingen daarin, van hemellichamen. Al vele millennia lang observeert de
mensheid de sterrenhemel. Ten opzichte van de
paar duizend “vaste sterren” die met het blote oog
te zien zijn, moeten de immer bewegende zon,
maan en dwaalsterren, in het Grieks πλανήτης
(planḗtēs), van oudsher zijn opgevallen. Na de
uitvinding van de telescoop in 1608, en de ontdekking door Galileo Galilei in 1610 van de vier grote
manen die om Jupiter draaien, kwam het vakgebied
in een stroomversnelling, mede gedreven door
fundamentele discussies over het geocentrische
versus het heliocentrische wereldbeeld. Al in de
Griekse tijd hadden astronomen terecht opgemerkt
dat, als de aarde om de zon zou bewegen, dit de
consequentie zou hebben dat sterren zich periodiek
aan de hemel zouden verplaatsen als gevolg van
de veranderende positie van de waarnemer om
de zon (figuur 1). Dit effect, genaamd (stellaire of
trigonometrische) parallax, werd echter, ondanks
verwoede pogingen, niet waargenomen; de sterrenbeelden bijvoorbeeld veranderden niet tijdens
een jaar. Dit suggereerde ofwel dat de aarde niet

www.cosmos.esa.int/web/personal-profiles/jos-debruijne
–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 22 oktober 2018.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Sinds midden 2014 brengt de Europese ruimtesonde Gaia gestaag de hele hemel in kaart. De
oogst omvat positie-, helderheid- en kleurwaarnemingen van meer dan 1000 miljoen sterren. Van
de 150 miljoen helderste objecten worden ook
hoge-resolutie spectra verzameld. Omdat tijdens
deze vijfjarige missie van elk object zo’n 70 waarnemingen worden verzameld, kunnen zowel de
beweging aan de hemel alsmede (mogelijke) helderheidsschommelingen met extreme precisie in
kaart worden gebracht.
Vanuit de beweging aan de hemel kunnen parallax
(afstand), eigenbeweging (snelheid), alsmede gravitationele verstoringen van bijvoorbeeld (onzichtbare) begeleiders, inclusief exoplaneten, worden
afgeleid. De combinatie van alle Gaia-gegevens
levert zo niet alleen fundamentele informatie over
de sterren zelf, maar ook over ons eigen sterrenstelsel, de Melkweg.

beweegt ofwel dat sterren erg ver weg staan. Mede
omdat de laatste hypothese in tegenspraak was
met oude Griekse schattingen van de afstanden
tot de sterren, en aangezien de eerste hypothese
eenvoudiger en dus aannemelijker was, kon het
geocentrische wereldbeeld zo lang overeind blijven. Uiteindelijk lukte het de astronoom Friedrich
Wilhelm Bessel pas in 1838 om een betrouwbare
parallax van een ster (ster nummer 61 in sterrenbeeld Zwaan; zie http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/
sim-id?Ident=61+Cygni+A) te meten (figuur 2).

Aardatmosfeer
Met hedendaagse kennis is het makkelijk te verklaren waarom het zolang duurde totdat stellaire
parallax werd gemeten: het heelal is enorm leeg.
Met andere woorden: sterren staan enorm ver weg.
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De meest nabije buur van de zon, de ster proxima
Centauri, staat op een afstand van zo’n 4,25 lichtjaar
(zo’n 4×1013 km). Omgerekend in parallax komt
dat neer op 0,768 boogseconde (er gaan 60 boogseconden in een boogminuut, 60 boogminuten
in een graad en 360 graden in een cirkel). De
grote uitdaging in het meten van parallaxen is dat
de aardatmosfeer sterren niet als puntbronnetjes
laat opmeten. De zogenaamde “seeing”, dat wil
zeggen de vertroebelende werking van turbulente
cellen in de aardatmosfeer (ook verantwoordelijk
voor het twinkelen van sterlicht), zorgt ervoor dat
sterbeeldjes, zelfs onder optimale waarneemomstandigheden, uitgesmeerd worden tot schijfjes
met een typische maat van een boogseconde. Het
meten van een jaarlijkse periodieke verschuiving
van het sterbeeldje die kleiner is dan de maat van

het sterbeeldje zelf, en dat ten opzichte van een
achtergrond van sterren die zelf ook allemaal, in
dezelfde fase, verschuiven als gevolg van hun eigen
(onbekende) parallax, is uiteraard geen sinecure.
Zelfs tot 1997 was er daardoor voor minder dan
tienduizend van de paar honderd miljard sterren in
Melkweg een parallax, en dus een direct gemeten
afstand, bekend.

Hipparcos
In 1997 bracht de Hipparcos ruimtemissie van ESA in
deze lacune een ware revolutie teweeg: toen werd
voor 117.955 sterren een parallax gepubliceerd. Niet
gehinderd door de aardatmosfeer had Hipparcos
tussen 1989 en 1993, met milli-boogseconde
precisie, tijdseries van sterposities aan de hemel
opgemeten. Gebaseerd op deze gegevens konden

Figuur 1: Parallax is de schijnbare verplaatsing van een ster aan de hemel, waargenomen vanaf de aarde terwijl laatstgenoemde op een afstand van 1 astronomische eenheid (zo’n 150 miljoen km) jaarlijks een rondje
om de zon draait. De parallax beweging van de ster is een reflectie van de aardbaan om de zon. Als de ster
zich loodrecht boven het baanvlak van de aarde bevindt (de zogenaamde ecliptica), dan is de parallax een
cirkel. Als de ster zich precies in het baanvlak bevindt, dan degenereert deze cirkel tot een lijn. Op tussenliggende breedtegraden is de parallax een ellips. De (trigonometrische) parallax hoek, meestal aangeduid met
π (of met ϖ om verwarring met π = 3,14… te voorkomen), is de halve lange as van deze ellips. De afstand
d van de zon tot de ster, gemeten in de eenheid parsec (een samentrekking van de woorden parallax en
[boog]seconde), is omgekeerd evenredig aan de parallax, gemeten in de eenheid boogseconde. Een parsec
is ongeveer 3,26 lichtjaar (ofwel zo’n 3×1016 m).
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parallaxen met milli-boogseconde nauwkeurigheden worden afgeleid. Voor een grotere set van
2 miljoen zwakkere sterren werden ook unieke
hemelpositiegegevens verzameld, maar deze waren
niet nauwkeurig genoeg om parallaxen uit af te
leiden.
Astrometrische tijdseries geven niet alleen informatie over parallax: het simpelste model dat een
tijdserie van instantane sterposities aan de hemel
beschrijft, heeft namelijk vijf vrije parameters: een
tweedimensionale positie aan de hemel (lengte
en breedte) op een referentietijdstip (bijvoorbeeld
1 juli 2015), de parallax, en een tweedimensionale
(in lengte en in breedte), lineaire verplaatsing aan
de hemel als gevolg van de relatieve snelheid van
de ster ten opzichte van de zon in de ruimte. Deze
zogenaamde eigenbeweging zorgt ervoor dat de
parallax ellips (figuur 1) openbreekt en een rozet

vormt (figuur 3): de dikte van de rozet correspondeert met de parallax terwijl de uitrekrichting van
de rozet aangeeft waar de ster aan de hemel naartoe beweegt en de maat van uitrekking van de rozet
aangeeft hoe snel de ster (aan de hemel) beweegt.
Het astrometrische vijf-parameter model beschrijft
enkelvoudige sterren. In het geval er een gravitationele verstoring in het spel is, bijvoorbeeld voor
dubbelsterren die om een gezamenlijk massamiddelpunt bewegen maar ook voor sterren met een
begeleidende exoplaneet, wordt de rozet periodiek
verstoord (figuur 4). Op deze manier is het mogelijk
om uit de astrometrie de aanwezigheid van lichtzwakke en dus zelfs onzichtbare exoplaneten af te
leiden.
De vijf astrometrische parameters van een ster
(tweedimensionale positie aan de hemel, parallax =

Figuur 2: Astrometrie, het meten van de posities en de veranderingen daarin van objecten aan de hemel,
wordt al millennia lang bedreven. Met een steeds beter instrumentarium (bijvoorbeeld de uitvinding van de
telescoop in 1608 en de intrede van fotografie rond 1860) konden steeds nauwkeuriger metingen worden
verricht. Niettemin bleef de grens voor waarnemingen vanaf de aarde tot midden jaren ’90 van de 20ste
eeuw hangen op een fractie van een boogseconde. De ruimtemissies Hipparcos (gelanceerd in 1989) en Gaia
(gelanceerd in 2013), beiden van ESA, brachten, respectievelijk, milli- en micro-boogseconde nauwkeurige
astrometrie. Origineel: http://sci.esa.int/gaia/58212-astrometry-through-the-ages/. Zie verder ook http://sci.
esa.int/gaia/53196-the-oldest-sky-maps/.
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afstand, en tweedimensionale eigenbeweging aan
de hemel) leggen vijf van haar zes coördinaten in de
zesdimensionale zogenaamde faseruimte vast. Deze
hypothetische ruimte bestaat uit de samenvoeging
van de driedimensionale configuratieruimte plus de
driedimensionale snelheidsruimte. (De missende
component in de Hipparcos Catalogus is de radiale snelheid, dat wil zeggen de snelheid langs de
gezichtslijn tussen de zon en de ster; deze snelheid
kan eenvoudig worden gemeten met behulp van
de rood-/blauwverschuiving van absorptielijnen in
de spectra van sterren.) Als, voor een ster, alle zes
de coördinaten in de zesdimensionale faseruimte
bekend zijn, dan kan haar gemeten driedimensionale positie – mits de gravitationele potentiaal
waarin de ster beweegt, bekend is – worden gepropageerd in de tijd. De Hipparcos sterrenkaart wordt

dan ineens een momentopname van een film welke
terug of vooruit in de tijd kan worden gespoeld! Het
misschien enigszins saaie imago van astrometrie
is dus volledig misplaatst: astrometrie levert fundamentele kennis over de afstanden van sterren,
van cruciaal belang om te begrijpen hoe sterren
zelf in elkaar zitten en functioneren, alsmede fundamenteel inzicht in hoe de sterren in de Melkweg
bewegen, van cruciaal belang om te begrijpen hoe
de Melkweg structureel in elkaar zit en gravitationeel functioneert. Het is dus niet verwonderlijk
dat de Hipparcos Catalogus de bron is van meer
dan 2500 wetenschappelijke publicaties in vaktijdschriften. Niettemin droomden astronomen al in
1993, toen de Hipparcos missie nog maar net was
gestopt en de gegevens nog niet volledig bewerkt
en beschikbaar waren, over een opvolger.

Figuur 3: Voorbeeld rozet patroon van een ster aan de hemel. De parallax zorgt voor de dikte van de rozet
(in dit voorbeeld ruwweg de verticale hoogte van de rozet). Elke lus correspondeert met een jaar, de tijd
waarin de aarde en Gaia om de zon bewegen. Hoe groter de lus, hoe dichterbij de ster staat (zie figuur 1).
De eigenbeweging correspondeert met de uitrekkingsrichting en lengte van de rozet (in dit voorbeeld min
of meer de horizontale lengte van de rozet). De rozetten van de achtergrondsterren zijn niet weergegeven.
In dit voorbeeld, waarin de maan is afgebeeld om een idee van schaal te geven, zijn de parallax en eigenbeweging met een factor 10.000 uitvergroot. De ster betreft Hipparcos Catalogus nummer 32939 (Gaia DR2
5562061542577445760); dit is een 10 de magnitude M-dwerg ster met een parallax van 39 milli-boogseconde en een eigenbeweging van 63 milli-boogseconde per jaar (zie http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/simid?Ident=HIP+32939). Video versies: https://www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/04/Parallax en https://
www.esa.int/spaceinvideos/Videos/2018/04/Parallax_and_proper_motion.
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Gaia
Deze opvolger is Gaia, gelanceerd in december 2013,
en heden ten dage nog steeds in goede gezondheid operationeel. Waar het doel van Hipparcos
het meten van zo’n kleine 120.000 sterren in de
zonsomgeving was, heeft Gaia grotere ambities:
het in kaart brengen van tenminste 1000 miljoen
(één miljard) sterren, verspreid over de gehele
Melkweg. Tegelijkertijd is de nauwkeurigheid van
de metingen een factor 100 beter, zodanig dat
typische parallaxfouten van het niveau van 10-100
micro-boogseconde zijn.
De verbetering van Gaia ten opzichte van Hipparcos
zit in vele factoren: een grotere telescoop (2 rechthoekige spiegels van 1,45 × 0,50 m2 versus één
sferische spiegel met 29 cm diameter), een groter
brandvlak (106 Charge Coupled Device detectoren
met in totaal 938 miljoen beeldelementen versus
één Image Dissector Tube), en gebruik van speciale materialen (in het bijzonder silicium carbide),

in combinatie met een goed doordacht ontwerp
en een operationele baan ver verwijderd van de
verstorende invloeden van de aarde, om ervoor te
zorgen dat het wetenschappelijk instrumentarium
zo stabiel mogelijk haar werk kan doen.
Naast astrometrie heeft Gaia nog twee troeven aan
boord: een fotometrisch instrument, bestaande uit
een blauw prisma en een rood prisma, om lageresolutie spectra te verzamelen van elke ster over
het hele golflengtebereik waarin het telescoopdetector duo gevoelig is (grofweg 330-1050 nm),
en een spectroscopisch instrument, gebaseerd op
een diffractietralie, om hoge-resolutie spectra te
verzamelen over een klein golflengtegebied (grofweg 845-872 nm) voor de subset van de helderste
150 miljoen sterren. De hoge-resolutie spectra worden voornamelijk gebruikt om de radiale snelheden
van de sterren te bepalen. De lage-resolutie spectra
bevatten een schat aan astrofysische informatie. Zo
kan natuurlijk de kleur van de ster worden bepaald

Figuur 4: Het linker paneel laat een rozet patroon zien zoals in figuur 3. Het rechter paneel laat hetzelfde
patroon zien maar dan in het geval dat de ster door een lichtzwakke, dus onzichtbare planeet heen en weer
wordt getrokken. Uit zulke verstoringen van het “normale” patroon kunnen dus (onzichtbare) begeleiders,
zoals exoplaneten, worden opgemeten. In deze simulatie heeft de ster een parallax van 20 milli-boogseconden en een eigenbeweging van 50 milli-boogseconde per jaar. De exoplaneet heeft een massa die 15 keer
groter is dan die van “onze” Jupiter, met een baan met een periode van 0,5 jaar, ergens tussen “onze” Mercurius en Venus in. De astrometrische verstoring geïnduceerd door de exoplaneet is in dit voorbeeld 30 keer
uitvergroot om haar zichtbaar te maken. Video versie: http://sci.esa.int/gaia/58788-detecting-exoplanetswith-astrometry/.
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door de totale intensiteit van de blauwe en rode
spectra te vergelijken. Bovendien bevat de gedetailleerde vorm van de spectra informatie over,
bijvoorbeeld, de temperatuur van de ster, haar
chemische samenstelling, en de hoeveel interstellair stof dat zich tussen de zon en de ster bevindt.
Ook geeft de tijdserie van helderheidsmetingen
van elke ster onschatbare informatie, bijvoorbeeld
om veranderlijke sterren te ontdekken en te classificeren. Met de ultra-precieze fotometrie van Gaia
zouden wel eens 100 miljoen veranderlijke sterren
naar voren kunnen komen.

Gaia langzaam rondjes om haar as, met een snelheid van één boogminuut per seconde, zodat elke
zes uur een 360-graden grote cirkel met een dikte
van 0,7 graden wordt opgemeten; deze 0,7 graden
corresponderen met de grootte van het beeldveld
van de telescopen in de richting loodrecht op de
draairichting. De draai-as zelf voert een langzame,
63-daagse precessie uit om de fictieve richting
naar de zon. In verband met thermische stabiliteit
wordt de draai-as altijd op een constante hoek van
45 graden met de zon gehouden. Zodoende komt
elke ster gedurende de nominale, vijfjarige missie
gemiddeld zo’n 70 keer door het brandvlak drijven.

Hoe, wat, waar en wanneer
Gaia vliegt op zo’n 1,5 miljoen km van de aarde
in een kleine Lissajous baan rondom het tweede
Lagrange punt (L2) van het zon/aarde-maan systeem. Deze baan is weliswaar “ver” weg van de
aarde, zodanig dat zowel een stevige zendantenne
aan boord als stevige ontvangstschotels op aarde
nodig zijn, maar heeft het voordeel dat de nachthemel optimaal toegankelijk is. Bovendien komt Gaia
op L2 nooit in een aard- of maanschaduw terecht,
wat de thermische stabiliteit van het instrumentarium zeer ten goede komt. Vanuit haar baan draait

De wetenschappelijke gegevens die worden verzameld, worden dagelijks naar het grondstation
op aarde verzonden vanwaar het ESA operationele vluchtleidingscentrum ESOC in Darmstadt ze
oppikt. Vanuit Darmstadt worden de gegevens
direct doorgestuurd naar het ESA wetenschappelijke vluchtleidingscentrum ESAC nabij Madrid.
Vanuit daar worden de gegevens verspreid onder
de zes gegevensverwerkingscentra die in het Gaia
project betrokken zijn (Barcelona, Madrid, Toulouse,
Genève, Cambridge en Turijn). De wetenschappelijke

Figuur 5: Schematisch overzicht van de inhoud van Gaia DR1, vrijgegeven op 14 september 2016. Origineel:
http://sci.esa.int/gaia/58210-gaia-data-release-1/.
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gegevenswerking is door ESA toevertrouwd aan
het pan-Europese Data Processing and Analysis
Consortium (DPAC). Hierin werken, voornamelijk
onder nationale financiering, ruim 400 wetenschappers, programmeurs en IT-specialisten samen om
van de ruwe telemetrie bruikbare stercatalogi te
maken.

Gaia DR1
In 2016 hebben ESA en DPAC een eerste tussentijdse catalogus uit kunnen brengen (figuur 5). Deze
catalogus, genaamd Gaia DR1 (Data Release 1), was
gebaseerd op de eerste 14 maanden ruwe meetgegevens. Omdat, in het algemeen, 14 maanden niet
genoeg zijn om de ontaarding tussen parallax en
eigenbeweging te doorbreken, bevatte Gaia DR1
voor de meeste van de 1,1 miljard objecten niet
vijf maar slechts twee astrometrische parameters,
namelijk de “gemiddelde” positie aan de hemel.
Alleen voor de subset van de helderste twee miljoen sterren die eerder al door Hipparcos werden
opgemeten, konden voor Gaia DR1 vijf astrometrische parameters worden bepaald. Ondanks dat

wetenschappers Gaia DR1 intens hebben gebruikt
voor wetenschappelijk werk was Gaia DR1 in feite
een amuse voor het hoofdgerecht, genaamd Gaia
DR2.

Gaia DR2
Op 25 april 2018 brachten ESA en DPAC Gaia DR2
uit (figuur 6). Gebaseerd op 22 maanden van ruwe
meetgegevens konden nu wel betrouwbare parallaxen en eigenbewegingen voor ruim 1,3 miljard
sterren worden bepaald. Bovendien bevat Gaia
DR2 een aantal nieuwe gegevensproducten in vergelijking met Gaia DR1, onder andere de radiale
snelheden van ruim zeven miljoen heldere sterren en de blauwe en rode intensiteitsmetingen
gebaseerd op de lage-resolutie prisma gegevens.
Figuur 7 toont het synthetische kleuren Melkweg
panorama dat uit het Gaia DR2 archief is opgebouwd. Deze kaart heeft grofweg dezelfde scherpte
als foto’s die door de Hubble ruimtetelescoop worden gemaakt; een 600 dpi-resolutie print van deze
kaart zou ruim een kilometer lang zijn. Echter, waar
Hubble slechts kleine postzegeltjes aan de hemel

Figuur 6: Schematisch overzicht van de inhoud van Gaia DR2, vrijgegeven op 25 april 2018. De Gaia gegevens kunnen geraadpleegd worden vanaf https://gea.esac.esa.int/archive/ en omvatten zo’n 550 GB. Origineel: http://sci.esa.int/gaia/60147-waiting-for-gaia-s-second-data-release/.
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ontgint met een totale oppervlakte die slechts een
fractie van een procent van het hemelgewelf omvat,
beslaat de Gaia kaart de gehele hemel.
Sinds april 2018 hebben astronomen als dwazen
gezocht in de Gaia catalogus om spectaculaire
ontdekkingen op hun naam te kunnen schrijven.
En niet zonder resultaat: honderden resultaten zijn
in (voor)publicaties uitgekomen met onderwerpen
die variëren van nieuw ontdekte sterhopen, mogelijke moedersterren van de interstellaire bezoeker
“Oumuamua”, de overblijfselen van kleine melkwegstelsels die onze Melkweg in het verleden heeft
verorberd, en sterren die pasgeleden vlak langs de
zon zijn geraasd, tot sterren die de (gravitationele)
“snelheidsregels” in onze Melkweg aan hun laars
lappen en eraan proberen te ontsnappen.

Hertzsprung-Russell diagram
Om een idee te geven over hoe fundamenteel de
Gaia catalogus is, toont figuur 8 de heilige graal

van de theorie van sterstructuur en -evolutie: het
Hertzsprung-Russell diagram gebaseerd op een
klein deel van de Gaia DR2 catalogus. Dit diagram
zet de intrinsieke helderheid (lichtkracht) van een
ster uit tegen haar oppervlaktetemperatuur. De
oppervlaktetemperatuur van de ster is gecorreleerd
met haar kleur, welke bepaald kan worden door de
gemeten blauwe en rode intensiteiten (omgezet
naar magnitudes) van elkaar af te trekken; blauwe
sterren zijn heet terwijl rode sterren (relatief) koel
zijn. De intrinsieke helderheid van een ster, ofwel
haar absolute magnitude, volgt direct uit de schijnbare (gemeten) helderheid na correctie voor de
afstand van de ster tot de zon. Laatstgenoemde
is met Gaia DR2 voor 1 miljard sterren via de
parallax bekend en dit levert dus een extreem
nauwkeurig en gedetailleerd Hertzsprung-Russell
diagram op. Om een idee te geven: Hipparcos
heeft voor “slechts” 719 sterren de afstand tot op
1% of beter bepaald terwijl er nu, met Gaia DR2,
2.329.759 sterren zijn waarvan we de afstand met

Figuur 7: Het gereconstrueerde Gaia DR2 Melkweg panorama gebaseerd op de gemeten hemelposities
en kleuren van zo’n 1693 miljoen sterren. De kaart omvat de gehele hemelbol in een oppervlaktegetrouwe
Hammer-Aitoff projectie in galactische coördinaten. De lichtende band langs de evenaar is de Melkweg.
Het heldere centrum is de zogenaamde lens (“bulge”) van ons melkwegstelsel, in het sterrenbeeld Boogschutter. De donkere, sliertachtige structuren zijn gas- en stofwolken die het zicht op achterliggende sterren
beperken. De twee vlekjes rechtsonder zijn de grote en kleine Magelhaense wolken, twee satelliet sterrenstelsels van onze Melkweg die vanaf het zuidelijk halfrond met het blote oog zichtbaar zijn.
Origineel: http://sci.esa.int/gaia/60169-gaia-s-sky-in-colour/.
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Figuur 8: Hertzsprung-Russell diagram voor ruim 4 miljoen nabije sterren gebaseerd op Gaia DR2 parallaxen en kleuren (BP staat voor blauw prisma; RP staat voor rood prisma). De absolute magnitude voor elke
ster is de schijnbare magnitude gemeten door Gaia gecorrigeerd voor de afstand van de ster (via de gemeten parallax). Heldere, massieve sterren staan (links) bovenin en zwakke, lichte sterren (rechts) onderin.
De BP-RP kleur is het verschil tussen de blauwe en rode magnitudes, welke gebaseerd zijn op de integrale
intensiteiten gemeten in het blauwe en rode prisma. Blauwe sterren staan links en rode sterren staan rechts.
De hoofdreeks (Main sequence) bestaat uit sterren in hydrostatisch evenwicht waarin de zwaartekracht in
evenwicht is met de gasdruk die samenhangt met kernfusie van waterstof tot helium in de kern van de ster.
Het gat in de hoofdreeks ontdekt met behulp van Gaia DR2 gegevens bevindt zich rond absolute magnitude
10 en is niet goed zichtbaar in deze weergave. De rode reuzentak (Giant branch) bestaat uit geëvolueerde
sterren waarin alle waterstof in het centrum is gefuseerd tot helium en waarin helium wordt gefuseerd tot
koolstof. De witte dwergen (White dwarfs) zijn dode sterren, zonder actieve kernfusie, bestaande uit gedegenereerde materie. In deze objecten vindt geen warmteproductie plaats en witte dwergen koelen daarom
langzaam maar zeker af, onder verlies van thermische energie.
Origineel: http://sci.esa.int/gaia/60198-gaia-hertzsprung-russell-diagram/.
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een nauwkeurigheid van 1% of beter kennen. Dit
heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat er een “gat” is
ontdekt in de zogenaamde hoofdreeks, bestaande
uit volwassen sterren die in hun energiebehoefte
voorzien door middel van centrale kernfusie van
waterstof tot helium, precies op de plek waar
sterevolutietheorieën van koele M-dwerg sterren
voorspellen dat er een radiatieve (in plaats van een
convectieve) kern in sterren ontstaat. Zonder de
ultra-precieze Gaia parallaxen had deze ontdekking
nooit gedaan kunnen worden. Met astrometrie kunnen wetenschappers dus zelfs tot in het inwendige
van sterren doordringen!

Slotopmerkingen
De ontginning van de Gaia DR2 catalogus is feitelijk
nog maar net begonnen en het Gaia verhaal is nog
lang niet ten einde. Het DPAC-consortium is volop
bezig met de gegevensverwerking van de eerste
34 maanden van de missie welke moet leiden tot
Gaia DR3 rond 2021. Daarna komt er natuurlijk nog
een afsluitende Gaia DR4 waarin de gehele, vijfjarige nominale missie is verwerkt. Bovendien is een
verlenging van de missie van midden 2019 tot eind
2020 recentelijk goedgekeurd. Daarna is het in principe mogelijk om de missie nog verder te verlengen
aangezien de verwachting is dat de brandstof van
de stuurraketjes aan boord tot eind 2024 voldoende
moet zijn. Daarna is het echter definitief afgelopen.
Voor de Gaia satelliet tenminste. Maar Gaia’s wetenschappelijke oogst en catalogi zullen astronomen
nog jarenlang blijven voeden met nieuwe ontdekkingen en inzichten. En natuurlijk, hoe kan het ook
anders, dromen astronomen al een aantal jaar over
een opvolger van Gaia, maar dan één die niet in
het zichtbare licht maar in het nabij-infrarode (NIR)
golflengtegebied waarneemt om zodoende door
het gas en stof in de Melkwegschijf heen te kunnen
kijken. ESA heeft reeds een concept studie van deze
mogelijke opvolger, voorlopig GaiaNIR genaamd,
gedaan. Technologisch gezien zijn er nog een aantal
harde noten te kraken voordat GaiaNIR gebouwd
en gelanceerd kan worden. Maar het fundamentele
belang van astrometrie voor alle takken van de
astrofysica zal er ongetwijfeld voor zorgen dat Gaia
eens een opvolger krijgt.
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’s-Gravenhage op 5 november 2018.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De optische detectie van enkele moleculen, een
techniek die wij bijna 30 jaar geleden ontwikkeld
hebben, is de basis geworden voor veel biofysisch
werk, onder andere DNA sequencing en superresolutie in de optische microscopie (Nobelprijs voor
Scheikunde 2014). Dankzij optische microscopie en
spectroscopie, is het nu mogelijk om allerlei processen op de schaal van één molecuul te bekijken. Ik
beschrijf een paar voorbeelden van recente experimenten van onze groep. Deze voorbeelden laten
zien hoe verrassend gevarieerd de wereld op nanometerschaal in elkaar zit. Individuele moleculen en
nanodeeltjes vormen niet alleen een belangrijke
bron van informatie voor de materiaalwetenschap
en de cellulaire biologie. Er zijn ook tal van boeiende fysische wetten en problemen in de nano- en
quantumfysica die met moleculen kunnen worden
getoetst en geëxploreerd. Zoals Richard Feynman
schreef: “There is plenty of room at the bottom”.

“M

aterie bestaat uit atomen” is, ook
volgens Richard Feynman, het
belangrijkste inzicht dat de wetenschap ons gebracht heeft. In de vorige eeuw zijn
we langzamerhand gewend geraakt aan atomen
en moleculen in afbeeldingen, redeneringen en
verschijnselen. Van indirecte waarnemingen als de
Brownse beweging of röntgendiffractie gingen we
over tot de rechtstreekse afbeelding van atoomrijen
met een elektronenmicroscoop. Ook kunnen afbeeldingen van atomen en moleculen op oppervlakken
worden verkregen met rastertunnelmicroscopen
(zoals de Scanning Tunneling Microscope (STM) [1]),
die ons atomen op een oppervlak laten 'voelen' door
middel van een scherp puntje. Maar tegenwoordig
kunnen we individuele atomen ook echt 'zien' door
het licht waar te nemen dat ze uitzenden. Deze meer
dan honderd-jaar-oude droom vindt zijn oorsprong
in de allereerste fluorescentie-experimenten van
Jean Perrin rond 1910 [2]. Lichtdiffractie lijkt op het
eerste gezicht zo’n optische waarneming in de weg
te staan: een molecuul – ongeveer een nanometer
groot – is immers vele malen kleiner dan de kleinste
'diffractie-gelimiteerde' lichtvlek, ongeveer de helft
van de golflengte, zo’n 300 nm. Toch werd in
de jaren zeventig de droom werkelijkheid met de
waarneming van de fluorescentie van individuele
atomen in ultradunne atoombundels en later van
individuele ionen in elektromagnetische vallen,
beide in ultrahoog vacuüm. In gecondenseerde
materie, zoals in transparante vloeistoffen of vaste
stoffen, is optische detectie echter veel lastiger.
Twee technische problemen dienden opgelost te
worden voordat het begin jaren negentig mogelijk werd om een enkel fluorescerend molecuul
in de vaste stof waar te nemen. Allereerst leidt
de emissie door verontreinigingen en imperfecte
optische elementen vaak tot een sterke achtergrond in fluorescentie-experimenten. Daarnaast
zijn fluorescerende moleculen zeer gevoelig voor
excitatielicht en gaan zij snel kapot onder bestraling met intens laserlicht. Beide problemen konden
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worden opgelost door de experimenten bij lage
temperatuur uit te voeren. In vloeibaar helium
wordt de resonerende absorptie van één molecuul voor een bepaalde golflengte enorm vergroot
(grofweg met een factor één miljoen). Bovendien
verleent de stijve omgeving aan het molecuul een
veel betere bescherming tegen chemische reacties
dan een vloeibare oplossing bij kamertemperatuur doet. Cryogene enkel-molecuulexperimenten
hebben veel resultaten opgeleverd in de nanowetenschap en de quantumoptica. Maar de echte
revolutie in de nano-optica kwam met de detectie
van, en het onderzoek aan individuele moleculen
bij kamertemperatuur.
Omdat de scherpe resonanties in cryogene experimenten bij kamertemperatuur niet optreden,
wordt weliswaar de interactie met het licht een
factor 100.000 kleiner, maar hoogwaardige optische elementen als microscoopobjectieven maken
het mogelijk diffractie-gelimiteerde dimensies
te bereiken. Door de kleinere lichtvlek wordt de
onderdrukking van de achtergrond tot een factor
1.000.000 verbeterd, wat het resolutieverlies ruim
opvangt. Daardoor wordt de omgevingsachtergrond nagenoeg verwaarloosbaar. In combinatie
met fluorescentiemicroscopie waren enkel-molecuultechnieken opeens rijp voor toepassing in de
materiaalwetenschappen en in de biomedische
wetenschappen.
Een typisch enkel-molecuul experiment maakt
gebruik van een confocale microscoop met diffractie-gelimiteerde ruimtelijke resolutie. Door de
fluorescerende moleculen in lage concentratie op
te lossen, is hun onderlinge afstand voldoende
groot om de fluorescentie van elk molecuul
afzonderlijk met het microscoopobjectief te kunnen verzamelen en door een fotonen-tellende
detector waar te nemen. Belangrijk voor een hoge
signaal-ruisverhouding zijn de kleine afmetingen
van de excitatievlek, de zuiverheid van het monster,
schone optische elementen, en een hoge stabiliteit van zowel de optische opstelling als van het
monster. Met zo’n basisopstelling zijn veel tijdof ruimte-opgeloste experimenten mogelijk, die
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een rechtstreeks inzicht geven op een schaal van
nanometers. In wat volgt wil ik, aan de hand van
enkele voorbeelden uit ons werk in Leiden, mijn
enthousiasme met u delen voor het onderzoek
aan veel fysische problemen die met individuele
moleculen kunnen worden bestudeerd.

Een enkel foton en de opto-mechanische
koppeling van een enkel molecuul
Enkel-molecuulexperimenten bij lage temperaturen zijn uitermate geschikt voor toepassing binnen
de nanofysica en quantumoptica. De optische overgang van één molecuul is zo smal dat de uitgezonden
fotonen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.
Zulke fotonen zijn voor allerlei quantumoptische
experimenten te gebruiken. Ronald Hanson’s mooie
toetsen van de quantummechanica [3, 4] bijvoorbeeld, zijn gebaseerd op afzonderlijke fotonen die
door kleurcentra in diamant – defecten in het diamantrooster die, als moleculen, kunnen absorberen
en fluoresceren – uitgezonden worden. Zo’n smalle
optische lijn is extreem gevoelig voor de moleculaire omgeving. Wij hebben die gevoeligheid benut
om een mechanische vervorming waar te nemen
van het kristal waarin het molecuul gevangen zit [5].
In een toekomstig project zijn we van plan om
individuele elementaire ladingen – elektronen of
gaten – te detecteren die zich tijdelijk in een metaal
nano- of microstructuur bevinden. Het fysische
probleem dat daarbij aan bod komt is de overdracht
van klassieke, maar ooit ook quantummechanische
informatie van de nanoschaal naar de macroscopische schaal.

Machtswetten beschrijven het knipperen
van quantum dots en moleculen
Het fluorescentiesignaal van een enkel molecuul
of een halfgeleider nano-kristal (vaak “quantum
dot” genoemd) is meestal geen continue fotonenstroom. Het knippert, dat wil zeggen, het gaat aan
en uit vanwege overgangen tussen verschillende
toestanden van het deeltje dat de fotonen uitzendt.
In veel gevallen zijn de aan- en uittijden over een
breed waardengebied verspreid. Deze verdelingsfuncties worden door machtswetten beschreven.
Een verklaring voor dit knipperen hebben wij
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gevonden in elektronenoverdracht naar een verdeling van traps in de omgeving van het molecuul.
De kans dat een elektron gevangen raakt neemt
exponentieel af met de afstand tot de trap, waarbij
de trappingsduur exponentieel toeneemt. Uit de
combinatie van deze twee exponentiële functies
volgt een machtswet tussen de duur en de waarschijnlijkheid van de aan-/uittijden. Soortgelijke
waarnemingen, bijvoorbeeld van fotogeleiding in
organische en wanordelijke materialen, werden al
in de jaren 70 beschreven door 'continuous time
random walk' modellen. De verrassing hier is echter
dat zulke modellen niet alleen voor een wanordelijk
materiaal op macroscopische schaal gelden, maar
zelfs al op de enkel-molecuul schaal, door de grote
hoeveelheid aan microconfiguraties in de moleculaire omgeving.

Heterogeniteit rond het glaspunt
Moleculaire fluorescentie is vaak sterk gepolariseerd
langs een moleculaire as. Door deze polarisatie als

functie van de tijd te meten, kan de rotatie van
afzonderlijke moleculen in een vloeibare omgeving
onderzocht worden. Wij hebben de rotatiediffusie
van kleurstofmoleculen in glycerol bij lage temperaturen onderzocht (bij 200 K wordt glycerol net zo
hard als vensterglas). Onze eerste waarneming was
dat verschillende moleculen, hoewel chemisch identiek, met zeer verschillende snelheden diffunderen
(zie figuur 1). Dat betekent dat de lokale structuur
van de vloeistof overal anders is. Een tweede verrassing was het extreem lange geheugen van deze
verschillen, vele malen langer dan de rotatietijden
van de moleculen zelf [7]: de moleculen roteren
binnen enkele seconden, maar hun rotatiesnelheid
blijft dagenlang constant. Wij hebben dit experiment onlangs herhaald met nanodeeltjes van goud
in plaats van moleculen en konden bevestigen dat
heterogeniteit ook bij langere ruimte- en tijdschalen optreedt. De lokale bestudering van glycerine
glas met behulp van enkele moleculen geeft nieuw
inzicht in dit soort wanordelijke systemen, waar

Figuur 1: Afbeelding van enkele kleurstofmoleculen in glycerine glas bij 210 K [7]. De kleur codeert voor de
polarisatie van de fluorescentie (aparte kleuren voor beide polarisaties zijn rechts zichtbaar). Uit de statistiek
van oriëntatieveranderingen kan de lokale viscositeit van het glas worden afgeleid.
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dichtheidsfluctuaties als het ware bevroren raken
over de tijdschaal van het experiment, en tot grote
lokale viscositeitsfluctuaties leiden. Terwijl zulke
dichtheidsfluctuaties in glazen niet gemakkelijk
met röntgen- of neutronendiffractie te meten zijn,
tonen onze moleculaire probes hun aanwezigheid
indirect aan, wat nieuwe wegen voor onderzoek en
begrip van deze technologisch belangrijke materialen opent.

Plasmonische nabije velden
Gouddeeltjes, kleiner dan 50 nm, vertonen een
sterke optische oscillatie, een zogeheten plasmonresonantie, waarbij alle geleidingselektronen
tegelijk trillen rond de zware, nagenoeg vaste
metaalionen. Deze oscillatie veroorzaakt een sterke
wisselwerking met licht en verleent deze deeltjes
felle kleuren en aparte optische eigenschappen.
De golflengte van de plasmonresonantie hangt af
van de vorm van de deeltjes, van ongeveer 520 nm
voor bolvormige deeltjes tot 900 nm of langer
voor staafjes. Bij de plasmonresonantie genereren
hoge ladingsdichtheden aan het oppervlak van de
gouddeeltjes hoge elektrische velden, veel sterker
dan het optische veld van de bestralende golf.
Deze lokale veldversterking maakt het bijvoorbeeld
mogelijk om de tijdelijke binding van individuele

eiwitmoleculen aan de uiteinden van een gouden
nanostaafje te detecteren (zie een voorbeeld in
figuur 2) [8]. De plasmonresonantie van het gouddeeltje verschuift daarbij door de lokale verandering
van de brekingsindex, wat tot een verandering van
het optische signaal leidt. De zo gedetecteerde
eiwitmoleculen zijn enkele nanometers groot, maar
door de beschreven wisselwerking met licht hoeven
ze dus geen fluorescerend of absorberend gedeelte
te bevatten. De hoge velden aan de uiteinden van
een goudstaaf kunnen ook de fluorescentie van
kleurstofmoleculen versterken [9], die in de omgeving diffunderen of gebonden worden. Niet alleen
de excitatie van de moleculen wordt versterkt,
maar ook hun emissie, want het nanostaafje kan als
een antenne fungeren en zo de koppeling van de
kleine moleculaire dipool aan zich voortplantende
optische golven met meer dan een factor 1000
versterken. Op dezelfde manier is ook de Raman
verstrooiing van een enkel molecuul te detecteren,
wat een lokale chemische analyse mogelijk maakt.

Explosieve dynamica van nanobellen
De technieken die nodig zijn om een enkel molecuul te detecteren, kunnen ook op grotere objecten
worden toegepast, bijvoorbeeld een enkel goud
nanodeeltje. Daarbij kunnen wij interessante

Figuur 2: Tijdsporen van het absorptiesignaal van een gouden nanostaafje waar enkele eiwitmoleculen
tijdelijk aan binden. Het signaal toont de absorptiesterkte van het nanostaafje, die door binding van individuele eiwitmoleculen stap voor stap verandert. Aangegeven zijn de eiwitconcentraties. Zonder eiwit (0 nM)
blijft de absorptie constant. Naarmate de eiwitconcentratie groter wordt, binden eiwitmoleculen vaker op
de uiteinden van het nanostaafje, waardoor de plasmonresonantie verschuift en de absorptie verandert.
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Figuur 3: a) Schema van een goud nanobel in een vloeistof (water of pentaan) op een glasoppervlak.
b) schema van de optische opstelling waar wij de tijdsafhankelijke verstrooiing van de nanobellen meten [10].

Figuur 4: a) Voorbeeld van een tijdspoor van het verstrooiingssignaal van een goud nanobol onder laserverwarming. b) Explosies van nanobelletjes leiden tot snelle pieken van verstrooiing, die zich elke 0,5 microseconde herhalen. c) Gemiddelde piekvorm over honderden explosies, waarbij een structuurtje bij 0,07 microseconde verschijnt. d) Een histogram van de tijden tussen 2 opeenvolgende explosies en de afwezigheid
van enige correlatie tussen opeenvolgende tijden laten zien dat elke explosie onafhankelijk van de vorige
explosies plaatsvindt.
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problemen in de nanofysica bestuderen. Excitatie
van de plasmonresonantie van een gouddeeltje
door een optische golf leidt tot warmtedissipatie
in de omgeving van het deeltje. Als deze omgeving
vloeibaar is kan deze warmte de vloeistof aan de
kook brengen. Het koken verloopt echter op kleine
schaal heel anders dan wij gewend zijn. De oppervlaktespanning van de vloeistof veroorzaakt een
forse druk in het belletje dat rond het aangeslagen
deeltje ontstaat van wel enkele tientallen atmosfeer, wat de kooktemperatuur met meer dan 200 K
kan verhogen. Het principe van het experiment is in
figuur 3 geschetst. Indien de vloeistof heter wordt
dan de kooktemperatuur, vinden explosies plaats
die 20 tot 30 nanoseconden duren en die zich elke
microseconde kunnen herhalen (zie figuur 4) [10].
De vorming van deze nanobellen, elk ongeveer 200400 nm in doorsnee, gaat gepaard met uitzending
van geluidsgolven, die door objecten in de omgeving worden gereflecteerd en weer met de bel in
wisselwerking treden. Zulke geluidsgolven vinden
mogelijk toepassingen in de fotothermische behandeling van kanker [11], waarbij kankercellen selectief
door akoestische effecten worden gedood. Ook willen we gaan onderzoeken hoe de faseovergang op
kleine schaal verloopt, en of de thermodynamische
limiet omzeild kan worden door steeds kleinere
monsters te gebruiken.
Deze voorbeelden laten zien hoe verrassend gevarieerd de wereld op nanometerschaal in elkaar zit.
Individuele moleculen en nanodeeltjes vormen niet
alleen een belangrijke bron van informatie voor
de materiaalwetenschap en de cellulaire biologie.
Er zijn ook tal van boeiende fysische wetten en
problemen in de nano- en quantumfysica die met
moleculen kunnen worden getoetst en geëxploreerd. Precies zoals Richard Feynman zei: "There is
plenty of room at the bottom".
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1.5 Grootschalige energie opslag en conversie:
de rol van waterstof
Prof. dr. F.M. (Fokko) Mulder
Chemical Engineering
TU Delft
www.cheme.tudelft.nl/mecs

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 19 november 2018.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt
met zon en wind neemt sterk toe. Om de dagelijkse
en seizoensgebonden schommelingen in energiebehoefte op te vangen is grootschalige, decentrale
energieopslag hard nodig. Batterijen zijn geschikt
voor de korte termijn, terwijl waterstof nodig is
voor energieopslag gedurende langere perioden.

Helaas hebben wij geen artikel van
prof. Mulder ontvangen.

---

De ‘battolyser’ is een geïntegreerde batterij met
electrolyser, die elektriciteit efficiënt kan opslaan
als nikkelijzer batterij en die - wanneer de batterij
vol is - water kan splitsen in waterstof en zuurstof.
De ‘battolyser’ laat een opmerkelijk constant en
hoog rendement (80-90%) zien, met toegenomen
opslagdichtheid, snelle schakelcapaciteit en stabiele prestaties bij intensieve testen op de lange
termijn. En dat alles zonder het gebruik van edelmetalen.
Als volgende stap wordt gedacht aan opslag van
waterstof in de vorm van vloeibaar ammonia, dat
vervolgens als brandstof voor de productie van
elektriciteit kan worden gebruikt. Dit alles kan het
einde betekenen van de rol van koolstof bij onze
energievoorziening.
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1.6 De toekomst van de Noordzee van onze grootouders
Prof. dr. A.J. (Tinka) Murk1)
Marine Animal Ecology
Wageningen Universiteit
www.wur.nl/MAE

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 3 december 2018.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De huidige Noordzee is sterk verarmd door meer
dan een eeuw intensieve boomkorvisserij, zandwinning en vele andere activiteiten. Waar in de
tweede helft van de 19e eeuw nog uitgestrekte
oesterbanken voorkwamen en de zeebodem bezaaid lag met grote rijk begroeide stenen en resten
van bomen en planten, is nu weinig meer over dan
zandvlaktes met hier en daar nog een scheepswrak
als kleurrijk begroeide bloempot.
Tegen de achtergrond van klimaatverandering en
bijvoorbeeld plannen voor bouw van grootschalige windturbineparken door alle Noordzeelanden,
woedt de discussie hoe de Noordzee en het gebruik daarvan beheerd moet worden.
Is het nodig gebieden te sluiten voor alle vormen
van visserij? Wat moeten we vinden van al die
nieuwe soorten die we steeds meer in de Noordzee aantreffen? Wat zal klimaatverandering betekenen voor de Noordzee en hoe kunnen we daar
het beste mee omgaan? Wat moet uiteindelijk ons
streefbeeld zijn voor de Noordzee?

E

r is veel aan de hand met onze Noordzee.
Zo zijn er discussies over boomkorvisserij,
pulskorvisserij, offshore windfarms en allerlei
andere activiteiten op zee. Denk bijvoorbeeld aan
de vraag: wat voor invloed windparken gaan hebben op de zee als ecosysteem? Wij willen graag
schone energie, maar is dat verenigbaar met ander
gebruik van de Noordzee?
En ondertussen zijn er ook natuurdoelstellingen
voor de Noordzee. Vaak neigen mensen ernaar
om terug te grijpen naar een ideaalbeeld uit het
verleden, uit 1800 of 1900; diverse soorten dieren
en planten, helder water, grote vissen, rijke oesterriffen en kleurrijke anemonen en zachte koralen.
Laten we zeggen dat we terug willen naar de ideale
Noordzee 1.0.
De overheid heeft veel ambities voor de Noordzee
van 2030, noem het Noordzee 3.0. De Noordzee
moet robuust zijn, ecologisch gezond, productief,
schoon, gezonde structuur en functies hebben,
veerkrachtig zijn en inclusief langlevende grote
toppredatoren (dat zijn onder andere haaien en
grote roggen, die wel 2 meter breed kunnen zijn).
En het ‘biodiversiteit- en productiepotentieel’ moet
gerealiseerd worden.
De vraag is alleen: Hoe kom je aan een gezonde,
veerkrachtige Noordzee? En hoe meet je dat we de
doelen hebben gehaald? Er zijn eigenlijk maar een
paar dingen die je daarvoor goed moet regelen en
dan volgt de natuur vanzelf op de kansen die het
krijgt.

Voorwaarden gezonde Noordzee
Eén van de voorwaarden is voldoende, gevarieerde en hoogwaardige habitats. Een habitat is een
woonomgeving voor dieren. Neem een zandige
bodem waar gravende dieren als platvissen het fijn

1) De auteur bedankt Mark van der Meijs en Marieke
van Noordenburg van Wageningen Universtiteit
en Research hartelijk voor de hulp bij het redigeren van de gesproken tekst.
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vinden om te leven. Maar heel veel dieren willen
zich graag kunnen verstoppen dus dan heb je een
rif nodig. Dat kan een oesterrif zijn, of rotsblokken,
kiezelvelden of restanten van oude bomen. Je hebt
ook stukken nodig met zeegras waar allerlei dieren
eten vinden, eieren leggen, opgroeien en zich kunnen verstoppen.
Afhankelijk van het levensstadium van dieren hebben zij soms een verschillend habitat nodig. Neem
de kabeljauw, die leeft als heel jonge kabeljauw
het liefst tussen het zeegras. Maar als hij wat groter
wordt, moet hij zich kunnen verstoppen tussen
stenen of in schelpdierriffen.
Ook is een veilige verbinding tussen die verschillende habitats nodig, want als je niet veilig van de
kraamkamer naar het gebied kan, waar je als juveniel (wat groter jong dier) kan opgroeien, dan houdt
het op. Voor veel mariene diersoorten is toegang
tot brakwater estuaria en grote rivieren van cruciaal
belang om hun levenscyclus te kunnen voltooien.
Een ecologische hoofdstructuur is er al op land: een
structuur voor allerlei dieren om veilig van het ene
gebied naar het andere te gaan. Dat zou ook goed
zijn voor dieren in de zee, waarbij de gebieden
door zeestromingen verbonden kunnen worden.
En het ecosysteem van de Noordzee moet je ook
als geheel beschouwen, in samenwerking met de
Noordzeelanden. Vissen letten niet op nationale
grenzen, die willen gewoon goede zeegrasvelden
en riffen, voedsel en veiligheid.
Een slimme, goede verbinding tussen gebieden is
bijvoorbeeld noodzakelijk voor de kans op terugkeer van de platte oester. Mensen beginnen nu
platte oesters terug te brengen in de Noordzee na
decennia van afwezigheid. Ze worden gekweekt en
vervolgens uitgezet in windparken. Een volwassen
platte oester zit vast en kan zich niet verplaatsen.
De larven kunnen zich wel zo’n 10 kilometer verplaatsen met de stroming, maar dan moeten zij zich
wel ergens op kunnen vestigen. Daarvoor moeten
er harde structuren zijn zoals stenen, oude schelpen
of een scheepswrak om de populatie een kans te
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geven. Op zand kan dat niet en als er alleen maar
zand is, gaat het larfje verloren.
Ook is een goed functionerend en volledig voedselweb belangrijk. Als alle grotere roofvissen weg
zijn, dan kunnen dieren die daaronder zitten in de
voedselketen zich in principe heel snel vermenigvuldigen. En zij zouden weer een hele zware druk
betekenen op de dieren die daaronder komen.
Als er nieuwe diersoorten binnenkomen, bijvoorbeeld kwallen, dan is het fijn als er voldoende
kwalleneters zijn die dat corrigeren. Sommige
nieuwe soorten worden door de mens geïntroduceerd, anderen komen zelf vanaf het Middellandse
Zeegebied naar het noorden omdat het langzamerhand steeds warmer wordt, ook bij ons in de
Noordzee. Die nieuwkomers moeten in het nieuwe
ecosysteem hun plekje vinden. Maar als daar geen
soorten zijn om hen in bedwang te houden, dan
zou er zich een plaag kunnen ontwikkelen. Daarom
is een goed functionerend voedselweb, met ook
grote haaien en roggen, een voorwaarde voor een
robuust en weerbaar ecosysteem.
De laatste voorwaarde is een goede milieukwaliteit.
Als je regelmatig olierampen hebt, of gifstoffen in
het water, dan krijg je nooit een gezond ecosysteem.
Deze vier genoemde voorwaarden voor een
gezonde en veerkrachtige Noordzee zijn onafhankelijk van wat voor organismen precies het systeem
bevolken. De natuur ontwikkelt zichzelf afhankelijk
van de kansen. En als dat overbevist wordt, zeker als
dat gericht is op slechts enkele specifieke soorten,
dan raakt het systeem uit balans. We kunnen ook
de kansen creëren waardoor het systeem meer
divers en productiever kan worden, zodat je er ook
duurzaam veel van kan oogsten.

Noordzee 2019
Waar staan wij nu in 2019? We noemen het de
Noordzee 2.3. De Noordzee 2.0 is namelijk behoorlijk gedegradeerd en er wordt over het algemeen
slecht voor gezorgd. Maar er worden ook wel dingen gedaan waardoor wij wél de goede kant op
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gaan. Bijvoorbeeld de bestanden van de bevisbare
soorten worden goed gereguleerd. Met andere
woorden, er wordt niet meer weg gevangen dan
er aangevuld wordt. En daardoor kun je ook in de
toekomst blijven vissen zonder dat de populatie
uitgeput raakt. Ook de vervuiling vanuit de rivieren
is door grensoverschrijdend milieubeleid heel sterk
teruggebracht.
Helaas zijn er nog wel veel andere verstorende activiteiten door de mens. Figuur 1 toont bijvoorbeeld
de scheepsbewegingen gedurende één week in

februari 2017. Rood betekent meer dan 100.000
scheepsbewegingen in één week. Een heel drukke
scheepvaart dus, een soort snelweg, inclusief
enorm veel lawaai onder water en emissie van
uitlaatgassen.
Daarnaast zijn er diverse olie- en gasinstallaties.
Grondstoffen worden afgevoerd en aangevoerd. En
er zijn offshore windparken waarvan er meer van
zullen komen. In de bodem liggen vele pijpleidingen en kabels die ook hun invloed hebben. In de
Noordzee wordt veel zand gewonnen om de kust

Figuur 1: Scheepsbewegingen gedurende één week in februari 2017. 			

(Bron: EMSA)
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te verhogen, meer klimaat bestendig te maken en
dat gaat zeker niet stoppen. Anders dan op land
oogsten we voedsel uit zee nog vooral als jagers/
verzamelaars, en gaat veel commercieel onbelangrijk bodemleven kapot in het proces. Daarnaast
wordt uitgebaggerd havenslib gedumpt. Dat mag
uiteraard niet te vies zijn, maar helemaal schoon is
het natuurlijk ook niet. En verder is er nog militair
gebruik van de Noordzee, recreatie, enzovoort.
Het is dus heel druk op zee. En niet alleen in
Nederland. In figuur 2 staan windparken en plannen
daarvoor van het Engelse- en Belgische deel van
de Noordzee. Daarom is het niet genoeg om alleen
beleid te maken voor het Nederlandse deel van de
zee, want ondertussen gebeurt er heel veel om ons
heen. En die vissen trekken zich nergens wat van
aan als zij de Noordzee rondzwemmen om hun
levenscyclus te volbrengen. Het is verstandig om te
bekijken hoe die Noordzee windparken eventueel
een rol kunnen spelen in het bieden van geschikte,
veilige habitats voor Noordzee dieren.

De Europese Unie heeft zelfs een zogenaamde
‘Blue Growth’ ambitie: meer economische activiteiten op zee, meer banen, meer voedsel uit zee en
meer toerisme op zee. Klinkt goed, maar de zee is
helemaal niet zo ‘leeg’ en ongebruikt als kennelijk
wordt gedacht.

Nieren van de zee
Er gaat dus van alles gebeuren in de zeeën van
Europa, maar wij hebben nog geen idee wat dat
teweeg gaat brengen, ook omdat het zo moeilijk
te zien is. Eén van de projecten die bij ons in de
groep loopt is een project van koud water diepzee
sponzen. In de Atlantische Oceaan heb je diepere
zeebodems en die zijn bepaald niet dood. Daar liggen grote sponzen die eruitzien als een soort super
aardappelen. Die sponzen pompen ongelooflijke
hoeveelheden water door hun lichaam waarbij ze
het zuiveren van zwevende deeltjes zoals organisch
materiaal, bacteriën en virussen.
Eigenlijk zijn die sponzen de nieren van de zee.
Omdat niemand ze ziet, is er weinig zorg over de

Figuur 2: Offshore windparken (gerealiseerd & gepland).
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consequenties wanneer ze weg zijn. En als je door
boomkorvisserij die diepzee sponzen weghaalt, dan
wordt het water niet meer gezuiverd. Daarbij groeien
die sponzen niet zo snel omdat het in de diepere zee
kouder is. Zonder de sponzen zijn ook de schuilmogelijkheden van veel dieren weg. Daar moeten wij
dus zeker niet te lichtvaardig over denken.

Fishing down the food web
Een probleem in de Noordzee is dat grote, langlevende toppredatoren vrijwel weg zijn, terwijl er
veel soorten roggen en haaien in de Noordzee
zouden kunnen voorkomen. Een kleinere soort die
nu weer uitgezet wordt en relatief snel weer terug
kan komen is bijvoorbeeld de stekelrog. Alleen is
een jonge stekelrog al veel groter dan het slibtongetje dat mensen willen vangen om te eten. Dus
als vissers met een sleepnet over de bodem gaan,
dan ontkomt een rog nooit. De grotere haaien en
roggensoorten zoals de vleet of de blonde rog zijn

de echte boegbeelden die je weer terug zou willen,
om trots te zijn op onze Noordzee.
De predatoren van de huidige Noordzee zijn relatief
klein. Er is een behoorlijke druk om al jong voort te
planten, want als die grote steeds weggevangen
worden, kunnen alleen de kleine zich nog voorplanten. Dus de leeftijd waarop zij geslachtsrijp
worden, gaat naar beneden en daarmee wordt ook
het formaat kleiner.
Dat mensen steeds eerst de grote vissen hebben
gevangen, is net alsof je op land vooral leeuwen,
tijgers en beren vangt en daarna pas de wolven en
zo gaat eten. Dit heet ‘fishing down the food web’.
Idealiter zou je in balans moeten vissen. Dus zowel
de kleinere vissoorten, als de grotere soorten, als de
toppredatoren, maar in balans met de voedselketen
en met het voedselweb. En dan houd je een stabiel
systeem.

Figuur 3: De bodem van het Nederlands Continentaal Plat bestaat nu vrijwel uitsluitend uit zand.
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Het is het meest efficiënt om vooral planteneters
te eten. Met elke stap in de voedselketen verlies
je ongeveer een factor 10 aan biomassa, en die
begint bij de planten. Tegen de tijd dat je bij een
tonijn uitkomt heb je voor 1 kilo vis zo’n 10.000 kilo
plantaardig materiaal nodig gehad.
Grote toppredatoren hebben ook een belangrijke ecologische functie, namelijk het in de hand
houden van kleinere predatoren. Als er te weinig
toppredatoren over zijn, kunnen middelgrote of
mesopredatoren te veel herbivoren weg eten en
kun je overwoekering van riffen door planten krijgen. Bij een koraalrif verstikken dan de koralen,
maar ook schelpdierriffen kunnen in de problemen
raken als hun ‘vijanden’ zoals krabbetjes en zeesterren niet voldoende in toom gehouden worden.

Zand
Figuur 3 is een kaart van de huidige Noordzeebodem.
Er zijn heel veel soorten zand: (zeer) grof zand,
middelgrof zand, zand, fijn zand, zeer fijn zand en
slibhoudend zand. Op figuur 4 staat een zandbodem nadat er een boomkor voorbij is gekomen.
Alle rifvormende schelpdieren en kokerwormen
zijn dan kapot. Je vindt er vooral nog de snel reproducerende mobiele soorten. En natuurlijk allerlei
soorten platvissen, die verstoppen zich graag in een
zandbodem. Dus wat je onbedoeld met boomkorvisserij maakt, is een heel grote platvis akker, er zijn
dan ook nog nooit zoveel platvissen geweest in de
Noordzee als nu.

Het mooie van een marine systeem is, dat zo gauw
je echt serieus wat gaat doen, maatregelen neemt
en handhaaft, zelfs een dramatisch slecht systeem
zich al snel weer gaat herstellen. Dat is hoopvol!
Wat is nou de echte, ideale Noordzee waar wij
naar terug willen, toen alles nog mooi en ideaal
was en ongestoord? De prachtige oude kaart op
figuur 5 is 400 jaar oud, van voor al die afsluitingen van onze zeearmen en rivierdijken. Er waren
nog grote zout- en zoetwater moerasgebieden en
Waddengebieden. Ook grote zeegrasvelden en
trekvissen konden overal in en uit. Maar ja, het was
natuurlijk heel gevaarlijk om hier te wonen door
regelmatige overstromingen.
De zee was toen heel biodivers. Maar er werd ook
toen al heel veel gevist en er was al veel invloed
van de mens op de zee en nog meer op riviervissen.
Wij hebben al zeker een millennium lang hele grote
invloed op de zee. Het boek ‘The Unnatural history
of the sea’ [1] vertelt uit welke informatie allemaal
af te leiden is wat voor invloed mensen al vele
honderden jaren geleden op het zee- en riviermilieu
hadden en welke vissoorten ze aten.
Waar je bijvoorbeeld veel informatie uit kunt halen
zijn gehoorbeentjes, de otolieten van vissen. Die
zijn gevonden in voedselresten uit bijvoorbeeld
de middeleeuwen. Aan die gehoorbeentjes zie je
precies welke soort vis ze aten, want de vorm is
karakteristiek en ze bevatten bovendien jaarringen,
net als bomen. Als je heel geduldig bent, kun je
met een goede microscoop tellen hoe oud de vis
was. En wat je dan ziet, is dat rond 1100, mensen
grote steuren aten. Maar het werden steeds kleinere
steuren en de steuren raakten op. Ook vinden we in
regels terug dat als je dan nog een steur vangt dat
hij dan voor de koning is. Op een gegeven moment
gingen zij kabeljauw eten, ook dat zie je weer aan de
gehoorbeentjes. Eerst heel grote, maar het werden
steeds kleinere kabeljauwen.

Cycli van ijstijden
Figuur 4: Een zandbodem nadat er een boomkor
voorbij is gekomen.
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Oké, er is dus eigenlijk geen Noordzee 1.0 waar wij
naartoe terug willen, maar wat moeten wij dan? Hoe
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Figuur 5: Historische kaart van Nederland (1658) met ‘De Zuyder Zee‘		

(Johannes Janssonius).

Figuur 6: Zeespiegelveranderingen op geologische tijdschaal: de afgelopen 450.000 jaar. (http://www.motmnews.com/orbital-variations-effects-on-interglacial-behavior-and-paleohydrological-events-during-thequaternary-ice-age-a-compilation-of-motm-editorial-pieces.html).
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gaan we van de Noordzee 2.3 naar 3.0 als wij niet
weten hoe alles werkt?
Heel veel dingen snappen wij wel, maar het is
belangrijk dat we ons realiseren dat alles gebeurt
tegen de achtergrond van die cycli van ijstijden
en weer warmere periodes. Figuur 6 laat de zeespiegel fluctuaties zien sinds 450 duizend jaar
geleden. Er waren periodes in het verleden waarin
het zeeniveau ruim 100 meter lager was dan nu.
De veranderingen zijn gigantisch en gaan gewoon
door. Veel informatie over de vroegere condities
in zee kunnen wij terughalen uit ijskernen en sedimentkernen, waarin ook oude schelpjes van kleine
beestjes (foraminiferen) zitten, die karakteristiek
zijn voor bepaalde omstandigheden.
Het is natuurlijk erg spannend wat er nu allemaal
gaat gebeuren. Wij merken al dat het zeeniveau
hoog is, maar het lijkt erop dat de extra CO2 die wij
produceren het erger maakt. En dat gaat ook heel
snel. De natuur kan zich behoorlijk aanpassen aan
veranderingen. Sommige dieren zullen uitsterven
en andere komen erbij, maar dat gaat momenteel
allemaal wel heel snel. En wij voegen bovendien
allerlei andere problemen (stressoren) toe aan het
ecosysteem waardoor de mogelijkheden voor ecologische aanpassingen afneemt.
Er is veel discussie over hoeveel meter de zeespiegel
zal stijgen. Er was voorspeld dat het nog 5 meter
hoger wordt dan eerst. Maar het is niet alleen de
zeespiegelstijging en soms ook de daling van het
land, die belangrijk zijn, het zijn ook de stormen die
een sterkere rol gaan spelen. De stormen kunnen
we niet veranderen, wel kunnen we proberen om
de invloed ervan te verminderen door bijvoorbeeld
sterke schelpdierbanken zich te laten ontwikkelen.
Ook helpt het enorm als we zoveel mogelijk andere
stressoren weghalen om te zorgen dat het systeem
zich beter kan aanpassen.
Een potentiele valkuil is om te zeggen: wij beschermen dit want hier is nog mooie natuur. Er is vaak
nu nog mooie natuur waar niet veel gevist is.
Bijvoorbeeld omdat het ver weg is, of omdat er
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irritante stenen liggen, of omdat het niet zo’n voedselrijk gebied is. De gebieden waar het voedselrijk
is kunnen ook heel belangrijk voor de natuur zijn,
maar als daar de bodem momenteel veel bevist
wordt, is het nu stuk. Dat wil niet zeggen dat je het
niet hoeft te beschermen, omdat het nu zo stuk is.
Op basis van de abiotische condities, als de diepte,
de stroming, gradiënten en locatie ten opzichte van
andere gebieden kun je bijvoorbeeld afleiden dat
het een heel geschikt gebied is om weer een rijke
habitat terug te brengen. En dan kun je naar die
ecologische hoofdstructuur van rijke habitats op
zee. Niet door te tuinieren op zee, maar kickstarten
van de natuur. Je weet niet precies wat er volgt maar
wel welke kant het opgaat. Natuur is wat volgt op
kansen [2].
Ook ongewenste natuur kan volgen als je de verkeerde kansen creëert. Als je weinig predatoren
hebt die kwallen in bedwang kunnen houden, dan
kunnen kwallen een echte plaag worden. Op internet zijn extreme voorbeelden te vinden van echt
gigantische hoeveelheden kwallen en kapseizende
schepen, vissersschepen, omdat hun netten vol zitten met enorme kwallen. Als er geen kwalleneters
meer zijn, dan kunnen die kwallen ook niet helpen
dat er heel veel van komen. Dat doen we zelf. Als
de door de mens geïntroduceerde koraalduivel in
het Caribisch gebied een plaag is, en daar continu
bestreden moet worden, dan komt dat ook doordat
de grote predatoren die koraalduivels zouden eten,
overbevist zijn. En dat doe je als mens toch zelf. Daar
moet men rekening mee houden.

Leren van het land
Wij kunnen leren van de ontwikkelingen op het
land; ruimtelijke planning, eigenaarschap, natuur
inclusief ontwerpen en biologische bestrijding. Op
land mogen sommige dingen niet meer omdat
zij te schadelijk, bijvoorbeeld vervuilend zijn.
Tegenwoordig zijn ze verboden terwijl die vroeger
gewoon wel mochten. Daar moet je voor de zee
ook over nadenken. We moeten niet, omdat wij
het altijd zo deden, het ook altijd zo blijven doen.
Je moet in gesprek met elkaar naar oplossingen
zoeken, want wij weten meer dan vroeger. Ook al
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is wat er op zee gebeurt veel minder zichtbaar dan
wat er op land gebeurt. Kunnen we, wat wij willen,
slimmer doen? Zoals gezegd, wij weten behoorlijk
goed wat we moeten doen om de gewenste natuur
te laten volgen; goede habitats, verbindingen, een
functionerend voedselweb en milieukwaliteit. Dan
kan de natuur zich herpakken en rijk en weerbaar
worden.
Kenia is een voorbeeld: daar hebben wij een project dat ‘REEFolution Kenia’ heet. In principe een
prachtig gebied, gezond water, veel vis, maar zij
hebben met dynamiet en sleepnetten gevist. Waar
het koraal kapot is, zie je geen vis meer. Dat kan
ook niet want wat moeten zij daar? Er is geen eten,
geen schuilplaats. Toeristen komen er niet duiken
want er is niks te zien. Maar als je hier wat riffen
kickstart, wat zieltogende stukjes koraal opkweekt
tot een mooi ‘plantje’, dan kan van daaruit weer het
rif terugkomen. En dan komen verrassend snel die
vissen weer. Zij zijn belangrijk als huishouding om
het rif schoon te houden, die de algjes en de wieren
opeten voordat het koraal overgroeid [3] raakt. Dit
is een vorm van kickstarten, waarna de natuur zelf
volgt op de kansen die er weer zijn.
Windenergieparken hebben natuurlijk invloed op
de omgeving. De stromingen zullen anders zijn,
achter die grote turbinepalen krijg je wervelingen,
en er is nieuw hard substraat. Het zal anders worden,
maar ook kansen bieden die wij kunnen pakken en
ondersteunen. Je kunt structuren terugbrengen
die belangrijk zijn voor vis als jonge kabeljauw en
makreel. Je kunt het rif kickstarten of accepteren
dat het nog heel lang kan duren voor een rif vanzelf
terugkomt.
Je kan de habitat versterken en dat zou je kunnen
richten op een aantal soorten. De kabeljauw is een
heel waardevolle vis voor de mens en ook voor de
natuur. Zeehonden, bruinvissen, vogels en als het
goed is ook grotere haaien zullen terugkomen om
vissen te halen. Europese kreeft, die nog volop voorkomt bij scheepswrakken, de belangrijkste riffen
van Noordzee 2.3, zijn ook heel waardevol zeevoedsel. Die kun je dan ook verantwoord bevissen als je

het habitat maar niet weer stuk maakt, want zonder
structuur heb je geen kreeft. Dan kun je aan de
randen van het park vissen op lopende en zwemmende dieren met vangstkooien of vislijnen. In het
midden blijft men eraf en kan het rif ook begroeien
met zacht koraal, anemonen, enzovoort.
Het voordeel van dit soort ‘sea ranching’ is dat je
niet hoeft te voeren of medicijnen toe te dienen.
Hierdoor krijg je geen last met de waterkwaliteit en
bijvoorbeeld parasieten. Een natuurlijk ecosysteem
blijft behouden. Volgens een voorlopige schatting
kun je wel zo’n 200 keer meer opbrengst per hectare krijgen dan met bodembeschadigende visserij.

Noordzee 3.0
Hoe nu verder? De enige zekerheid die wij hebben,
is dat altijd alles verandert. Je kan nooit terug
naar vroeger. Wij krijgen Middellandse Zee soorten,
omdat onze soorten het hogerop zoeken waar het
kouder is. Dat is niet anders en je kunt niet zeggen:
die soort hoort hier niet en moet weg, en die soort
moet wij houden. Nee, we moeten ons in functionele termen op goede condities en voedselwebben
richten.
Als je een ruimtelijke planning maakt voor de zee,
houd dan vanaf het begin ook rekening met de
ecologie en medegebruik. Zorg ook voor gebieden
met 100% habitatbescherming en zorg dat een
aantal boegbeeldsoorten zoals de blonde rog, de
vleet, platte oesters en de kabeljauw terug kunnen
komen. Als zij er weer zijn, dan zullen vele andere
soorten in hun kielzog ook terugkomen.
Hoe kom je van Noordzee 2.3 op Noordzee 3.0? Dat
weten we niet helemaal precies, stel dus de juiste
vragen en controleer ook of wat je doet, wel echt
werkt, of dat het anders moet. Probeer vooral het
principe te snappen en kijk vooral ook gedurende
langere tijd wat er gebeurt. Gebruik ook informatie
van vissers en offshorebedrijven, want zij weten
veel van de Noordzee en die informatie kan ook
belangrijk zijn voor onderzoekers. Als we maar de
goede kant op gaan en bijsturen naar Noordzee 3.0.
Dus het antwoord op de vraag: is er toekomst
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voor de Noordzee van onze grootouders? Jazeker!
Dat is Noordzee 3.0. De Noordzee van onze kinderen. Daar moeten wij nu wel naar toe gaan
werken, want anders erven zij een half braakliggend
industrieterrein.
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Glycobiologie, een naam die voor het eerst gebruikt
werd in de jaren ’80 van de vorige eeuw, is een
vakgebied waarin expertise van suikerchemie,
biochemie en moleculaire (cel)biologie samen
de complexe functies van suikers in biologische
processen ophelderen [1]. Lang werd gedacht dat
suikers – ook wel koolhydraten, mono-, oligo-,
polysachariden, en glycanen genoemd – in de cel
voornamelijk de rol van energiebron hadden. Met
de komst van geavanceerde analysetechnieken is
aangetoond dat suikers ook gebonden zijn aan
eiwitten en lipiden, en ze blijken hele complexe
structuren te hebben. Ze spelen een belangrijke rol
in vele biologische processen, zoals in de opbouw
van de celwand, de stabiliteit van eiwitten, in
herkenning door specifieke receptoren, en in de
communicatie tussen cellen. Er zijn veel interessante ontdekkingen gedaan en ontwikkelingen
gaande in het veld van de glycobiologie, en in dit
artikel zullen een aantal aansprekende voorbeelden
de revue passeren. Om de complexe natuur van
suikers te kunnen begrijpen, bespreek ik eerst hun
algemene structuur.

www.rug.nl/staff/m.t.c.walvoort

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 17 december 2018.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Wist u dat elke cel van elk organisme dat tot nu
toe bestudeerd is, bedekt is met een dikke laag
van diverse suikers, genaamd de glycocalyx? Het
onderzoek naar suikers (glycanen) heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, wat geleid
heeft tot het vakgebied glycobiologie. We weten
nu dat suikers niet alleen een belangrijke bron
van energie zijn en essentiële functies hebben in
de integriteit van en de communicatie tussen cellen, maar dat ze bijvoorbeeld ook onmisbaar zijn
voor het goed functioneren van enzymen en het
immuunsysteem.
Deze lezing liet u kennismaken met de wondere
wereld van de suikers vanuit een chemische en biologische invalshoek. Verrassende voorbeelden van
biologische processen waarin suikers een belangrijke rol spelen, zoals in baby’s eerste voeding en
in bacteriële infecties, en moderne technieken om
suikers te bestuderen passeerden de revue.

Moleculaire structuur van suikers
Suikers worden gekenmerkt door een ringstructuur
van koolstofatomen en één zuurstofatoom. Op de
suikers die het menselijk lichaam maakt, zitten aan
de koolstofatomen voornamelijk alcoholgroepen
(-OH) of NH-acetylgroepen (NHAc), maar in bijvoorbeeld bacteriën en planten zijn ook andere groepen
gevonden. Omdat deze zijgroepen op twee verschillende manieren aan het koolstofatoom vast kunnen
zitten (axiaal of equatoriaal, zie figuur 1A), bestaat
er een enorme verscheidenheid aan suikerbouwstenen. Bijvoorbeeld, de suikers glucose en galactose
hebben allebei de molecuulformule C6H12O6, en
ze vormen allebei een zesring met vijf alcoholgroepen eraan (figuur 1A). Toch zijn ze wezenlijk
verschillend, omdat de alcoholgroep op positie 4 in
glucose equatoriaal staat, en in galactose axiaal. Dit
zorgt ervoor dat glucose direct als energiebron kan
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dienen in het lichaam. Galactose komt bijvoorbeeld
vrij als lactose (melksuiker) verteerd wordt door
het enzym lactase (figuur 1B), en de vrijgekomen
galactose wordt eerst in glucose omgezet voordat
het energie kan leveren.

Koolhydraten worden ook wel in één adem
genoemd met de andere biopolymeren DNA en
eiwitten, omdat ze ook zulke lange ketens kunnen
vormen, genaamd polysachariden. Toch houdt de
vergelijking daar op. Waar DNA uit 4 verschillende

Figuur 1A: Structuren van glucose en galactose, met in rood de koolstofnummering. Links: de OH zijgroep
ligt in het vlak van de suikerring, dit heet equatoriaal. Rechts: de OH zijgroep staat loodrecht op het vlak van
de suikerring, oftewel axiaal.

Figuur 1B: Structuur van het disaccharide lactose, dat door de werking van lactase wordt gesplitst in galactose en glucose.

Figuur 1C. Links: Structuur van amylose in zetmeel, dat bestaat uit α-gebonden glucose. Rechts: Structuur
van cellulose in papier, dat bestaat uit β -gebonden glucose.
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nucleotiden bestaat, en eiwitten uit 20 aminozuren
zijn opgebouwd, zijn er meer dan 200 suikerbouwstenen bekend, en de lijst van bekende suikers is
nog niet compleet. Daarbij kunnen de suikerbouwstenen op twee verschillende manieren aan elkaar
gekoppeld zijn, namelijk via een α-binding of een
β -binding (figuur 1C). Een goed voorbeeld van deze
verschillende koppelingen is het verschil tussen
amylose (polysacharide in zetmeel) en cellulose
(polysacharide in papier). Beide polysachariden
bestaan uit glucose-bouwstenen, maar in zetmeel
zitten ze via een α-binding aan elkaar gebonden,
terwijl ze in cellulose een β -binding hebben. Omdat
de mens vooral de enzymen heeft om α-gebonden
glucose-ketens af te breken (bijvoorbeeld het
enzym amylase in speeksel), eten wij dus liever
aardappels dan papier!

glycoproteïne naar het Golgi-systeem verplaatst,
waar het glycaan nog verder uitgebreid of kortgeknipt wordt. Dit is in tegenstelling tot de Ser- en
Thr-glycanen, die meteen op het eiwit worden
opgebouwd. Ook al is het goed uitgezocht op
welke aminozuren glycanen voorkomen en welke
structuren deze glycanen kunnen hebben, is er
geen blauwdruk bekend voor de structuur van glycoproteïnen. In een specifiek eiwit is dus niet elk
aminozuur door een binding aan suiker altijd gemodificeerd, en de structuren van de glycanen kunnen
ook verschillen. Dit leidt tot een grote verscheidenheid – heterogeniteit – aan glycoproteïnen in alle
organismen, en dat betekent een grote uitdaging
voor onderzoekers om de specifieke structuren op
te helderen.
Een goed voorbeeld van deze heterogeniteit is het

Suikers op de celwand

hormoon erytropoëtine (EPO, figuur 3). Dit glyco-

De celwand van vele cellen wordt omgeven door
een dikke laag suikermoleculen, genaamd de glycocalyx (figuur 2). Deze suikers kunnen gebonden
zijn aan eiwitten of lipiden, of voorkomen in de
vorm van polysachariden. Samen vormen ze een
zogenaamde matrix met een dichte structuur, die
belangrijk is voor de integriteit, en voor het onderhoud van de cel en het weefsel. Een mooi voorbeeld
zijn de mucine-eiwitten. Deze komen voornamelijk
voor op de cellen van de slijmvliezen, en vormen

proteïne is verantwoordelijk voor het stimuleren

van de aanmaak van rode bloedcellen, en het is
in verband gebracht met dopinggebruik bij sporters. EPO bestaat uit 166 aminozuren, waarvan drie
Asn- en één Ser- zijn gemodificeerd met glycanen.
Met een recent ontwikkelde techniek van het lab

een dikke laag van glycoproteïnen waardoor bacteriën worden tegengehouden. Ook hyaluronan, een
polysacharide in de glycocalyx, is een bekend voorbeeld, omdat het in verband wordt gebracht met
versteviging van de menselijke huid, en gebruikt
wordt in anti-rimpelcrèmes.

Suikers op eiwitten
Van de duizenden eiwitten die voorkomen in en
op cellen van alle organismen, is het merendeel
ook gebonden aan suikers. In menselijke cellen zijn
deze suikers vooral gebonden aan de aminozuren
asparagine (Asn), serine (Ser) en threonine (Thr). De
Asn-glycanen, die bestaan uit 14 suikerbouwstenen,
worden eerst gemaakt in het endoplasmatisch reticulum (ER) van de cel, en gedurende de productie
van het eiwit daaraan vastgeplakt. Hierna wordt het

Figuur 2: Afbeelding van de Bacillus subtilis bacterie
met een ‘harige’ glycocalyx (Bron: Allon Weiner, The
Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel).
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van Albert Heck aan de Universiteit van Utrecht
kan nu de verzameling aan EPO-varianten worden
geïdentificeerd in een biologisch monster [2]. De
heterogeniteit aan glycaanstructuren geeft een
bepaalde ‘vingerafdruk’, en zodoende kan de herkomst van het aangetroffen EPO bepaald worden.

Figuur 3: Structuur van het glycoproteïne EPO. Het
eiwit is grijs, maar daaraan vastgemaakt drie Asnglycanen (paars) en één Ser-glycaan (geel).

Suikers in kanker
Veranderingen in de glycaan-structuren op tumorcellen hebben grote impact op fysiologische
processen in kanker, zoals angiogenese in de tumor,
celloslating en weefselinvasie, en het ontstaan van
uitzaaiingen. Het blijkt dat tumorcellen, in vergelijking met gezonde cellen, een hoge concentratie
van siaalzuur-suikers op het celoppervlak hebben.
Omdat immuuncellen deze siaalzuren herkennen
als ‘goed’, worden ze niet aangezet om de tumor
aan te vallen en op te ruimen. Op dit moment wordt
er veel onderzoek gedaan naar nieuwe manieren
om het immuunsysteem toch de tumorcel te laten
herkennen als ‘slecht’. Een veelbelovende strategie is recentelijk ontwikkeld door Carolyn Bertozzi
en haar groep aan de Stanford University, die is
gebaseerd op het verwijderen van de siaalzuren
(figuur 4) [3]. Een enzym dat siaalzuren losknipt (‘sialidase’, gele structuur in figuur 4B) is via chemische
modificatie vastgemaakt aan trastuzumab (paarse
structuur in figuur 4), een antilichaam dat de HER2
receptor op tumorcellen herkent. Dit ‘sialidasetrastuzumab’ construct knipt specifiek de siaalzuren
van tumorcellen, en hierdoor worden immuuncellen geactiveerd om de ‘kale’ tumorcel op te ruimen.

Figuur 4: A) Trastuzumab (paars) bindt de kankercel, maar door de hoeveelheid siaalzuur (rode ruit) aan het
celoppervlak blijft een aanval van de NK cel uit. B) Aan trastuzumab zitten twee sialidases (geel) gebonden,
die de siaalzuren losknippen zodat er een aanval op de kankercel op gang komt. 		
Courtesy [3].
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Suikers in een griepinfectie
Om een infectie te beginnen en te ontwikkelen,
bindt een griepvirus met hemagglutinine-receptoren aan de siaalzuren van een menselijke cel.
Vervolgens wordt het virus opgenomen door de
menselijke cel, waarbinnen het zich kan vermenigvuldigen. De nieuw ontstane virusdeeltjes
bewegen dan weer naar het celoppervlak om
aan de siaalzuren te binden, waarna ze zichzelf
losknippen met een sialidase-enzym (ook wel neuraminidase genoemd, zie figuur 5 links) om weer
nieuwe cellen te infecteren. Antivirusmedicatie is
ontwikkeld die specifiek aangrijpt op het proces
van losknippen. Met behulp van de kristalstructuur van het sialidase-eiwit waar een siaalzuur in
gebonden zit, is het medicijn zanamivir (RelenzaTM ,
GlaxoSmithKline) ontwikkeld, zie figuur 5 rechts [4].
Vanwege de gelijkheid in structuur met siaalzuur,
kan dit medicijn de plek innemen van siaalzuur
in het virale enzym, en zodoende kan het enzym
zijn functie niet meer uitvoeren. Het virus blijft
nu gebonden aan het celoppervlak en kan zich

niet meer door het lichaam verspreiden. Omdat
Relenza zich moeilijk door het lichaam verspreidt,
is vervolgens oseltamivir (TamifluTM , Genentech)
ontwikkeld, zie figuur 5 rechts [5]. Dit heeft een
betere opname in het lichaam.

Suikers op bacteriën
De celwand van bacteriën bevat een dunne laag
peptidoglycaan, zoals in Gram-negatieve bacteriën, of een dikke laag peptidoglycaan, zoals in
Gram-positieve bacteriën (zie figuur 6). Omdat deze
peptidoglycaan-laag zo’n belangrijk onderdeel is
van de bacteriële celwand, is het verstoren van de
aanmaak een uitstekende manier om een infectie

Figuur 5. Links: Proces van losknippen (‘hydrolysis’) door het virus met behup van een neuraminidase.
(Copyright: Tom Wennekes)
Rechts: De structuur van siaalzuur, en de twee griepmedicijnen die deze structuur nabootsen.
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te bestrijden. Hierop berust ook de werking van
penicilline, het eerste antibioticum van de betalactam-klasse, dat door Alexander Fleming bij
toeval is gevonden in 1928. Peptidoglycaan bestaat
uit de suikers N-acetylglucosamine (GlcNAc) en
N-acetylmuraminezuur (MurNAc) die alternerend
aan elkaar vastzitten en een lange polysacharideketen vormen. De laatste bouwsteen bevat een
zijgroep van vijf aminozuren, waarmee de MurNAceenheden aan elkaar geplakt worden in een proces
dat crosslinking heet, en dat gekatalyseerd wordt
door het enzym transpeptidase. Specifiek dit enzym
wordt geremd door de beta-lactam-antibiotica,
zodat de GlcNAc-MurNAc-polymeren niet meer met
elkaar verbonden kunnen worden, en het peptidoglycaan in de celwand zijn fysieke sterkte verliest.
Daardoor is de bacterie niet meer zo stevig, en
kan hij makkelijker kapot gemaakt worden door
afweercellen.

of Florence aangetoond dat dit adhesie-eiwit een
immuunrespons opwekt [7]. Het bleek dat een
subpopulatie van patiënten met multiple sclerose
(MS) antistoffen in hun bloed had die specifiek de
glucose-eenheden op dit adhesie-eiwit herkenden.
Dit suggereert dat er een link is tussen de H. influenzae-infectie en de ontwikkeling van MS in een
bepaalde patiëntenpopulatie. Een ander onderzoek
dat op dit moment in mijn groep uitgevoerd wordt,
richt zich op de manier waarop dit glycoproteïne
van glucose-suikers wordt voorzien. Door de bacterie worden er meer dan 30 glucoses geplakt op dit
adhesie-eiwit, en het is niet bekend hoe de bacterie
dit voor elkaar krijgt. Door het mechanisme op te
helderen proberen we te begrijpen hoe de bacterie
dit soort glycoproteïnes kan produceren.

Suikers in moedermelk

Bepaalde bacteriën maken zelf bijzondere glycoproteïnen op hun buitenkant die belangrijk zijn
om een infectie te beginnen. De Gram-negatieve
bacterie Haemophilus influenzae, die een belangrijke veroorzaker is van oorontsteking bij kinderen,
maakt een zogenaamd adhesie-eiwit, dat voorzien
is van een groot aantal glucose-suikers (figuur 7).
Door dit glycoproteïne na te maken in het laboratorium, heb ik samen met onderzoekers bij

Er is steeds meer bekend over de samenstelling van
moedermelk. Waar men lang dacht dat moedermelk
alleen voor de benodigde energie en bouwstoffen
zorgde door de aanwezigheid van eiwitten, vetten
en lactose, is nu bekend dat er ook een grote
verscheidenheid aan zogenaamde ‘bioactieve’ stoffen in zit. Zo bevat moedermelk veel antistoffen,
glycolipiden, en ook een groot aantal verschillende moedermelksuikers: op dit moment zijn er
al meer dan 150 moedermelksuikers gevonden
[8]. Ze zijn allemaal opgebouwd vanaf eenzelfde

Massachusetts Institute of Technology en University

blauwdruk (figuur 8A): de ruggengraat bestaat uit

Figuur 6. Links: Celwand van een Gram-positieve bacterie, met een dikke peptidoglycaan-laag.
Rechts: Celwand van een Gram-negatieve bacterie, met een dunne peptidoglycaan-laag tussen de twee
celmembranen in [6].
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Figuur 7: Model van het H. influenzae adhesie-eiwit
(groen), en de posities waar een glucose zit (geel).

lactose (glucose en galactose), waaraan galactose en
N-acetylglucosamine alternerend zijn vastgeplakt,
en deze keten kan lineair of vertakt zijn. Vervolgens
zijn in het merendeel van de moedermelksuikers
extra fucose- of siaalzuur-bouwstenen aanwezig.
De hoeveelheid moedermelksuikers is vlak na de
geboorte van de baby het hoogst, en neemt gedurende de eerste drie maanden af. Het is interessant
om op te merken dat deze moedermelksuikers niet
als energiebron dienen voor de baby, maar voor
de gezonde bacteriën die na geboorte de darm
koloniseren. Naast een prebiotisch effect zijn er nog
tal van andere gezonde effecten toegeschreven aan
de moedermelksuikers. Zo binden pathogene bacteriën aan specifieke moedermelksuikers, waardoor
ze niet meer aan de epitheelcellen in de darm kunnen binden, en geen infectie kunnen veroorzaken
(het zogenaamde ‘decoy effect’). Ook zijn de moedermelksuikers in staat het immuunsysteem van de
baby te versterken en te helpen in de ontwikkeling
tot een volwassen immuunsysteem.

Figuur 8: A) Moleculaire structuur en het symbool van de suikerbouwstenen waaruit moedermelksuikers zijn
opgebouwd. B) Enkele moedermelksuikers waarvan er veel in moedermelk zit, aangegeven met symbolen.

55

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

1.7 Moderne glycobiologie

Er is tegenwoordig veel interesse in het begrijpen en
toepassen van de moedermelksuikers, zowel vanuit
de wetenschappelijke wereld als de industrie. Op dit
moment ontbreken de moedermelksuikers namelijk
nog in flesvoeding, die in het algemeen gemaakt
wordt van poedermelk op basis van koemelk.
Omdat koeien lang niet zoveel moedermelksuikers maken, en ze ook nog eens een heel andere
samenstelling hebben, is koemelk geen goede bron
voor moedermelksuikers. Daarom wordt er nu veel
onderzoek gedaan naar nieuwe productieprocessen
voor specifieke moedermelksuikers, en in mei 2018
heeft FrieslandCampina aangegeven dat de moedermelksuiker 2’-fucosyllactose (2’-FL, figuur 8B) is
goedgekeurd voor gebruik in flesvoeding [9]. Door
onderzoekers wordt nu gewerkt aan een methode
om alle moedermelksuikers na te maken, om zo hun
specifieke functie op te helderen. Recentelijk heeft
de groep van Geert-Jan Boons aan de Universiteit
Utrecht een project gepubliceerd, waarin met
behulp van enzymen zestig verschillende en complexe moedermelksuikers zijn gemaakt [10]. Dit is
een belangrijke stap in de richting van het ophelderen van de structuur-activiteitsrelaties van de
moedermelksuikers.

Conclusie
Het zijn interessante tijden voor het vakgebied van
de glycobiologie. Ondertussen is het algemeen
geaccepteerd geraakt dat suikers een belangrijke
rol spelen in tal van biologische processen, al
zijn nog lang niet alle onderzoekers zich hiervan
bewust. Met behulp van moderne technieken kunnen nu veel suikers met grote precisie worden
geanalyseerd, en de lijst met bekende suikers blijft
groeien. Dit leidt tot veel kennis van verschillende
glycoproteïnen, -lipiden en polysachariden die
een bepaalde functie hebben. Vervolgens is aan
onderzoekers de schone taak om op basis van deze
kennis methodes en nieuwe suikers te ontwikkelen,
om cellen en organismen gezond te maken en te
houden.
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1.8 De biologische mechanismen van blindheid
Prof. dr. A.I. (Anneke) den Hollander

Oorzaken van slechtziendheid

Afdeling Oogheelkunde
Radboudumc, Nijmegen

De belangrijkste oorzaak van slechtziendheid in
de Nederlandse bevolking is leeftijdsgebonden
maculadegeneratie. ‘Leeftijdsgebonden’ wil zeggen dat het op latere leeftijd ontstaat, ‘macula’
verwijst naar het centrale deel van het netvlies, en
‘degeneratie’ betekent dat er afbraak optreedt. Van
alle slechtzienden in de bevolking is 50% slechtziend door leeftijdsgebonden maculadegeneratie
(figuur 1). Andere veelvoorkomende oorzaken van
slechtziendheid zijn glaucoom, veroorzaakt door
beschadiging van de oogzenuw bijvoorbeeld door
een hoge oogdruk, en diabetische retinopathie, een
oogziekte die kan optreden bij suikerziekte. Deze
veelvoorkomende vormen van slechtziendheid zijn
multifactorieel, wat wil zeggen dat ze veroorzaakt
worden door een combinatie van genetische factoren en omgevingsfactoren. Een zeldzame oorzaak
van slechtziendheid zijn de retina dystrofiën. Deze
aandoeningen zijn erfelijk, en hoewel ze relatief
zeldzaam zijn in de algemene bevolking, vormen
ze de belangrijkste oorzaak van slechtziendheid bij
kinderen.

w w w.radboudumc.nl/personen/anneke - denhollander

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 7 januari 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Blindheid kan vele oorzaken hebben. Bij jonge
mensen wordt blindheid meestal veroorzaakt door
erfelijke afwijkingen. Bij ouderen is blindheid vaak
het gevolg van een degeneratieve ziekte - leeftijdsgebonden maculadegeneratie - waarbij er afbraak
optreedt van het centrale deel van het netvlies.
Door genetisch onderzoek begrijpen we nu beter
welke mechanismen ten grondslag liggen aan
blindheid. Op basis van deze kennis kunnen we
bepalen wie een hoog risico heeft om blind te worden, en worden nieuwe behandelingen ontwikkeld
om blindheid te voorkomen.
De lezing presenteerde de laatste stand van zaken
binnen de moleculaire oogheelkunde.

Erfelijke (of monogene) aandoeningen worden
veroorzaakt door mutaties in één gen. Erfelijke
aandoeningen kunnen verschillende overervingsvormen hebben (figuur 2). Bij autosomaal
dominante overerving draagt één van de chromosomen een mutatie (een verandering in het DNA,
ook wel gendefect genoemd). Personen die de

Figuur 1: Oorzaken van slechtziendheid.
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mutatie dragen hebben de ziekte. De ziekte wordt
van generatie op generatie doorgegeven. Als één
van de ouders een mutatie draagt, dan heeft elk
kind 50% kans om de mutatie te erven en dus
de ziekte te krijgen. In het geval van autosomaal
recessieve overerving krijg je de ziekte als je op
beide chromosomen de mutatie draagt. Bij deze
overervingsvorm zullen beide ouders drager zijn
van een mutatie, en heeft elk kind 25% kans om de
mutaties van beide ouders te erven en de ziekte te
krijgen. Bij X-gebonden overerving ligt de mutatie op het X-chromosoom. Mannen hebben één
X-chromosoom, en zullen de ziekte krijgen als er
een mutatie op het X-chromosoom ligt. Vrouwen
hebben twee X-chromosomen. Als er mutatie ligt
op één van de X-chromosomen dan zullen zij drager
zijn, maar zij zullen (in de meeste gevallen) niet de
ziekte krijgen. Als de vrouw drager is van een mutatie op het X-chromosoom dan zal elke zoon 50%
kans hebben om de mutatie te erven en de ziekte
te krijgen. Elke dochter zal 50% kans hebben om
de mutatie te erven, maar zal de ziekte in principe
niet krijgen.

Het netvlies
De aandoeningen die beschreven zijn in dit
artikel betreffen het netvlies, ook wel de retina
genoemd. De retina is de binnenbekleding van
het oog (figuur 3). Onder de retina ligt het retinaal
pigment epitheel, en daaronder ligt de choroidea
(het vaatvlies). Deze laag bevat een dicht netwerk
van kleine bloedvaatjes die de retina van zuurstof
en voedingsstoffen voorzien. De oogarts kan door
de pupil de binnenkant van het oog en het netvlies
onderzoeken (figuur 4). Een gezond netvlies heeft
een rode kleur, en er zijn bloedvaatjes te zien. Het
centrale gedeelte van het netvlies heeft een oranje
kleur. Dit gedeelte van het netvlies heet de macula
(de gele vlek). De plaats waar de bloedvaten en de
oogzenuw het oog verlaten heet de papil (de blinde
vlek). Op deze plaats zit geen netvlies, waardoor er
een kleine blinde vlek is in het gezichtsveld.

Multifactoriële ziekten zijn geen erfelijke ziekten,
maar hebben wel een erfelijke component. Ze worden veroorzaakt door een combinatie van zowel
genetische factoren als omgevingsfactoren. Als
een aantal van deze factoren samenkomen, dan

Het netvlies is opgebouwd uit verschillende cellagen (figuur 3). De achterste laag van het netvlies
bestaat uit de fotoreceptoren. In deze cellen wordt
het licht omgezet in een signaal naar de hersenen.
De fotoreceptoren geven het signaal door aan de
bipolaire cellen en de ganglion cellen, waarvan de
uitlopers samenkomen en via de oogzenuw het
oog verlaten. Er zijn twee typen fotoreceptoren: het
staafje en het kegeltje (figuur 5). De fotoreceptoren
bestaan uit een synaps, een binnensegment en een

zal een persoon de ziekte krijgen. Een voorbeeld
van een multifactoriële ziekte is leeftijdsgebonden
maculadegeneratie.

buitensegment. De synaps vormt de schakeling
met de bipolaire cellen. Het binnensegment bevat
de celkern en de mitochondriën. Het staafje heeft

Figuur 2: Overervingsvormen van erfelijke aandoeningen. M = mutatie, N = normale allel, vierkant = man,
cirkel = vrouw, wit = niet aangedaan, zwart = aangedaan.
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Figuur 3: Het oog met een uitvergroting van het netvlies. RPE = retinaal pigment epitheel.

Figuur 4: Netvliesfoto van (a) een gezond persoon, (b) een persoon met retinitis pigmentosa en (c) een
persoon met leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Beeld dat (d) een persoon met retinitis pigmentosa en
(e) een persoon met leeftijdsgebonden maculadegeneratie zal waarnemen.
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een staafvormig buitensegment, terwijl die van het
kegeltje kegelvormig is. Het buitensegment bestaat
uit schijfvormige compartimenten (discs) waar de
fototransductie (de omzetting van licht in een elektrisch signaal) plaatsvindt. Het binnensegment en
het buitensegment zijn met een dunne structuur,
het cilium, met elkaar verbonden.
De staafjes en kegeltjes verschillen in hun functies en hebben daardoor andere kenmerken wat
betreft ligging, het type licht waar ze gevoelig
voor zijn en hun resolutie. De kegeltjes liggen met
name in het centrale deel van het netvlies, terwijl
de staafjes met name buiten het centrum (in de
perifere retina) gelegen zijn. Kegeltjes en staafjes
bevatten verschillende opsines (pigment eiwitten),
waardoor ze gevoelig zijn voor andere golflengten
in het lichtabsorptie spectrum. Staafjes bevatten
één soort pigment eiwit, genaamd rhodopsine,
dat een maximale absorptie heeft voor licht met
een golflengte van 495 nm. Kegeltjes kunnen drie
verschillende soorten pigment eiwitten (opsines)
bevatten. S kegels bevatten pigment dat met name
gevoelig is voor blauw licht met een korte golflengte (420 nm), M kegels bevatten pigment dat
gevoelig is voor groen licht met een middellange
golflengte (530 nm), terwijl L kegels pigment bevatten dat gevoelig is voor rood licht met een lange
golflengte (560 nm). Een ander verschil tussen staafjes en kegeltjes is de lichtgevoeligheid. De staafjes

Figuur 5: Belangrijke moleculaire processen in de
fotoreceptor cel.
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zijn heel gevoelig voor licht, en kunnen door één
foton geactiveerd worden. Kegeltjes zijn relatief
ongevoelig voor licht, waarbij 100 fotonen nodig
zijn om ze te activeren. Staafjes hebben relatief
weinig resolutie; er zitten gemiddeld 30 staafjes
geschakeld op één bipolaire cel. De kegeltjes hebben een veel hogere resolutie, waarbij één kegeltje
is geschakeld op één bipolaire cel. De staafjes zijn
met name in het donker actief, onder scotopische
omstandigheden. Kegeltjes zijn met name in het
licht actief, onder fotopische omstandigheden. De
meeste activiteiten in het dagelijks leven vinden
plaats onder fotopische omstandigheden, waardoor
met name gebruik gemaakt wordt van de kegeltjes.
In de fotoreceptoren vinden een aantal belangrijke
processen plaats (figuur 5). Eén van deze processen
is de fototransductie. De fototransductie bestaat uit
een cascade van eiwitten die geactiveerd worden
door licht. De start van de fototransductie is de
activatie van rhodopsine. Het rhodopsine bevat
het chromofoor 11-cis-retinal, een derivaat van
vitamine A. Door licht ondergaat het 11-cis-retinal
een conformatie verandering, waardoor rhodopsine
actief wordt. Het geactiveerde rhodopsine schakelt
vervolgens een cascade van eiwitten aan die op
hun beurt geactiveerd worden. Het resultaat van de
activatie van deze cascade door licht is het sluiten
van een ion-kanaaltje (dat in donkere omstandigheden open staat), waardoor er een elektrisch signaal
ontstaat dat doorgeven wordt aan de bipolaire
cellen en de ganglion cellen, en via de oogzenuw
doorgegeven wordt aan de hersenen.
Een ander belangrijk proces is de visuele cyclus.
Deze vindt deels in de fotoreceptoren plaats en
deels in het retinaal pigment epitheel. Tijdens de
fototransductie cascade verandert de conformatie
van 11-cis retinal naar 11-trans-retinal. Om vervolgens weer opnieuw gebruikt te kunnen worden in
de fototransductie cascade moet dit gerecycled
worden. Met een aantal enzymatische stappen in de
fotoreceptoren en in het retinaal pigment epitheel
wordt 11-cis-retinal teruggebracht in de juiste conformatie, dat vervolgens weer gebruikt kan worden
in de fototransductie cascade. Een ander belangrijk
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proces in de fotoreceptoren is ciliair transport. In
de fotoreceptor worden eiwitten gemaakt in het
binnensegment. Eiwitten die nodig zijn voor de
fototransductie moeten vervolgens door het cilium
naar het buitensegment worden getransporteerd.
Het cilium is een cruciale structuur van de fotoreceptor die er voor moet zorgen dat eiwitten op
de juiste manier naar het buitensegment worden
getransporteerd.

Erfelijke aandoeningen van het netvlies
Er zijn verschillende erfelijke aandoeningen die
het netvlies kunnen treffen. Eén daarvan is kleurenblindheid. Normaal gesproken kunnen de drie
verschillende kegels het hele kleurenspectrum
waarnemen. Als het pigment in één van de drie
typen kegeltjes niet goed functioneert, dan kan een
deel van het kleurenspectrum niet worden waargenomen. Als het rode pigment niet functioneert
of afwezig is, dan spreekt men van protanopie. Als
het groene pigment niet functioneert of afwezig
is, dan noemt men dit deuteranopie. Is het blauwe
pigment afwezig of functioneert dit niet goed, dan
spreekt men van tritanopie. De rood-groene vormen
van kleurenblindheid (protanopie en deuteranopie) komen het meeste voor. Kleurenblindheid
kan getest worden met een kleurentest, zoals de
Ishihara platen. Op deze platen staan gekleurde
cijfers getekend op een gekleurde achtergrond.
Mensen met kleurenblindheid zullen de cijfers op

sommige platen niet kunnen zien, afhankelijk van
de vorm van kleurenblindheid en welke kleuren niet
onderscheiden kunnen worden. Kleurenblindheid
is erfelijk. De rood-groene vormen van kleurenblindheid zijn X-gebonden (figuur 2). De rode en
groene opsine genen liggen naast elkaar op het
X-chromosoom. Bij de rood-groene vormen van
kleurenblindheid ligt er een mutatie in één van
deze genen, die via X-gebonden overerving wordt
doorgegeven aan het nageslacht. De rood-groene
vormen van kleurenblindheid komen daardoor met
name bij mannen voor. Deze genen zijn gevoelig
voor mutaties, en rood-groene kleurenblindheid
komt daardoor relatief vaak voor: 8% van de mannen
heeft een vorm van rood-groene kleurenblindheid.
Blauwe kleurenblindheid komt relatief weinig voor.
Het gen voor het blauwe pigment ligt op één van de
autosomen (de chromosomen die niet geslachtsgebonden zijn), en blauwe kleurenblindheid erft op
een autosomaal recessieve manier over (figuur 2).
Een andere groep van erfelijke netvliesaandoeningen zijn de retina dystrofiën. Deze aandoeningen
zijn zeldzaam in de bevolking - ze komen voor
bij 1:4000 personen – maar zijn de belangrijkste
oorzaak van slechtziendheid bij kinderen. Retina
dystrofiën worden geclassificeerd op basis van het
type fotoreceptor dat is aangedaan: de staafjes, de
kegeltjes of beiden (figuur 6). Ze kunnen op vroege
leeftijd voorkomen, of pas op latere leeftijd tot

Figuur 6: Classificatie van retina dystrofiën.
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uiting komen. Leber congenitale amaurose is een
retina dystrofie waarbij zowel de kegeltjes als de
staafjes al op hele vroege leeftijd zijn aangedaan.
Kinderen met Leber congenitale amaurose zijn vaak
al voor hun eerste levensjaar blind. Bij kegeldystrofie zijn alleen de kegeltjes aangedaan. Patiënten
met kegeldystrofie hebben met name problemen
met het kleurenzien en met het centrale zicht. Bij
kegel-staaf dystrofie zijn zowel de kegeltjes als de
staafjes aangedaan; bij retinitis pigmentosa zijn met
name de staafjes aangedaan.
Om de verschillende retina dystrofiën van elkaar
te kunnen onderscheiden worden er allerlei oogheelkundige onderzoeken uitgevoerd. Met een
oftalmoscoop of oogspiegel kan de oogarts door
de pupil heen in het oog kijken. Bij patiënten met
retinitis pigmentosa breekt eerst het middelste
(mid-perifere) gedeelte van het netvlies af. De roodoranje kleur van het netvlies is daar weg doordat
het netvlies gedegenereerd is (figuur 4b). Daarnaast
zijn er zwarte pigmentophopingen zichtbaar in dit
gedeelte van het netvlies. Dit zijn ophopingen van
pigment dat vrijgekomen is uit het afgestorven retinaal pigment epitheel. Deze pigmentophopingen
zijn heel typerend voor deze aandoeningen, en de
term ‘pigmentosa’ refereert hiernaar.
Daarnaast kan er een gezichtsveldonderzoek uitgevoerd worden. Daarbij zit de patiënt aan de
holle kant van een grote halve bol, en schijnt de
onderzoeker met kleine lichtjes op de buitenkant
van de bol. De patiënt moet vooruit kijken naar het
midden van de bol en aangeven of hij/zij de lichtjes
door de bol ziet schijnen. Het gezichtsveld kan dan
uitgetekend worden, waarbij aangegeven wordt
welke lampjes door de patiënt kunnen worden
waargenomen. Bij een gezonde persoon zal het
gezichtsveld de vorm hebben van een grote cirkel,
waarbij alleen een kleine blinde vlek wordt gezien
naast het midden van het gezichtsveld. De blinde
vlek correspondeert met de plaats waar de oogzenuw en bloedvaten het oog verlaten; als er met
een lampje op deze plaats geschenen wordt, dan
zal het lampje niet waargenomen worden. Bij patiënten met retinitis pigmentosa is het mid-perifere
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gedeelte van het netvlies afgebroken, en dat is
ook terug te zien op het gezichtsveld. De patiënt
ziet nog wel met het centrale gedeelte van het
netvlies, maar met het mid-perifere gedeelte van
het netvlies kan de patiënt niets zien (figuur 4d). Dit
wordt ook wel kokervisie genoemd; omdat het net
is alsof de patiënt door een koker kijkt.
Een ander type onderzoek dat gedaan kan worden
bij retina dystrofiën is een electroretinogram. Met
dit onderzoek kan de elektrische activiteit van
het netvlies worden gemeten. Het electroretinogram heeft een golfvormig patroon. Eerst is er een
neerwaartse piek die de a-golf wordt genoemd;
deze golf is een maat voor de activiteit van de
fotoreceptoren. Daarna volgt een opwaartse golf
die de b-golf wordt genoemd; deze golf geeft de
activiteit van de andere cellagen van het netvlies
weer, zoals de bipolaire cellen. Als het onderzoek
in lichte (fotopische) omstandigheden wordt uitgevoerd, dan wordt de activiteit van de kegeltjes
gemeten. Als het onderzoek in donkere (scotopische) omstandigheden wordt uitgevoerd, dan
wordt de activiteit van de staafjes gemeten. Op
deze manier kan een onderscheid gemaakt worden
tussen de activiteit van de staafjes en de kegeltjes.
Bij retinitis pigmentosa zal met name de activiteit
van de staafjes zijn aangetast. De resultaten van alle
onderzoeken samen (oogspiegel, gezichtsveld en
electroretinogram) worden gebruikt om de juiste
diagnose te stellen.

Figuur 7: Het erfelijke defect (de mutatie, M) is bij
recessieve aandoeningen vaak afkomstig van een
gezamenlijke voorouder. M = mutatie, N = normale
allel, vierkant = man, cirkel = vrouw, wit = niet aangedaan, zwart = aangedaan.
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Retinitis pigmentosa is een progressieve aandoening van het netvlies. Het netvlies breekt steeds
verder af, waardoor de patiënt steeds slechter
gaat zien. In de vroege stadia zullen met name
de staafjes afbreken. Het eerste symptoom van
retinitis pigmentosa is daardoor nachtblindheid.
Naarmate de staafjes verder afbreken zal er kokervisie ontstaan. In de latere stadia zullen ook de
kegeltjes in het centrum verloren gaan. Het kokertje
waar de patiënt doorheen kijkt zal steeds kleiner
worden. Uiteindelijk zal ook het centrale deel van
het netvlies afbreken, waardoor de patiënt volledig
blind wordt.
Retina dystrofiën zijn erfelijke aandoeningen. De
oorzaken van deze aandoeningen kunnen met
genetisch onderzoek bepaald worden. Bij recessieve aandoeningen kan gebruik worden gemaakt
van het feit dat het erfelijke defect (de mutatie)
vaak afkomstig is van een gemeenschappelijke
voorouder (figuur 7). Bij een neef-nicht huwelijk is
dit een gemeenschappelijke grootouder, maar er
kunnen meer generaties tussen zitten waardoor
bij het echtpaar niet altijd bekend is dat zij aan
elkaar verwant zijn. Bij deze huwelijken kan dit
principe gebruikt worden om het erfelijke defect
op te sporen. De mutatie komt via de gemeenschappelijke voorouder bij zowel de vader als de moeder
terecht, waardoor de patiënt dezelfde mutatie krijgt
van vader en moeder. Niet alleen de mutatie, maar
ook het stuk chromosoom rondom de mutatie

wordt geërfd van de gezamenlijke voorouder. Door
recombinaties wordt het gemeenschappelijke stuk
chromosoom dat samen met de mutatie overerft
steeds kleiner. Hier kan bij het genetisch onderzoek
gebruik van worden gemaakt om de mutatie op te
sporen. Het stuk chromosoom wordt daarvoor volledig in kaart gebracht door gebruik te maken van
‘single nucleotide polymorphisms’ (SNP's). SNP's
zijn posities in het DNA die polymorf zijn, oftewel
verschillend zijn tussen mensen. Ongeveer 1 op de
1000 nucleotiden verschilt tussen mensen onderling. Deze verschillen zorgen voor de natuurlijk
variatie tussen mensen; daardoor ziet iedereen
er anders uit. Bij genetisch onderzoek kan van
deze variatie gebruik gemaakt worden. Er zijn DNA
chips ontwikkeld waarmee tienduizenden tot zelfs
miljoenen SNP's in één keer bepaald kunnen worden. Hiermee kan de variatie op de chromosomen
rondom de mutatie in kaart gebracht worden.
Figuur 8 toont genetisch onderzoek bij een familie met een recessieve retina dystrofie. In deze
familie hebben vier broers en zussen een retina
dystrofie, en vijf andere broers en zussen zijn
gezond. Tienduizend SNP's in het DNA van alle
broers en zussen werden onderzocht met een DNA
chip. In het DNA werd een gebied gevonden op
chromosoom 12 waarin alle SNP's identiek waren
in alle aangedane broers en zussen. In de nietaangedane broers en zussen waren de SNP's op dit
stuk chromosoom verschillend. Bij twee personen

Figuur 8: Genetisch onderzoek bij een familie met een recessieve retina dystrofie. Het genetisch defect
werd gevonden op chromosoom 12, tussen SNP's rs950017 en rs1385060. De rode cirkels geven aan waar
recombinaties tussen de chromosomen zijn opgetreden. Deze recombinaties geven de grenzen aan van
het gebied dat de mutatie bevat. 1 = allel 1, 2 = allel 2, vierkant = man, cirkel = vrouw, wit = niet aangedaan,
zwart = aangedaan.
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werden recombinaties gevonden tussen het zieke
chromosoom en het normale chromosoom. Deze
recombinaties geven de grenzen aan van het
gebied dat de mutatie bevat. Tegenwoordig is de
volgorde van het hele menselijke genoom bekend.
In het menselijke genoom kan opgezocht worden
welke genen in dit gebied liggen. Totaal liggen
er 15 genen in dit gebied. Door in deze familie
de volgorde van de nucleotiden van het DNA te
bepalen van deze genen werd een mutatie gevonden in één van deze genen: het CEP290 gen. Het is
bekend dat een mutatie in dit gen ook een retina
dystrofie veroorzaakt bij de muis. Het CEP290 gen
codeert voor een eiwit dat lokaliseert in het cilium
van de fotoreceptor. Door de mutatie in dit gen kan
het transport tussen het binnensegment en het
buitensegment van de fotoreceptor niet meer goed
plaatsvinden.
CEP290 is slechts één van de genen die een retina
dystrofie kunnen veroorzaken. Bij andere patiënten
met een retina dystrofie kan de mutatie in een
ander gen liggen. Bij ruim de helft van de patiënten
met een retina dystrofie is bekend in welk gen het
gendefect ligt. Mutaties in meer dan 300 genen
kunnen een retina dystrofie veroorzaken. Elke patiënt of familie kan dus mutaties dragen in een ander
gen. Dit noemen we genetisch heterogeen; dat
wil zeggen dat mutaties in heel veel verschillende
genen de ziekte kunnen veroorzaken. Binnen één
familie ligt de mutatie wel in één gen; het is een
monogene aandoening. Bij iets minder dan de
helft van de patiënten met een retina dystrofie is
de oorzaak nog niet gevonden; bij hen is nog niet
bekend in welk gen het oorzakelijke gendefect ligt.
De gendefecten in deze patiënten kunnen liggen
in genen die nog niet zijn gevonden, of het kunnen
andere typen mutaties zijn die nog niet ontdekt
zijn.
Veel van de gendefecten die gevonden zijn bij
retina dystrofiën liggen in genen die onderdeel
zijn van de fototransductie cascade, de visuele
cyclus en het cilium van de fotoreceptor. In allerlei
onderdelen van de fototransductie cascade zijn
gendefecten gevonden. De fototransductie cascade
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verloopt door deze gendefecten niet goed, waardoor de omzetting van licht in een signaal naar
de hersenen niet correct plaatsvindt. Ook in de
visuele cyclus zijn gendefecten gevonden die kunnen leiden tot een retina dystrofie. Als er defecten
zitten in de enzymen van de visuele cyclus, dan
kan 11-cis retinal niet gerecycled worden, en kan
de fototransductie niet plaatsvinden. Daarnaast
zijn er ook gendefecten gevonden in het cilium,
waaronder in het CEP290 gen. Als er gendefecten
zitten in eiwitten die onderdeel zijn van het cilium,
dan kan het transport tussen het binnensegment
en het buitensegment van de fotoreceptor niet correct verlopen. Als gevolg daarvan zal er een retina
dystrofie ontstaan.
Afgelopen jaren is er veel onderzoek gedaan
om de genetische oorzaken te vertalen naar een
behandeling. Erfelijke oorzaken kunnen bijvoorbeeld behandeld worden door het ontwikkelen
van gentherapie. Gentherapie is een behandeling
waarbij het gen dat defect is, vervangen wordt door
een juiste kopie van het gen. Dat kan bijvoorbeeld
met een virus. Het eerste retina dystrofie gen waar
gentherapie voor is ontwikkeld is het RPE65 gen.
Mutaties in het RPE65 gen kunnen een vroege
vorm van retinitis pigmentosa veroorzaken. Een
goede kopie van het RPE65 gen wordt in een virus
aangebracht. Hiervoor wordt een virus gebruikt dat
normaal gesproken geen ziekte veroorzaakt, zoals
het AAV virus. Een eigenschap van een virus is dat
het cellen kan binnendringen. Door een juiste kopie
van het gen in het virus te zetten, kan het virus het
gen afleveren in de cel.
Gentherapie voor RPE65 is eerst getest in diermodellen, bij honden en muizen die blind zijn door
een gendefect in het RPE65 gen. Nadat aangetoond
was dat de gentherapie veilig en effectief was
bij honden en muizen, werd het experimenteel
in een klinische studie getest bij patiënten met
mutaties in het RPE65 gen. De virusdeeltjes worden
daarbij ingespoten in het oog, onder het netvlies
(subretinaal), waar de virussen het retinaal pigment
epitheel kunnen infecteren. De gezonde kopie van
het RPE65 gen kan dan afgeschreven worden en
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het RPE65 eiwit maken. In 2008 zijn de eerste
klinische studies voor gentherapie uitgevoerd bij
patiënten met mutaties in het RPE65 gen. In eerste instantie wordt er één oog behandeld omdat
het een experimentele behandeling betreft. Het
onbehandelde oog kan dan als referentie gebruikt
worden om de effectiviteit van de behandeling
te meten. Inmiddels zijn er 10 klinische studies
uitgevoerd voor RPE65 gentherapie, waarbij totaal
160 patiënten zijn behandeld. De gentherapie werd
veilig bevonden; er waren geen bijwerkingen. Het
beste resultaat werd behaald bij kinderen. Dit kan
verklaard worden doordat de ziekte bij kinderen
minder ver gevorderd is dan bij volwassenen; de
gentherapie zal alleen succesvol zijn als het netvlies
nog niet is gedegenereerd. Gentherapie zal het
beste werken als de aandoening bij de patiënt nog
in een vroeg stadium verkeert, en het netvlies nog
intact is.

één gen, worden multifactoriële aandoeningen
veroorzaakt door een combinatie van verschillende
genetische en omgevingsfactoren. Een voorbeeld
van een multifactoriële oogziekte is leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Leeftijdsgebonden
maculadegeneratie heeft een sterke genetische
component. Ongeveer 70% van de factoren zijn
genetisch bepaald, en ongeveer 30% wordt door
de omgeving bepaald. In de vroege stadia van
leeftijdsgebonden maculadegeneratie worden er
ophopingen (drusen) gevormd onder het netvlies.
Deze drusen bevatten vetten en eiwitten, die zich
ophopen in het membraan van Bruch, de afscheiding tussen het retinaal pigment epitheel en het
vaatvlies. Bij de vroege vorm heeft de patiënt vaak
nog geen visuele klachten. Er kan progressie optreden naar een late vorm van maculadegeneratie
(figuur 4c), waardoor de patiënt slechtziend zal
worden.

In 2017 heeft de Amerikaanse Food and Drug
Administration (FDA) RPE65 gentherapie goedgekeurd. In 2018 heeft de Europese Commissie deze
goedkeuring overgenomen. Ook in Europa mag
RPE65 gentherapie nu toegepast worden in de
kliniek. De stap die nu nog plaats moet vinden is de
onderhandeling met de ziektekostenverzekering.
Per land zullen er prijsafspraken gemaakt moeten
worden tussen de fabrikant en de ziektekostenverze-

Slechtziendheid in de late vorm kan twee oorzaken
hebben. Bij de droge vorm van maculadegeneratie
treedt er degeneratie op van de macula. Voor deze
vorm van maculadegeneratie is er op dit moment
nog geen behandeling beschikbaar. Bij de natte
vorm van maculadegeneratie groeien er kleine
bloedvaatjes in de macula. Deze nieuwe bloedvaatjes zijn fragiel en kunnen gaan lekken, waardoor
er bloedingen in de macula kunnen ontstaan die

kering. In de Verenigde Staten kost de behandeling
425.000 dollar per injectie; behandeling van beide
ogen van een patiënt kost dus 850.000 dollar. Het
zijn dus hele dure behandelingen, maar elk oog
hoeft slechts eenmaal behandeld te worden. Voor
de patiënten betekent de behandeling een enorme
verbetering in de kwaliteit van leven; dit zal uiteraard meegewogen worden bij het bepalen van de
prijs van de behandeling. RPE65 is het eerste retina
dystrofie gen waarvoor gentherapie is ontwikkeld.
Ook voor andere genen die retina dystrofie veroorzaken, wordt nu gentherapie ontwikkeld.

blindheid kunnen veroorzaken. De vorming van
deze bloedvaatjes kan tegengegaan worden door
een injectie in het oog met een geneesmiddel
(anti-VEGF) gericht tegen groeifactoren die de
bloedvatvorming veroorzaken.

Multifactoriële aandoeningen van het
netvlies
In tegenstelling tot erfelijke ziekten die binnen
een familie veroorzaakt worden door mutaties in

Doordat de macula verloren gaat, zal een patiënt
met maculadegeneratie het centrale zicht verliezen en niet meer scherp kunnen zien (figuur 4e).
Maculadegeneratie komt op latere leeftijd voor;
het start vaak na het 60 ste levensjaar. De kans
op maculadegeneratie neemt toe met het ouder
worden. Op 90-jarige leeftijd zal 20 procent van
de bevolking een vorm van maculadegeneratie
krijgen. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie is
dus een veelvoorkomende aandoening, vooral op
oudere leeftijd.
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Onderzoek naar multifactoriële ziekten gebeurt op
een hele andere manier dan bij erfelijke ziekten. Bij
multifactoriële ziekten wordt gebruik gemaakt van
associatie studies. Daarbij is een groep patiënten
nodig en een groep controle personen die de ziekte
niet hebben. Met behulp van vragenlijsten kunnen
leefstijlfactoren in kaart gebracht worden. Met een
associatie studie wordt bepaald welke leefstijlfactoren vaker bij patiënten gezien worden dan bij
controlepersonen; zulke factoren zijn risicofactoren
voor de ziekte. Ook kunnen er factoren gevonden
worden die vaker voorkomen bij controlepersonen
dan bij patiënten; deze factoren zijn beschermend
voor de ziekte.
Op basis van zulke associatie studies is bekend dat
antioxidanten, groente, fruit, voedingssupplementen, beweging en allergie beschermend zijn tegen
maculadegeneratie. Factoren die een verhoogd
risico geven op maculadegeneratie zijn leeftijd,
vrouwelijk geslacht, alcohol gebruik, een hoog BMI,
roken en zonlicht. Dit geeft aan dat oxidatieve stress
een belangrijke rol speelt bij leeftijdsgebonden
maculadegeneratie.
Bij een genetische associatie studie wordt het voorkomen van genetische varianten (SNP's) vergeleken
tussen patiënten en controlepersonen. Een voorbeeld van een genetische variant die geassocieerd
is met een verhoogd risico op maculadegeneratie
is een SNP in het complement factor H (CFH) gen.
Bij patiënten wordt vaker een C allel gezien voor

Figuur 9: Een genetische variant (SNP) in het
complement factor H (CFH) gen. De C allel van
deze SNP is een risicofactor voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie. Door deze verandering
van een T naar een C, verandert een aminozuur
in CFH van een tyrosine (Y) naar een histidine (H).
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deze SNP, terwijl controlepersonen vaker een T allel
dragen (figuur 9). De C wordt ook bij controlepersonen gezien, dus deze variant is niet de enige
oorzaak van leeftijdsgebonden maculadegeneratie.
De C variant is een genetische factor die samen met
andere factoren bijdraagt aan de ziekte. Door deze
T naar een C verandering in het CFH gen wordt er in
het CFH eiwit een histidine (H) ingebouwd in plaats
van een tyrosine (Y). Het CFH eiwit zal door deze
aminozuurverandering iets minder goed werken.
CFH is een remmer van het complement systeem,
een onderdeel van ons aangeboren afweersysteem.
Door de aminozuurverandering zal het complement
systeem minder goed geremd kunnen worden. Het
complementsysteem is hierdoor iets actiever bij
patiënten dan bij controlepersonen, en dit is ook
aangetoond door metingen in bloed.
Daarnaast kan er ook een genoom-wijde associatie
studie uitgevoerd worden. Daarbij wordt een associatie studie gedaan voor een groot aantal genetische
varianten (SNP's) verspreid over alle chromosomen.
Tienduizenden tot miljoenen SNP's worden met
DNA chips bepaald in het DNA van patiënten en
controlepersonen. Voor deze genoom-wijde associatie studies zijn duizenden patiënten en duizenden
controlepersonen nodig. Voor elke individuele
genetische variant wordt bepaald of de variant
vaker voorkomt bij patiënten dan bij controlepersonen. De significantie van deze associaties worden
weergegeven in een Manhattan plot, waarbij de
positie op de chromosomen wordt weergegeven op
de X-as, en het significantie niveau (-log p-waarde)
wordt uitgezet op de Y-as. Geassocieerde varianten
zullen in deze plot als wolkenkrabbers uitstijgen
boven de niet-geassocieerde varianten. In 2016 is
de grootste genoom-wijde associatie studie voor
leeftijdsgebonden maculadegeneratie uitgevoerd.
Voor deze studie werden meer dan 16.000 patiënten
en bijna 18.000 controlepersonen gebruikt. Totaal
werden er 34 gebieden op de chromosomen gevonden die geassocieerd zijn met leeftijdsgebonden
maculadegeneratie.
De genetische en omgevingsfactoren kunnen vervolgens samengebracht worden in een model om te
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bepalen met hoeveel nauwkeurigheid het ontstaan
van maculadegeneratie voorspeld kan worden. De
nauwkeurigheid van het model wordt uitgezet in
een ROC curve (receiver operating characteristic),
waarbij de oppervlakte onder de curve (area under
the curve, AUC) een maat is voor hoe goed het
model de ziekte kan voorspellen. Een model met
een AUC van 0,5 heeft geen voorspellende waarde,
terwijl een model met een AUC van 1,0 een perfecte
voorspelling geeft. De AUC van modellen voor
leeftijdsgebonden maculadegeneratie, gebaseerd
op de bekende genetische en omgevingsfactoren,
is bijna 0,9. Dit geeft aan dat we het ontstaan van
leeftijdsgebonden maculadegeneratie op basis van
deze factoren vrij goed kunnen voorspellen. Dit is
nog geen perfecte voorspelling, maar ten opzichte
van andere multifactoriële ziekten is deze voorspelling voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie al
heel hoog.
Op basis van de 34 chromosomale gebieden die
geassocieerd zijn met leeftijdsgebonden maculadegeneratie, weten we welke genen een rol spelen
bij het ontstaan van de ziekte. Een groot aantal
van deze genen liggen in drie belangrijke processen van het lichaam: het complement systeem, de
vethuishouding en de extracellulaire matrix. Niet
alleen CFH, maar ook andere complement factoren
van het complement systeem spelen een rol bij

om de effectiviteit in een grotere patiëntengroep
te evalueren. Met deze studies zal duidelijk worden of complement remmers gebruikt kunnen
worden als behandeling voor leeftijdsgebonden
maculadegeneratie.
Een nieuwe ontwikkeling waarmee nieuwe
medicijnen getest kunnen worden is een
orgaan-op-een-chip model. Met een orgaan-opeen-chip wordt getracht de functie van een orgaan
na te bootsen. Voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie werkt het Radboudumc samen met de
Universiteit van Twente aan een oog-op-een-chip
model. Hierbij wordt een model gemaakt van het
retinaal pigment epitheel en het vaatvlies, met
daar tussenin het membraan van Bruch. Stamcellen
van patiënten kunnen uit bloed gegenereerd worden, waar vervolgens retinaal pigment epitheel en
vaatvlies cellen van gemaakt kunnen worden. Door
cellen van patiënten te gebruiken, kan een patiëntspecifieke orgaan-op-een-chip gemaakt worden
voor de individuele patiënt. Zo’n patiënt-specifieke
orgaan-op-een-chip kan in de toekomst gebruikt
worden om geneesmiddelen op individueel niveau
te testen, en patiënten de juiste behandeling te
kunnen geven.

Ontwikkeling van nieuwe behandelingen
Er zijn verschillende nieuwe behandelingen in ont-

maculadegeneratie. Andere genen zijn onderdeel
van de vethuishouding in ons lichaam, en een aantal
genen vormen componenten van de extracellulaire
matrix, de structuur die tussen cellen zit en weefsels
stevigheid biedt. Op basis van het genetisch onderzoek weten we dat dit de drie belangrijke processen
zijn die een rol spelen bij het ontstaan van leeftijdsgebonden maculadegeneratie, en deze processen
zijn aangrijpingspunten om nieuwe behandelingen
te ontwikkelen.

wikkeling voor aandoeningen van het netvlies. Voor
erfelijke retina dystrofiën wordt gentherapie ontwikkeld. Een succesvol voorbeeld hiervan is RPE65
gentherapie, die nu toegepast kan worden in de kliniek. Een nadeel van gentherapie is dat er voor elk
gen afzonderlijk een nieuwe vorm van gentherapie
moet worden ontwikkeld. Voor leeftijdsgebonden
maculadegeneratie worden op dit moment farmacologische behandelingen ontwikkeld, waaronder
remmers van het complement systeem.

Op basis van de resultaten van het genetisch
onderzoek zijn er een aantal klinische studies uitgevoerd met remmers van het complement systeem.
Sommige studies waren niet zo effectief, terwijl
andere studies er veelbelovend uit lijken te zien.
Er worden nu grotere klinische studies uitgevoerd

Een nieuwe ontwikkeling waar aan wordt gewerkt
is stamceltherapie. Bij deze behandeling worden
van stamcellen andere type cellen gemaakt, bijvoorbeeld oogcellen, die daarna getransplanteerd
kunnen worden. Een stamcel is een cel die nog
alles kan worden. Stamcellen komen bijvoorbeeld
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voor in de vroege embryonale ontwikkeling, maar
kunnen ook gegenereerd worden uit bloedcellen of huidcellen van patiënten. Door bepaalde
factoren aan de stamcellen toe te voegen, kunnen
ze geïnduceerd worden om zich te ontwikkelen (differentiëren) naar andere typen cellen. Met de juiste
differentiatie factoren kunnen bijvoorbeeld fotoreceptoren gemaakt worden, of retinaal pigment
epitheel. Deze cellen kunnen vervolgens getransplanteerd worden in het oog van patiënten met
een retina dystrofie. Deze behandelingen zijn nog
in de ontwikkelingsfase. Er zijn een aantal klinische
studies gestart naar stamceltherapie bij patiënten
met netvliesaandoeningen, maar er zijn op dit
moment nog geen goedgekeurde behandelingen
die aangeboden kunnen worden in de kliniek. Het
grote voordeel van stamceltherapie is dat het – in
tegenstelling tot gentherapie – niet afhankelijk is
van het gen dat defect is.
Een ander type behandeling die in ontwikkeling
is, is de retina implant. Een retina implant is een
kleine chip die achter in het oog wordt geplaatst.
De chip wordt via een kabeltje verbonden aan een
camera in een bril. Het beeld dat door de camera
in de bril wordt opgevangen wordt via het kabeltje
en de chip verzonden naar de oogzenuw. De retina
implant wordt op hele kleine schaal toegepast.
In Nederland hebben tot nu toe drie patiënten
een retina implant ontvangen. Deze retina implant
(Argus II) heeft nog maar 60 pixels, en heeft daarmee een lage resolutie. De retina implant zal dan
ook geen perfect beeld opleveren, maar het zal
de blinde patiënt bijvoorbeeld het gat van de deur
kunnen laten zien, de rand van de stoep, of de
omtrek van het bestek naast het bord. Dit zal een
blinde patiënt de mogelijkheid geven om zich beter
zelfstandig te redden.
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–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
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’s-Gravenhage op 21 januari 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
De zoektocht naar de fundamentele bouwstenen
van het heelal is een ongekend spannend avontuur.
Met behulp van deeltjesversnellers is het gelukt om
steeds dieper door te dringen in een wereld die we
met het blote oog al lang niet meer kunnen zien.
In elke nieuwe laag hebben we geheimen aan de
natuur weten te ontfutselen en de vreemde inzichten als quantummechanica en relativiteitstheorie
hebben hun weg gevonden naar toepassingen in
onze maatschappij. Met de ontdekking van het
Higgs boson op CERN, het Europees centrum voor
deeltjesfysica was het avontuur nog niet voorbij.
Er zijn grote vragen waar we nog geen antwoord op
hebben: wat is de donkere materie die rondzweeft
in het heelal, waar is alle anti-materie toch gebleven en waar komt alles vandaan? Deze raadsels en
onze dromen naar de antwoorden maken dat we
nog steeds op zoek zijn naar nieuwe werelden.

D

e deeltjesfysica is een tak van de natuurkunde die zich bezighoudt met de zoektocht
naar de elementaire bouwstenen van de
natuur en de krachten die het gedrag van en interactie tussen de deeltjes beschrijven. De antwoorden
op deze vragen liggen verborgen in een wereld die
voor het blote oog niet zichtbaar is. Toch is het
natuurkundigen de afgelopen honderd jaar gelukt
om steeds verder door te dringen in die wereld en in
die zoektocht zijn er wonderbaarlijke ontdekkingen
gedaan, die ons elke keer weer dwongen de manier
waarop we over de natuur nadachten grondig te
herzien. Het doel van deze lezing is om naast een
overzicht van enkele van de belangrijkste doorbraken en inzichten in de deeltjesfysica, ook in iets
meer detail te vertellen over de ontdekking van het
Higgs boson. Dat deeltje, dat het sluitstuk vormde
van het Standaard Model werd in 2012 bij de Large
Hadron Collider (LHC) op het CERN laboratorium
in de buurt van Genève ontdekt en de theoretisch
natuurkundigen die het mechanisme bedacht hadden, ontvingen daarvoor in 2013 de Nobelprijs voor
de natuurkunde. En hoewel ik af wil sluiten met een
overzicht van de open vragen, de mysteries waar de
wetenschap nog geen antwoord op heeft, wil ik ook
op een aantal punten laten zien hoe deze kennis
en de nieuwe detectietechnieken hun weg terug
hebben gevonden naar onze maatschappij.

De deeltjesfysica in de twintigste eeuw
Met het periodiek systeem der elementen, de wetten van de elektrodynamica, en de mechanica van
Newton begon de twintigste eeuw vrij overzichtelijk
voor de natuurkunde. Die rust werd ruw verstoord
toen Albert Einstein met zijn relativiteitstheorie de
manier waarop we naar ruimte en tijd keken, fundamenteel veranderde. En ook aan de andere kant van
het spectrum, de wereld van het allerkleinste zouden
de metingen van Ernest Rutherford ons inzichten
geven over de structuren van het atoom die de quantumrevolutie in zouden luiden. Een revolutie die tot
op de dag van vandaag nadreunt in de natuurkunde,
de biologie, de scheikunde en ver daarbuiten.
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Het atoom
Het periodiek systeem vertelde dat er op aarde iets
minder dan honderd unieke stoffen waren. Alleen
wisten we nog niet hoe de kleinste blokjes van die
stoffen eruit zagen. Conventionele microscopen
lopen tegen de limiet aan dat zichtbaar licht niet
meer afketst van objecten die kleiner zijn dan een
paar honderd nanometer. Hierdoor was er een
andere techniek nodig om door te dringen tot
de wereld die nog kleiner was; de wereld van het
atoom zelf. De techniek die gebruikt werd door
Ernest Rutherford was een idee om zeer kleine,
elektrisch geladen deeltjes af te schieten op een
atoom en in detail te bestuderen hoe deze projectielen afketsen. Door de projectielen meer energie
te geven worden ze kleiner (dit moet u even van me
aannemen, [2]). Dit betekent dat de projectielen van
steeds kleinere structuren af kunnen ketsen.
Deze imaging-techniek wordt tot op de dag van
vandaag gebruikt. Niet alleen om bijvoorbeeld
structuren in kaart te brengen in de nano-technologie of materiaal-oppervlaktes, maar ook bij
de LHC om te kijken of de deeltjes die we nu
elementair noemen, toch niet uit kleinere objecten
zijn opgebouwd.
De metingen van Rutherford lieten zien dat atomen
opgebouwd zijn uit een kleine positief geladen
zware kern, waar de lichte elektronen rondjes
omheen draaien. Die elektronen draaiden bovendien in zeer specifieke banen, de zogenaamde
elektronen-schillen. Dit klassieke plaatje van het
atoom dat we nu nog op school leren, was in
tegenspraak met de toen geldende natuurwetten.
In zo’n conflict tussen een meting en de theorie
delft de theorie altijd het onderspit en de oplossing
werd uiteindelijk gevonden in een combinatie van
een nieuwe set gedragsregels voor de elementaire
deeltjes, de quantummechanica, en een nieuwe
fundamentele eigenschap voor elektronen, spin.
Deze lezing is niet de plek om in te gaan op de
details van de quantummechanica, maar deze set
regels vormt tot op de dag van vandaag de basis
onder ons begrip van het gedrag van deeltjes en
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materialen. En hoewel de oorsprong van dit soms
zeer vreemde gedrag nog steeds niet duidelijk
is, zijn veel onderzoekers, ook in Nederland, druk
bezig zowel de reikwijdte van quantumfenomenen
te testen (in Leiden) als ook het gedrag in te zetten
om complexe problemen op te lossen: de quantumcomputer (in Delft).
De atoomkern en de 3 bouwstenen van alle materie op aarde
Toen het lukte om de deeltjesversnellers sterk
genoeg te maken werd het ook mogelijk de atoomkern zelf, ongeveer tienduizend keer zo klein als
het atoom, in kaart te brengen. Het werd duidelijk
dat de atoomkern zelf ook weer uit twee deeltjes
was opgebouwd (neutronen en protonen). Dit
betekende dat alle stoffen op aarde, van waterstof
tot goud en van zuurstof tot ijzer, alle materie
in het heelal dus, opgebouwd was uit maar drie
elementaire bouwstenen: een proton, een neutron
en een elektron.
Inzicht in de manier waarop protonen en neutronen
elkaar vasthouden in de kern heeft ons niet alleen
geleerd hoe de zon ‘brandt’, iets dat honderd jaar
geleden nog een raadsel was, maar we hebben ook
geleerd de energie die in de kern verborgen ligt, vrij
te maken. Bestaande toepassingen zijn kernenergie
(door kernsplitsing) en kernwapens, maar er zijn ook
vergaande plannen om kernfusie in te zetten om op
een duurzame manier energie op te wekken.
Deeltjes: leptonen, quarks
Bij het bestuderen van de deeltjes die blijkbaar
vanuit de ruimte op de aarde neerdalen, de zogenaamde kosmische straling, werd duidelijk dat er
deeltjes bestaan die andere eigenschappen hebben
dan die van de drie bouwstenen waarvan we wisten
dat ze de stabiele materie op aarde opbouwen.
Het elektron bleek een ‘zusje’ te hebben, het muon
deeltje, en dat was niet het enige nieuwe deeltje dat
ontdekt werd. In botsingen van dat soort deeltjes
met materie bleken er nog meer vreemde deeltjes
te ontstaan. In het verval van atoomkernen werd
(indirect) ontdekt dat er zoiets als een neutrino deeltje moest bestaan, een deeltje waarover al eerder in
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deze lezingenserie in detail is gesproken [1].
Toen het ons, in de jaren vijftig en zestig, lukte
om krachtige deeltjesversnellers te maken, konden
we onder gecontroleerde omstandigheden deeltjesbotsingen creëren en ze in detail bestuderen.
Daarbij werd duidelijk dat neutronen en protonen
zelf uit nog kleinere deeltjes opgebouwd waren:
de quarks. En hoewel de laatste twee elementaire
deeltjes pas in 1995 en 2000 werden ontdekt, het
top quark en het tau-neutrino respectievelijk, was
het plaatje al snel duidelijk. Alle stabiele materie
in het heelal was opgebouwd uit drie families die
elk bestonden uit twee quarks en twee leptonen
(een elektron- en een neutrino-achtig deeltje), zie
figuur 1.
Krachten: de drie quantumkrachten
Het heeft jaren geduurd om het idee van krachten
in overeenstemming te brengen met de wetten
van de quantummechanica, maar uiteindelijk is het
gelukt een beschrijving te vinden: de quantumelectrodynamica. Dit model beschrijft de kracht tussen
twee deeltjes door middel van het uitwisselen van
zogenaamde boodschapperdeeltjes. Deze theorie,
waarin quantumeffecten een natuurlijke plek hebben, is nog steeds de manier waarop deeltjesfysici
transities berekenen. De voorspellingen zijn in een
uiteenlopend scala aan toepassingen met zeer hoge

Een manier om zulke transities weer te geven, is
met behulp van de bekende Feynmandiagrammen.
In figuur 2 zien we bijvoorbeeld hoe in een botsing
van een elektron en z’n anti-deeltje (een positron)
een foton gevormd wordt, het boodschapperdeeltje van de elektromagnetische kracht, die zelf weer
een muon en een anti-muon produceert, die op
hun beurt waargenomen kunnen worden in een
deeltjesdetector.
De wiskundige beschrijving van de quantumversie
van elektromagnetisme vormde vreemd genoeg
ook de basis voor de andere twee natuurkrachten:
de sterke kernkracht en de zwakke kernkracht. Bij
die laatste kracht zijn er drie boodschapperdeeltjes:
het W+, W- en Z boson. Hun zware massa, zo’n
honderd keer zo zwaar als het proton, zorgt ervoor
dat de kracht zich tot de kern zelf beperkt. Een zeer
korte dracht dus.
Het Standaard Model en het Higgs boson
De combinatie van de elementaire deeltjes, hun
eigenschappen, en de drie quantumkrachten vormen samen het Standaard Model. Dit model is
een fantastisch wiskundig bouwwerk dat in veel
facetten met grote precisie is getest.
Een van de grootste mysteries was de vraag of de
schitterende wiskunde achter het Standaard Model

precisie bevestigd.

Figuur 1: De bouwstenen van het Standaard Model.

Figuur 2: Feynman diagram: een elektron en antielectron (positron) smelten samen tot een foton dat
vervolgens een muon en een anti-muon produceert.
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wel de werkelijkheid zou kunnen beschrijven. De
wiskunde dicteerde immers dat alle deeltjes massaloos zouden moeten zijn. Niet echt ideaal, omdat
we weten dat zowel de bouwstenen als sommige
van de boodschapperdeeltjes wel degelijk massa
hebben. Sterker nog, zonder massa is er geen aantrekkingskracht tussen de deeltjes en kunnen er
uiteindelijk ook op geen enkele schaal structuren
bestaan, of het nou gaat om het heelal, zoals de
melkweg en planeten of over kleine structuren
zoals wijzelf.
In de jaren zestig bedacht theoretisch natuurkundige Peter Higgs, samen met collega’s Brout en
Englert een oplossing. Hun oplossing kwam wel
met een prijs. Naast de bestaande deeltjes moest
er nóg een deeltje in het vacuüm verborgen zitten,
het zogenaamde Higgs boson. De zoektocht naar
dat deeltje, dat de oplossing vormde voor een

groot probleem, zou meer dan vijftig jaar duren. De
natuur geeft haar geheimen namelijk niet zomaar
prijs. Maar het is ons gelukt.
CERN, De detectietechnieken en toepassingen
Bij deeltjesversnellers wordt de kinetische energie
van de deeltjes die op elkaar worden geschoten
omgezet in de massa van nieuw gevormde deeltjes.
Als je zware deeltjes wilt maken, zoals het Higgs
boson, dan heb je een krachtige deeltjesversneller
nodig en omdat de productie van deze zware
deeltjes bovendien zeer zeldzaam is, zullen we ook
moeten zorgen dat er een groot aantal botsingen
plaatshebben.
De sterkste deeltjesversneller die er op dit moment
op aarde is, bevindt zich bij het Europees laboratorium voor de deeltjesfysica, CERN. Dit laboratorium
is een plek waar deeltjesfysici van over de hele

Figuur 3: Luchtopname van het CERN versneller complex, met de LHC tunnelbuis ingetekend en de plekken
waar de botsingsexperimenten kunnen plaatsvinden.
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wereld samenwerken. De versneller, de LHC, bevindt
zich in een 27 kilometer lange cirkelvormige tunnel,
honderd meter onder de grond. Deze versneller
kan protonen versnellen tot een energie van 7 TeV,
ongeveer 7000 keer zoveel energie als de rustmassa
van het proton zelf.
Op vier plekken in de ring, aangegeven in figuur 3,
worden protonen met elkaar in botsing gebracht.
Hoewel de deeltjes die in die botsingen geproduceerd worden, lang niet allemaal lang genoeg leven
om de detector te halen, zullen de brokstukken
waarin ze uit elkaar vallen dat wel doen. Door met
hoge precisie de brokstukken waar te nemen en
deze aan elkaar te knopen, is het mogelijk om door
te dringen tot die wereld die maar heel even heeft
bestaan, soms minder dan 10 -24 seconde.

De ontdekking van het Higgs boson

om te zoeken naar botsingen met een (bijna) unieke
vingerafdruk die zou wijzen op de productie van
een Higgs boson in de initiële botsing. Echter, bij de
proton-proton botsingen worden ook veel gewone
deeltjes geproduceerd. Omdat de voorspelling zo
precies was en de detectoren zo nauwkeurig waren
in het filteren van de botsingen die er wel op leken
maar niet van Higgs bosonen afkomstig waren, is
het uiteindelijk gelukt om onomstotelijk vast te
stellen dat er inderdaad Higgs bosonen bestaan,
zie figuur 4.
Het belang van de ontdekking van dit deeltje, dat
zo’n centrale rol speelt in het Standaard Model,
wordt misschien wel het best geïllustreerd door het
feit dat het Nobelprijs comité in 2013 besloot om de
prijs toe te kennen aan de twee nog levende bedenkers van dit fenomeen, Peter Higgs en François
Englert.

Het hoofddoel van het onderzoek met de LHC was

Figuur 4: De Higgs boson piek. De rode grafiek beschrijft het verwachte spectrum (de 4-muon massa in botsingen waarin 4 muonen geproduceerd zijn) vanuit een Standaard Model zonder Higgs boson. De blauwe
piek is de extra bijdrage van het Higgs boson als die een massa van 125 GeV heeft. Deze piek is nodig om de
data, de zwarte punten te beschrijven.
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De grote open vragen
Hoewel met de ontdekking van het Higgs boson
de laatste sluitsteen in het Standaard Model was
gevonden, betekende het niet dat daarmee ook
alle mysteries zijn opgelost. Was het maar zo. Er
zijn nog veel diepe vragen over de oorsprong en de
patronen in het Standaard Model zelf waar we geen
antwoord op hebben. Daarnaast weten we door
observaties vanuit de astronomie dat het Standaard
Model niet het meest fundamentele model kan zijn
dat de natuur beschrijft.
Figuur 5 benoemt enkele grote open vragen en het
contrast met de waarnemingen. Welk model wel
de juiste beschrijving geeft, blijft tot op de dag van
vandaag een groot raadsel. Precies deze zoektocht
naar antwoorden op de grote vragen drijft het vakgebied voort. Theoretisch natuurkundigen werken
aan ideeën die een oplossing zouden geven en
experimenteel natuurkundigen zoeken in de data
naar sporen van die theorieën en naar andere fenomenen die niet verklaard kunnen worden met het

Figuur 5: De open vragen.
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Standaard Model alleen. Dit gebeurt met een groot
aantal experimenten over de hele aarde. We zijn op
zoek naar nieuwe deeltjes, nieuwe fenomenen of
nieuwe krachten. Dit is de huidige status van kennis
rondom de grote vragen uit figuur 5:
1. Wat is de donkere materie?
Vanuit de astronomie zijn er verschillende aanwijzingen dat er massa in het heelal rondzweeft dat
niet bestaat uit de deeltjes die in het Standaard
Model te vinden zijn. Deze materie is onder andere
nodig om rotatie-curves in sterrenstelsels te verklaren en structuur-formaties in het zichtbare heelal.
Een van de meest gangbare ideeën is dat deze
zogenaamde ‘donkere materie’ bestaat uit ons tot nu
toe nog onbekende deeltjes. De zoektocht ernaar
wordt vanuit verschillende kanten gedaan en niet
alleen bij de Large Hadron Collider (LHC) op CERN.
Ook in ondergrondse laboratoria wordt gezocht
naar donkere materie deeltjes. Gehoopt wordt, dat
één van de donkere materie deeltjes uit de wolk
van donkere materie waar de aarde zich doorheen
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beweegt, toevallig botst op één van de zeer specialistische detectoren. Helaas is er nog geen enkel
direct signaal waargenomen.
2. Waar is alle anti-materie gebleven?
Hoewel materie en anti-materie bijna hetzelfde
behandeld zijn in het Standaard Model, zien we
zowel op aarde als in de rest van het heelal geen
enkele vorm van anti-materie. Erg vreemd. Wat is de
oorzaak van deze asymmetrie?
3. Problemen met het Higgs boson?
Hoewel het Higgs boson het sluitstuk voor het
Standaard Model leek te vormen zijn er nog steeds
veel mysteries rond het Higgs boson. De hoeveelheid energie die het Higgs veld, dat in elke kubieke
meter van ons heelal aanwezig is, met zich meebrengt dicteert bijvoorbeeld dat het heelal zo sterk
zou moeten krommen dat het zo groot zou moeten
zijn als een voetbal. En dat is duidelijk niet het
geval. Zeer vreemd. Veel nieuwe deeltjestheorieën
bevatten daarnaast ook meerdere Higgs bosonen
of vertellen dat het Higgs boson misschien wel uit
andere deeltjes is opgebouwd. Met het zoeken naar
deze zwaardere 'zusjes' en het in detail bestuderen van de eigenschappen van het geobserveerde
Higgs boson kunnen we licht werpen op deze
ideeën.
4. Zijn er meer ruimte-dimensies en welke rol speelt
de zwaartekracht?
Dat de zwaartekracht geen plek heeft in het
Standaard Model wordt gezien als een groot probleem. Het lukt maar niet om een quantumversie
van zwaartekracht te formuleren en de zwaartekracht is daarnaast ook veel en veel zwakker dan de
overige drie krachten. Hoewel er stemmen opgaan
die zeggen dat zwaartekracht geen gewone kracht
is, werd er twintig jaar geleden ook een andere
oplossing voor dit probleem geformuleerd: extra
ruimte-dimensies. Hoe vreemd het ook klinkt, het
zou mogelijk kunnen zijn dat er naast de drie
ruimte-dimensies die we nu kennen nog extra
dimensies zouden zijn. Om dat te bewijzen zouden
we de krachtdeeltjes van de zwaartekracht, de
gravitonen, genoeg energie moeten geven om in

die extra dimensie door te dringen. Op dit moment
zijn er geen aanwijzingen, dat die extra dimensies
bestaan, maar het geeft wel een mooi beeld hoe
breed de oplossingsrichtingen zijn, die doorzocht
worden.
Van open vraag 5 behandel ik 2 aspecten:
5a. Waarom zijn er drie families?
We zien in de bouwstenen van de natuur een drievoudige kopie. Van elk deeltje uit de eerste familie
zijn er nog twee kopieën, zoals reeds in figuur 1
werd weergegeven. Het elektron heeft bijvoorbeeld
een muon en tau als broertje en zusje. Ook de
neutrino’s en de quarks hebben zulke kopieën.
Waar komt die symmetrie vandaan en zijn die
families wel echt hetzelfde, afgezien van de massa’s
van de deeltjes? Interessant is dat in één van de
vier LHC experimenten, het LHCb experiment, een
(kleine) aanwijzing in de metingen erop zou kunnen
wijzen dat er wel degelijk een klein verschil zit
tussen de families. Op dit moment is dat één van de
duidelijkste afwijkingen die we in het experiment
zien ten opzichte van de voorspellingen vanuit het
Standaard Model. Iets om de komende tijd in de
gaten te houden.
5b. Komen de drie krachten uit het Standaard
Model voort uit een enkele oerkracht?
Hoewel de karakteristieken van de drie natuurkrachten zeer verschillend zijn, vormt de wiskundige
structuur eenzelfde patroon. Dit lijkt een aanwijzing
te zijn dat de drie krachten voortkomen uit één
en dezelfde oerkracht. Als dit het geval zou zijn,
dan dicteert de structuur dat er naast de drie
natuurkrachten nog een kracht moet bestaan, die
qua vorm sterk lijkt op elektromagnetisme. De
zoektocht naar het bijbehorende krachtdeeltje is
één van de grote speerpunten in het onderzoek bij
de LHC en de negatieve resultaten van de zoektocht
tot nu toe geven sterke limieten aan de mogelijke
eigenschappen van zo’n deeltje.
Naast de grote vragen (en oplossingen) die hierboven zijn genoemd zijn er nog veel meer dingen
onduidelijk. Want hoewel we met de ontdekking
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van het Higgs boson begrijpen hoe de deeltjes
massa krijgen, is het nog een open vraag waarop
de massa’s die de deeltjes hebben, zijn gebaseerd.
En wat dicteert eigenlijk die enorme range aan
massa’s? Is er een speciale rol voor de neutrino’s etc.
Kortom: Werk aan de winkel!

antwoorden te vinden. Antwoorden die ons een
nieuwe werkelijkheid zullen bieden. Genoeg vragen
en dromen voor het vervolg van dit fantastische
avontuur in de komende jaren. U zult er ongetwijfeld in één van de volgende Diligentia lezingen
over horen.

De toekomst

Referenties

De laatste honderd jaar is het de deeltjesfysica
gelukt steeds dieper door te dringen in de wereld
van het allerkleinste. Het formuleren van het
Standaard Model is een ongelooflijke prestatie
en alle krachten en deeltjes vinden er een plek.
Ondanks de ontdekking van het Higgs boson zijn
er enorm veel grote vragen die we nog niet kunnen
beantwoorden. Er zijn veel ideeën, zowel in de
theorie als ook voor nieuwe experimenten, om

1. Jong, M. de, 2016, Neutrino's vissen in het donker,
in Natuurkundige Voordrachten, nieuwe jaargang no. 94, 127-134.
2. Vulpen, I. van, 2018, De Melodie van de Natuur,
Atlas Contact.
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Figuur 6: De ATLAS SCT (A Toroidal LHC ApparatuS SemiConductor Tracker) detector (links) en enkele foto's
van proton-proton botsingen bij de LHC, die gebruikt zijn bij de ontdekking van het Higgs boson en bij de
zoektocht naar nieuwe, nog onbekende deeltjes.
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1.10 Paranormale statistiek:
over de vele problemen met p -waarden, en een redelijk alternatief
Prof. dr. P.D. (Peter) Grünwald1)

Inleiding

–– Centrum Wiskunde & Informatica, Universiteit

Het tijdschrift Science heeft er een speciale themauitgave aan gewijd en ook The Economist vond
het een hoofdartikel waard: een schrikbarend hoog
percentage wetenschappelijke resultaten is niet
reproduceerbaar — met andere woorden: blijkt
niet te kloppen. Met name in de geneeskunde en
psychologie wordt onderkend dat er sprake is van
een reproducibility crisis. In de geneeskunde is dit al
een aantal jaren duidelijk, met name door het werk
van Ioannidis uit 2005, "Why most published research
findings are false" [2]. Voor de psychologie werd het
in 2015 nog eens bevestigd, alweer in Science: een
grote groep onderzoekers probeerde een groot
aantal psychologische studies zo zuiver mogelijk
te reproduceren; zoals in vrijwel alle Nederlandse
kranten stond te lezen bleek minder dan de helft
van de onderzoeken reproduceerbaar [1]. De échte
eye-opener binnen de psychologie kwam echter al
eerder, in 2011, toen D. Bem het paper Feeling the
Future publiceerde in het prestigieuze Journal of
Personality and Social Psychology, waarin hij aantoonde dat mensen in de toekomst kunnen kijken.
Bem liet proefpersonen gordijntjes zien (figuur 1).
Op een gegeven moment zou er aan één kant een
plaatje verschijnen, en men moest van te voren

van Amsterdam
–– Mathematical Institute, Universiteit Leiden
www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/petergrunwald#tab-1
–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 4 februari 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Een schrikbarend hoog percentage wetenschappelijke resultaten is niet reproduceerbaar. Het
tijdschrift Science, The Wall Street Journal en The
Economist hebben alledrie hoofdartikelen gewijd
aan deze ‘replicatie crisis’. Een grote ‘eye opener’
hierbij was een publicatie uit 2011 in een vooraanstaand psychologisch tijdschrift, waarin men liet zien
dat mensen in de toekomst konden kijken: het resultaat was even statistisch significant als onzinnig.
Eén van de oorzaken van de ‘replicatiecrisis’ ligt
bij de door vrijwel iedereen gebruikte statistische
methode: de klassieke, op p -waarden gebaseerde
significantietoets. Allereerst is een aantal inherente
bezwaren aan deze verouderde methode besproken. Een nulhypothese toetsen is ‘frequentistisch’.
Daarentegen vermijdt ‘Bayesiaans’ toetsen enkele
problemen rond p -waardes, en is mede daarom in
opmars. Echter, ook deze methode is niet zonder
haken en ogen, en het debat tussen ‘Bayesianen’
en ‘frequentisten’ is dan ook na 80 jaar nog steeds
niet verstomd.
Een derde methode is ‘safe testing’. Deze weet
(bijna) het beste van beide werelden te verenigen
door ‘evidentie’ te herinterpreteren in monetaire
termen.

raden of dat links of rechts was. De werkelijke
positie werd pas na het raden bepaald door een
worp met een eerlijke munt, en vervolgens onthuld.
Dit werd voor iedere proefpersoon vele malen
herhaald, met plaatjes van verschillende aard en
onafhankelijke muntworpen. In het geval van erotische plaatjes deden proefpersonen het in 53%
van de gevallen goed — een onzinnig resultaat,
1) Dank aan mijn groepsleden op het CWI en mijn
co-auteurs op dit gebied, met name Stéphanie
van der Pas (die mij op het artikel van Wulff
attendeerde) en Eric-Jan Wagenmakers (voor het
ter beschikking stellen van een voordracht over
Bem's experiment). Een groot deel van deze tekst
is, met aanpassingen her en der, overgenomen
uit eerdere publicaties in het Nieuw Archief voor
Wiskunde en StatOR.
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maar gezien de steekproefgrootte toch statistisch
significant ( p < 0,05). Deze paranormale statistiek
werd binnen de kortste keren ontkracht (o.a. door
Wagenmakers et al. [7] in 2011 aan de Universiteit
van Amsterdam), maar het zette psychologen wel
aan het denken.
Redenen voor de crisis: publicatiebias en
p -waarden
Als hoofdoorzaak voor de reproducibility crisis
wordt vaak publicatiebias aangegeven. Dit kan het
best uitgelegd worden via de cartoon van het onvolprezen blog xkcd.com, gereproduceerd in figuur 2.
Publicatiebias is zeker heel belangrijk, maar in dit
stukje richt ik mij op een andere belangrijke, maar
minder bekende reden: er kleven een aantal fundamentele bezwaren aan de standaardmethode voor
statistisch onderzoek, het p -waarde-gebaseerde
nulhypothese toetsen (pHT). Veel van deze bezwaren waren al rond 1960 bekend maar tegen die tijd
was pHT al zo wijdverbreid geraakt in de toegepaste
wetenschappen dat alle – herhaalde – pogingen tot
verandering van paradigma op niets uitliepen.
Ik sta zelf keer op keer weer te kijken hoe weinig
wetenschappers – zowel toepassers van statistiek
als statistici zelf – nu feitelijk van deze bezwaren
ecte
afweten,
methode'.
en hoe veel statistici ze afdoen als 'niet
essentieel' of met 'er bestaat nu eenmaal geen
perfecte methode'.
Ik zal hieronder eerst het idee achter de p -waarde
uitleggen, en vervolgens de belangrijkste problemen
opsommen. Daarna zal ik laten zien dat er wel degelijk

Figuur 1: Het Bem-Experiment.
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een heel veelbelovend alternatief bestaat — de
toets-martingaal-methode, waarin 'toetsen' feitelijk
als 'gokken' of 'investeren' wordt gezien: het aangaan
van weddenschappen waarvan je verwacht dat ze
géén winst opleveren onder de nulhypothese (in het
Bem-voorbeeld is de nulhypothese 'mensen kunnen
niet in de toekomst kijken'). Als ze dan tóch veel winst
opleveren, heb je een sterke aanwijzing dat er iets
mis is met de nulhypothese. In standaard pHT staat
een kleine p-waarde voor veel evidentie tegen de nulhypothese; in de toetsmartingaalmethode staat een
grote (virtuele) financiële winst voor evidentie tegen
de nulhypothese. Dit idee heeft zijn wortels in meer
en minder recent werk van V. Vovk en zijn collega's,
met name G. Shafer; zie bijvoorbeeld hun recente
boek (Shafer and Vovk, 2019, [4]). Toevallig – of niet –
is Vovk de laatste promovendus van Kolmogorov, de
grote wiskundige die de kansrekening voorzag van
een solide wiskundig fundament in zijn klassieke
werk Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung
uit 1933.
Vovk's werk aan toetsmartingalen is sterk wiskundig-theoretisch en beperkt zich tot een relatief
simpele vorm van toetsen; zo is het uit zijn werk niet
duidelijk of er een 'toetsmartingaal' (gokstrategie) is
die overeenkomt met de t-toets, de meest gebruikte
toets wereldwijd. Mijn eigen onderzoeksgroep aan
het CWI heeft de laatste jaren intensief gewerkt aan
het uitbreiden van de toets-martingaalmethode
zodat zij ook kan worden gebruikt voor de praktisch
meest relevante settings zoals die van de t-toets. In
het laatste gedeelte van deze tekst zal ik wat dieper
op onze eigen bijdrage ingaan.
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De p -waarde en haar problemen
Stel we ontwerpen een experiment waarbij data
X N ≡ X 1 ,..., X N gegenereerd gaat worden. Nog
voordat we het experiment doen formuleren we
twee mogelijke verklaringen voor deze data: de
nulhypothese H0, die de status quo representeert, en daarnaast de alternatieve hypothese H1.
In medische toetsen staat H0 vaak voor 'nieuw
geneesmiddel werkt niet', en H1 voor 'geneesmiddel is werkzaam', en de data betreft metingen
(bijv. bloeddruk) aan een reeks patiënten, waarvan
we sommigen het nieuwe geneesmiddel geven
en anderen een placebo. In het Bem-voorbeeld
hierboven is de data een reeks enen en nullen
( Xi = 1 betekent dat de plek van het i-de plaatje
goed voorspeld werd), en staat H0 voor 'de kans dat
iemand raadt waar het plaatje zit is 50%' en H1 voor
'de kans is groter dan 50%' (hoewel er ook iets te
′
zeggen valt voor H1 : 'de kans is ongelijk aan 50%',

want als de kans veel kleiner dan 50% is, is er ook
iets magisch aan de hand!).
Na het formuleren van de hypothesen doen we het
experiment daadwerkelijk. We observeren de data
X 1 ,..., X N en berekenen aan de hand daarvan
de p-waarde. Hoe wordt uitgelegd in de volgende
paragraaf. Een kleine p -waarde betekent dat we
iets hebben gezien wat heel onwaarschijnlijk is als de
nulhypothese H0 waar is. Om de definitie verder toe
te lichten gebruiken we het B-voorbeeld waarbij de
X i  0,1 binair zijn, de nulhypothese H0 zegt dat
Xi verdeeld zijn als onafhankelijke worpen met een
eerlijke munt (1 = 'kop', 0 = 'munt'), en de alternatieve hypothese H1  P1, |   1 / 2 zegt dat de Xi
onafhankelijk verdeeld zijn als uitkomsten van een
biased (oneerlijke) munt met kans op 1 gelijk aan
θ > 1/2. 'B' kan dus staan voor Bem, Biased Coin of
Bernoulli (want formeel heten de kansverdelingen
in H0 en H1 'Bernoulli kansverdelingen').





Figuur 2: Publicatiebias volgens https://xkcd.com/882/.
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Test statistic, significance Level
p -waarden worden gedefinieerd aan de hand van
zogenaamde toetsingsgrootheden (Engels: test
statistics). Laten we eerst even aannemen dat het
aantal datapunten N vast ligt. In het B-voorbeeld
kunnen we bijvoorbeeld als toetsingsgrootheid
N
T X N  i 1 X i het aantal enen in X N nemen.
In figuur 3 zien we de verdeling van T onder H0
(eerlijke munt) als N = 700: T is (ongeveer) normaal
verdeeld, de kans dat T in de buurt van de verwachting, 350, zit is heel groot: naarmate we verder van
350 weggaan wordt de kans exponentieel kleiner;
de kans dat T > 400, is bijvoorbeeld volstrekt
verwaarloosbaar. De p -waarde die we rapporteren
bij data X N met T(X N) = t is nu de kans, onder de
nulhypothese, dat we data met T(X N) = t of nog
extremer waarnemen. Bijvoorbeeld, als we T = 380
waarnamen, dan is de p -waarde p = 0,02, want de
kans, onder de nulhypothese, dat T ≥ 380 (dit is
het oppervlak onder de curve in figuur 3 rechts van
380) is ongeveer gelijk aan 0,02. Als T = 350, dan is
p = 1/2, en hoe hoger T, hoe kleiner de p -waarde.
Om onze nulhypothese toets compleet te maken
hebben we nu nog een onbetrouwbaarheidsdrempel



 

(Engels: significance level) α nodig — vaak wordt
deze op 0,05 gezet. We 'verwerpen' dan de nulhypothese als de waargenomen p -waarde p( Xn) ≤ α.
De rationale hierachter is dat met deze procedure
de Type-I foutkans kleiner is dan α. Dit wil zeggen
dat, als we een leven lang hypothesen toetsen en
steeds dezelfde drempel α aanhouden, we zelfs
in het extreme geval dat de nulhypothese altijd
waar is, op de lange termijn maar een fractie α van
de keren de nulhypothese verwerpen: een 'Type-I
fout' is, per definitie, een 'vals alarm', en, als we de
nulhypothese verwerpen steeds wanneer p ≤ α ,
dan is de kans op een vals alarm kleiner dan α. Dit
wordt ook weer uitstekend geïllustreerd in de xkcd
cartoon in figuur 2. Als er echt geen enkel verband
tussen jelly beans (zuurtjes) van welke kleur dan
ook en acne (puistjes) is, dan is de nulhypothese
waar en verwachten we rond de 1 op de 20 keer dat
we een toets doen, een vals alarm — onze Type-I
foutkans is 0,05. Het standaard gebruik van een
0,05 drempel betekent feitelijk dat we bereid zijn
om een foutpercentage van 5% te accepteren. Voor
lezers die denken dat dit niet goed is: dit is niet per
se een probleem met p -waarden, elke statistische

Figuur 3: Verdeling van de toetsingsgrootheid onder de nulhypothese in het B-experiment, met N = 700.
Bij een 'significantiedrempel' van 0,05 rapporteren we 'resultaat is significant' ofwel 'we verwerpen H0 ' als
p ≤ 0,05, d.w.z. als T ≥ 373.
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methode gebaseerd op een beperkte hoeveelheid
data zal af en toe de fout ingaan, want we hebben
met kansen en onzekerheid te maken. Het wordt
wél een probleem als we vervolgens alleen die
uitkomsten rapporteren waarin we de nulhypothese verwerpen, en alle andere uitkomsten in een
bureaula verdwijnen. Dát is publicatiebias.
Maar wat zijn dan wél de problemen die specifiek
aan p -waarde gebaseerd toetsen verbonden zijn
en die door andere methoden verholpen kunnen
worden?
Probleem 1: Beperkte toepasbaarheid, wegens
onbekende kansen
Om p -waarden te gebruiken moet je een toetsingsgrootheid T hebben zodat je de kans dat T(X N) ≥ t
kunt uitrekenen. Je kunt pHT niet gebruiken in vele
eenvoudige scenario's waarbij toetsen intuïtief heel
wel mogelijk is, terwijl zo'n toetsingsgrootheid niet
valt te definiëren. Een extreem simpel voorbeeld
is weersvoorspelling: tot een aantal jaren geleden
gaven de weerman op RTL 4 en de weervrouw op
NOS elke dag een 'kans dat het morgen regent'. Je
zou willen toetsen wie van de twee dit beter doet.
Als de RTL-man consequent hoge regenkans geeft
voor dagen waarop de zon blijkt te schijnen en de
NOS-vrouw dat niet doet, zou je willen concluderen
dat de NOS-vrouw beter is. Het is echter onmogelijk om een p -waarde te berekenen onder de
nulhypothese 'ze zijn even goed'. Daarvoor moet je
namelijk niet alleen weten hoe goed de voorspellers
het doen op de data die echt hebben plaatsgevonden, maar ook hoe goed ze het zouden hebben
gedaan in situaties die zich niet hebben voorgedaan!
Je moet dus weten wat de RTL-man voor kans
zou voorspellen voor vandaag als het eergisteren
geregend zou hebben, ook al scheen in werkelijkheid eergisteren de zon. Dit soort `counterfactual'
voorspellingen zijn intuïtief irrelevant, maar ze zijn
nodig om p -waarden te berekenen.
Probleem 2: Nog beperkter toepasbaarheid,
alsmede onvermijdelijk gesjoemel, wegens onbekende stopregel
Om p -waarden uit te kunnen rekenen moet
het experimentele protocol ofwel de stopregel

volledig bekend zijn bij begin van het experiment.
Voorbeelden van zo'n protocol in het B-voorbeeld
zijn 'zet N vast op 100' of 'ga door met data verzamelen totdat je voor het eerst achterelkaar drie enen
hebt gezien' (dan is N zelf een stochast). p -waarden
hangen af van de stopregel — in ons B-voorbeeld
hangt de waarde van αt bijvoorbeeld af van N; als N
van te voren niet bekend is kunnen we αt dus niet
uitrekenen. Maar in de praktijk weten we vaak niet
van te voren wat de stopregel is, of willen we het
protocol aanpassen aan de hand van onvoorziene
omstandigheden; met standaard pHT mag dat niet
— terwijl het in de praktijk voortdurend gebeurt.
Dit bezwaar wordt vaak weggewuifd — onderzoekers die het protocol aanpassen worden dan gezien
als onkundig of frauduleus, en tegen onkunde en
fraude kun je je nu eenmaal niet beschermen.
Maar nadere analyse leert dat dit nogal cru is:
stel bijvoorbeeld dat je van plan bent een nieuw
geneesmiddel aan 30 proefpersonen te toetsen.
Je voert de toets uit en vindt een p -waarde van
0,10 — hoopvol maar niet echt overtuigend. Je
vertelt dit aan je baas en, volkomen onverwacht,
zegt zij dat ze wat extra geld heeft en dat je nog
eens 30 proefpersonen tot je beschikking krijgt.
Je gaat je geneesmiddel ook op deze 30 mensen
toetsen, maar hoe moet je vervolgens je nieuwe
p -waarde uitrekenen? Je zult de neiging hebben
ervan uit te gaan dat N = 60 van te voren vast lag.
Dit is echter niet goed: om de nieuwe p -waarde uit
te rekenen moet je feitelijk de precieze stopregel
weten waarop N gebaseerd is. Je moet dus ook
weten of je baas je extra geld zou hebben gegeven
als je in eerste instantie p = 0,2 had geobserveerd; of
dat je misschien nog meer geld had gekregen als je
p = 0,06 had geobserveerd. Jij weet dit soort zaken
niet en je baas waarschijnlijk ook niet. Strikt genomen kun je gewoon geen p-waarde meer uitrekenen
in bovenstaand scenario! Varianten van dit scenario
treden echter voortdurend op in de psychologische
praktijk (John et al., [3]). Zou het niet veel beter zijn
om een methode te hebben waarvan het resultaat
geldig blijft, hoe je je stopregel ook aanpast ten
gevolge van onverwachte ontwikkelingen?
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Zowel probleem 1 als probleem 2 komen erop neer
dat je, om een p -waarde uit te rekenen, kennis moet
hebben van counterfactuals: wat zou de weerman
voorspeld hebben voor Xt als Xt+1 anders was dan
het daadwerkelijk was? En: bij welke N zouden we
gestopt zijn met data vergaren als de eerste paar uitkomsten anders waren dan ze daadwerkelijk waren?
Probleem 3: Geen eenduidige manier om experimenten te combineren
Stel, een nieuw geneesmiddel is in twee ziekenhuizen getoetst — de nulhypothese is, zoals altijd,
dat het geneesmiddel niet beter werkt dan het
placebo. Ziekenhuis A rapporteert p -waarde pA en
ziekenhuis B rapporteert p -waarde pB. Natuurlijk
zijn de twee patiëntenpopulaties verschillend, maar
we zouden toch graag een indicatie willen krijgen
van de gezamenlijke bewijskracht van de twee
experimenten. Hoe doen we dit? Het meest voor de
hand ligt de p -waarden te vermenigvuldigen, maar
zoals Fisher in 1925 al aangaf is dit niet goed: omdat
p -waarden kleiner dan 1 zijn wordt het resultaat
altijd kleiner, wat de oorspronkelijke p -waarden
ook waren. In werkelijkheid moet je een correctie
toepassen. Er zijn meerdere 'correcte' correcties, die
echter allemaal een ander antwoord geven. Welke
correctie moet je gebruiken? Zou het niet fijner zijn
om een methode te hebben waarbij er een uniekoptimale manier (bijvoorbeeld vermenigvuldiging)
is om resultaten te combineren?

Probleem 4: Interpretatie
Naast deze technische problemen is er nog een
ander probleem: p -waarden zijn notoir moeilijk
te interpreteren — zo blijkt bijvoorbeeld uit het
onderzoek What Do Doctors Know about Statistics?
(Wulff et al., [8]) dat ongeveer de helft van alle
artsen denkt dat p < 0,05 betekent dat de kans dat
de nulhypothese waar is, kleiner is dan 5% — hetgeen betekent dat zij de zgn. Prosecutor's Fallacy
begaan (zie figuur 4. De artsen gaven in meerderheid antwoord 3, terwijl het juiste antwoord 2
is). We zullen hier verder niet op ingaan — zie
bijvoorbeeld Wagenmakers [6] voor een overzicht
van deze en vele andere interpretatieproblemen.
Zou het niet beter zijn om een methode te hebben
met een concretere interpretatie, die zich minder
tot drogredeneren leent?

Een redelijk alternatief: toetsen als gokken
We zullen hier afzien van een algemene wiskundige
definitie van toetsmartingalen. In plaats daarvan lichten we het idee toe aan de hand van het
B-voorbeeld: volgens de nulhypothese H0 = {P0}
zijn X1, X2 , . . . onafhankelijke worpen met een eerlijke munt; we nemen nu voor het gemak aan
′
dat volgens de alternatieve hypothese H1 geldt
dat X1, X2 , . . . onafhankelijke worpen zijn met een
oneerlijke munt voor willekeurige θ ≠ 1/2 (het
verhaal wordt namelijk net iets ingewikkelder als
we, zoals tot dusver, H1 beperken tot θ > 1/2).

Toets uw eigen interpretatie van p-waarden!
Het geruchtmakende artikel What Do Doctors Know about Statistics? (Wulff et al., [8]) beschrijft de resultaten van een enquête onder Amerikaanse artsen, waarbij een aantal basale vragen over statistiek werd
gesteld. Een van de vragen was: Een dubbelblinde gerandomiseerde toets van een nieuw geneesmiddel
leidt tot de conclusie dat het 'significant beter' is dan de placebo ( p < 0,05). Welke uitspraak klopt het
best?
1. Het is wetenschappelijk bewezen dat het geneesmiddel beter werkt dan de placebo.
2. Als het geneesmiddel niet werkt, is er minder dan 5% kans op zo'n soort resultaat.
3. Er is minder dan 5% kans dat het geneesmiddel niet beter werkt dan de placebo (dus er is
		
minstens 95% kans dat het beter werkt).
4. Geen idee.
Zie de hoofdtekst voor het juiste antwoord, en de ontluisterende score van artsen.
Figuur 4: Een toets over toetsen.
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Stel nu dat we mogen gokken op de uitkomsten
X1, X2, . . . op de volgende manier: we hebben een
bepaald beginkapitaal K0 en mogen dat vrijelijk
verdelen over uitkomst 'X1 = 0' en 'X1 = 1'. Nadat
X1 gerealiseerd is, zeg X1 = x, krijgen we twee keer
onze inzet op x uitbetaald; de inzet op de andere
uitkomst zijn we kwijt. Dus als we bijvoorbeeld een
fractie r (1) van ons kapitaal op X1 = 1 inzetten en
een fractie r(0) := 1 − r(1) op X1 = 0, en de uitkomst
is 1, dan is ons nieuwe kapitaal K1 na ronde 1 gelijk
aan K1 = 2r(X1)K0. We mogen nu het nieuwe
kapitaal K1 vrijelijk verdelen over de twee mogelijke
uitkomsten van X2 en krijgen opnieuw 2 keer onze
inzet op de echte uitkomst uitbetaald, terwijl we
de inzet op de andere uitkomst verliezen. Als we
bijvoorbeeld een fractie r'(1) inzetten op X2 = 1 en
r'(0) := 1 − r'(1) op X2 = 0, dan is ons eindkapitaal na
ronde 2 gelijk aan K 2 := 2r'(X2)K1 = 4r'(X2)r(X1)K0.
Zo gaat het spel door: we kunnen steeds Kj herverdelen over uitkomst Xj+1, en krijgen steeds twee
keer onze inzet op de daadwerkelijke uitkomst terug,
en dit gaat zo door tot aan ronde N als er geen data
meer is, en we eindigen met eindkapitaal K N. Deze
manier van sequentieel-gokken-met-herinzet heet
Kelly gambling in de economische literatuur. Een
gokstrategie is, zoals de naam al zegt, een recept
dat aangeeft hoe je op elk tijdstip, gegeven het
verleden, je geld in moet zetten in zo'n spel: voor
elk initieel segment X1, . . . , Xt van elke lengte t ≥ 0

geeft de strategie een getal r(1 | Xt) tussen 0 en 1
dat aangeeft, gegeven verleden X1, . . . , Xt, welke
proportie van ons tot nog toe verzamelde kapitaal
Kt we nu gaan inzetten op uitkomst Xt+1 = 1.
r(0 | Xt) = 1 − r(1 | Xt) is dan weer de proportie
die we op 0 inzetten. We schrijven dus voortaan
r(X2 | X1) in plaats van r'(X2), om duidelijk te maken
dat de strategie die we hanteren af mag hangen van
het verleden (een voorbeeld van zo'n strategie volgt
hieronder). Ons eindkapitaal bij data X N wordt dan
gegeven door K N = M(X N)·K0, waarbij
N

M  X N  : 2 N  r  X t | X t 1 

(1)

t 1

We noemen de functie M, gedefinieerd op
data sequenties van willekeurige lengte, de

toets-martingaal behorend bij gokstrategie r. Een toetsmartingaal is dus feitelijk een statistiek (functie van de
data) die de opbrengst van een gokstrategie meet.
We merken eerst op dat de uitbetaling (op ieder
tijdstip een factor 2 van de inzet) neerkomt op een
'eerlijke' gok als de nulhypothese waar is. Immers,
bij deze uitbetaling geldt dat, wat voor gokstrategie
we ook hanteren, ons verwacht eindkapitaal onder
de nulhypothese gelijk is aan ons beginkapitaal;
voor elke r geldt immers

P0 1 2r 1 | X t   P0  0  2r  0 | X t   r 1 | X t   r  0 | X t   1

Als we met een bepaalde gokstrategie juist wél
veel geld winnen, is dat dus een indicatie dat de
nulhypothese onjuist is. Dit is in het kort waar
de toets-martingaalmethode op neer komt: bij
klassiek toetsen leggen we een test statistic (toetsingsgrootheid) vast, die een p -waarde bepaalt; hoe
kleiner de p -waarde, hoe groter de indicatie dat de
nulhypothese onjuist is. In de martingaalmethode
leggen we een gokstrategie vast; hoe meer geld
we daarmee winnen, hoe groter de indicatie dat de
nulhypothese onjuist is.
In het B -voorbeeld zouden we bijvoorbeeld op
tijdstip t kunnen kijken naar de
waargenomen fre
t
X i / t . Als
quentie van enen tot nu toe,  t :
i 1
dit sterk afwijkt van 1/2 is dit, intuïtief, een indicatie



dat de nulhypothese onjuist is en dat er meer winst
te
behalen valt als we een proportie van ongeveer

 t van ons geld op 1 zouden zetten. Nu is het
gevaarlijk om precies  t in te zetten: als  t gelijk is
aan 0 (alleen nullen gezien) of 1 (alleen enen gezien)
zouden we al ons geld op 0 resp. 1 zetten, en dus
met een bepaalde kans ook al ons geld verliezen.
We kunnen ons indekken voor dit risico door, net
iets minder agressief, op tijdstip t een proportie

t
van  t :
 X i  1 / (t  2) op uitkomst 1 in te
i 1
zetten. Dit blijkt een zeer effectieve gokstrategie te
′
zijn onder het alternatief H1 : als deze alternatieve
hypothese juist is, winnen we met bovenstaande
gokstrategie, met hele grote kans, exponentieel
veel geld! (hoe verder θ van 1/2, hoe groter de
exponent in deze groei).
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Opmerkingen
We mogen dus gokstrategieën gebruiken waarbij
onze inzet op tijdstip t van het verleden X1, . . . , Xt-1
afhangt; dit is zelfs cruciaal om winst te kunnen
maken als de nulhypothese niet klopt. Maar de
gokstrategie zelf mag niet afhangen van de data;
deze moet feitelijk vaststaan voordat we de data
gezien hebben. Als we de gokstrategie namelijk
achteraf bepalen kunnen we altijd de triviale strategie gebruiken die al het geld op tijdstip t inzet op
de daadwerkelijke uitkomst Xt+1 ; dat zou natuurlijk
op bedrog neerkomen.
Verder is van belang dat, als we deze methode
gebruiken voor een daadwerkelijke hypothese
toets, we niet echt hoeven te gokken en we dus
ook niet echt iemand hoeven te vinden die bereid
is onze inzetten te accepteren en eventuele winsten
uit te betalen:
Verder
Het gaat
is van
om een
belang
puurdat,
virtueel
als we
spel,
deze
waarbij
methode
we
gebruiken
kijken hoeveel
voor winst
een we
daadwerkelijke
zouden maken
hypothese
als we
toets,
volgens
we een
nietbepaalde
echt hoeven
gokstrategie
te gokken
zouden
en we
gokdus
ook
ken,niet
onder
echt
uitbetalingen
iemand hoeven
die eerlijk
te vinden
zoudendie
zijnbereid
(i.e.
is waarbij
onze inzetten
we geen
tewinst
accepteren
zoudenenverwachten)
eventuele winsten
als de
uitnulhypothese
te betalen: waar was.
We kunnen nu een hoge waarde van een toetsmartingaal direct interpreteren als 'sterke indicatie
dat de nulhypothese onjuist is'. Maar als we, zoals
in klassiek pHT, graag grenzen op onze Type-I fout
willen, dan kunnen we weer een geld-drempel
A instellen, en de nulhypothese verwerpen als
M(X N) ≥ A. Het mooie is nu dat deze procedure
toch weer gerelateerd kan worden aan klassiek pHT:
je kunt wiskundig afleiden dat de Type-I foutkans
van zo'n procedure op zijn hoogst α := 1/A is,
maar in dit geval geldt dit onafhankelijk van de
stopregel die N bepaalt: dat wil zeggen dat de kans
dat er überhaupt ooit een tijdstip N komt waarbij
de toets-martingaal over A heengaat kleiner is
dan 1/A. We kunnen 1/M(Xn) dus als een robuuste
p -waarde zien: verwerpen als 1/M(Xn) kleiner is dan
1/A leidt tot een Type-I foutkans van 1/A of kleiner,
onafhankelijk is van de gebruikte stopregel! In het
bijzonder mogen we stoppen en verwerpen zodra

86

we observeren dat 1/M(Xn) kleiner is dan 1/A; als
je met p -waardes werkt is stoppen bij de eerste n
waarbij p (berekend voor die n) kleiner of gelijk is
aan α , een doodzonde: je echte Type-I foutkans
komt dan ver boven de α. Dit suggereert dat de
p -waarde in het B-voorbeeld altijd kleiner is dan
1/M, en dit is inderdaad het geval: voor de martin
gaalmethode is extremere data nodig dan met pHT
voordat je de nulhypothese kunt verwerpen. Gezien
de reproducibiliteitscrisis zou je ook niet anders
verwachten van een betere methode!

De ontknoping: zijn de p -problemen
opgelost?
Gewapend met deze kennis kunnen we nu teruggaan naar onze vier problemen hierboven. We
beginnen met probleem 1, de beperkte toepasbaarheid. We zien onmiddellijk dat dit probleem
verdwijnt als we ons realiseren dat we een weersvoorspelling 'de kans op Xt = 1 (regen) is r t ' kunnen
identificeren met het inzetten van een fractie r t van
het kapitaal Kt-1 op tijdstip t op de uitkomst Xt = 1.
Om het eindkapitaal K N en de martingaal M(X N)
te berekenen hoeven we niet te weten welke data
de weersvoorspeller heeft gebruikt om r t te produceren — dit kunnen eerdere uitkomsten Xt', t' < t
zijn, maar ook extra informatie als luchtdruk en
temperatuur op heel veel plaatsen in de wereld
op tijdstippen t' < t. Het is voldoende om r1, . . . , r t
te weten! We kunnen dus zonder problemen een
martingaal-toets uitvoeren.

Wat betreft probleem 2 zien we dat, in tegenstelling
tot de p -waarde p(X N), de hoeveelheid geld M(X N)
niet afhangt van de wijze waarop N bepaald is. Ook
hebben we hierboven al vermeld dat een grens op
de Type-I fout gegeven kan worden onafhankelijk
van hoe N bepaald is. Het probleem is daarmee
feitelijk opgelost — als een onderzoeker extra geld
krijgt mag hij dat vrijelijk gebruiken om meer data
te vergaren! De intuïtie achter dit resultaat is heel
eenvoudig: stel, iemand gaat gokken in het casino
en gaat na elke ronde zijn geld herinvesteren volgens een bepaalde strategie. Als de nulhypothese
(roulettewiel is 'unbiased') correct is, dan verwacht
je dat deze persoon geen geld gaat verdienen,
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wat voor strategie hij of zij ook gebruikt, en welke
stopregel (bijvoorbeeld: stop zodra ik meer dan 100
euro heb verdiend of het casino sluit) hij of zij ook
gebruikt.
Wat betreft probleem 3: Stel M is een toets-martingaal voor data X 1 , X 2 ,..., X N1 en M' is een toets′
′
martingaal voor data X 1 , X 2 ,... . Dan is M", met





M  X 1 ,..., X N1 , X 1 ,..., X N 2 : M  X N1   M   X  N2 

een toets-martingaal voor data van de vorm
X 1 ,..., X N1 , X 1 , X 2 ,... . We kunnen dit onmiddellijk zien als we ons realiseren dat we het eindN
kapitaal K N1  K 0 M X 1 na gokken op de eerste
data sequentie kunnen gebruiken als beginkapitaal
K 0′ voor het gokken op de tweede sequentie. We
mogen toets-martingalen dus gewoon vermenigvuldigen! — anders dan p -waarden kunnen ze
zowel groter als kleiner dan 1 zijn, zodat ze niet
'vanzelf' naar 0 of oneindig gaan.









Wat betreft probleem 4: in tegenstelling tot de
p -waarde, die zo'n beetje elke interpretatie verliest
als de stopregel niet bekend is, heeft de toetsmartingaal altijd een hele duidelijke interpretatie in
termen van geld. Er valt hier nog veel meer over te
zeggen, maar dat zal ik hier niet doen.

Onze bijdrage: meervoudige nulhypothesen, het ontbrekende puzzelstuk
De meestgebruikte toets wereldwijd is de t-toets.
De eenvoudigste vorm van de t-toets is bedoeld
voor de situatie waarin, onder de nulhypothese, de
data onafhankelijke normaal verdeelde uitkomsten
zijn met een bepaalde verwachtingswaarde μ = 0
en onbekende variantie σ 2 . Volgens de alternatieve
hypothese H1 is data onafhankelijk normaal met
verwachtingswaarde μ ≠ 0 en variantie σ 2 . Een
typisch voorbeeld: elke Xi combineert de data
van 2 patiënten (proefpersonen) Ai en Bi, waarbij
patiënt Ai de pil kreeg en patiënt Bi het placebo:
A
A
B
X i  X i   X i  , waarbij X i  de uitkomst (bijB
voorbeeld bloeddruk) is voor patiënt Ai en X i  de
uitkomst voor patiënt Bi. Onder de nulhypothese
(geen effect geneesmiddel) verwacht je dat het
verschil nul is, onder de alternatieve hypothese
verwacht je dat het niet 0 is.

Deze situatie is in een cruciaal opzicht anders dan
het B-voorbeeld dat we hierboven bekeken. Terwijl
in het B-voorbeeld de nulhypothese enkelvoudig
was, of met andere woorden een puntshypothese
− volgens de nulhypothese is de kans 1/2, een
enkel 'punt' − is hij bij de t-toets meervoudig: de
nulhypothese heeft een vrije parameter σ 2 , die
onbekend is, en is dus geen 'punt'. Het vroege werk
van Vovk en anderen aan toetsmartingalen laat
alleen enkelvoudige nulhypothesen toe en kan dus
niet toegepast worden op de zo belangrijke setting
van de t-toets. Feitelijk zijn niet alleen de t-toets,
maar ook de meeste andere praktisch gebruikte
toetsen gebaseerd op meervoudige nulhypothesen. Een bekend voorbeeld zijn de toetsen voor
zgn. 2 x 2 tabellen zoals de Fisher exact toets en
de χ 2-toets. Ik vermoed dat dit de reden is dat
het elegante toetsen-als-gokken idee nooit in de
praktijk is aangeslagen.
Met mijn groep op het CWI ben ik de afgelopen
jaren druk bezig geweest om martingaal-toetsen
voor meervoudige nulhypothesen te ontwerpen.
Binnenkort verschijnt een eerste paper, waarin we
een algemene methode geven om toetsmartingalen
(gokstrategieën) te construeren voor meervoudige
nulhypothesen — zo is er een martingaal-versie van
de t-toets, een martingaal-versie van de χ 2-toets,
enzovoort. We brengen ook bijbehorende software
uit, en we hopen dat de methode hierdoor wel in de
praktijk gaat aanslaan.
Het is trouwens niet evident hoe je martingaaltoetsen voor meervoudige nulhypothesen moet
construeren: dit zouden dus gokstrategieën
moeten zijn die 'eerlijk' zijn (niets opleveren, in
verwachting)voor elke waarde van de vrije parameters in de nulhypothese. Dus een martingaal-versie
van de t-toets zou gebaseerd moeten zijn op een
gokstrategie die niets oplevert, in verwachting, wat
de echte variantie (spreiding) van de data ook is, als
μ = 0, maar daarentegen een hoop geld oplevert,
met grote kans, zodra μ ≠ 0. Het blijkt mogelijk te
zijn zo'n gokstrategie te construeren. Voor andere
meervoudige nulhypothesen zoals bij 2 x 2 tabellen
zit het echter ingewikkelder en moeten we ons
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beperken tot gokstrategieën die net iets minder
mooi in elkaar zitten dan het soort strategieën
dat ik in het B-voorbeeld beschreef: terwijl we in
het B-voorbeeld op elk tijdstip (bij elke uitkomst)
werden uitbetaald en ons kapitaal konden herinzetten, moeten we in het algemene geval werken met
blokken van een aantal uitkomsten. We moeten dus
in één keer gokken op een klein aantal uitkomsten
achter elkaar, en mogen pas daarna weer herinzetten. Het blijkt dat, wanneer men deze gok-blok
optie toelaat, toetsmartingalen voor zo'n beetje
alle bestaande toetsscenarios kunnen worden
ontworpen.

Tot slot, de context: Toetsmartingalen vs.
Neyman, Fisher en Bayes-Jeffreys
De martingaal als wiskundig object werd geïntroduceerd door J. Ville in 1939. Martingalen zijn niet weg
te denken uit de moderne kansrekening, maar het
gaat dan meestal om additieve martingalen — de
(multiplicatieve) toetsmartingalen worden eigenlijk
vrij weinig bestudeerd. Interessant genoeg was Ville
zelf wel degelijk in multiplicatieve toets-achtige

martingalen geïnteresseerd. De algemene toetsmartingaalmethode is voor het eerst in volledige
vorm geformuleerd door Vovk in 1993, maar pas
de laatste jaren wordt − door vooralsnog een klein
groepje mensen − ingezien hoe krachtig zij is.
Vovk zelf gebruikt gokstrategieën niet alleen voor
statistiek, maar ook als hoofdbouwsteen voor een
fascinerende alternatieve grondslag van de kansrekening, die niet op maattheorie maar op speltheorie
is gebaseerd (Shafer and Vovk, [4]).
Nulhypothese toetsen zoals we het nu kennen is
ontstaan in de jaren '30 van de 20 e eeuw. Er werden
toen drie zeer verschillende methoden bedacht
(figuur 5): Sir Ronald Fisher ontwikkelde toetsen
met p -waardes, maar zag de p -waarde slechts
als een quantificatie van evidentie tegen de nulhypothese. Een kleine p -waarde is evidentie dat de
nulhypothese niet klopt, maar precieze kansen op
vals alarm wilde hij er niet aan koppelen. Neyman
en Pearson ontwikkelden de theorie van Type-I
en Type-II fouten en significance levels; zij wilden
procedures met garanties op het percentage fouten

Figuur 5: Sir Ronald Fisher, Jerzy Neyman en Sir Harold Jeffreys. Fisher en Neyman zijn twee van de grootste
statistici die ooit geleefd hebben, in de jaren '30 beiden werkzaam aan University College London. Er wordt
vaak gesproken over de controverse tussen de twee grote scholen binnen de statistiek, de Bayesiaanse en
de frequentistische. Maar hoewel Neyman en Fisher beiden 'frequentistisch' waren, waren ze het volstrekt
oneens over hypothese-toetsen — hetgeen het des te merkwaardiger maakt dat de huidige praktijk feitelijk
een amalgaam is van de door hen voorgestelde methodes. Jeffreys was van de Bayesiaanse school, en introduceerde het Bayesiaanse hypothesetoetsen, dat door Neyman en Fisher echter niet helemaal serieus werd
genomen. Overigens hebben we het hier over intellectuele zwaargewichten: Sir Fisher geldt, als één van de
grondleggers van de 'moderne synthese' (tussen Darwin's evolutietheorie en Mendel's erfelijkheidsleer) ook
als één van de grootste biologen. En Sir Jeffreys was één van de grootste geologen — hij bewees in 1926 dat
de buitenkern van de aarde vloeibaar is.
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dat je maakt, en vonden de precieze p -waarde die
wordt gemeten dan weer minder interessant: het
gaat om p ≤ α ('reject') of p > α , en of p nou een
beetje of veel kleiner is dan α , daar kun je niet heel
veel mee. De huidige praktijk om de nulhypothese
te verwerpen als p ≤ α maar p vervolgens alsnog
te noemen is een mix van de ideeën van Neyman
en Fisher. Terwijl Neyman en Fisher op University
College London zaten (en elkaar zoveel mogelijk
probeerden te vermijden, ze konden elkaar niet
uitstaan), werd even verderop in Cambridge nog
een derde theorie ontwikkeld: het Bayesiaanse
hypothese toetsen, gebaseerd op de Bayesiaanse
statistiek en ontwikkeld door Sir Harold Jeffreys.
Bayesiaans toetsen was lang in de verdrukking maar
wordt de laatste jaren onthaald als een mooi alternatief voor de pHT-theorie — er wordt geen gebruik
gemaakt van p -waardes maar van Bayes factors, en
enkele van de hierboven genoemde problemen
worden ook door de Bayesiaanse methode opgelost. Helaas is het met de Bayesiaanse methode, bij
meervoudige nulhypotheses, vaak niet mogelijk
om Type-I foutkansen aan te geven; en de meeste
gebruikers willen die juist heel erg graag. De toetsmartingaalmethode kan dit wel, en blijkt in de
praktijk ook erg op de Bayesiaanse methode te
lijken: sommige Bayes factors kunnen geherinterpreteerd worden als gokstrategieën, en sommige
gokstrategieën kunnen geherinterpreteerd worden
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als Bayes factors. Maar het kan lang niet altijd: zo
vormt bijvoorbeeld de switching strategy van Van
der Pas en Grünwald [5] een gokstrategie die, ook
met enkelvoudige H0, niet direct een Bayesiaanse
interpretatie heeft, en ten opzichte van Bayesiaanse
aanpakken een significant kleinere Type-II fout
oplevert. Een precieze vergelijking van Bayes met
toets-martingalen zou meerdere pagina's kosten!
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1.11 Het terugdringen van veroudering op cellulair niveau
Dr. P.L.J. (Peter) de Keizer
Center of Molecular Medicine
UMC Utrecht
www.umcutrecht.nl/en/Research/Research-centers/
Center-for-Molecular-Medicine/Section-MolecularCancer-Research/Keizer
–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 18 februari 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
We worden steeds ouder, maar de gebreken ontstaan vaak nog rond dezelfde leeftijd. Het was lang
onbekend welke processen veroudering op cellulair niveau veroorzaakten en het was dus moeilijk om methoden te ontwikkelen die veroudering
tegengaan. Inmiddels weten we dat permanent
beschadigde cellen “senescent” kunnen worden.
Senescente cellen kunnen niet langer delen, maar
scheiden continu allerlei stoffen uit die hun omgeving verstoren en zo problemen veroorzaken.

Helaas hebben wij geen artikel van
Dr. de Keizer ontvangen.

---

Recent is een zwakke schakel gevonden die senescente cellen in leven houdt: de binding tussen de
eiwitten FOXO4 en p53. Met een gemodificeerd
FOXO4-p53 peptide kunnen we nu senescente
cellen elimineren. Verouderde muizen kregen
daarmee weer meer haar, meer energie en een herstelde nierfunctie. Helaas is dit peptide nog niet
veilig genoeg voor gebruik bij mensen.
Het huidige doel is om de verschillende soorten
senescence te ontrafelen, hoe deze bijdragen aan
verschillende ouderdomsziekten en om selectieve
anti-senescence stoffen te maken die dusdanig veilig zijn dat ze ooit bij mensen toepasbaar worden.
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1.12 Archeologie, genetica en linguïstiek – Sleutels tot de Europese
prehistorie van 5.000 jaar geleden
Dr. Q.P.J. (Quentin) Bourgeois
Archeologie
Universiteit Leiden
w w w.universiteitleiden. nl/en/staf fmemb ers/
quentinbourgeois#tab-1

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 4 maart 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
Wie zijn we en waar komen we vandaan? Twee vragen die bijna elke wetenschapper fascineren en
waar archeologen zich dagelijks mee mogen bezig
houden. Voor Nederland lijkt een groot deel van
het antwoord op deze vragen te liggen in een enigmatische periode 5.000 jaar geleden. Dan ontstaat
er een uitgebreide archeologische cultuur in het
gebied tussen de Wolga en de Rijn. Over enorme
afstanden gaat men overal zijn doden op exact
dezelfde manier begraven. Hoe deden de mensen
uit dit gebied dat?
De nieuwste analyses van het DNA van deze mensen en ook de reconstructie van de oorsprong van
het Indo-Europees wijzen deze groep aan als een
van dé sleutelculturen in de Europese geschiedenis. Deze cultuur is de reden waarom wij in Europa
er uitzien zoals we eruit zien én de reden dat we
allemaal dezelfde taal spreken. Maar wat zegt de
archeologie?

Europa 5000 jaar geleden, nieuwe
inzichten uit de archeologie, genetica en
linguïstiek
5000 jaar geleden ontstonden drie grote culturen
(figuur 1) die de kaart van Europa dramatisch veranderden. Deze zogenaamde Yamnaya, Corded Ware
en Bell Beaker groepen kennen een pan-Europese
verspreiding en hebben een enorme impact gehad
op de Europese geschiedenis. Tientallen oudere
prehistorische culturen, waaronder de groepen die
de hunebedden en Stonehenge hebben gebouwd,
lijken rond die tijd volledig te verdwijnen. Deze
drie nieuwe culturen delen een gezamenlijke
graftraditie waarbij de dode op een extreem
gestandaardiseerde manier werd begraven onder
een aarden grafheuvel. De standaardisatie is dusdanig dat het voor archeologen vaak onmogelijk is om
het verschil te zien tussen een graf opgegraven in
bijvoorbeeld Nederland versus een graf in Tsjechië.
Dit gegeven hield archeologen al decennia bezig,
maar sinds 2015 hebben nieuwe technieken en
inzichten ons beeld van deze transitie radicaal
veranderd. Aan de ene kant heeft een natuurwetenschappelijke revolutie de gereedschapskist van
archeologen aanzienlijk vergroot. Aan de andere
kant heeft samenwerking met andere disciplines,
zoals de linguïstiek, ook de mogelijkheden van het
interpretatieve kader vergroot.

Een multidisciplinaire revolutie in de
archeologie
De belangrijkste ontwikkeling in de archeologie
van de laatste tien jaar is dat men nu in staat is om
DNA te halen uit skeletten van duizenden jaren
oud. Dit heeft niet alleen een enorme impact gehad
op de studie naar verschillende menssoorten zoals
de homo neanderthalensis en de nieuw ontdekte
denisovamens, maar ook op veel recentere periodes.
Een studie naar de populatie uit de late prehistorie
toont aan dat er een enorme migratie moet hebben
plaatsgevonden rond ca. 3000 – 2500 v. Chr. [1,2].
Eén van de sterkste aanwijzingen hiervoor is de
introductie van nieuwe haplogroepen die voorheen
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niet aanwezig waren in Europa. Zo lijkt het erop dat
in Groot-Brittannië meer dan 90% van de oorspronkelijke bevolking verdwijnt en vervangen wordt
door een inkomende populatie [3].
Op basis van deze nieuwe inzichten spreken genetici
dan ook van ‘massive migrations’. Als oorsprongsgebied worden de Russische steppes aangeduid. Daar
ontstaan rond ca. 3200 v. Chr. De zogenaamde
Yamnaya groepen, semi-pastorale samenlevingen
met een hele specifieke graftraditie waarbij de
dode begraven wordt onder een aarden grafheuvel.
Diezelfde traditie zien we een paar honderd jaar
later rond ca. 2900-2800 v. Chr. opduiken met de
zogeheten Corded Ware groepen in het noorden
van Europa. Wederom een paar honderd jaar later
rond ca. 2500 v. Chr. en verder naar het westen
toe zien we de Bell Beaker groepen opduiken in
West-Europa. In beide gevallen lijkt de graftraditie
samen te gaan met de introductie van de nieuwe
haplogroepen. Uit analyses van de compositie van
het aangetroffen DNA blijkt ook dat de migratie
hoofdzakelijk uit mannen bestond en dat er een
sterk gender verschil aan te tonen is [4].

Sinds de publicatie van deze papers zijn archeologen hard aan het werk om deze nieuwe inzichten te
verwerken. Eén van de nog openstaande vragen is
hoe deze migratie tot stand heeft kunnen komen?
Ook hier lijkt het DNA een aanwijzing te leveren.
Een bijvangst van het DNA onderzoek heeft in
sommige individuen uit het 3de Millennium v. Chr.
ook DNA-sporen opgeleverd van de Yersina Pestis
bacterie [5], later bekend van de Zwarte dood in
de 14 de eeuw. De impact van deze bacterie en de
vraag of deze ook zo heeft huisgehouden in deze
periode is nog niet helemaal duidelijk, maar het
is wel een mogelijke verklaring voor de enorme
demografische verandering op continentale schaal.
Een tweede ontwikkeling is dat we sinds een klein
decennium in staat zijn om te reconstrueren waar
iemand woonde op basis van de ratio’s aan strontium-isotopen in het skelet. Het principe erachter is
vrij eenvoudig: in ieder individu wordt calcium in de
botten soms vervangen door strontium-isotopen
(87Sr/86Sr). Mensen krijgen deze isotopen binnen
via hun dieet, en de verhoudingen waarin wij deze
binnen krijgen is afhankelijk van de lokale geologie

Figuur 1: Gesimplificeerde kaart met de belangrijkste archeologische culturen in het 3de millennium v. Chr.
[11].
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en de natuurlijke aanwezigheid van strontium isotopen in de ondergrond. Omdat de cellen in ons
bot steeds opnieuw vervangen worden kunnen
we op basis van de botten reconstrueren waar
iemand de laatste paar jaar voor zijn dood leefde. In
tandemail daarentegen wordt dit omgevingssignaal
vastgezet op het moment dat dit email zich voor
het eerst vormt in het lichaam. Het tandemail voor
het volwassen gebit vormt zich al in de kaak tijdens
de eerste levensjaren en afhankelijk van welk deel
van het tandemail, gebeurt dit tussen het eerste
en zevende levensjaar. Op basis daarvan kunnen
we dus reconstrueren waar iemand leefde in zijn
eerste levensjaren, waar hij/zij leefde de laatste paar
jaar voorafgaand aan de dood van het individu (en
uiteraard waar deze is begraven).

omgeving leefden en die gekenmerkt werden door
een sterke gender-verdeling [7].

Met dit gegeven kunnen archeologen de mobiliteitsgeschiedenis van individuen reconstrueren.
Eén van de meest spraakmakende onderzoeken
van de laatste paar jaar schijnt een bijzonder licht
op de mobiliteitspatronen van individuen tijdens
dit derde millennium [6]. In een Bell Beaker grafveld
in Zuid-Duitsland heeft men zo een sterk gender
verschil ontdekt in hoe jongens op vroege leeftijd
(ca. 7 jaar oud) weg gingen uit het gebied waar ze
geboren zijn om pas op volwassen leeftijd terug
te komen. Vrouwen blijken pas het gebied binnen
te komen als ze al volwassen zijn. Het onderzoek

In het verleden stonden de linguïsten en de archeologen ver van elkaar af, maar de laatste jaren proberen
we steeds vaker samen het verleden te reconstrueren. Zo is een interessant spoor de oorsprong
van leenwoorden in de verschillende dochtertalen
van het PIE – en dan vooral de Europese tak. Met
name leenwoorden die te maken hebben met het
ontstaan van de landbouw. Deze woorden werden
gebruikt door de eerste boerensamenlevingen en
zijn onderdeel van uitgestorven taalfamilies die
we nu enkel in deze leenwoorden herkennen. De
woorden die we zo kunnen reconstrueren, vinden
we ook archeologisch terug: woorden zoals boon,
vlas en graan [8]. Doordat deze woorden enkel in de
Europese tak teruggevonden worden, én doordat
we die archeologische correlaten pas vanaf een
bepaald tijdsbestek in Europa terugvinden (ca. 5500
v. Chr.) kunnen we het contact tussen PIE sprekende
samenlevingen koppelen aan wanneer ze in contact
kwamen met deze boerensamenlevingen. Deze
relatieve chronologie suggereert dat de PIE sprekers
ergens in de 4 de en 3de eeuw v. Chr. in contact
kwamen met sprekers van een andere taalfamilie
die een rijke woordenschat had voor het boerenbedrijf. Wederom zijn archeologisch gezien de beste
kandidaten de Corded Ware en Yamnaya groepen

lijkt specifieke gender uitwisselingspatronen aan
te tonen.

die in de Oekraïne in contact kwamen met vroege
boerensamenlevingen.

De link met het Proto-Indo-Europees?

Deze combinatie van archeologie en linguïstiek
staat momenteel in zijn kinderschoenen en het
laatste woord is hierover nog niet gezegd, maar het
lijkt een sterke aanvulling te vormen op ons begrip
van archeologische culturen.

Een andere bron van informatie, die de laatste paar
jaar een belangrijke rol speelt, is de reconstructie van
het Proto-Indo-Europees [12]. Op basis van specifieke
woorden en hun archeologische correlaten kunnen
linguïsten en archeologen een ruwe chronologie
opstellen voor wanneer welke talen van elkaar zijn
afgesplitst. Zonder al te veel in detail te treden zijn
steeds meer archeologen en linguïsten het erover
eens dat de Corded Ware en Yamnaya groepen PIE
spraken. Kort samengevat lijken de sprekers van
het PIE pastorale samenlevingen te zijn, die een
uitgebreide woordenschat hadden voor wielen en
wagens, paarden en runderen, in een steppeachtige

Nieuwe archeologische inzichten
Dit alles heeft gezorgd voor fantastische nieuwe
inzichten, maar ook de archeologie staat niet stil.
Vooral de laatste jaren zijn big data-analyses een
belangrijke rol gaan spelen, waarbij we duizenden
vondsten van over heel Europa met elkaar vergelijken. Deze analyses complementeren het beeld
dat we hebben van het 3de millennium v. Chr.: een
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zeer bijzondere en transformatieve periode in de
Europese geschiedenis. Maar het is niet omdat
we nieuwe methodes hebben dat deze periode
er plotseling uitspringt: al decennialang wisten
archeologen dat hier iets bijzonders aan de hand
was. En dat komt met name doordat we overal
dezelfde gestandaardiseerde manier van begraven
vinden.

Ideas on death

wat te verschillen, maar de klassieke slaaphouding
en de genderverschillen niet. Vaak werd de dode
onder een aarden grafheuvel begraven en werden
kilometerslange rijen van deze grafmonumenten
gebouwd [9]. Bovendien werd aan de dode steeds
dezelfde beperkte set grafgiften meegegeven: een
aardewerken beker, een vuurstenen mes, een vuurstenen bijl en een stenen zogenaamde battle-axe,
en soms barnstenen of (heel af en toe) koperen
kralen (zie figuur 2).

Hoe kan het eigenlijk dat in deze periode alle
graven die we terugvinden zo sterk op elkaar lijken?
Dat een graf in de buurt van Moskou er bijna
exact hetzelfde uitziet als een graf gevonden op de
Veluwe? Dat zou in onze tijd al bijzonder zijn, maar
is in deze tijd – met schriftloze samenlevingen –
nog uitzonderlijker. De duizenden graven die we
ondertussen uit deze periode hebben teruggevonden, schetsen een beeld van gezamenlijk gedragen
ideeën over de dood. Waarbij de lichamen van
de doden steeds opnieuw in dezelfde houding
worden geplaatst. Een slaaphouding, op de zij, met
de knieën halverwege opgetrokken en de armen
voor het lichaam geplaatst. Hierbij komt het sterke
genderverschil weer naar voren. Mannen worden
hoofdzakelijk op de rechterzij geplaatst, met het
hoofd naar het westen georiënteerd en de blik
naar het zuiden. Vrouwen precies gespiegeld, met
het hoofd naar het oosten en de blik naar het zui-

Deze unieke manier van begraven geeft ons het
beeld dat men een rijke ideeënwereld over de
dood had die door heel Europa heen gedeeld
leek te zijn. Tegelijkertijd zien we overal wel subtiele verschillen ontstaan in hoe de dode soms in
het graf geplaatst wordt. Archeologen gebruiken
vaak de boutade 'similar but different' om deze
periode te beschrijven. Elke gemeenschap lijkt dit
gemeenschappelijke idee over de dood net op zijn
eigen wijze te interpreteren. Men zou een parallel
kunnen trekken met muziek, een partituur stelt
een structuur voor van hoe muziek zou moeten
klinken, maar hoe elk orkest het speelt is weer een
andere interpretatie van die partituur. Op dezelfde
wijze kunnen we kijken naar de subtiele verschillen
tussen deze duizenden graven die we door Europa
heen vinden. Er was een gedeeld idee over hoe
men met een dode omgaat en hoe men die wou

den. In sommige periodes lijkt de exacte oriëntatie

Figuur 2: Grafinventaris uit een typisch Corded Ware
graf gevonden op de Veluwe.
Bron: Rijksmuseum van Oudheden, Leiden.
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begraven, maar hoe dit idee uitgevoerd werd, lijkt
te verschillen.
Met behulp van wiskundigen hebben we zo de verschillen tussen duizenden graven uitgedrukt in een
zogenaamde similarity matrix, waarbij het verschil
tussen elke twee graven uitgedrukt wordt in een
score van 0 tot 1 (waarbij 1 betekent dat het hele
grafritueel identiek is). Op basis van deze analyses
blijkt dat er wederom sterke genderverschillen lijken
te zijn, waarbij mannengraven over een veel grotere
afstand sterk op elkaar blijven lijken (figuur 3) [10].
Bij vrouwengraven zien we dat het merendeel van
de vergelijkbare grafrituelen binnen een straal
van ca. 200 km te vinden zijn. Om de parallel
van hierboven nog even door te trekken, dezelfde
uitvoering van de partituur blijkt vrij lokaal te zijn.
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Bij mannengraven is dit precies andersom, daar
zien we dat er graven in bijvoorbeeld Denemarken
zijn die volgens een Tsjechische of Nederlandse
traditie uitgevoerd werden. Wederom komt het
sterke genderverschil, zichtbaar in het DNA, de
strontium-isotopen én de linguïstiek naar voren.
Aan de hand van deze analyses ontstaat er een
beeld van pan-Europese netwerken waarbij ideeën
over de dood – vooral van mannen – door heel
Europa verspreid zijn geraakt. Deze gemeenschappen deelden niet alleen DNA, maar juist ook
specifieke manieren over begraven en ideeën over
de dood. Het mooie is dat de DNA-, isotopen- en
linguïstieke data hier allen complementair zijn aan
de archeologische inzichten.

Tot slot
Archeologie is een discipline in beweging, en de vele
nieuwe technieken die de voorbije jaren beschikbaar

zijn gekomen, hebben de gereedschapskist van de
archeoloog aanzienlijk uitgebreid. Het verhaal dat
we over het verleden kunnen reconstrueren, is hiermee alleen maar bijzonderder geworden. Dankzij
de DNA-analyses kunnen we nu migratiegolven
detecteren en sporen van epidemieën terugvinden. Met strontium-isotopen in de botten en de
tanden kunnen we de mobiliteitsgeschiedenis van
individuen reconstrueren. Samen met de linguïstiek
kunnen we de herkomst van specifieke woorden
in onze taal reconstrueren en tot duizenden jaren
terug in de tijd traceren. En ook vanuit de archeologie ontwikkelen we nieuwe benaderingen die
veel beter in staat zijn om de complexiteit die in het
verleden aanwezig was, beter te duiden.
Bij het samenkomen van deze drie disciplines kunnen we een veel beter inzicht krijgen in de enorm
transformatieve periode uit de Europese geschiedenis. Het is voor het eerst dat we snappen hoe Europa

Figuur 3: Cumulatieve percentages van de totale similariteit tussen sets Corded Ware graven in Noord-west
Europa (N=1161). De totale dataset (blauwe lijn) laat zien dat na 200 km de gelijkenis tussen sets graven langzamerhand afneemt naarmate ze verder uit elkaar liggen. Het verschil tussen vrouwen en mannengraven
is echter sterk (respectievelijk de groene en de rode lijn). Bij de vrouwengraven (left-flexed burials) is bijna
89% van de gelijkenis tussen graven binnen 200 km te vinden. Slechts een klein percentage aan graven die
op elkaar lijken, bevindt zich voorbij de 200 km. Bij mannengraven (right-flexed burials) bevindt zich slechts
een kleine 50% van de graven die op elkaar lijken, binnen een radius van 200 km.
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eruit is komen te zien zoals het er nu uitziet, en dat
wij zelf er zijn gaan uitzien zoals we er nu uitzien.
Dat we de talen spreken die we nu spreken, met de
verspreiding van het Proto-Indo-Europees.
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Samenvatting van de lezing:
Bij type 1 diabetes gaan de insulineproducerende
cellen in de eilandjes van Langerhans van de
alvleesklier ten gronde door een fout in het eigen
afweersysteem. In Nederland hebben 100.000
mensen deze vorm van diabetes. Om te overleven
moeten zij zichzelf dagelijks insuline toedienen via
injecties of een pompje. Maar in feite zijn nieuwe
insulineproducerende cellen nodig.
Bij een beperkte groep van patiënten kunnen we
nu een behandeling met eilandjes van Langerhans
van orgaandonoren toepassen. Maar mede door
een tekort aan orgaandonoren is deze behandeling slechts voor een zeer beperkt aantal mensen
mogelijk.
Door ontwikkelingen op het gebied van stamcelbiologie is het nu ook mogelijk om “nieuwe”
eilandjes uit stamcellen te maken - een potentieel
ongelimiteerde hoeveelheid. Wat zijn de beloften
en hordes van deze nieuwe vorm van celvervangingstherapie bij diabetes mellitus?

D

iabetes mellitus (“suikerziekte”) is een
chronische aandoening die wordt gekarakteriseerd door verhoogde glucosewaarden
in het bloed. De aandoening was al duizenden jaren
geleden bekend. Diabetes mellitus betekent “zoete
doorstroming”. Het geeft aan dat door de te hoge
glucosewaarden in het bloed, er ook glucose met
de urine meekomt.

Het belang van insulineproducerende
β -cellen
Bij diabetes mellitus spelen verschillende orgaansystemen een belangrijke rol. Een cruciale rol om
de glucosewaarden in het bloed binnen een nauwe
bandbreedte te houden, wordt gespeeld door insuline. Dit hormoon wordt gemaakt in de zogenaamde
“Eilandjes van Langerhans” die verspreid liggen in
de alvleesklier (pancreas). Dit zijn clusters van cellen
die hormonen produceren en ongeveer de grootte
hebben van hele fijne zandkorrels (gemiddeld
0,3 mm in diameter). De meeste cellen in de eilandjes maken insuline (β -cellen), maar er zijn ook cellen
die glucagon maken (α-cellen). Insuline verlaagt de
glucosewaarde en glucagon verhoogt de glucosewaarde in het bloed. De belangrijkste prikkel voor
de insulineproducerende cellen om insuline in de
bloedstroom uit te scheiden, is glucose. De cellen
registreren de glucosewaarden in het bloed continu, 24 uur per dag, 7 dagen per week. En ze geven
afhankelijk van de glucosewaarde meer of minder
insuline af. De insuline die in het bloed terecht
komt, zorgt ervoor dat glucose in cellen van het
lichaam wordt opgenomen, met name in de spieren vetcellen. Dit proces gaat razendsnel. Hierdoor is
het mogelijk dat ook na een maaltijd met heel veel
koolhydraten (“suikers”) de glucosewaarde in het
bloed nauwelijks stijgt.
Er zijn verschillende typen diabetes mellitus. De
meest voorkomende typen zijn type 1 diabetes en
type 2 diabetes. Kenmerkend voor alle typen diabetes is een probleem met de insulineproducerende
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cellen. Die kunnen namelijk de behoefte van het
lichaam voor insuline niet meer dekken waardoor
de glucosewaarde gaat stijgen. Dat probleem kan
bestaan uit verlies en/of dysfunctie van de cellen
en vaak is allebei het geval. Maar hoe snel, op
welke leeftijd en onder welke omstandigheden dit
gebeurt, kan heel verschillend zijn. En daarom zijn
ook de verschillende typen diabetes gedefinieerd.

Type 2 diabetes
Type 2 diabetes komt vaak op oudere leeftijd voor
en hierbij speelt overgewicht, ongezonde voeding
en te weinig beweging een belangrijke rol. Dit
leidt er toe dat de functie van de eilandjes vaak
langzaam afneemt, waardoor de behandeling
eerst nog met leefstijl maatregelen (afvallen, meer
bewegen, gezond dieet) kan plaatsvinden om de
glucosewaarden binnen acceptabele grenzen te
houden. Uiteindelijk zijn echter vaak glucoseverlagende tabletten nodig en als de eilandjesfunctie
nog verder vermindert, is insuline nodig dat middels injecties door patiënten zelf dagelijks wordt
toegediend.

Type 1 diabetes: destructie van de insulineproducerende cellen
Bij type 1 diabetes is er een destructie van de
insulineproducerende cellen door het eigen
afweersysteem. Hierbij spelen leefstijlfactoren (dus
gewicht, voeding, beweging) geen enkele rol. Het
komt vaak bij kinderen voor (ongeveer 50% van
alle nieuwe gevallen onder het 18e jaar). Hoe type 1
diabetes precies ontstaat, weten we niet. We kunnen het niet voorkomen, en als je het eenmaal hebt,
kunnen we het ook niet genezen. En dit heeft een
enorme impact op het leven van mensen en hun
familie. Want bij type 1 diabetes gaan er zoveel
insulineproducerende cellen verloren dat de glucosewaarden zeer sterk verhogen en verzuring van
het lichaam kan optreden. Dit is levensbedreigend.
En om te overleven moeten mensen met type 1
diabetes zichzelf insuline onder de huid toedienen
via injecties of een pompje. Extra insuline is nodig
bij elke maaltijd. Dus als mensen eenmaal zichzelf
injecties moeten toedienen, dan is dat meerdere
keren per dag. Elke dag weer. En het lastige is dat
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je precies de juiste hoeveelheid insuline moet toedienen, passend bij de hoeveelheid koolhydraten
die je gaat eten. Het vaststellen van de hoeveelheid
koolhydraten in de voeding is daarom belangrijk.
Sport en beweging zorgen er weer voor dat glucose
sneller in spiercellen wordt opgenomen. Als je
dus teveel insuline spuit, heb je het risico dat het
glucoseniveau te laag wordt. Dat heet een “hypo”.
Het gevaar van een hypo is dat je bewusteloos
kunt raken, omdat de hersenen glucose nodig
hebben om te functioneren. Voor mensen met
type 1 diabetes is deze onvoorspelbaarheid van de
glucosewaarden en met name het risico op hypo’s,
een enorme “impact” op het leven. Daarbij komt
dat het nodig is om ook je eigen glucosewaarde in
het bloed te controleren om te weten of je extra
insuline moet nemen omdat je “te hoog” zit, of
juist wat koolhydraten moet eten of drinken omdat
je “te laag” zit met de glucosewaarde. Dat moet
meerdere keren per dag, vaak middels een vingerprik, waardoor je een druppel bloed krijgt, waarin
een glucosemeetapparaatje de glucosewaarde kan
bepalen. Het hebben van type 1 diabetes betekent
derhalve meerdere keren per dag prikken in de
huid, om insuline toe te dienen of om een druppel
bloed te verkrijgen. Gelukkig zijn er steeds meer
technologische verbeteringen met pompjes die
insuline op een gemakkelijker manier toedienen en
sensoren die je op de huid draagt en die onderhuids
de glucose kunnen meten. Maar dat is voor een
heleboel mensen nog niet beschikbaar of toepasbaar en ook alle technologische ontwikkelingen
geven nog veel gedoe.

Lange termijn complicaties van diabetes
mellitus
Te hoge glucosewaarden in het lichaam betekent
dat op de langere termijn complicaties aan met
name de kleine vaatjes van de ogen, nieren en
zenuwen kunnen ontstaan. Hierdoor is er een risico
op blindheid, nierfalen en ernstige infecties van de
voeten doordat het gevoel aan de voeten verdwijnt
en de doorbloeding minder goed is. Dit betekent
dat mensen met diabetes mellitus regelmatig op
deze complicaties moeten worden gescreend.
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Geen diabetes mellitus meer…
Bij mensen met type 1 diabetes zijn de meeste
insulineproducerende β -cellen dus vernietigd.
Behandeling met insuline middels injecties of een
pompje is in feite een behandeling om de symptomen en complicaties van te hoge glucosewaarden
zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het is geen
oplossing van het echte probleem: een enorm
tekort aan β -cellen die autonoom glucose kunnen
registreren en insuline kunnen afgeven. Dus zonder
dat je er bij na hoeft te denken. De logische oplossing zou zijn om nieuwe β -cellen te geven. En dat
kunnen we ook, middels een pancreastransplantatie
of een transplantatie van Eilandjes van Langerhans.

Pancreastransplantatie
Een pancreastransplantatie wordt in het algemeen
uitgevoerd bij mensen met type 1 diabetes die
door de diabetes mellitus ook al ernstig nierfalen hebben. Deze mensen hebben een donornier
nodig. Omdat ze type 1 diabetes hebben, wordt
tegelijkertijd ook een donorpancreas getransplanteerd, zie figuur 1. Het gaat hierbij om organen
van een overleden persoon, die heeft ingestemd
met het gebruik van zijn of haar organen voor
transplantatie (orgaandonoren). De pancreas wordt
meestal rechtsonder in de buik getransplanteerd.
Als de pancreas goed functioneert, zijn mensen
van hun diabetes af. Dan nemen de Eilandjes van

injecties of vingerprikken zijn dan niet meer nodig.
Maar een pancreastransplantatie is een hele grote
chirurgische ingreep, waarbij veel problemen kunnen optreden door de procedure. Ook van belang
is dat bij een transplantatie van een donororgaan
mensen levenslang medicijnen moeten nemen om
het eigen afweersysteem te remmen, omdat anders
het orgaan wordt afgestoten. Door het remmen
van het afweersysteem is er een verhoogd risico op
infecties en kanker.

Eilandjesisolatie en -transplantatie
De pancreas maakt voornamelijk spijsverteringsenzymen (99% van het weefsel) en bestaat slechts
voor 1% uit Eilandjes van Langerhans. Voor mensen
met type 1 diabetes zijn alleen de eilandjes van
belang, en het weefsel dat de spijsverteringsenzymen maakt geeft juist de problemen bij een
pancreastransplantatie. Daarom werd een techniek ontwikkeld om de eilandjes te isoleren uit de
pancreas. In Nederland worden eilandjesisolatie
en transplantaties alleen in het Leids Universitair
Medisch Centrum (LUMC) uitgevoerd. Het globale
principe van de transplantatie is weergegeven in
figuur 2.
Ook bij een eilandjesisolatie en transplantatie is
allereerst een donorpancreas nodig. Deze donorpancreas gaat naar een speciaal laboratorium in het

Langerhans in de getransplanteerde pancreas de
glucose stofwisseling weer helemaal over. Insuline

LUMC, waar de eilandjesisolatie wordt uitgevoerd.
Figuur 3 geeft een gedetailleerd, stapsgewijs

Figuur 1: Een pancreastransplantatie vindt vaker
plaats in combinatie met een niertransplantatie bij
patiënten met type 1 diabetes en nierfalen. Indien
er geen nierfalen is kan alleen een pancreas worden
getransplanteerd. Voor deze typen transplantatie
zijn overleden orgaandonoren nodig.

Figuur 2: Een eilandjestransplantatie vindt meestal
plaats bij patiënten met type 1 diabetes. De eilandjes worden in een speciaal laboratorium (cleanroom)
geïsoleerd uit de pancreas. Voor dit type transplantatie zijn overleden orgaandonoren nodig.
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Figuur 3: Eilandjesisolatie. (a) In de cleanroom wordt een pancreas ontvangen voor isolatie van de eilandjes
van Langerhans. (b) Het pancreas (i.) wordt ontdaan van abdominaal vet, hematomen en ontstekingsprocessen. Bloedvaten, duodenum (ii.) en milt (iii.) worden verwijderd. (c) De ductus pancreaticus wordt gecanuleerd. De eilandjes van Langerhans (in rood) zijn gelegen in het exocriene weefsel (groen). (d) Een collagenaseoplossing (blauw) wordt via de canule geïnfundeerd in het pancreas. (e) Gedurende enige tijd wordt de
uittredende collagenaseoplossing koud gerecirculeerd (blauwe pijl) in het pancreas. (f) Het met collagenase
gevulde pancreas wordt in enkele stukken gedeeld en in een digestiekamer geplaatst. (g) Het systeem waar
de digestiekamer deel van uitmaakt zorgt met gecontroleerde agitatie en verwarming dat de eilandjes vrijkomen. (h) Het digestiesysteem wordt afgetapt, en het mengsel van eilandjes en exocrien weefsel wordt verzameld in een conische opvangbuis (blauwe pijl). (i) In een centrifuge wordt het mengsel geconcentreerd, zodat
het gekoeld en gewassen kan worden. (j) Na het centrifugeren en wassen wordt het mengsel overgebracht
naar een verzamelzak (blauwe pijl). (k) In een speciale centrifuge wordt een dichtheidsgradiënt opgebouwd
met een vloeistof van hoge dichtheid (blauw, rechts) en een vloeistof van lage dichtheid (geel, midden). Het
celproduct in de verzamelzak (geel, links) wordt op deze dichtheidsgradiënt gescheiden. (l) De doorsnede
van de dichtheidsgradiënt: het exocriene weefsel (i., groen) en de eilandjes (ii., rood) zijn op dichtheid van
elkaar gescheiden. Hierna kunnen ze in fracties worden afgepompt. (m) De fracties met de zuiverste eilandjes worden gecombineerd tot een eilandjespreparaat en (n) bewaard in speciale kweekzakken. (o) Het eilandjespreparaat kan enige dagen in een kweekkast in leven worden gehouden. (Illustrator: Lars Rietkerk).
			
Figuur overgenomen uit Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2018;162:D2201 [1].
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overzicht van het isolatieproces. Op hoofdlijnen
wordt een mix van enzymen (collagenase, protease)
in de belangrijkste afvoerbuis van de pancreas
geïnjecteerd. De pancreas wordt in stukken geknipt
en in een speciale ijzeren cylinder gedaan. Door te
schudden en door de werking van de enzymen bij
het verhogen van de temperatuur, vallen de stukken
pancreas verder uit elkaar en komen de eilandjes
los van het omliggende weefsel. Vervolgens vinden allerlei stappen plaats waarbij uiteindelijk de
eilandjes worden gescheiden van de cellen die de
spijsverteringsenzymen maken. Deze eilandjes worden dan verzameld in een transfusiezak en in een
incubator gelegd. Figuur 4 toont het eindproduct.
Hoe meer eilandjes geïsoleerd kunnen worden, hoe
beter het is. Indien het meer dan 600.000 eilandjes zijn, kan worden gesproken van een goede
eilandjesisolatie. Een klein aantal eilandjes wordt
vervolgens blootgesteld aan vloeistof met een hoge
glucosewaarde om te onderzoeken of de eilandjes
ook meer insuline afgeven, wat het geval zou moeten zijn. Als dat inderdaad zo is, en er is geen sprake
van besmetting met bacteriën, dan worden de
eilandjes vrijgegeven voor transplantatie.

lever. Aan deze katheter wordt de zak met eilandjes
gekoppeld en vervolgens lopen de eilandjes onder
invloed van de zwaartekracht de poortader in en
komen vast te zitten in de kleinste vertakkingen
van het poortadersysteem in de lever. De lever is
hierbij een adoptieorgaan voor de eilandjes. In
tegenstelling tot een pancreastransplantatie is deze
procedure maar heel weinig belastend voor de
patiënt. Er is een heel laag risico op complicaties.
Maar ook bij een eilandjestransplantatie moeten
patiënten levenslang dezelfde afstotingsremmende
medicijnen nemen met alle potentiële bijwerkingen.
Wat betreft de functie van de eilandjes is deze altijd
wel aanwezig, maar vaak onvoldoende om helemaal
zonder insuline te kunnen. Dit komt omdat er bij
de isolatie en transplantatie veel eilandjes verloren
gaan. De meeste patiënten die een eilandjestransplantatie ondergaan, hebben veel problemen met
hun glucoseregulatie. Maar zelfs een gedeeltelijk
functioneren, waarbij maar weinig insuline hoeft
te worden bijgegeven, er weinig hypo’s meer zijn
en de glucoseregulatie meer voorspelbaar is, heeft
vaak al een zeer positief effect op het leven van
patiënten met type 1 diabetes.

Een gedetailleerd overzicht van de stappen in een
eilandjestransplantatie is weergegeven in figuur 5.
Een eilandjestransplantatie vindt plaats onder
lokale verdoving waarbij met behulp van echo-

Insulineproducerende cellen uit
stamcellen

grafie door een radioloog een katheter door de
lever heen wordt geplaatst in de poortader van de

zijn er ongeveer 100.000 mensen met type 1 diabetes. Elke jaar komen er 1500-2000 mensen bij. Met
ongeveer 250 orgaandonoren per jaar is het derhalve onmogelijk om een groot aantal mensen met
type 1 diabetes van donor-insulineproducerende
cellen te voorzien. Bovendien is er het probleem
van de bijwerkingen van de afstotingsremmende
medicijnen. Om te bereiken dat in de toekomst
grote aantallen mensen geen type 1 diabetes meer
hebben, is een onbeperkt aantal insulineproducerende cellen nodig, die getransplanteerd kunnen
worden zonder de noodzaak van afstotingsremmende middelen.

Figuur 4: De Eilandjes van Langerhans na isolatie uit
de pancreas.

Per jaar worden in Nederland ongeveer 40 pancreas
en eilandjestransplantaties verricht. In Nederland

Pluripotente stamcellen zijn cellen die nog elke cel
van het lichaam kunnen worden met de juiste signalen. Embryonale stamcellen (ESC) en geïnduceerde
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pluripotente stamcellen (iPSC) behoren hiertoe.
Meerdere embryonale stamcellijnen worden in het
wetenschappelijk onderzoek gebruikt. Bij geïnduceerde pluripotente stamcellen kunnen van eigen
cellen pluripotente stamcellen worden gemaakt
door een genetische verandering van de cellen.
Kenmerkend aan pluripotente stamcellen is dat
je ze ongelimiteerd kan laten delen zodat er
voldoende cellen zijn, en ze vervolgens met de

juiste signalen kan laten uitrijpen tot bijvoorbeeld insulineproducerende cellen. De afgelopen
10-15 jaar is veel onderzoek gedaan naar deze
uitrijpings(differentiatie)protocollen. Een dergelijk
protocol duurt ongeveer 4 weken. Op deze wijze kunnen nu onbeperkte aantallen insulineproducerende
cellen worden gemaakt. De insulineproducerende
cellen die uit pluripotente stamcellen afkomstig zijn
(zowel ESC als iPSC) kunnen diabetes bij muizen,
die geen immuunsysteem hebben en daardoor de

Figuur 5: Eilandjestransplantatie. (a) In de cleanroom wordt het eilandjespreparaat na een korte kweekperiode voorbereid op de infusie. (b) Er wordt getest of de eilandjes goed functioneren en of ze steriel en veilig zijn
voor toediening. (c) De eilandjestransplantatie wordt uitgevoerd op de afdeling Radiologie. (d) Een infuuszak met het eilandjestransplantaat wordt gereedgemaakt en opgehangen aan een infuuspaal. (e) Een infusiekatheter wordt gepositioneerd in de bifurcatie van de V. portae, waarna het eilandjestransplantaat wordt
geïnfundeerd. (f) De insulineproducerende eilandjes worden door de portale circulatie verdeeld over de
lever (rode stippen). (Illustrator: Lars Rietkerk). 							
			
Figuur overgenomen uit Ned. Tijdschr. Geneeskd. 2018;162:D2201 [1].
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cellen niet aanvallen, genezen. De cellen moeten
ook glucose uiterst precies kunnen registreren. Het
lijkt erop dat dit nu nog voor verbetering vatbaar is.
De differentiatieprotocollen zullen derhalve nog
verder verbeterd moeten worden, maar in principe
zijn reeds grote stappen gezet. Uiteraard moeten
de cellen ook veilig zijn om gebruikt te worden
bij patiënten. Uiteindelijk kan je dan lichaamseigen insulineproducerende cellen verkrijgen. Maar
hierbij bestaat natuurlijk het risico dat het eigen
afweersysteem na transplantatie deze cellen weer
zou aanvallen, immers daardoor is ook oorspronkelijk de diabetes mellitus ontstaan.

glucosewaarden binnen nauwe grenzen kunnen
houden. De huidige transplantatiemethoden (pancreas- en eilandjestransplantatie) worden jaarlijks
slechts bij een klein aantal patiënten uitgevoerd.
Dit komt door verschillende factoren waaronder
het risico op procedure-gerelateerde complicaties,
het tekort aan donororganen en de noodzaak
tot levenslang gebruik van afstotingsremmende
middelen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar
het gebruik van pluripotente stamcellen om een
ongelimiteerde hoeveelheid insulineproducerende
cellen te verkrijgen voor toekomstige transplantatie
bij alle patiënten met type 1 diabetes.

Referenties:
In dit stadium van het wetenschappelijk onderzoek is er nog maar heel weinig informatie hoe
pluripotente stamcellen zich in het lichaam gedragen. Wel weten we dat ze worden afgestoten
als het geen lichaamseigen cellen zijn (zoals bij
insulineproducerende cellen afkomstig van embryonale stamcellen). En derhalve moeten de cellen
beschermd worden tegen het eigen afweersysteem.
Dit kan door het gebruik van biomaterialen waarmee een beschermconstructie (inkapseling) voor
insulineproducerende cellen kan worden gemaakt.
Dit kan vergeleken worden met de werking van een
koffiepad of theezakje: vloeistof, voedingsstoffen
en zuurstof kunnen wel door de membranen met
microporiën gaan, maar de poriën zijn te klein
voor de immuuncellen die de insulineproducerende
cellen zouden kunnen aanvallen. De eerste studies
bij mensen zijn begonnen waarbij de beschermconstructies, met daarin gedeeltelijk uitgerijpte
stamcellen, onder de huid zijn geïmplanteerd bij
patiënten met type 1 diabetes. Dit is echt een
enorme stap in de ontwikkeling van nieuwe celvervangingstherapieën en van echte oplossingen voor
mensen met type 1 diabetes.

1. Michiel F. Nijhoff, Volkert A.L. Huurman, Jeroen
Dubbeld, Arian R. van Erkel, Ton A. Rabelink,
Marten A. Engelse en Eelco J.P. de Koning, 2018,
Transplantatie van eilandjes van Langerhans:
De procedure, indicaties en uitdagingen, Ned.
Tijdschr. Geneeskd. 162:D2201.
2. R. Paul Robertson, 2010, Islet Transplantation a
Decade Later and Strategies for Filling a Half-Full
Glass, Diabetes, vol. 59, 1285-1291.
3. Patrick G Dean, Aleksandra Kukla, Mark D Stegall,
Yogish C Kudva, 2017, Pancreas transplantation,
BMJ 357:j1321, doi: 10.1136/bmj.j1321.
4. Qiao Zhou & Douglas A. Melton, 2018, Pancreas
regeneration, Nature, vol 557, 351-358.

---

Conclusie
Een echte oplossing voor patiënten met type 1
diabetes die voor hun overleving afhankelijk zijn
van insuline dat ze zelf moeten toedienen, is de
transplantatie van insulineproducerende cellen die autonoom functioneren en daardoor de
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1.14 Luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator van menselijk handelen
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In de 19e en 20e eeuw is de chemische samenstelling van de atmosfeer onder invloed van
menselijk handelen drastisch veranderd. De
Nederlandse Nobelprijswinnaar Paul Crutzen
heeft deze tijdsperiode dan ook het ‘Antropoceen’
genoemd. De snelle wereldwijde groei van
grootstedelijke agglomeraties, en de daarmee
samenhangende sterk toegenomen luchtvervuiling,
zijn hier een duidelijk voorbeeld van. Het zijn ontwikkelingen die zich de komende decennia zullen
voortzetten, ondanks het recente klimaatakkoord
van Parijs (2015), waarin het verminderen van de
uitstoot van broeikasgassen op de agenda is gezet.

www.knmi.nl/over-het-knmi/onze-mensen/pieternel-levelt
www.tropomi.eu
–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 1 april 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Samenvatting van de lezing:
In de 19e en 20e eeuw is de chemische samenstelling van de atmosfeer onder invloed van menselijk
handelen drastisch veranderd. De Nederlandse
Nobelprijswinnaar Paul Crutzen heeft deze tijdsperiode dan ook het ‘Antropoceen’ genoemd. De snelle
wereldwijde groei van grootstedelijke agglomeraties en de daarmee samenhangende luchtvervuiling
zal zich echter, ondanks het recente klimaat akkoord
in Parijs (2015), de komende decennia voortzetten.

Tegenwoordig kunnen we de chemische samenstelling van de atmosfeer uitstekend meten vanuit
satellieten. Met innovatieve satellietinstrumenten
van Nederlandse makelij als OMI en TROPOMI kunnen wereldwijd luchtvervuiling en broeikasgassen
op stadswijkniveau in kaart worden gebracht.
Nederland is op het gebied van dit type satellietinstrumentatie, alsmede de wetenschappelijke
interpretatie van de metingen, wereldwijd leidend.

Tegenwoordig kunnen we de chemische samenstelling van de atmosfeer uitstekend meten vanuit
satellieten. Met innovatieve satelliet-instrumenten
van Nederlandse makelij, zoals OMI en TROPOMI,
kunnen wereldwijd luchtvervuiling en broeikasgassen op stadswijkniveau in kaart worden gebracht.
Deze metingen kunnen bijvoorbeeld worden
gebruikt voor de verbetering van de smogverwachting, of om vast te stellen of maatregelen die
we nemen om minder vervuilende stoffen uit te
stoten, ook effectief zijn.

We zijn daarmee technisch in staat menselijke activiteit te meten vanuit de ruimte, zowel activiteiten
die leiden tot verdere vervuiling van de atmosfeer,
zoals het autoverkeer en industriële activiteit, als
energie opwekking op basis van fossiele brandstoffen, als ook de consequenties van maatregelen die
leiden tot het verminderen van de uitstoot van
vervuilende stoffen. Maar we kunnen nog veel
meer met deze metingen, zoals het maken van een
luchtkwaliteitsverwachting, vergelijkbaar met een
weersverwachting.

De lezing gaf een schets van de grote vragen die
spelen op dit vakgebied, in welke mate die een rol
spelen in het luchtkwaliteit- en klimaat beleid, en
wat de satellietmetingen nu en in de toekomst kunnen betekenen voor zowel onderzoek als beleid.

In figuur 1 zien we de luchtkwaliteit in Europa
gemeten door het nieuwe TROPOMI instrument, dat
op 13 oktober 2017 door ESA gelanceerd is op de
Sentinel-5 Precursor satelliet [1]. We kijken hier naar
luchtvervuiling ten gevolge van stikstofdioxide, een
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chemische stof die altijd vrijkomt bij verbranding
van fossiele brandstoffen. Stikstofdioxide wordt
geproduceerd door het autoverkeer, energiecentrales en industrie. Het komt ook vrij bij bosbranden of
branden van landbouwgrond. Stikstofdioxide is dan
ook een uitstekende indicator van menselijk handelen, tenzij het door de natuur veroorzaakte branden
zijn, zoals bij blikseminslag. In de figuur is duidelijk
te zien dat daar waar meer mensen wonen er meer
vervuiling door stikstofdioxide is, zoals in stedelijke
gebieden als de Randstad en de Po-vlakte. Figuur 2
toont stikstofdioxide in Nederland en buurlanden,
gemeten door TROPOMI. De plaatselijke verontreiniging in Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen, het
Ruhrgebied, etc. is duidelijk te zien. Op dit moment
levert TROPOMI de beste satellietmetingen van stikstofdioxide ter wereld, met een dagelijkse globale
bedekking en een ongekende ruimtelijke resolutie
van 3,5 x 7 km2. Hoe komen we aan deze wereldwijd
leidende positie? Hoe werkt zo’n OMI en TROPOMI
meting? Wat zijn de wetenschappelijke vragen met
betrekking tot de chemische samenstelling van de
atmosfeer? En waarom zijn deze metingen vanuit
maatschappelijk oogpunt van belang?

In deze lezing zal een schets worden gegeven van
de grote vragen die spelen op ons vakgebied, in
welke mate die een rol spelen in het luchtkwaliteiten klimaatbeleid, en wat de satellietmetingen voor
zowel onderzoek als beleid nu en in de toekomst
kunnen betekenen.

Wereldwijd leidende positie
In Nederland zijn we al decennialang bezig met het
ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van spectrometers waarmee we de chemische samenstelling
van de atmosfeer meten vanuit satellieten. Eind
jaren tachtig, zo’n dertig jaar geleden, toen de
ozonlaag sterk in de belangstelling stond, zijn we
met GOME en SCIAMACHY begonnen (zie figuur 3).
Deze instrumenten zijn grotendeels door de
Nederlandse industrie ontworpen en gebouwd, te
weten TNO, SRON en Airbus NL. In tegenstelling
tot de Amerikaanse satellietinstrumenten om de
ozonlaag te meten, zoals de beroemde TOMS en
SBUV instrumenten, die 6 tot 12 smalle golflengtebanden meten, begon Europa met het ontwikkelen
van spectrometers, die een groot golflengtegebied
met hoge spectrale resolutie kunnen waarnemen.

Figuur 1: TROPOMI troposferische stikstofdioxide kolommetingen boven Europa (gemiddelde over
april - september 2018).
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Dit gaf de mogelijkheid om veel meer chemische
stoffen tegelijkertijd te meten. Daarna volgden OMI,
GOME-2 en TROPOMI, waarbij ook OMI en TROPOMI
grotendeels door de Nederlandse industrie ontworpen en gebouwd zijn. Het grote verschil is dat
bij OMI [2] en TROPOMI [1] de hoofdwetenschappelijke leiding in Nederland ligt (KNMI is Principal
Investigator), terwijl bij GOME en SCIAMACHY
de hoofdwetenschappelijke leiding bij ESA en in
Duitsland lag. De decennialange doorontwikkeling
van de instrumentatie, en de groeiende leidende
wetenschappelijke positie, hebben uiteindelijk
geleid tot een wereldwijd leidende positie op het
gebied van satellietspectrometers die de chemische
samenstelling van de atmosfeer meten. Het door
de aardatmosfeer verstrooide en geabsorbeerde
zonlicht wordt daarvoor gebruikt.

Wetenschappelijke en maatschappelijke
vraagstelling
Alvorens deze vraag te beantwoorden, is het van
belang te weten hoe de chemische samenstelling
van de atmosfeer eruit ziet. In figuur 4 staat de
samenstelling van de droge atmosfeer weergegeven. Er is 78,084% stikstof, 20,946% zuurstof,
0,934% Argon en maar 0,036% van allerlei andere
gassen. Deze gassen heten de sporengassen omdat
ze zo’n lage concentratie hebben. In die 0,036% zit
bijvoorbeeld alle koolstofdioxide, het bekendste

hier naar het feit dat mensen het gas in de atmosfeer
brengen. Andere gassen zijn bijvoorbeeld methaan,
het op twee na grootste broeikasgas, stikstofdioxide en zwaveldioxide, beide luchtvervuilende
stoffen, en ozon. Deze zitten allemaal in die 0,036%.
Ondanks het feit dat hun relatieve concentratie zo
klein is hebben de sporengassen een grote invloed
op het klimaat, de luchtkwaliteit en op de ozonlaag
zelf. Naast gassen zijn er in de atmosfeer ook kleine
deeltjes, die aerosolen of fijnstof genoemd worden.
Door de uitstoot van allerlei stoffen in de atmosfeer,
ook wel aangeduid met de term emissies, verandert
de chemische samenstelling van de atmosfeer,
waardoor de ozonlaag, de luchtkwaliteit en het
klimaat beïnvloed worden.
Voor de ozonlaag zijn de chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) van belang. CFK’s leiden tot
chloorradicalen die de ozonlaag afbreken. De
ozonlaag is van groot belang voor het leven op
aarde, daar deze ons beschermt tegen de agressieve kortgolvige UV straling waar we onder andere
huidkanker van kunnen krijgen. Zonder ozonlaag

antropogene broeikasgas. Antropogeen verwijst

Figuur 3: Reeks Europese satelliet spectrometers
die gebruik maken van het geabsorbeerde en gereflecteerde zonlicht aan de aardatmosfeer.

Figuur 2: TROPOMI troposferische kolom metingen
boven Nederland, België en Ruhrgebied (gemiddelde over april - september 2018).

Figuur 4: Samenstelling van de droge atmosfeer.
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zou er geen leven op aarde mogelijk zijn; het is
een voorwaarde voor leven op aarde, zoals de
beschikbaarheid van water een voorwaarde is voor
leven op aarde. Sinds 1987 is de uitstoot van CFK’s
aan banden gelegd door het Montreal Protocol. Dit
protocol is zeer succesvol, daar een sterke afname
van de CFK’s zowel op de grond als op de hoogte
van de ozonlaag wordt gemeten, het laatste met
onder andere satellietinstrumentatie. De eerste
tekenen van herstel van de ozonlaag lijken zichtbaar
te worden, hoewel het laatste woord daar nog niet
over is gezegd, daar het statistisch gezien nog
onvoldoende overtuigend is. Nu is ozon zelf een
broeikasgas, maar de CFK’s zijn heel erg sterke
broeikasgassen. Dus het Montreal Protocol is ook
van groot belang voor bescherming van het klimaat.
Het Montreal Protocol is daarom onderdeel van het
Kyoto Protocol. Maatregelen die ter bescherming
van de ozonlaag worden genomen zijn over het
algemeen een win-win maatregel voor het klimaat.
Het meest opvallende hieraan is dat in de tijd dat
we het Montreal Protocol afsloten, we ons hier
nauwelijks bewust van waren. Zonder het afsluiten
van het Montreal Protocol was de opwarming van
de aarde door de uitstoot van koolstofdioxide bijna
een factor 2 erger geweest [3]. In sommige gevallen
zijn echter de vervangers van de CFK’s, de zogenaamde HCFK’s die ozon niet afbreken, zo mogelijk
nog sterkere broeikasgassen. Dit is nu één van de

door vervuiling met fijnstof. In Nederland sterven
jaarlijks 4000 mensen eerder door de vervuiling van
fijnstof, wereldwijd sterven er 4,2 miljoen mensen
per jaar aan luchtvervuiling [6]. Luchtvervuiling
is dus een belangrijk aandachtsgebied. Eigenlijk
is het opvallend hoe bezorgd we in de Westerse
wereld vaak zijn om vervuiling in ons voedsel,
terwijl we maanden zonder voedsel kunnen leven,
of vervuiling in ons drinkwater, terwijl we enkele
dagen zonder water kunnen, en dat we helemaal
niet stil staan bij de kwaliteit van de lucht die we
inademen, terwijl we maar enkele minuten zonder
lucht kunnen leven.
Veel van de luchtvervuilende stoffen spelen ook
een belangrijke rol in klimaatverandering. Ozon
dicht bij de grond is een luchtvervuilende stof,
maar ook een broeikasgas. Fijnstof is een belangrijke luchtvervuiler, maar heeft juist een koelend
effect op het klimaat, omdat het overwegend
zonlicht reflecteert, net zoals wolken dat doen.
Luchtvervuilende stoffen zoals stikstofdioxide,
ammoniak en zwaveldioxide, hebben zelf niet
direct een groot effect op de stralingsbalans, maar
geven via chemische reacties wel aanleiding tot
de vorming van fijnstof, waardoor ze uiteindelijk
een koelend effect hebben op het klimaat. Ozon

nieuwe aandachtspunten in het Montreal Protocol,
waarin de nadruk nu ligt op CFK vervangers zonder
grote klimaat impact [4].
Als we aan luchtvervuiling denken, dan denken we
vaak aan China en Azië. In de stedelijke agglomeraties in China is de luchtvervuiling inderdaad enorm
groot, op sommige dagen lijkt het alsof je in de mist
kijkt, alleen is het dan geen mist maar vervuiling
door fijnstof. Toch is ook in Europa luchtvervuiling
nog steeds een belangrijk probleem. Figuur 5 toont
de uitkomst van een onderzoek in opdracht van de
Europese Unie, het zogenaamde CAFE project [5],
waarin met een statistische methode gekeken is naar
de verkorting in levensverwachting in maanden ten
gevolge van vervuiling door fijnstof. In Nederland,
evenals in de Po-vlakte, leeft men 1 tot 3 jaar korter
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Figuur 5: Vermindering in de statistische levensverwachting in maanden ten gevolge van vervuiling
door fijnstof [5].
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stoten wij niet direct uit, maar wordt via chemische
reacties gemaakt in de atmosfeer, waarbij onder
andere het luchtvervuilende stikstofdioxide en het
broeikasgas methaan een belangrijke rol spelen.
Ongeveer 50% van het fijnstof wordt gemaakt in de
atmosfeer, grotendeels door luchtvervuilende stoffen als stikstofdioxide, ammoniak en zwaveldioxide.
Luchtkwaliteit en klimaat zijn dus ook gekoppeld,
net als de ozonlaag en klimaat, maar in dit geval zijn
de maatregelen die voor de luchtkwaliteit genomen
worden niet altijd ook goed voor het klimaat en vice
versa. Als we minder methaan uitstoten, dan hebben we wel een win-win situatie, daar methaan een
broeikasgas is, en het zal resulteren in minder ozon,
een luchtvervuilende stof en zelf ook een broeikasgas. Echter, als we stikstofdioxide verminderen,
dan is dat wel goed voor de luchtkwaliteit, maar
niet voor het klimaat, daar het aanleiding geeft tot
minder vorming van fijnstof dat het klimaat juist
koelt. In 2012 heeft de Amerikaanse minister van
Buitenlandse Zaken Hillary Clinton dan ook het
initiatief genomen voor de Climate and Clean Air
Coalition (CCAC), om meer aandacht te vragen voor
win-win maatregelen in het luchtkwaliteit-klimaat
domein. Dit is van groot belang, daar in de meeste
landen de beleidsmaatregelen voor deze twee terreinen onder verschillende directies vallen.
Samenvattend zijn de drie belangrijkste thema’s
in het onderzoek van de aardatmosfeer: het
herstel van de ozonlaag, luchtkwaliteit en klimaatverandering. Dit zijn thema’s die ook een grote
maatschappelijke impact hebben (zie figuur 6).

Figuur 6: Samenhang onderzoeksthema’s en leidende sporengassen in het aardatmosferisch onderzoek en de bijbehorende internationale protocollen.

Deze drie thema’s zijn met elkaar verbonden, daar
dezelfde chemische stoffen er een rol in spelen en
deze ook nog met elkaar via chemische reacties
verbonden zijn. Als we de beleidsmaatregelen in
ogenschouw nemen, dan zijn er twee wereldwijd
ondertekende protocollen: het Montreal Protocol
voor de ozonlaag, en het Kyoto Protocol voor het
klimaat, voor het eerst geformaliseerd met het
klimaatakkoord afgesloten in 2015 in Parijs, waarbij het Montreal Protocol onderdeel uitmaakt van
het Kyoto Protocol. Voor luchtkwaliteit bestaan er
echter geen wereldwijde afspraken, deze worden
vastgelegd op nationaal of regionaal niveau. Daar
maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren niet
altijd ook goed zijn voor het klimaat, is het juist op
dit terrein van belang dat we wereldwijd afspraken
gaan maken. De CCAC is daar een eerste poging toe.
De stoffen die de aardatmosfeer veranderen staan
in figuur 6 op de horizontale as genoemd, dit zijn de
stuurparameters van het systeem. Hiermee kunnen
we zelf bepalen wat we wel en niet emitteren. En al
die stoffen kunnen we tegenwoordig meten vanuit
satellieten.

OMI en TROPOMI
OMI en TROPOMI zijn de twee vlaggenschepen
van Nederland op satellietgebied voor het meten
van de chemische samenstelling van de atmosfeer.
OMI is op 15 juli 2004 gelanceerd op NASA’s EOSAura satelliet, TROPOMI op 13 oktober 2017 op
de ESA / EU Sentinel-5 precursor satelliet. Beide
instrumenten maken gebruik van het verstrooide
en het geabsorbeerde zonlicht in de aardatmosfeer.
In figuur 7 is de meetopzet weergegeven. Licht
afkomstig van de zon wordt geabsorbeerd en verstrooid door de sporengassen en aerosolen in de
aardatmosfeer. De satellietinstrumenten kijken naar
de aarde, en één keer per dag direct naar de zon. De
zon is onze lamp, en deze zonnemeting, ook wel de
irradiantie genoemd, gebruiken we als ijking van de
aardmetingen, ook wel de radiantie genoemd. Door
de radiantie door de irradiantie meting te delen
krijgen we het zogenaamde reflectiespectrum van
de aarde. In dit spectrum zien we de absorptielijnen
van de sporengassen bij specifieke golflengtes. We
weten bijvoorbeeld precies bij welke golflengtes
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ozon of stikstofdioxide het zonlicht absorbeert. De
diepte van de absorptielijn is dan een maat voor de
hoeveelheid ozon of stikstofdioxide. De hoeveelheid
aerosolen leiden we af uit het algemene verloop
van het spectrum, daar deze stoffen geen specifiek absorptiespectrum hebben, maar het zonlicht
vooral verstrooien, ongeveer zoals wolken dat doen.
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Resultaten

Bij OMI is er voor het eerst een tweedimensionale detector gebruikt. Tezamen met een uniek
optisch ontwerp, stelt deze detector ons in staat
om zowel het spectrum als de ruimtelijke informatie over een breed vlak van 2600 km met een
hoge ruimtelijke resolutie, loodrecht op de richting
waarin de satelliet zich voortbeweegt, te meten (zie
figuur 8). Hierdoor kunnen we nu vele sporengassen
tegelijk meten, wereldwijd en elke dag, met een
uitzonderlijk hoge ruimtelijke resolutie. OMI en
TROPOMI meten in het zichtbare golflengtegebied,
dus kunnen ze niet door een wolk heen meten.
Maar door de hoge ruimtelijke resolutie kunnen
OMI en TROPOMI ‘tussen de wolken door’ kijken,
waardoor de onderste lagen van de atmosfeer
veel beter waarneembaar zijn dan met de eerdere
instrumenten. Het 2D-detector ontwerp van OMI
is door alle nieuwe instrumenten in de Verenigde
Staten, Azië en Europa overgenomen. TROPOMI is
nu het nieuwe vlaggenschip van Europa en is in het
komende decennium het beste satellietinstrument

Het OMI instrument, dat oorspronkelijk gebouwd
was om 5 jaar lang metingen te verrichten, meet
nog steeds en heeft tot een aantal baanbrekende
ontwikkelingen geleid op het gebied van de
luchtkwaliteit [7]. Daarnaast is het één van de
belangrijkste instrumenten om te kunnen beoordelen of het Montreal Protocol effectief is. OMI
heeft in het luchtkwaliteitsdomein geleid tot het
verbeteren van de luchtkwaliteitsverwachting voor
Europa en de wereld, omdat de grote hoeveelheid
data met hoge ruimtelijke resolutie, al binnen
3 uur na meting beschikbaar is. OMI heeft daarmee een grote bijdrage geleverd aan het opzetten
van het EU programma voor monitoring van de
atmosfeer: Copernicus Atmospheric Monitoring
Service (CAMS). Deze service levert dagelijks
wereldwijde, Europese en nationale luchtkwaliteitsverwachtingen. Verder is het OMI instrument
uitzonderlijk stabiel, geen enkel ander instrument
in het ultraviolette en zichtbare golflengtegebied
is ooit zo stabiel geweest. Dit heeft nu al geleid tot
een 15-jaar lange datareeks van onder andere ozon,
stikstofdioxide en zwaveldioxide. In de stikstofdioxide datareeks kunnen we onder andere zien
dat de Verenigde Staten en Europa succesvol zijn
met de beleidsmaatregelen die genomen zijn voor
luchtkwaliteit, terwijl in China tot 2014 juist een
enorme toename te zien is in stikstofdioxide. Deze

ter wereld om de luchtkwaliteit en het broeikasgas
methaan elke dag, wereldwijd, met de uitzonderlijk
hoge resolutie van 3,5 bij 7 km2 in kaart te brengen.

gegevens zijn o.a. door President Obama gebruikt
om het belang van milieumaatregelen te benadrukken in een videofilmpje op Youtube Science

Figuur 7: Schematische weergave van de satellietmeting.

Figuur 8: OMI en TROPOMI meettechniek met 2-dimensionale detector.
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Channel op 16 april 2016 [8]. Een andere belangrijke nieuwe ontwikkeling waar OMI aanleiding toe
heeft gegeven, is het berekenen van emissies uit
de concentraties van stikstofdioxide, middels het
gebruik van inverse modelleertechnieken. Door
de veelheid aan metingen en de hoge ruimtelijke
resolutie, waardoor de verschillende emissiebronnen van elkaar onderscheiden konden worden, is
er een veelvoud aan inversietechnieken ontwikkeld
op basis van de OMI data. Het internationale OMI
Science Team heeft voor al deze baanbrekende
ontwikkelingen de prestigieuze NASA/USGS Pecora
Award 2018 gekregen.
Het recent gelanceerde TROPOMI instrument
overtreft alle verwachtingen. Het instrument levert
wereldwijd 20 miljoen metingen per dag van de
ozonlaag en van dezelfde luchtvervuilende stoffen als OMI meet, met een ruimtelijke resolutie
van 3,5 bij 7 km2 (vanaf augustus 2019 is dit zelfs
3,5 bij 5 km2 geworden). Daarnaast meet TROPOMI
ook de luchtvervuilende stof koolmonoxide (CO)
en het broeikasgas methaan met een resolutie van
7 x 7 km2. Er zijn zoveel nieuwe resultaten dat het
nu al onmogelijk is ze allemaal te laten zien. Hier
volgen de belangrijkste nieuwe bevindingen tot
nu toe.

De stikstofdioxide metingen van TROPOMI laten
zien dat we voor het eerst de pluimen van de
luchtvervuiling kunnen meten, in plaats van alleen
de concentratie velden (zie figuur 9). Dit is op geen
enkele andere manier te meten, noch vanaf de
grond, noch vanuit vliegtuigen. TROPOMI is het
eerste satellietinstrument dat dit meet. Hiermee
hopen we de luchtkwaliteitsverwachting te verbeteren, niet alleen omdat we in veel meer detail
te weten komen waar de emissiebron is, maar ook
omdat we veel nauwkeuriger de dynamica in de
luchtvervuilingspluim kunnen meten en daarmee
de meteorologie in de weer- en luchtkwaliteitsmodellen kunnen verbeteren. Met TROPOMI zien
we allerlei nieuwe bronnen van stikstofdioxide
doordat ook de gevoeligheid van het instrument
per meting is toegenomen. Hierdoor kunnen we
veel kleinere bronnen meten, en samen met de
hogere ruimtelijke resolutie ook deze bronnen
onderscheiden van andere bronnen. In figuur 10
is de TROPOMI stikstofdioxidekaart van Azië te
zien, en valt het uitzonderlijk hoge detailniveau
op. Dat de gevoeligheid zo is toegenomen, zien
we ook in de scheepvaartmetingen door TROPOMI,
waar we de vervuiling van enkele schepen in de
Middellandse Zee in één meting kunnen vastleggen, daar waar we met OMI over enkele maanden

Figuur 9: Allereerste TROPOMI troposferische stikstofdioxide kolommetingen boven Nederland, (links) op
7 en (rechts) op 17 november 2017. 				
Courtesy Pepijn Veefkind, KNMI.
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moesten middelen (zie figuur 11). Naast stikstofdioxide zijn ook de metingen van formaldehyde
(HCHO, een afbraakproduct van isopreen, dat
wordt geproduceerd door bomen, bosbranden en
industriële activiteit) en zwaveldioxide ( afkomstig
van vulkaanuitbarstingen, elektriciteitscentrales
en industrie) van uitzonderlijke kwaliteit. Eén van
de eerste TROPOMI metingen van koolmonoxide
leverde een filmpje op boven India, waarbij te zien is
dat er enorm veel CO vervuiling wordt opgebouwd
voor de Himalaya in India (zie figuur 12), waarna
deze vervuiling rond de Himalaya richting China
verplaatst wordt door de heersende stroming in de
atmosfeer. TROPOMI is verder het enige instrument
ter wereld dat de hoeveelheid methaan tot aan de
grond kan meten, met een ongekende ruimtelijke
resolutie van 7 x 7 km2 (zie figuur 13) [9]. Daardoor
kunnen ook de methaanemissies worden gemeten.
We verwachten dan ook dat de TROPOMI data
een belangrijke rol gaan spelen in de discussies
rond het opvolgen van het klimaatakkoord van
Parijs. Naast bovenstaande metingen zijn er ook
al indrukwekkende metingen van TROPOMI van
vulkaanuitbarstingen (aswolk en zwaveldioxide) en
bosbranden (fijnstof, stikstofdioxide, HCHO en CO),
zoals in de zomer van 2017 boven het Amerikaanse
continent.

Conclusie
De chemische samenstelling van de atmosfeer is
bepalend voor de ozonlaag, luchtkwaliteit en klimaatverandering. We kunnen dit tegenwoordig
heel goed meten vanuit satellieten. De satellietinstrumenten OMI en TROPOMI zijn van ongekende
kwaliteit. Met deze instrumenten is Nederland
wereldwijd leidend in het meten aan luchtvervuiling
en het broeikasgas methaan vanuit satellieten. OMI
heeft baanbrekend werk verricht aan het wereldwijd in kaart brengen van de luchtkwaliteit en
emissies. Dankzij de uitzonderlijke stabiliteit van
OMI heeft het instrument nu al een 15-jaar lange

Figuur 11: Scheepvaart emissies boven de Middellandse Zee, 20 februari 2018.
Courtesy Pepijn Veefkind, KNMI.

Figuur 10: TROPOMI troposferische stikstofdioxide kolommetingen boven Azië.
Courtesy Henk Eskes, KNMI.
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meetreeks opgeleverd die nog verder zal worden
voortgezet. Het nieuwste instrument TROPOMI
wordt nu al een “game changer” genoemd door
atmosferische onderzoekers en zal naar verwachting veel nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen

opleveren. Maatschappelijk gezien zullen de emissiekaarten die TROPOMI gaat leveren een grote
impact hebben op luchtkwaliteitsverwachtingen en
klimaatmonitoring.

Figuur 12: TROPOMI koolmonoxide metingen in ppb (10 -9) in Azië [10]. 		

Courtesy SRON.

Figuur 13: Wereldwijde methaan metingen van TROPOMI [9]. 			

Courtesy SRON.

115

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

1.14 Luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator van menselijk handelen

Referenties
1. Veefkind J.P., Aben I., McMullan K., Förster H.,
de Vries J., Otter G., Claas J., Eskes H.J.,
de Haan J.F., Kleipool Q., van Weele M.,
Hasekamp O., Hoogeveen R., Landgraf J., Snel R.,
Tol P., Ingmann P., Voors R., Kruizinga B., Vink R.,
Visser H. and Levelt P.F., 2012, TROPOMI on the
ESA Sentinel-5 Precursor: A GMES mission for global
observations of the atmospheric composition for
climate, air quality and ozone layer applications,
Remote Sensing of Environment, 120, 70– 83,
doi:10.1016/j.rse.2011.09.027.
2. Levelt P.F., G.H.J. van den Oord, M.R. Dobber,
A. Malkki, H. Visser, J. de Vries, P. Stammes,
J. Lundell and H. Saari, 2006, The Ozone
Monitoring Instrument, IEEE Trans. Geo. Rem.
Sens., Special Issue on the EOS-Aura mission,
44 (5), 1199-1208, May 2006.
3. Guus J. M. Velders, Stephen O. Andersen, John
S. Daniel, David W. Fahey, and Mack McFarland,
2007, The importance of the Montreal Protocol in
protecting climate, PNAS, March 20, 4814–4819,
vol. 104, no. 12.
4. Velders, G.J.M., 2019, Eén atmosfeer, in
Natuurkundige Voordrachten, nieuwe jaargang
no. 97, 5-12.

5. Amann et al., 2004, CAFE Scenario Analysis
Report Nr. 2.
6. https://www.who.int/airpollution/en/.
7. Levelt P.F., Joiner J., Tamminen J., Veefkind P.,
Bhartia P.K., Stein Zweers D., Duncan B.N.,
Streets D.G., Eskes H., van der A R., McLinden C.,
Fioletov V., Carn S., de Laat J., DeLand M.,
Marchenko S., McPeters R., Ziemke J., Fu D.,
Liu X., Pickering K., Apituley A., Gonzáles Abad G.,
Arola A., Boersma F., Chan Miller C., Chance K.,
de Graaf M., Hakkarainen J., Hassinen S.,
Ialongo I., Kleipool Q., Krotkov N., Li C., Lamsal L.,
Newman P., Nowlan C., Suileiman R., Tilstra L.G.,
Torres O., Wang H., and Wargan K., 2018, The Ozone
Monitoring Instrument: Overview of fourteen years
in space, Atmos. Chem. Phys., 18, 5699-5745,
https://doi.org/10.5194/acp-18-5699-2018.
8. President Obama, 2016, Science Channel, https://
www.youtube.com/watch?v=LKe5FdKInJs.
9. Hu H., Landgraf J., Detmers R., Borsdorff T.,
Aan de Brugh J., Aben I. et al., 2018, Toward
global mapping of methane withTROPOMI: First
results and intersatellite comparison to GOSAT,
Geophysical Research Letters, 45, 3682–3689.
https://doi.org/10.1002/2018GL077259.
10. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/
full/10.1002/2018GL077045.

---

116

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

1.15 Doorbraak in de ontwikkeling van enzymen
De Nobelprijs 2018 voor Chemie – uitgereikt aan Frances Arnold
voor ‘directed evolution of enzymes’ - verklaard
Prof. dr. I.W.C.E. (Isabel) Arends1)

Enzymen als gereedschap van de cel

Decaan Faculteit Bètawetenschappen
Universiteit Utrecht

Samenvatting van de lezing:

De natuur heeft krachtige gereedschappen om
de moleculen om ons heen te synthetiseren.
Voorbeelden zijn alledaagse stoffen zoals alcohol
en kaas, maar ook de geurstoffen in planten en
chemotherapeutica zoals taxol. Deze stoffen worden op een georganiseerde manier gemaakt, in en
door cellen. De gereedschappen in die cellen die
hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn de enzymen.
Enzymen zijn de katalysatoren in de natuur die
verantwoordelijk zijn voor het laten verlopen en
sturen van chemische reacties. De Franse chemicus
Louis Pasteur had het in 1878 nog over “les forces
vitales”. Hij bestudeerde de fermentatie van suiker
en was ervan overtuigd dat de productie van suiker
alleen tot stand kon komen met behulp van levende
organismen. Een doorbraak volgde in 1897 toen
Eduard Büchner ontdekte dat cel-vrije-extracten
ook buiten de cel werkzaam konden zijn. In deze
extracten bevonden zich dus de enzymen.

Enzymen kunnen een belangrijke bijdrage leveren
aan de duurzame productie van bv. geneesmiddelen, basisgrondstoffen uit biomassa, en biobrandstoffen. Enzymen zijn de katalysatoren in de natuur.
Om die enzymen te ontwikkelen met de gewenste

De cel is eigenlijk een soort levende fabriek.
Suiker, maar ook andere voedings-of afvalstoffen,
kunnen worden gevoed aan de cel en leveren
uiteindelijk bijvoorbeeld alcohol of antibiotica op.

https://www.knaw.nl/nl/leden/leden/12021

–– Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te
’s-Gravenhage op 15 april 2019.
–– Een video opname van de lezing is te zien op
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
–– In de 'Nobelprijs verklaard' lezing gaat een met
het onderwerp verwante onderzoeker in op
betekenis en achtergronden van de dit seizoen
verleende Nobelprijs op het gebied van natuurkunde, chemie, biologie of geneeskunde.

eigenschappen is veel onderzoek nodig.
In 2018 is de Nobelprijs voor de scheikunde uitgereikt aan Prof. Frances Arnold (Stanford, USA), voor
haar baanbrekende methode om, geïnspireerd op
het principe van de natuur, evolutie, geschikte en
zeer actieve enzymen te identificeren. Door meerdere rondes van evolutie in het laboratorium toe
te passen, kunnen enzymen worden gevonden die
hoge activiteit vertonen voor de gewenste reactie.
Voorbeelden van toepassingen zijn talloos en bijvoorbeeld te vinden in de hedendaagse productie
van cholesterol-verlagende medicijnen, of het vrijmaken van suikers uit houtsnippers voor bio-ethanol productie.

Micro-organismen (denk aan schimmels en bacteriën), zijn levende ééncellige organismen die op
deze manier veel producten kunnen maken in de
vrije natuur of in een bioreactor. De route van
voedingsstof naar product verloopt via veel aparte
stappen die elk een tussenproduct opleveren (zie
figuur 1). Elk van die stappen wordt door één
of meerdere enzymen gekatalyseerd. Zo zijn bij
de productie van alcohol uit glucose 11 enzymen
betrokken. Een gemiddeld micro-organisme maakt
1) Van 1994-2018 was Prof. Arends verbonden aan
de TU Delft met de leerstoel biokatalyse. Het hier
gepresenteerde onderzoek is verricht door de
hele biokatalyse groep. Thans staat deze onder
leiding van Prof. Ulf Hanefeld en Prof. F. Hollmann.
Ook em. Prof. Roger Sheldon mag als oprichter
van de groep niet onvermeld blijven.
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dus heel veel verschillende enzymen die allemaal
een verschillende functie hebben. Het gebruik
van enzymen buiten de cel is het terrein van de
biokatalyse.

Biokatalyse
Wat doet een enzym nu eigenlijk, en wat is de relatie
met de structuur?
Een enzym is een eiwit met een speciale functie.
Net als alle andere eiwitten is het opgebouwd uit
aminozuren. Daarnaast zijn vaak metalen nodig als
onderdeel van de ruimtelijke structuur, of om redox
eigenschappen te introduceren (bijv. Fe, Cu). De
katalytische eigenschappen die dit eiwit vervolgens
heeft, zijn het gevolg van een specifieke ruimtelijke
structuur, gecombineerd met een katalytisch actief
centrum. Het beste kan dit worden geïllustreerd aan
de hand van een voorbeeld:
Een biokatalysereactie die aan de TUDelft wordt
bestudeerd is de oxidatie van alcoholen naar

Figuur 1: De cel als fabriek.
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aldehyden met behulp van enzymen [1]. Eén van de
enzymen die daarvoor worden gebruikt is chloorperoxidase van Caldariomyces fumago (zie figuur 2).
Dit enzym heeft kanalen waardoor respectievelijk
alcohol en waterstofperoxide naar binnen gaan. In
het actieve centrum bevindt zich een ijzer-heem.
De functie daarvan is om actieve zuurstof te maken
die dan vervolgens reageert met het alcohol naar
een aldehyde. Zo kan kaneelalcohol (te isoleren uit
hyacinth) eenvoudig en schoon worden omgezet
naar kaneelaldehyde met waterstofperoxide als
oxidant. Hiervoor zijn geen oxidanten nodig die
onnodig belastend zijn voor het milieu (o.a. chroom
en mangaan-bevattende zware metalen worden
nog steeds gebruikt) en daardoor kan dus worden
voorkomen dat er grote hoeveelheden afvalstoffen
vrijkomen.
Een ander voorbeeld van enzymen die een schone
oxidatie kunnen uitvoeren zijn de laccases. Dit zijn
koper-bevattende enzymen die stabiel zijn buiten
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de cel, en die met behulp van zuurstof elektronen
onttrekken aan materialen. Laccases worden al
toegepast in de industrie om bijvoorbeeld spijkerbroeken te bleken, maar onderzoekers hebben
gevonden dat ze ook kunnen worden toegepast om
alcoholen om te zetten naar aldehydes (zie figuur 3).
Deze biokatalyse reactie is een mooi voorbeeld van
een groene reactie omdat alleen zuurstof uit de
lucht als oxidant nodig is.

worden uitgevoerd. In ons dagelijks leven vinden
we veel meer voorbeelden: De voedingsindustrie
maakt bijv. kaas en bier met enzymen en de wasmiddelenindustrie zet op grote schaal enzymen in
om vetten op te lossen. In de biokatalyse zijn we
daarnaast in het bijzonder geïnteresseerd in de rol
die enzymen kunnen spelen bij de synthese van
moleculen. Dit kan zorgen voor een aanzienlijke
vergroening van de chemische industrie.

De omzetting van alcohol naar aldehyde is maar één
voorbeeld van een reactie die met een enzym kan

Enzymen hebben vaak een heel hoge selectiviteit
bij een reactie waardoor er veel minder afval vrijkomt en waardoor er veel minder stappen nodig
zijn om tot het gewenste product te komen. De
reactie wordt dus simpeler en eleganter. Waar halen
we echter al deze enzymen die nodig zijn vandaan?
In principe beschikken we door de natuur over talloze enzymen die deze reacties kunnen katalyseren.
De kunst is echter om het enzym te vinden dat het
best functioneert, met de hoogste activiteit buiten
de cel, onder de door de mens bedachte condities.

Evolutie van enzymen en de droom van
het ideale enzym
Figuur 2: Het enzym chloorperoxidase.

De natuur wordt gekenmerkt door evolutie. Om
te overleven treden van generatie op generatie

Figuur 3: Laccase gekatalyseerde oxidatie van kaneelalcohol naar kaneelaldehyde.

119

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

1.15 Doorbraak in de ontwikkeling van enzymen

veranderingen op bij mensen, dieren en gewassen.
Bijvoorbeeld bij landbouwgewassen zijn geoptimaliseerde varianten het gevolg van evolutie. Er
heeft, wel of niet door toedoen van de mens,
een selectie plaatsgevonden waarbij alleen die
soorten voortbestaan, die kunnen overleven onder
bepaalde condities.
Iets soortgelijks gebeurt er ook bij enzymen en er
zijn eindeloos veel enzymen als gevolg van evolutie. Een belangrijke ontwikkeling vond plaats eind
jaren 80, toen het mogelijk werd om enzymen in
een reageerbuis te maken. Men gebruikte hiervoor
een E. Coli bacterie waarvan het DNA kon worden
gevarieerd. DNA is de code die voorschrijft welk
enzym er wordt geproduceerd (dit proces heet eiwitexpressie). Vanaf toen werd het dus mogelijk om op
redelijk eenvoudige wijze allerlei varianten van een
bepaald enzym te produceren. Het stelde ons ook
in staat om specifiek bepaalde aminozuren te vervangen (site-directed mutagenese) en te kijken wat
het effect van een dergelijke mutatie was op het
gedrag van het enzym. Er kwam toen een droom in

zicht: het ontwerpen van het ideale enzym. Echter
in de praktijk bleek het niet mogelijk om enzymen
rationeel te ontwerpen. De kennis hiervoor is, ook
heden ten dage, veel te beperkt. Wel werden er
bedrijven opgericht die bibliotheken van honderdduizenden enzymen screenden, om te testen welk
enzym het meest geschikt was. Daarvoor werd van
elk individueel enzym de activiteit gemeten. Het
succes van deze benadering was echter beperkt
omdat het eigenlijk zoeken was naar een speld in
een hooiberg.

Frances Arnold
Frances Arnold, hoogleraar biokatalyse aan CalTech
(USA) bedacht begin jaren 90 een alternatief.
Zij wilde de evolutionaire druk van de natuur
nabootsen in een reageerbuis. Wat zij ontwikkelde
is wat wordt genoemd “directed evolution”, oftewel
gestuurde evolutie: Men start met een enzym dat
een heel kleine activiteit heeft voor de gewenste
reactie. Van dit enzym wordt een relatief kleine
bibliotheek gemaakt: Wellicht enkele honderden
enzymen, een hoeveelheid die goed te meten is in

De persoon achter de Nobelprijs
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Frances Arnold is de 5e vrouw die de Nobelprijs
heeft gewonnen, na Marie Curie, Irène Joliot-Curie,
Dorothy Crowfoot Hodgkin en Ada Yonath. Ze is

Ze ontving de Nobelprijs samen met George Smith
en Sir Gregory Winter. De laatste twee ontvingen
de andere helft van de Nobelprijs samen, voor

professor in Chemical engineering, Bioengineering
en Biochemistry aan CalTech. Frances Arnold
groeide op in Edgewood, Pennsylvania in de USA.
Ze studeerde werktuigbouw en ruimtevaarttechniek aan de Universiteit van Princeton. Ze
deed vervolgens haar PhD aan de Universiteit van
California (1985) in Chemische Technologie. Ze interesseerde zich al vroeg voor energietechnologie
en richtte een bedrijf op in 2005 om hernieuwbare
brandstoffen te produceren. Haar key discovery op
het gebied van gestuurde evolutie deed ze in 1993
aan CalTech. Een prachtige toespraak tijdens het
Nobelprijs-diner is een echte aanrader, waarbij ze
biologen en natuurkundigen op de hak neemt, en
een toast uitbrengt op evolutie, zie:
https://www.nobelprize.org/prizes/chemistr y/
2018/arnold/speech/.

de ontdekking van de fagendisplay-techniek die
essentieel is bij de ontwikkeling van eiwitten en
antilichamen.

Frances H. Arnold.

Foto courtesy Caltech.
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het laboratorium. Van de enzymen met verhoogde
activiteit wordt een nieuwe bibliotheek gemaakt,
die ook weer wordt gescreend. Er wordt net zolang
doorgegaan tot de gewenste activiteit en selectiviteit wordt bereikt (zie figuur 4). Het klinkt heel
eenvoudig, maar voor het eerst in de geschiedenis
konden enzymen worden gemaakt met uitzonderlijke eigenschappen buiten de cel: Bijvoorbeeld

enzymen die bij hoge temperaturen werkzaam
waren, enzymen die in organische oplosmiddelen
werkten, en enzymen die complexe moleculen met
de gewenste optische selectiviteit konden maken.
Heden ten dage wordt in allerlei laboratoria over
de wereld en bij biotechnologische bedrijven, dit
principe toegepast. Frances Arnold heeft hiermee

Figuur 4: Het onderliggende principe van gestuurde evolutie: Na een aantal cycli van gestuurde evolutie kan
een enzym vele duizenden malen meer effectief zijn.
Source: The Royal Swedish Academy of Sciences.
(https://s3.eu-de.cloud-object-storage.appdomain.cloud/kva-image-pdf/2019/10/pop_ke_en_18.pdf)
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een enorme invloed gehad op de biokatalyse, en
staat mede aan de wieg van allerlei nieuwe chemische processen die daarmee mogelijk zijn. Het is
dan ook zeer verdiend dat Frances Arnold hiervoor
in 2018 de Nobelprijs van de scheikunde kreeg
toegekend [2, 3].

Voorbeelden van hoe enzymen de chemische industrie groener maken.
De productie van antibiotica is onlosmakelijk
verbonden met de innovaties in de biokatalyse.
Penicilline G, zoals dat in 1929 door Alexander
Fleming werd ontdekt, wordt geproduceerd door
het micro-organisme Penicillum notatum. Omdat de
mens intussen resistent is voor Penicilline G, zijn er
allerlei varianten op de markt die met behulp van
enzymen kunnen worden gemaakt. Penicilline G is
nu een grondstof geworden die met behulp van
een enzym in tweeën wordt geknipt (6-aminopenicillinezuur, 6-APA, en fenylazijnzuur.) Dit enzym
heet Penicillum acylase. Vervolgens wordt 6-APA
als bouwsteen ingezet om penicilline varianten te
synthetiseren met wederom hetzelfde enzym. DSM
(het vroegere Gist-Brocades) is een wereldspeler
op het terrein van industriële enzymen en heeft
vele varianten, ook voor andere typen antibiotica,
ontwikkeld. Het gebruik van enzymen maakt het
mogelijk geavanceerde producten te maken in een
hoogwaardig schoon proces bij milde condities en
lage temperaturen [4].
Een tweede voorbeeld waar enzymen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de vergroening van
een proces, is de synthese van Lipitor®. Van dit cholesterol verlagende middel (behorende tot de klasse
van de statines) wordt jaarlijks meer dan 10 miljard
ton geproduceerd. Eén van de grootste producenten is Pfizer. Het belangrijkste uitgangsmateriaal
voor Lipitor® is een chiraal molecuul, een hydroxynitril. Voor de synthese van dit molecuul heeft het
bedrijf Codexis drie enzymen “op maat” gemaakt.
Van alle drie de enzymen zijn geoptimaliseerde
varianten gemaakt, door vele rondes van evolutie.
Uiteindelijk resulteerde dat in enzymen met een
heel hoge activiteit en selectiviteit waardoor de
reactie bij neutrale pH en milde temperaturen kon
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worden uitgevoerd. O.a. hoefde er geen gefractioneerde destillatie te worden uitgevoerd, wat
enorm veel energie scheelt. Uiteindelijk leverde dit
veel voordelen voor milieu en gezondheid op door
minder afval, vermindering van het gebruik van
oplosmiddelen, en een hogere veiligheid van de
operators [5].
Een heel ander voorbeeld is de productie van suiker
uit lignocelluloses. Uit houtsnippers, maar ook uit
allerlei afval van maisplanten en palmbomen, kunnen de suikers met hoge opbrengsten worden
losgemaakt met behulp van enzymen [6]. Enzymen
zijn enorm krachtig in de hydrolyse van allerlei soorten cellulose. Amylases worden bijvoorbeeld ook al
heel lang toegepast in de pootaardappelindustrie.
Door deze nieuwe techniek van enzym-evolutie
is het nu ook mogelijk om echt heel lastige sterke
celluloses af te breken op een zodanige manier dat
hele suikermoleculen kunnen worden gewonnen.
De enzymen kunnen zodanig worden ontworpen
dat deze afbraakreactie binnen enkele uren of
dagen plaatsvindt. Eén van de eigenschappen die
wordt aangepast is de activiteit van enzymen bij
verhoogde temperatuur (>50 °C), zodat een thermodynamische versnelling op gang komt. In de
praktijk worden cocktails van enzymen verkocht
die allerlei typen celluloses, met lineaire en vertakte verbindingen, kunnen afbreken. Ook hier is
dus enzym-evolutie de sleuteltechnologie om dit
mogelijk te maken
Een vierde voorbeeld is onderdeel van lopend
onderzoek aan de TUDelft (Tonin, Hanefeld,
Arends). Het gaat om de synthese van ursodeoxycholinezuur (UDCA). UDCA is een belangrijk
galzuur, dat wereldwijd wordt toegepast in de
kliniek voor het oplossen en voorkomen van cholesterol galstenen. Het verbetert de leverfunctie bij
cholestatische ziekten. Het komt natuurlijk voor in
de gal van beren, waardoor het schaars is. Het wordt
daarom industrieel geproduceerd in 7 stappen uit
cholinezuur (afkomstig uit rundslachtafval), waarbij
o.a. hexavalent chroom, hydrazine en pyridine (alle
drie toxische en milieubelastende stoffen) worden gebruikt, en waarbij de maximale opbrengst
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uit cholinezuur 30% is. In Delft is gekeken naar
de mogelijkheid om enzymen in te zetten bij de
synthese van UDCA om dit proces veel groener te
maken. Recent onderzoek heeft twee enzymen
opgeleverd die met >90 % opbrengst, onder zeer
milde omstandigheden, CDCA (chenoxycholinezuur) kunnen omzetten in UDCA. Hierdoor wordt
een nieuwe route mogelijk, die veel schoner is
dan de bestaande milieubelastende methode (zie
figuur 5) [7, 8].
Voor dit onderzoek naar nieuwe enzymen werd
een combinatie van bio-informatische analyse van
genoom databases en gestuurde evolutie gebruikt.
Ook kon voor deze reactie de goedkopere cofactor
NADH (Nicotanimide adenine dinucleotide, een biochemische elektronendrager) worden gebruikt, wat
de kosten van dit biokatalytische proces aanzienlijk
beperkt. Voor het biokatalytische proces zijn de
enzymen geïmmobiliseerd op een drager waardoor
de synthese in een flowreactor zeer eenvoudig kan
worden uitgevoerd. Verder onderzoek is nodig om
een geheel nieuwe route te ontwikkelen.

Pim Stemmer
De Nobelprijs van 2018 heeft een Nederlands
randje. In het laudatio van het Nobelcomité wordt
ook het werk van William P.C. (Pim) Stemmer
genoemd. Stemmer was de grondlegger van de
zogenaamde “DNA-shuffling” techniek. Met deze
techniek worden genen uit verschillende organismen, die allen voor eenzelfde type enzym coderen,
“geshuffled”. Op deze manier kan men bibliotheken van nieuwe enzymen maken die uit verwante
families komen. Door middel van het screenen
van deze bibliotheken kunnen enzymen met veel
hogere activiteiten worden gevonden. Een voorbeeld van een enzym waar hij aan gewerkt heeft
is B-lactamase, een enzym dat verantwoordelijk is
voor resistentie tegen antibiotica. Stemmer richtte
diverse biotechnologie- bedrijven op, waaronder
Amunix. Dit bedrijf bracht een speciaal eiwit op
de markt dat de halfwaardetijd van serums in het
lichaam kon verlengen. Pim Stemmer is in 2013 op
56-jarige leeftijd overleden.

Figuur 5: Nieuwe enzymen katalyseren een groene omzetting van cholinezuur naar ursodeoxycholinezuur
(UDCA).
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Frances Arnold, en de toekomst van
biokatalyse
Anno 2019 moet er nog veel onderzoek in de
biokatalyse worden gedaan, ook al is de kennis op
een aantal essentiële gebieden enorm toegenomen, bijv. genetische kennis door het grote aantal
genomen dat in kaart zijn gebracht. Ook is de moleculair biologische kennis voor het produceren van
enzymen enorm toegenomen, en onze kennis over
immobilisatie en stabilisatie buiten de cel is enorm
verbeterd. Daarnaast kunnen we tegenwoordig
enzymen ook in-silico screenen: Het screenen van
de activiteit van enzymen door interacties tussen
enzymen en moleculen te simuleren en door te
rekenen. Al deze factoren zorgen ervoor dat er
steeds meer toepassingen voor enzymen binnen
handbereik komen [9]. Het recente werk van Frances
Arnold laat zien dat de droom van het “ontwerpen
van het ideale enzym” steeds dichterbij komt. Met
een combinatie van een op maat gemaakt enzym
en een artificiële cofactor, kunnen nieuwe biokatalysatoren voor de organische synthese worden
ontworpen die normaal gesproken niet voorkomen
in de natuur. Een voorbeeld is de opsluiting van
ijzer in een geavanceerde enzym-omgeving die
is afgeleid van Cytochroom P411 (cytochromen
zijn eiwitten die een heem-verbinding bevatten,
en gebruikt worden in het elektronentransport
van de cel). Dit nieuwe ijzer-enzym kan selectieve
C-H aminering en carbeen-insertie katalyseren [10].
Ook kunnen met een dergelijk artificieel enzym
koolstof-silicium bindingen en koolstof-boraan bindingen worden gemaakt.
Een voorbeeld van een maatschappelijk probleem
waar we enzymen heel goed bij kunnen gebruiken
is de recycling van plastic. Recentelijk heeft het
bedrijf Carbios enzym-technologie gelanceerd,
gebaseerd op het enzym cutinase, om PET en PLA te
recyclen, terug naar de monomeren. Enzymen zijn
als geen andere katalysator in staat om onder milde
omstandigheden, en milieu- en mensvriendelijk
grootschalig dergelijke omzettingen te realiseren.
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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 natuurwetenschappen in brede zin, dus in de disciplines
natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde,
geologie, biologie en geneeskunde. Dit gebeurt
op diverse manieren, nl. via lezingen, excursies,
uitgave van boeken, samenwerking met middelbare
scholen en een uitgebreide website inclusief een
twitteraccount en een videoarchief van lezingen.

Lezingen
Ieder jaar organiseert de vereniging in de periode
september tot april minstens 15 lezingen, waaronder de 'Kennismakingslezing', de 'Jong Diligentia
lezing' speciaal voor scholieren en de 'Nobelprijs
verklaard lezing'. Het niveau van de lezingen is
hoog, maar goed te volgen voor toehoorders buiten
het vakgebied.
De eerste bijeenkomst van het seizoen is gewijd
aan de Kennismakingslezing, die gratis publiekelijk
toegankelijk is. De laatste lezing in april gaat over
één van de Nobelprijzen, die in het voorafgaand
najaar zijn uitgereikt.

Daarnaast heeft Diligentia diverse publicaties uitgegeven, zoals:
- 200 jaar Diligentia
Dit historisch zeer gedetailleerde boek is verschenen ter gelegenheid van het 200 jarig bestaan
van Diligentia in 1993. Het is geschreven door
de Museon conservatoren Rob Claassen en Peter
Wisse, de laatste was destijds ook bestuurslid van
Diligentia. Het boek is niet meer in gedrukte vorm
te koop, maar nog wel in digitale vorm beschikbaar.
- Nobel Werk
Deze wetenschappelijke uitgave is in 2016 verschenen, onder redactie van bestuurslid Peter
Hoogeboom en oud-bestuurslid Hette Weijma.
De rijk geïllustreerde 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' lezingen). Leden kunnen het boek nog
steeds aanschaffen op lezingenavonden of via de

Excursies
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.

Verenigingspublicaties
Jaarlijks geeft de vereniging het jaarprogrammaboekje en een jaarboek uit. Leden krijgen het
jaarprogrammaboekje met de samenvattingen
van de lezingen, voor het begin van het seizoen
toegestuurd. Ook het in kleur gedrukte jaarboek
‘Natuurkundige Voordrachten’, Nieuwe Reeks,
waarin de lezingen uit het voorafgaande seizoen
zijn opgenomen, wordt aan het begin van het
seizoen aan de leden beschikbaar gesteld. Het
verschijnt in gedrukte vorm en als digitaal bestand.

Figuur 1: een banier siert de gevel van het Diligentia theater op lezingenavonden van de Maatschappij, die het gebouw van 1804 tot 2001 in bezit had.
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website. Het boek wordt tevens door het bestuur
gebruikt als geschenk voor de sprekers en voor de
winnaars van de Diligentiaprijs voor scholieren.

Samenwerking met middelbare scholen
Diligentia bevordert op actieve wijze de interesse
voor bètawetenschappen bij scholieren. De jaarlijkse Jong Diligentia Lezing is in het bijzonder voor
hen bedoeld. Daarnaast kent Diligentia een collectief lidmaatschap voor middelbare scholen. Dit
lidmaatschap houdt in dat leerlingen individueel of
in groepsverband alle lezingen kunnen bezoeken.
Leraren op de deelnemende scholen bevorderen
het bijwonen van lezingen door deze op te nemen
in het lesprogramma.
Aan elk van de 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 het boek 'Nobel Werk', een ander boek en een
certificaat. Bovendien geeft de prijs het recht om
gedurende vijf jaar de Diligentia lezingen bij te
wonen. De school selecteert de prijswinnaar.

Daarnaast is Diligentia actief met het twitteraccount @Diligentia_1793 om zo meer ruchtbaarheid
te geven aan de lezingen en om via social media
met partners in de natuurwetenschappelijke wereld
in contact te kunnen treden. U kunt dit account
behalve via twitter ook bereiken via de hoofdpagina
van onze website.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap kost € 35,- per jaar. Dit geeft
recht op toegang tot de lezingen en is inclusief het
jaarboek, programmaboekje en volledige toegang
tot de website. Leden hebben het recht om een
introducé mee te nemen, een gratis toegangskaart
is verkrijgbaar via de website. Voor middelbare
scholen bestaat een bijzonder lidmaatschap; meer
informatie bij het bestuur. Individuele scholieren en
studenten kunnen voor € 7,50 per jaar lid worden.
Zij ontvangen geen jaarboek. Losse jaarboeken zijn

Gezicht naar buiten: website en twitter
account
Op

de

website

www.natuurwetenschappen-

diligentia.nl kunt u uitgebreide informatie vinden
over Diligentia. De lezingen en sprekers worden
er aangekondigd en sinds 2014 worden videoopnamen van de lezingen in het video-archief op de
website geplaatst. Daar kunnen ze bekeken worden
door belangstellenden of, als de spreker daaraan de
voorkeur geeft, uitsluitend door Diligentia-leden.
Daarnaast is het mogelijk losse toegangskaartjes
te kopen via de website, om met het bestuur in
contact te treden en om bijvoorbeeld historische
informatie op te zoeken. Zo staat onder meer een
overzicht van alle lezingen sinds 1872 online, en zijn
alle artikelen uit de reeks jaarboeken die in 1922 is
gestart, digitaal beschikbaar.
Figuur 2: schermweergave van het twitter account
op de Diligentia website.
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wel te koop via de website. Het bijwonen van een
lezing door niet-leden kost € 5,- per avond, kaartjes
zijn verkrijgbaar via de website en aan de zaal.

Historie van de vereniging
Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefondervindelijke 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-Gravenhage en werd door de gemeente begonnen
met een totale en uiterst noodzakelijke renovatie
(gereed in 2004). De Maatschappij kan dankzij deze
samenwerking met de gemeente haar lezingen
onder gunstige voorwaarden blijven houden in het
theater. Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’
van de vereniging, omgeven door een krans van
klimop- en laurierbladeren, is nog steeds aanwezig
op de voor- en achtergevel van het gebouw. Het
theater is een cultureel erfgoed, o.a. de zaal en de
gevel staan als monument geregistreerd.

--Figuur 3: Deze Leidse flessen zijn onderdeel van de
instrumentencollectie van Diligentia, die in bruikleen is bij het Museon in Den Haag.
In 1746 door Petrus van Musschenbroek, Leiden, voor het eerst gebruikt, om elektrische lading op te slaan (condensator). De binnen- en
buitenkant zijn bekleed met bladtin. Het glas
van de fles vormt de isolator (diëlectricum). Ontladingen van de Leidsche fles werden gebruikt
voor spectaculaire experimenten, waarbij vonken konden overslaan.
foto:  Museon
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Activiteiten
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
‘Diligentia’ heeft een productief en succesvol
verenigingsjaar achter de rug. De hoofdactiviteit
tijdens het boekjaar van 1 juli 2018 t/m 30 juni
2019 betrof een reeks wetenschappelijke lezingen,
die zeer goed bezocht werden en zoals altijd 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.

Lustrum en lezingen
Het afgelopen verenigingsjaar telde 15 lezingen.
Ter gelegenheid van de viering van het 45e lustrum
begon het seizoen met een even luchtige als spannende voorstelling, getiteld ‘Oerknal variaties’ door
Jan van den Berg van Podiumkunst & Wetenschap.
Met zijn overstijgende blik op de ontwikkelingen
binnen de exacte wetenschappen gedurende de
afgelopen eeuwen tot de dag van vandaag wist
hij de zaal op een andere manier te beroeren
dan gebruikelijk tijdens de lezingenavonden. De
leidraad was ‘wanneer en hoe begint iets, als we
denken aan het heelal, leven en liefde?’ Met deze
verwondering raakte Jan van den Berg de kern
van de Koninklijke Maatschappij en werd het een
memorabele lustrumavond.
Het seizoen werd voortgezet met de openbare
'Kennismakingslezing', deze keer over het zeer actuele thema van de klimaatverandering en de rol van
de wetenschap bij internationale onderhandelingen. Prof. Guus Velders kon hierbij uit eigen ervaring
verslag doen van het spanningsveld bij het tot
stand komen van het Montreal Protocol in 2016 (zie
pagina 5 van dit jaarboek). De 'Jong Diligentia
lezing' voor middelbare scholieren werd gegeven
door dr. Joen Hermans van het Rijksmuseum,
die sprak over de chemische veroudering van
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olieverfschilderijen. Hij was destijds bij zijn eindexamen één van de laureaten van de ‘Diligentia
Prijs’ en stond nu zelf als wetenschappelijk expert
op het podium. Met microscopische beeldvorming
en nauwkeurige chemische analyses illustreerde hij
de stabiliteit op moleculair niveau van verflagen
door de eeuwen heen, iets dat vanzelfsprekend van
groot belang is voor de conservatie van schilderijen
(zie pagina 13 van dit jaarboek).
Voor de jaarlijkse ‘Nobelprijs verklaard’ lezing koos
het bestuur voor de Nobelprijs voor de chemie van
2018, uitgereikt aan de Amerikaanse hoogleraar
Frances Arnold, op het gebied van de gestuurde
selectie (evolutie) van enzymen. De lezing werd
gehouden door prof. Isabel Arends, die zelf ook
samenwerkt met Frances Arnold. Tijdens de
lezing liet Prof. Arends zien dat enzymen, middels meerdere rondes van ‘directed evolution’ in
het laboratorium, sterk in activiteit en specificiteit
kunnen toenemen. Dit vindt zijn toepassing bijvoorbeeld bij de hedendaagse productie van medicijnen
en bij de bio-ethanol synthese (zie pagina 117 van
dit jaarboek).
Daarnaast werden er nog 12 andere lezingen
gehouden met een breed pallet van onderwerpen
uit de natuurkunde, scheikunde, wiskunde, sterrenkunde, biologie, geneeskunde en dit keer ook de
archeologie. De kwaliteit van de lezingen was weer
buitengewoon 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 jaarboek.
Het bestuur is verheugd dat ook dit jaar verreweg
de meeste 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. Deze letterlijke verslaglegging van de
lezing wordt steeds meer op prijs gesteld.
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Excursie
De jaarlijkse excursie ging op 16 november 2018
naar ESTEC en de Space-Expo in Noordwijk. Terwijl
de Expo een prachtig overzicht bood van de
geschiedenis en stand van zaken van de Europese
ruimtevaart, leverde het bezoek aan ESTEC een
indrukwekkend beeld van de enorme technische
en wetenschappelijke hoogstandjes die ontwikkeld
zijn om dit allemaal mogelijk te maken. Daarbij
ging het van kolossale mechanica (trilplatform) tot
het testen van stralingsbelasting en gedrag in een
vacuüm van gehele satellieten. Het werd duidelijk
dat dit alleen lukt door samenwerking van wetenschappers vanuit een veelvoud aan disciplines en
nationaliteiten.

Verenigingspublicaties
Aan het begin van het verenigingsjaar 2018-2019
verscheen jaarboek no. 96. Het volgende jaarboek
no. 97 zal aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar 2019-2020 verschijnen.
Van het boek ‘Nobel Werk’ dat in 2016 verscheen
zijn dit jaar in totaal 33 exemplaren afgegeven.
De sprekers kregen het als geschenk, evenals de
prijswinnende scholieren en er zijn nog enkele
exemplaren verkocht. Het bestuur is voornemens
om in een nieuwe druk de Nobelprijs 2016 voor de
chemie van prof. Ben Feringa op te nemen. Hij 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 motoren’.

Diligentiaprijs voor scholieren
Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor een scholier
met uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitgereikt op de acht Haagse scholen die lid zijn van
Diligentia. Foto’s met namen van de prijswinnaars
staan op bladzijde 133 van het jaarboek.

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. De collectie van
online beschikbare lezingen is met het verschijnen van jaarboek no. 96 wederom uitgebreid en
bestrijkt nu bijna 100 jaar en betreft alle lezingen
sinds 1922: in totaal 1148 stuks van de 1670 artikelen
die de vereniging schriftelijk beschikbaar heeft. Na
verschijning van het nieuwe jaarboek worden daar
de lezingen van seizoen 2018-2019 aan toegevoegd.
Het Diligentia twitter account @Diligentia_1793 is
actief ingezet bij het bekend maken van de lezingen
en voor contact met partners in de natuurwetenschappelijke wereld.
Het aantal integraal beschikbare opnames in het
video archief op de website is nu 72 (dit is inclusief
de lezingen van seizoen 2018-2019), waarvan 52
openbaar toegankelijk. De overige 20 zijn alleen
door leden te bekijken.

Ledenbestand
Het ledenaantal is dit jaar verder gestegen (figuur 1).
Tijdens het boekjaar werden 36 nieuwe leden genoteerd. Aan het einde van het boekjaar waren er 500
leden en 8 collectieve schoollidmaatschappen van
middelbare scholen in Den Haag. Meer informatie
over lidmaatschappen en contributie is te vinden op
pagina 126 van het jaarboek.

Algemene ledenvergadering
Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone leden en schoollidmaatschappen, 1989-2019.

De algemene ledenvergadering (ALV) werd op
3 december 2018 gehouden. De financiële situatie van de vereniging is gezond, het gevoerde
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financiële beleid werd door de kascommissie geaccordeerd en door de ALV (met één onthouding)
algemeen goedgekeurd. De contributie behoefde
geen aanpassing. De samenstelling van het bestuur
veranderde doordat de penningmeester Joost
Vogtländer zich niet meer herkiesbaar stelde. Het
bestuur dankte hem voor zijn bijdrage over de afgelopen dertien jaar, die veel verder reikte dan een
zeer solide financieel beleid. Hij was de drijvende
kracht achter de digitalisering van verenigingsactiviteiten gedurende de afgelopen jaren, zoals de
website, de videoregistraties en de ledenpasjes
met barcode. Lex Zandee werd door de ALV met
algemene stemmen als nieuwe penningmeester
gekozen. Daarnaast werd Jan van Ruitenbeek ook
met algemene stemmen als nieuw bestuurslid en
vervanger van de vorig jaar afgetreden Koen Kuijken
gekozen. De voorzitter vermeldde dat het bestuur
samen met vertegenwoordigers van Theater
Diligentia en het Museon een modernere presentatie van onze instrumenten in het theater uitwerkt.
Vanwege de toenemende vraag naar expertise op
ICT-gebied voor onze verenigingsactiviteiten, deed
de voorzitter een oproep aan geïnteresseerde leden
om zich te melden. Ten slotte werd vermeld dat het
ledenbestand en activiteiten van de vereniging in
overeenstemming zijn gebracht met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AvG).

activiteiten van het theater en de vereniging (en
de kansen die dit biedt), maar ook over de (goedlopende) logistiek tijdens de lezingenavonden, zoals
projectie, scannen van pasjes, en het verzorgen van
drankjes in de foyer. Het bestuur is verheugd met de
nieuwe beamer in de zaal en is ook zeer tevreden
over de technische begeleiding tijdens de avonden.

Bestuur

(zie pagina 33 van het jaarboek 2017-2018).

Op basis van de bovengenoemde verschuivingen
in het bestuur, bestond het dit verenigingsjaar uit 7
tot 8 personen: Peter Sterk (voorzitter), Marie-José
Blankwater, Anton Kalff, Joost Vogtländer (tot de
ALV), Peter Hoogeboom, Jan Andringa, Margriet van
der Heijden, Lex Zandee (vanaf de ALV) en Jan van
Ruitenbeek (vanaf de ALV). Het bestuur kwam dit
seizoen viermaal in vergadering bijeen, inclusief de
belangrijke groslijstvergadering in januari, waarin
het lezingenprogramma voor het nieuwe seizoen
werd samengesteld.
Op 20 februari 2019 vond er een bestuursvergadering plaats in aanwezigheid van de directeur van
Theaters Diligentia en Pepijn, Lucien Kembel. Hierbij
werd niet alleen gesproken over de raakvlakken in
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Overig
Op uitnodiging van de Stichting Elise Mathilde
Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie
Noorderheide, mocht het bestuur voor de vierde
keer onder sprekers van het vorige seizoen een
voordracht doen voor kandidaten voor een retraite
op het Landgoed Noorderheide in Vierhouten.
Het bestuur heeft drie sprekers van het seizoen
2017-2018 voorgedragen. Daarbij is gelet op de
impact die deze bijzondere prijs kan hebben op
de onderzoeksgroep van de spreker. Bij de selectie
door bovengenoemde commissie is o.a. gebruik
gemaakt van de video-opnamen van de lezingen.
De gekozen onderzoeksgroep kan op het landgoed in alle rust bijeenkomen ter bevordering van
hun gezamenlijke onderzoeksactiviteiten. De heer
Kiewiet de Jonge is voorzitter van de genoemde
commissie en tevens lid van Diligentia. Dit keer ging
de uitnodiging naar de groep van dr. Frans Snik uit
Leiden, die vorig seizoen de Jong Diligentia Lezing
verzorgde met als onderwerp ‘Exoplaneten in zicht’

Het bestuur
Juli 2019
---
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Op 10 september 2018 werd tijdens een extra
avondbijeenkomst het 225-jarig bestaan van de vereniging feestelijk gevierd. Het hoofdbestanddeel
was de wetenschappelijk getinte theaterproductie
"Oerknal variaties". Op symbolische wijze werd
hiermee stil gestaan bij de lange verbondenheid
van wetenschap en theater in onze Koninklijke
Maatschappij. De avond werd geopend door de
voorzitter en werd afgesloten met een gezellig
samenzijn in de theater foyer waar onder het genot
van drankjes en hapjes terug- en vooruitgekeken
werd.
In zijn openingswoord verwelkomde de voorzitter
alle aanwezigen bij de viering van het 45ste lustrum
van de Maatschappij. Hij gaf aan dat het verheugend is om te constateren dat er in de moderne tijd
zoveel belangstelling is voor een wetenschappelijk
platform met lezingen van toponderzoekers uit
de exacte vakken. Blijkbaar willen we naast alle
digitale communicatie ook de wetenschappers zélf
op het podium zien en horen. Dat is misschien niet
onverwacht, omdat hierbij het enthousiasme voor
de nieuwste ontwikkelingen werkelijk overslaat.
Hiermee houdt de vereniging vast aan haar rotsvaste reputatie in de wetenschappelijke arena, te
weten: toegankelijkheid, kwaliteit en actualiteit.
De voorzitter gaf aan dat er afgelopen vijf jaar stilletjes veel is gemoderniseerd binnen de vereniging,
iets dat noodzakelijk is om als wetenschappelijk
platform te blijven functioneren. Hiertoe behoren
de vernieuwde website met video-opnames van de
lezingen en interactieve kaartverkoop, de digitale
beschikbaarheid van jaarboeken over de afgelopen
(bijna) honderd jaar en de scanbare ledenpas voor
ingangscontrole aan de zaal. Ten slotte werd het
kwaliteitskenmerk van de vereniging onderstreept
met de bijzondere uitgave van het boek ‘Nobel
werk’ over 14 Nederlandse Nobelprijzen, waarvan het bijbehorende onderzoek gedurende de
afgelopen jaren meestal door de winnaars zelf bij
‘Diligentia’ werd gepresenteerd.

Met een kleine 500 leden gaat de Maatschappij
daarom vol vertrouwen haar 226ste jaar in. Dit
gebeurt enerzijds door het koesteren van onze
lange traditie, en anderzijds middels het inspelen
op nieuwe trends binnen de wetenschap zelf en
de communicatie hierover. Een belangrijk aspect
hierbij is het over de grenzen heen kijken. Vandaar
dat het bestuur ervoor gekozen heeft om het lustrum kracht bij te zetten met een artistieke blik
op de wetenschap. We krijgen een spiegel voorgeschoteld, waarin we hopelijk wat grote lijnen,
relativering en perspectief kunnen ontwaren. En
waar we bovenal een plezierige lustrumavond aan
zullen beleven.
Na de opening door de voorzitter konden de aanwezigen genieten van een prachtige uitvoering
van ‘Oerknal variaties’ door Jan van den Berg met
muzikale begeleiding door Bart van Dongen. De
voorstelling bracht verschillende invalshoeken van
de vraag ‘Wat is een begin?’ ten tonele. Het begin
van het leven, van de levende cel: was dat een plotselinge gebeurtenis of een emergent proces waarbij
de complexiteit van moleculaire mengsels spontaan een hogere graad van organisatie bereikten?
Diezelfde emergentie zien we overal om ons heen,
zoals bij het ontstaan van meercellige organismen
en bij de organisatie van meerdere individuen in
bijvoorbeeld mierenkolonies.

Jan van den Berg aan het werk in de voorstelling
"Oerknal variaties".
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Jan van den Berg doorspekte dit - onder subtiele
synthesizer geluiden van Bart van Dongen - met het
raadsel van zijn eigen geboorte. De scheiding van
moeder en kind. Scheiding en schepping liggen
taalkundig heel dichtbij elkaar, dus was er helemaal
‘niets’ of was er toch al ‘iets’ voordat alles begon?
Dat kunnen we ons ook afvragen bij het heelal,
waarbij Jan in de huid kroop van Georges Lemaître
uit Leuven die het begin van materie, ruimte en
tijd uit een singulariteit had voorspeld. Zou Erik
Verlinde daar heden ten dage werkelijk de poten
onderuit kunnen zagen? We zagen het allemaal op
het podium gebeuren.
De voorstelling eindigde met het meest mysterieuze: het begin van ons denken! Jan van den Berg
maakte hierbij de diepe verwondering voelbaar en
liet de zaal verbluft en verrijkt achter.

---

De oerknal werd vergeleken met het ontkurken van een fles champagne. De daarop volgende toast was een
mooie inleiding op de feestelijke afsluiting van de lustrumavond met een hapje en een drankje, aangeboden door het bestuur.
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Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2019 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken

E

r 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.
Op het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum zijn dit jaar
bij wijze van uitzondering twee prijzen uitgereikt,
namelijk op de havo en op het vwo.

Daniel Lopez Mendez ontvangt de prijs op het Edith
Stein College voor het leveren van uitmuntende
prestaties in de vakken biologie, natuurkunde,
scheikunde en wiskunde. Links en rechts van hem
resp. Marjon van den Broek (biologie) en Erik Zwart
(natuurkunde).

Max Halsema van het Maerlant Lyceum ontvangt
de prijs uit handen van zijn scheikundedocente
Christel Hayen voor zijn goede prestaties bij
wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie.

Jurre Stok van het Haags Montessori Lyceum krijgt
de prijs voor uitstekende resultaten bij wiskunde
en scheikunde. V.l.n.r.: Evert Jansen Schoonhoven (scheikunde), Danny Zuijdgeest (wiskunde),
Jurre Stok, Robert Bregten (natuurkunde).
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Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2019

Rasjieda Imambaks van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
met vlnr Jan Dorrepaal (natuurkunde), Rasjieda Imambaks, Anton Kalff (wiskunde).
Rasjieda is cum laude op de havo geslaagd met
o.a. een tien voor scheikunde, en een schitterend
profielwerkstuk over getallenstelsels. Verder alleen
maar negens en achten.
Op het Gymnasium Haganum krijgt Tiago
Scholten de prijs uit handen van Florentien Kan
(natuurkunde) voor uitstekende prestaties in de
vakken scheikunde, natuurkunde en biologie.

Sarah de Ruiter ging op het Sint-Maartenscollege
met de eer strijken. Van links naar rechts op de
foto: Janny van Zyl (medewerkster administratie),
Sarah, Kirstin Striker (Engels) en Thijs de Jong
(natuurkunde).
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Op het Segbroek College ging de prijs naar Beau van
der Meer (links). Naast hem Jip Harthoorn met wie
hij een zeer goed profielwerkstuk gemaakt heeft
met de titel “Schieten zonder explosie”.
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Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2019

Bas Bree van het Vrijzinnig-Christelijk Lyceum (vwo)
met links Johan Kuijt (biologie) en rechts Anton Kalff
(wiskunde). Hij ontvangt de prijs vanwege een tien voor
wiskunde B, negens voor wiskunde D, natuurkunde en
scheikunde (en trouwens ook Latijn en Engels) en een
zeer knap profielwerkstuk met de titel ”Oneindigheid”.

Alexander de Ranitz van het Christelijk Gymnasium
Sorghvliet krijgt de prijs uit handen van Marija Lucic
(natuurkunde) .
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Diligentia prijswinnaars 2005 -2019
Jaar
2005

School
VCL
Sorghvliet

2006

VCL
Sorghvliet
VCL
Sorghvliet
Maerlant
VCL
Sorghvliet
Maerlant
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
VCL

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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

Naam
Britt van Pelt
Michiel Kosters
Hok San Yip
Mink Verbaan
Bryan Tong Minh
Bram Doedijns
Joen Hermans
Lisette van Niekerk
Maarten Kieft
Just Ruitenberg
Drian van der Woude
Irfan Dogan, Eric Schols
Wiet van Lanschot
Saskia Camps
Nadia Petkova
Annelotte Mudde
Boris de Graaff
Pieter van Loenen
Rosa Sterkenburg
Paul van de Vijver
Leon Loopik
Viktor van der Valk
Niels Hunck
Pieter Potuijt
Vyaas Baldew
Ahlem Halim
Folkert Kuipers
Matthijs Hermans
Salomon Voorhoeve
Floris Swets
Carlo Hoogduin
Chiara Kessler
Roos de Blécourt

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
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Jaar
2013

2014

2015

2016

2017

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

HML
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML
Edith Stein

Naam
Toon Jacobson
Tammo Zijlker
Lisanne Nijdam
Huib Versteeg
Eva Janssens
Harm Brouwer
Mike Radersma
Sjoerd Berning
Daan Touw
Jessica Aduana
Bryan van Wijk
Naori Scheinowitz
Bas Dorsman
Eline Bakker
Rutger Coerkamp
Anouk Portengen
Maaike Kempeneers
Kim van den Houten
Simon Kalker
Pieter Braat
Justin van Dongen
Shady Gaber
Jens van der Helm
Christopher de Koning
Simon Overeem
Marlo Barnard
Godert Notten
Jasper Boogers
Emma Theunissen
Cas Jiskoot
Pepijn Rakers
Tanweer Joemmanbaks
Sam van Poelgeest
Luce de Groot
Moos Schoemacher
Sabine de Lange
Annemarie Westermann
Lieke van der Linden
Finn Swanenburg
Douwe Smits
Shijie Liao
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Jaar
2018

2019

School
VCL
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML
Edith Stein
VCL (vwo)
VCL (havo)
Sorghvliet
Maerlant
Segbroek
Haganum
St-Maartens
HML
Edith Stein

Naam
Bas de Roos
Paul Eckstein
Thijn Hoekstra
Yorben van der Eijk
Jules van der Toorn
Bodhi Vermeulen
Beynur Redzhebov
Bas Bree
Rasjieda Imambaks
Alexander de Ranitz
Max Halsema
Beau van der Meer
Tiago Scholten
Sarah de Ruiter
Jurre Stok
Daniel Lopez Mendez
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2.5 Bestuursledenlijst van Diligentia
Sedert de oprichting op 17 september 17931)

Secretaris

Penningmeester Overige bestuursleden

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

Dr.ir. J.G. (Joost)
Vogtländer (20062018)
Dr. A.P. (Lex) Zandee
(2018-hdn)

Prof.ir. P. (Peter) Hoogeboom (1998-hdn),
dr. H. (Hette) Weijma (1999-2016), mr. J.W. (Jan)
Andringa (2007-hdn), prof.dr. K.H. (Koen) Kuijken
(2008-2017), dr. M.W. (Margriet) van der Heijden
(2016-hdn), prof.dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek
(2018-hdn)

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

Dr. E. Talman (19821996)
Drs. R. Arlman (19962005)
Mr. L. van Solkema
(2005-2006)
Dr.ir. J.G. Vogtländer
(2006-2018)

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 (19821996)

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

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

Dr. E. Talman (19821996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), dr.ir. G.P. de Loor
(1983-1998), ir. P. Waasdorp (1984-1989),
dr. W. Bijleveld (1986-1990), prof.dr. R. van Furth
(1987-2013)

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

Dr. E. Talman (19821996)

Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller
(1980-1990), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998),
ir. P. Waasdorp (1984-1989), dr. W. Bijleveld (19861990), prof.dr. R. van Furth (1987-2013)

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

Dr. E. Talman (19821996)

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), prof.ir. Y. Boxma
(1968-1985), mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990),
dr. H.H. Cohen (1982-1986), P.M. Houpt (19831985), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998),
ir. P. Waasdorp (1984-1989)

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

Secretaris

Penningmeester Overige bestuursleden

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

Dr. E. Talman (19821996)

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

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

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

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E.
Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (19681985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion
(1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988),
mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. E. Talman
(1981-1996)

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

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

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. G. van Iterson
(1963-1975), mw.ir. H.F. Hazewinkel (1963-1972),
ir. O.A.E. Wijnmalen (1965-1984), ir. J.H. van
der Torren (1972-1983), R.R. Drion (1972-1984),
ir. M.J. Bottema (1975-1988)

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

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

Prof.dr. L. van der Pijl (1959-1963), dr. K.T.A.
Halbertsma (1959-1963), mw.dr. M.P.M. Erlee
(1959-1998), ir. G. van Iterson (1963-1975), mw.ir.
H.F. Hazewinkel (1963-1972), ir. O.A.E. Wijnmalen
(1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-1985)

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

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

Dr. A.H. Borgesius, G. Doorman, dr. H.J. Coert,
prof.dr. J. Kraus, mr. W.C. Beucker Andreae,
mr. C.W. Schlingemann, dr. G.L. Voerman,
J.J. Rambonnet, prof.ir. J.A. Grutterink, Y. van
Wijngaarden, S.J. van den Bergh, dr. J.N. Elgersma,
ir. H.J.M.W. de Quartel, dr.ir. J.A. Ringers,
F. Hijmans, dr. J.N. van den Ende, mr. W.J.
Cardinaal, ir. J.M. Op den Orth, prof.dr.ir. J.L. van
Soest, ir. A.H. Kerstjens, dr. K.T.A. Halbertsma

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

E.F. Hardenberg
(1919-1949)

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

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

E.F. Hardenberg
(1919-1949)

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

Penningmeester Overige bestuursleden

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

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 (19191949)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

140

Dr. G.H. Muller (18401885)

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

Secretaris

Penningmeester Overige bestuursleden

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

Dr. G.H. Muller (18401885)

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

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

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

Mr. P.A.R. van Ouwenaller, J.F. Eifferts, mr. J.C. van
de Kasteele, mr. B. van der Haer, G.J. van der Boon
Mesch, P.K. van der Goes, J. van Cleef,
mr. F.G. Alsche, L.A. van Meerten, dr. J. Covyn
Terbruggen, R. Wilding, mr. P. van Buren,
dr. P. de Riemer, J. Meerman, A. van Linden van
den Heuvell, J. Scheltema, ds. R.P. van de Kasteele,
H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman,
dr. E.J. van Maanen, mr. D.J. Heeneman, mr. G.W.
Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch,
J.G.P. Certon, dr. G. Simons, mr. A.G.C. Alsche,
jhr. L. de Witte van Citters, B.F. baron van
Verschuer, jhr.mr. A.J. van der Helm, jhr.mr. H.J.
Caan, jhr. F. de Stuers, F.C. List, jhr.mr. M.W. de
Jonge van Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard,
J.C. Rijk, dr. A. Vrolik, mr. A.J.F. de Bordes
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2.6 Alfabetisch register van de voordrachten
in de seizoenen 1989-1990 t/m 2018-2019

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

Naam

Seizoen

Titel van lezing

vak

2014-2015
2004-2005
1994-1995
2004-2005
1999-2000
2018-2019

Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zaken
Visualisatie van fundamentele levensprocessen
Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers
Risico’s nemen of risico’s lopen
Serendipiteit: de ongezochte vondst
Doorbraak in de ontwikkeling van enzymen

M
C
N
X/T
X
C

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

1993-1994
2004-2005
2005-2006

N
N
B

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

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

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

2006-2007

Bentvelsen, prof. dr. S.C.M.
Berends, prof. dr. F.A.
Berends, prof. dr. F.A.
Berg, prof. dr. ir. A. van den
Berg, prof. dr. ir. J. van den
Bergshoeff, prof. dr. E.A.
Beukers, prof. dr. H.
Bezzina, prof. dr. C.R. (Connie)
Bickelhaupt, prof. dr. F.M

2012-2013
1999-2000
2006-2007
2011-2012
2014-2015
2011-2012
1996-1997
2016-2017
2013-2014

Bijvoet, prof. dr. O.L.M.
Blank, prof. dr. ir. D.H.A.
Blij, prof. dr. F. van der
Boddeke, dr. R.
Bolhuis, prof. dr. J.J.
Bonn, prof. dr. D. (Daniël)
Boom, prof. dr. R.

1992-1993
2013-2014
1989-1990
1994-1995
2004-2005
2016-2017
2008-2009

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

A

Aalders, prof. dr.ing. M.C.G.
Abrahams, prof. dr. J.P.
Acket, prof. dr. G.A.
Ale, prof. dr. B.J.M.
Andel, dr. M.V. van
Arends, prof. dr. I.W.C.E.
(Isabel)

B

142

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

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

Seizoen

Titel van lezing

vak

Bourgeois, dr. Q.P.J. (Quentin)

2018-2019

G

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

2008-2009
2016-2017

Archeologie, genetica en linguïstiek – Sleutels tot de Europese
prehistorie van 5.000 jaar geleden
Quantumsuperpositie en quantumteleportatie
Stille communicatie van planten met vriend en vijand

X
C
C
B
M

Brand, prof. dr. J.F.J van den
Brouwer, prof. dr. A.
Bruijne, dr. J.H.J. (Jos) de
Brunekreef, prof. dr. ir. B.
Brussaard, mw. prof. dr. C.D.P.
Bruyn, prof. dr. A.G. de

2013-2014
1992-1993
2018-2019
2007-2008
2014-2015
2004-2005

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

2009-2010
2004-2005

Eigendom van DNA
De chaperones van eiwitten: zonder hen geen leven
Gecontroleerde vertakking in macromoleculen
Evolutie van ontwikkelingspatronen
Atherosclerose: verharding van de slagaders met ophoping van
vetachtige stoffen en bindweefsel
Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijd
Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta
Gaia: de 3D kaart van één miljard sterren
Fijn stof
Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatverandering
De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal:
LOFAR en de epoche van reïonisatie
Het brein in beeld: neuroradiologie
Quantum computing
Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde?
Plaattektoniek en aardse risico’s
Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie.
Maar wat voor religie dan?
Zachte materialen en het sociaal gedrag van moleculen
De Fis van Euler, over de natuurwetenschappelijke achtergronden van de muziek

M
G
X

Slapen en waken, regeling en functie
Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by
light?
De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer
Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving
Donkere materie: het heelal gevuld met onzichtbare deeltjes

B
B

B

C

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

Clevers, prof. dr. H.C.
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L.
Cohen, prof. dr. H.F. (Floris)

2012-2013
2005-2006
2017-2018

Cohen Stuart, prof. dr. M.A
Craats, prof. dr. J. van de

2009-2010
1991-1992

D

N
B

N
G
S
X
B
S
M
T/W

C
W

Daan, dr. S.
Daan, prof. dr. S.

1993-1994
2003-2004

Dalen, prof. dr. D. van
Damhuis, ing. M.H.
Decowski, prof. dr. M.P.
(Patrick)
Dicke, prof. dr. M.

1992-1993
1998-1999
2017-2018

Dieks, prof. dr. D.G.B.J.
Dijkgraaf, prof. dr. R.H.
Dijkgraaf, prof. dr. R.H.
Dik, prof. dr. J.
Dishoeck, mw. prof. dr. E.F. van
Dishoeck, mw. prof. dr. E.F. van
Dogterom, mw. prof. dr. A.M.
Dogterom, prof. dr. M.
(Marileen)
Dokkum, prof. dr. P. van
Donk, prof. dr. E. (Ellen) van
Dorland, dr. R. van
Döller, dr. C.F.A.
Drent, prof. R.H.
Drent, prof. dr. E.
Driel, prof. dr. R. van
Duijn, mw. prof. dr. C.M. van

1997-1998
2000-2001
2004-2005
2011-2012
1995-1996
2012-2013
2002-2003
2016-2017

Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten
lijfwachten recruteren
Bohr en Bell
Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid
Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd
Herkomst en veroudering van kunstwerken
Interstellaire moleculen en de vorming van sterren
Water in de ruimte
Bio-assembly: force generation by microtubules
Cellen nabouwen

2011-2012
2017-2018
2012-2013
2015-2016
1991-1992
1999-2000
2011-2012
2003-2004

De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels
Medicijnresten en zoetwaterecologie
De menselijke factor bij klimaatverandering
De TomTom in ons brein
Energie-balans bij trekvogels
Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium
Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen?
De jacht op ziektegenen

S
B
A
M
B
C
B
M

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

1995-1996
2005-2006

M
N

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

1999-2000
2001-2002
1996-1997

Gentherapie
Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren
groeien en vertakken
Evolutionary computing
Antares: een detector voor kosmische neutrino’s
Van Vetten en Vaten

E

2004-2005

W
N
S

N
N
N
C/T
S
S
N
B

T
N
M
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Etienne, prof. dr. R.S. (Rampal)

2017-2018

B

Evers, prof. dr. L.G.

2015-2016

Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het
verleden?
Meting van aardbevingen met seismiek en infrageluid: over
noord Groningen en de Krakatau
LOFAR: op zoek naar de snelste deeltjes in het heelal vanaf
Drentse terpen
Immunotherapie van bloedziekten: van laboratorium naar kliniek
Quantum information-theory and cryptography
Moleculaire nanotechnologie: moleculaire motoren
Migraine en cluster hoofdpijn
Migraine: de ontrafeling van een complexe ziekte
Stamcelbehandeling: feiten en beloften
Immunotherapie bij kanker
De moleculaire basis van darmkanker: van gen tot genezing
Onderzoek aan airborne H5N1 vogelgriep virus
Optische interferometrie
De toekomst van de Sterrenkunde
Eerste fasen van kristalvorming
Oppervlakken in beweging
Van grensvlak fysica naar nanolithografie

S

2011-2012

Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing
en sociale impact

M

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

2003-2004
1989-1990
1996-1997
2007-2008
2005-2006
1992-1993
2010-2011

W
M
M
B
M
S
N

Griffioen, dr. J.
Grind, prof. dr. ir. W.A. van de
Groen, mw.dr. K.

1995-1996
1990-1991
1997-1998

Groot, prof. dr. H.J.M. de
Groot, prof. dr. H.J.M. de
Groot, prof. dr. P.
Grootendorst, prof. dr. A.W.

2002-2003
2011-2012
2015-2016
1998-1999

Grootenhuis, dr. P.D.J.
Grünwald, prof. dr. P.D.
Grünwald, prof. dr. P.D. (Peter)

1996-1997
2011-2012
2018-2019

Zeker toeval
Lasers in de ziekenhuizen: klinische toepassingen
De relatie tussen voeding en kanker
De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief
Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker
Laboratorium Astrofysica
Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in
metalen
Verspreiding van verontreiniging in het grondwater
Natuurlijke en artificiële intelligentie
Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt
Research Project
Biofysische organische chemie
Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof
Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie
De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een probleem
Moleculen modelleren met computers
Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B.
Paranormale statistiek: over de vele problemen met p-waarden,
en een redelijk alternatief
Gevaren van bodemverontreiniging
Dwalen in de taaltuin. Het sprekend brein: over taal en hersenen
Radar interferometrie vanuit de ruimte
Finding the corners in a cell
Van Einstein’s ‘spooky action’ naar een niet te hacken kwantum
internet
Geofysica vanuit de ruimte
Het ecosysteem van onze Melkweg
Mechanische metamaterialen
De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromoleculen werken
De cel als chemische fabriek
Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen
Het waarnemen van zwarte gaten
Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie
Eetstoornissen, Anorexia nervosa en boulimia

G
X
N
M
N

F

Falcke, prof. dr. H.

2010-2011

Falkenburg, prof. dr. J.H.F.
Fehr, dr. S.
Feringa, prof. dr. B.L.
Ferrari, dr. M.D.
Ferrari, prof. dr. M.D.
Fibbe, prof. dr. W.E.
Figdor, prof. dr. C.G.
Fodde, prof. dr. R.
Fouchier, prof. dr. R.A.M.
Frankena, prof. dr. ir. H.J.
Franx, prof. dr. M.
Frenkel, prof. dr. D.
Frenken, prof. dr. J.W.M.
Frenken, prof. dr. J.W.M.
(Joost)
Frijns, prof. dr. ir. J.H.M.

2004-2005
2010-2011
2007-2008
1991-1992
2010-2011
2006-2007
2015-2016
2002-2003
2012-2013
1998-1999
1999-2000
2003-2004
1999-2000
2017-2018

G

H
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Haan, prof. dr. ir. F.A.M. de
Hagoort, prof. dr. P.
Halsema, drs. D. van
Hamoen, dr. L.J.
Hanson, prof. dr. R. (Ronald)

1996-1997
2008-2009
1994-1995
2014-2015
2016-2017

Hanssen, prof. dr. ir. R.F.
Haverkorn, mw. prof. dr. M.
Hecke, prof. dr. M. van
Heel, prof. dr. M.G. (Marin) van

2009-2010
2015-2016
2014-2015
2017-2018

Heijnen, prof. dr. ir. J.J.
Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van
Heise, dr. J.
Helmerhorst, prof. dr. F.M.
Hendrickx, dr. J.J.P.

2009-2010
2006-2007
1993-1994
2010-2011
1990-1991

G

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

G
X
X
C
C
S
W
C
W
W

G
S
N
C
C
N
S
M
M
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Hermans, prof. dr. L.J.F.
Hest, prof. dr. ir. J.C.M. van
Heuvel, prof. dr. E.P.J. van den
Hiemstra, prof. dr. P. S. (Pieter)

1996-1997
2010-2011
2005-2006
2016-2017

N
C
S
M

Hilgenkamp, prof. dr. J.W.M.
Hindriks, dr. K.V. (Koen)
Hoeijmakers, prof. dr. J.H.
Hoekman, dr. ir. D.H.
Hoekstra, prof. dr. P.

2009-2010
2017-2018
2007-2008
1999-2000
2003-2004

Hoekstra, prof. dr. R.F.
Hoekstra, prof. dr. R.F.
Hofstraat, prof. dr. J.W
Hol, prof. dr. W.G.J.

1998-1999
2006-2007
2005-2006
1990-1991

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

2018-2019

Voortbewegen op eigen kracht
Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip
Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren
Autofagie: hoe cellen rommel opruimen, en hoe dit proces
bijdraagt aan chronische ziekten
Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje
Sociale robots
Hoe tikt de biologische klok?
Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming
Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustgedrag
Sex: een evolutionair raadsel?
Evolutie van genetische transmissie
Moleculaire geneeskunde
Over eiwitkristallografie en computer-ontwerpen van geneesmiddelen
De biologische mechanismen van blindheid

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

Hummelen, prof. dr. J.C.

2012-2013

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

2007-2008
1991-1992

De toekomst van het Heelal
De mechanica en energetica van het schaatsen

S
T

1998-1999

Het reusachtige radiostelsel Centaurus A

S

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

2011-2012
2016-2017
2013-2014
2004-2005
1998-1999
1998-1999
2011-2012
2016-2017
2011-2012

W/X

Jochemsen, dr. R.
Jong, prof. dr. M. de
Jong, prof. dr. M.D. de
Jong, prof. dr. S.M. de
Jong, prof. dr. T. de
Jongh, mw.dr. P.E. de
Jongh, prof. dr. L.J. de
Jonker, prof. dr. H.J.J.
Jonker, prof. dr. P.P.

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

Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden
Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeet
Minimaal invasieve chirurgie
Biomaterialen en tissue engineering
DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium
De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden
Quasikristallen
Organische en hybride zonnecellen
Ontdekking van 'onmogelijke' microben in de koolstof- en
stikstofcyclus
Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysica
Neutrino's vissen in het donker
Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen?
Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen
Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde
Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof
Fysische en chemische nanostructuren
Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat
Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwen
Omtrent sonar bij dolfijnachtigen
De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonen
Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in
het ontstaan van leven

B
M
S

I

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

J

K

Kamminga, ir. C.
Katan, prof. dr. M.B.
Kate, dr. ir. I.L. (Inge Loes) ten

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

1989-1990
1997-1998
2017-2018

N
T
M
T
G
B
B
M
M
M

C

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

145

Natuurkundige voordrachten I Nieuwe reeks 97

2.6 Alfabetisch register van de voordrachten

Naam

Seizoen

Titel van lezing

vak

Kattenberg, dr. A.
Kayen, dr. A.H.M.
Keizer, dr. P.L.J. (Peter) de
Kijne, prof. dr. J.W.
Kleingeld, dr. J.C.
Klijn, dr. F.

1992-1993
1999-2000
2018-2019
1999-2000
1998-1999
2007-2008

A
C
M
B
C
G

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

2014-2015

Kloet, prof. dr. E.R. de
Klous, prof. dr. S.
Knijff, dr. P. de
Knijff, prof. dr. P. de
Knook, prof. dr. D.L.
Koning, prof. dr. E.J.P. (Eelco)
de
Koning, dr. F.
Koningsberger, prof. dr. ir. D.C.
Kooij, prof. dr. ir. H. van der
Koop, dr. ir. H.
Kooter, dr. J.M.
Kooyman, prof. dr. S.A.L.M.
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P.
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P.
Kowalchuk, prof. dr. G.A.

2000-2001
2015-2016
2001-2002
2009-2010
1989-1990
2018-2019

Kraak, mw. dr. S.B.M.
Kroes, prof. dr. G.J.
Kroon, mw. prof. dr. ir. M.
Kroonenberg, prof. mr. dr. S.B.

2003-2004
2013-2014
2013-2014
2000-2001

Kruijt, prof. dr. J.P.

1991-1992

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

1996-1997
2000-2001
2001-2002

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

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

Kuppeveld, prof. dr. F.J. van

2013-2014

De rol van de oceanen in het klimaat
Recycling van kunststoffen
Het terugdringen van veroudering op cellulair niveau
Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet
Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie
Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een
veranderende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke
maatregelen
Neutronensterren en zwarte gaten: effecten van sterke zwaartekracht
Stress in de hersenen
Wij zijn ‘big data’
Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek
DNA-onderzoek bij misdrijven
Wat leert ons veroudering?
Diabetes opgelost door transplantatie van insuline
producerende cellen?
Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie
Structuuropheldering met EXAFS
Mens en robot in beweging
Oerwouden van Europa
Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheid
Verdwijnende tropische regenwouden
De science en fiction van nanotechnologie
Quantummechanica en Majorana-deeltjes
Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de
bodem
Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt
Moleculaire dynamica op basis van quantumchemie
Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomst
De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegelstijging
Het samenspel van ‘nature’ en ‘nurture’ bij de ontwikkeling van
gedrag tijdens het leven van individuen
De nieuwe kijk op melkwegstelsels
Over leven en technologie
Zwaartekrachtlenzen en de ontdekking van een babymelkwegstelsel
Gravitatiegolven
Lichamelijke activiteit, grenzeloos gezond?
Nanofotonica: een schijnbaar onmogelijk lichtspel
Multi-scale modellering van gasstromen beladen met deeltjes
Autologous hemopoietic stem cell transplantation in 12 cases
with refractory juvenile idiopathic arthritis
Ontwikkeling van nieuwe antivirale middelen tegen entero
virussen
Een zee van verbindingen
Over genen en signalen tijdens de embryogenese van dierlijke
organismen
The complex transcription regulatory landscape of our genome
Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie
Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood
Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte
Telescoop
Controle, vrije wil en andere kletskoek
Water aan het grensvlak

B
B

De veranderende samenstelling van de atmosfeer
Atmosferische effecten op waarnemingen over zee
Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een
nieuw jasje
De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte
Supersterke kunstvezels en composieten

A
A
X

L

146

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

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

2001-2002
1992-1993

Laat, prof. dr. W. de
Lambrecht, prof. dr. B.
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M.
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M.

2014-2015
2012-2013
1994-1995
2008-2009

Lamme, prof. dr. V.A.F.
Lammertink, prof. dr. ir. R.G.H.
(Rob)
Leeuw, dr. F.A. de
Leeuw, dr. G. de
Leeuw, dr. M.W.

2014-2015
2017-2018

Leeuwen, dr. F.W. van
Lemstra, prof. P.J.

1998-1999
1991-1992

1990-1991
1998-1999
2003-2004

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

B
M
S
S
M
N

M
C
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Lens, dr. ir. P.N.L.

2002-2003

C

Lenstra, prof. dr. H.W.
Lenstra, prof. dr. J.K.
Levelt, prof. dr. P.F. (Pieternel)

2003-2004
1996-1997
2018-2019

Linde, prof. dr. F.L.
Lohse, prof. dr. D.
Looijen, prof. dr. ir. M.
Lopes Cardozo, prof. dr. N.J.
Lopes da Silva, prof. dr. F.H.
Louwe Kooijmans, prof. dr. L.P.
Lub, dr. J.
Lugtenburg, prof. dr. J.

2007-2008
2004-2005
1994-1995
2002-2003
1989-1990
2002-2003
1995-1996
1992-1993

Technological applications of biological sulphur cycle bioprocesses
Escher en het Droste-effect
Hamiltoncircuits en handelsreizigers
Luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator van menselijk
handelen
Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider
Bubble puzzles
Rekenmethoden en rekenmachine
Kernfusie: fysica en andere aspecten
Cellulaire effecten van de enkefalines
Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden
Veranderlijke sterren
Zien, licht in ons leven
Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom?
De voorouders van Willem van Oranje
Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van Spitsbergen
Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst
Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun
vijanden
Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem
Polymeren in actie: functie en architectuur
Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof
Koude Moleculen
Afweer tegen kankercellen
Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern world
Hoe maak je een quantumcomputer?
Ontwikkeling van het bouwplan van het hart
Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomstperspectief
Grootschalige energie opslag en conversie de rol van waterstof
Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjes
De toekomst van de Noordzee van onze grootouders

N
X
M
T
B

Vaccins: trainen van de afweer
Geodetische en historische analyse van middeleeuwse portolaankaarten
Het begrip werkelijkheid in de natuurkunde
Analoog modelleren van gebergtevorming
De biologische link tussen veroudering en dementie

M
G

X
M
W
N

M

Maan, prof. dr. ir. J.C.
Maat, dr. G.J.R.
Maat, prof. dr. G.J.R.
Makinwa, prof. dr. K.A.A.
Meijden, prof. dr. E. van der

2008-2009
1997-1998
2013-2014
2012-2013
1995-1996

Meijer, mw. dr. A.H.
Meijer, prof. dr. E.W.
Meijer, prof. dr. G.J.M.
Meijer, prof. dr. G.J.M.
Melief, prof. dr. C.J.
Migliori, prof. G.B.
Mooij, prof. dr. ir. J.E.
Moorman, prof. dr. A.F.M.
Mulder, prof. dr. F.M.

2008-2009
2011-2012
1993-1994
2000-2001
1994-1995
2014-2015
2005-2006
2010-2011
2010-2011

Mulder, prof. dr. F.M. (Fokko)
Mulder, prof. dr. ir. J.A.
Murk, prof. dr. A.J. (Tinka)

2018-2019
2007-2008
2018-2019

N

Netea, prof. dr. M.G. (Mihai)
Nicolai, dr. ir. R. (Roel)

2017-2018
2016-2017

Nienhuis, prof. dr. G.
Nieuwland, dr. D.A.
Nollen, prof. dr. ir. E.A.A.
(Ellen)

1991-1992
2002-2003
2017-2018

O

W
W
A
N
N
W
N
M
X
S
B

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

N
G
M

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

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

Oosterom, prof. dr. ir. P.J.M. van
Orrit, prof. dr. M.A.G.J.
(Michel)
Osterhaus, prof. dr. A.D.M.E.
Otte, prof. dr. A.F. (Sander)
Otto, prof. dr. S.
Overkleeft, prof. dr. H.S.

2004-2005
2018-2019

Voedsel van topkwaliteit
Genoom en geneeskunde
Grote getallen
De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische
vorming
Van kaarten naar geografische informatiesystemen
Enkele moleculen in de schijnwerpers

2008-2009
2016-2017
2015-2016
2005-2006

Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld
Atomaire assemblage
Kunnen we leven maken in het lab?
Uitdagingen in de bio-organische chemie

M
M
B
C

Pair, dr. C. le
Pater, mw. prof. dr. I. de
Pegtel, dr. D.M. (Michiel)

1997-1998
2007-2008
2016-2017

X
S
M

Peterman, prof. dr. ir. E.J.G.

2015-2016

Technorot
Stoffige ringen in ons zonnestelsel
Genetische twitter: kleine blaasjes als nieuwe vorm van cel-cel
communicatie
Een frisse blik op biologische processen door fluorescentie aan
individuele moleculen

P

X
N

B
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Peters, dr. R.C.
Peters, prof. dr. P.J.
Piersma, dr. T.

1994-1995
2012-2013
2001-2002

B
M
B

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

2007-2008
2009-2010

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

2009-2010
2009-2010
1993-1994
2017-2018
2005-2006
2006-2007

De zintuigwereld van ‘elektrische’ vissen
Subcellulair verkeer in de bio-nanowereld
Het geheim van de kanoet: waarom veel toendravogels aan zee
overwinteren en veel wadvogels op de toendra broeden
Obesitas: evolutie van een welvaartsfenomeen
Nobelprijs Natuurkunde 2009: glasvezelcommunicatie en het
Charge Coupled Device (CCD)
Het tumultueuze leven van sterrenstelsels
Op zoek naar de genen voor astma en COPD
Buitenaards geweld
Beschermen van wildlife via ‘crowds’
De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia
Klimaatverandering en biologische invasies

Magneten schakelen met de snelheid van het licht
Verslaving en lichaamseigen opiaten
Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie
Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de
evolutie
Geo-informatica
Hoe 'Modern' was de Neanderthaler?
Vuurgebruik en evolutie van de mens

N
M
C
M

Hersenscans van (spontane) hersenactiviteit bij gezondheid en
dementie
De LED-lamp: licht emitterende diodes, techniek en toepassing
Individualisering in de ecologie
Het in- en uitschakelen van genen: ‘de maakbare mens’?
Het herkennen van geneesmiddelen tegen depressies door EEGonderzoek bij de rat
Radaronderzoek van de atmosfeer
Combinatoriële chemie

M

N
B
N
M
C
A
S
M
C

M
B
M
T
G
C

M
N
S
M
G
B
X/T
B

Q
R

Rasing, prof. dr. T.H.M.
Ree, prof. dr. J.M. van
Reinhoudt, prof. dr. ir. D.N.
Repping, prof. dr. S.

2010-2011
1992-1993
1991-1992
2013-2014

Ritsema, drs. I.L.
Roebroeks, dr. W.
Roebroeks, prof. dr. J.W.M.
(Wil)
Rombouts, prof. dr. S.A.R.B.

1997-1998
1990-1991
2016-2017

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

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

Russchenberg, dr. ir. H.W.J.
Rutjes, prof. dr. F.P.J.T.

1995-1996
2003-2004

S
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2014-2015

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

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

Schilperoort, prof. dr. R.A.
Schoon, mw.dr. G.A.A.

1991-1992
1999-2000

Schoonman, prof. dr. J.
Schoonman, prof. dr. J.
Schrijver, prof. dr. A.
Schuiling, prof. dr. R.D.
Sevenster, prof. dr. P.
Sijbesma, prof. dr. R.P.
Sinke, prof. dr. W.C.

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

Sinninghe Damsté, prof. dr.
ir. J.S.
Sixma, mw. prof. dr. T.
Slagboom, mw.dr. P.E.
Slagboom, mw. prof. dr. P.E.
Sluis, prof.ir. L. (Lou) van der
Smit, dr. J.
Smit, prof. dr. B.

2008-2009

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

2008-2009
1994-1995
2010-2011
2016-2017
1996-1997
2000-2001

Eiwitten: structuur een functie geven
Veroudering, biologisch bekeken
Genetica- en genoom onderzoek naar veroudering
De wereld achter het stopcontact
Uitsterven door een meteorietinslag
Computersimulaties in de chemie

G
X
G

N/T
B
M
M
A
C

B
X
C
C
W
A
B
C
N
G
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Smolders, prof. dr. C.A.
Smorenburg, ir. C.

1989-1990
1992-1993

C
N

Snellen, prof. dr. I.A.G.
Snik, dr. ir. F. (Frans)
Sommerdijk, prof. dr. N.A.J.M.
Spaink, prof. dr. H.P.

2012-2013
2017-2018
2014-2015
2002-2003

Spek, prof. dr. P.J. van der
Steen, prof. dr. A.F.W. van der
Steen, prof. dr. W.J. van der
Stiekema, prof. dr. W.J.
Stouthamer, dr. ir. R.

2010-2011
2011-2012
1989-1990
2001-2002
1997-1998

Straalen, prof. dr. N.M. van
Swaab, prof. dr. D.F.
Swart, dr. H.E. de

2009-2010
2009-2010
1989-1990

Membraantechnologie
Toepassing van de geometrische optica bij moderne instrumentele ontwikkelingen
Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven
Exoplaneten in zicht
Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemie
Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in
cellen
Bioinformatica: van gegevens naar kennis
Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk
Waar houdt wijsbegeerte op?
Het genoom van de modelplant Arabidopsis Thaliana
Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en
maagdelijke geboorten
De boom van het leven in de eeuw van de biologie
De evolutie van onze hersenen
Hoe voorspelbaar is het weer?

X
B

T

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

Terlouw, dr. J.C.
Tieleman, mw. prof. dr. B.I.

2013-2014
2013-2014

Tinbergen, dr. J.

1997-1998

De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappers
Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van
verandering
Polarisatie van straling in en uit het heelal

2013-2014

Zijn natuurconstanten constant?

N

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

2017-2018

Hoogdimensionale statistiek

W

2016-2017

M

Vandersypen, prof. dr. ir. L.M.K.
Veefkind, dr. A.

2009-2010
1990-1991

Veer, mw. dr. L.J. van ‘t

2005-2006

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

2000-2001
1990-1991
2006-2007

Verhoeven, prof. dr. J.W.

1989-1990

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

1993-1994
2000-2001

Vrehen, prof. dr. Q.H.F.
Vulpen, dr. I.B. (Ivo) van

1995-1996
2018-2019

Beeldgeleide oncologische chirurgie: tumoren beter zichtbaar
tijdens de operatie
Grafeen: basis voor nieuwe elektronica
Onderzoek aan magneto-hydrodynamische opwekking van
elektriciteit
Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van
borstkanker
Licht in de Chemie
Beeldbewerking en patroonherkenning
Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische
biologische systemen
Elektron-overdracht onder invloed van licht, moleculaire elektronica in wording?
Chaos, een nieuwe visie op de werkelijkheid
Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal
rendement
Dolende polen
Geneesmiddelen en planten
Druppels en bellen op golven van geluid
Moleculaire virtuele werkelijkheden
Links- of rechtsom via kristallen
Fibre metal laminates: recent developments
Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar
Fotonische kristallen
Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziekte
Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds
de oerknal
Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica
De melodie van de natuur – zoektocht naar de bouwstenen van
het heelal
Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding?
Moderne glycobiologie
Chaos en Turbulentie

M
B
W

U

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

V

W

Wall, prof. dr. E.E. van der
Walvoort, dr. M.T.C. (Marthe)
Water, dr. W. van de

2012-2013
2011-2012
2017-2018
2007-2008
2016-2017
2001-2002
1994-1995
2006-2007
2015-2016
2000-2001

1999-2000
2018-2019
1995-1996

S

N
T
M
C
N
W
C
W
M
G
B
N
C
C
T
T
N
M
S
N
N
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Waters, prof. dr. L.B.F.M.
Weckhuysen, prof. dr. ir. B.M.
Weert, prof. dr. C.M. de
Wendelaar Bonga, prof. dr. S.E.
Werkhoven, prof. dr. P.J.
Westendorp, prof. dr. R.G.J.
Westrenen, prof. dr. W. van
Wied, prof. dr. D. de
Wiel, prof. dr. ir. W.G. van der

2002-2003
2006-2007
1993-1994
1993-1994
2008-2009
2001-2002
2013-2014
1989-1990
2013-2014

S
C
X
B
X
M
G
M
T

Wijers, prof. dr. R.A.M.J.
Wismans, prof. dr. ir. J.
Wisse, dr. P.N.J.
Wortel, prof. dr. M.
Wortel, prof. dr. M.J.R.

2010-2011
1997-1998
1997-1998
1994-1995
2010-2011

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

1994-1995
2012-2013

Sterrenstof
Katalyse op moderne wijze onderzocht
De rol van kleur in patroonherkennings processen
De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren
Serieuze game-technologie
Waardoor worden wij oud?
Reis naar het middelpunt der aarde
Neuropeptiden en gedrag
Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de
toekomst
Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd
Letselbiomechanica
Modern onderzoek aan het zonnestelsel
De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied
Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynamische ontwikkeling van het Middellandse- Zeegebied
Het belang van chiraliteit in biologisch actieve stoffen
Natuurkunde van het genoom

2008-2009

Immunologie van de hygiëne-hypothese

M

Zaanen, prof. dr. J.

2010-2011

N

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

2015-2016

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

1991-1992
2006-2007

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

2012-2013
1989-1990

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

Y

Yazdanbakhsh, mw. prof. dr. M.

Z
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2.7 Excursies en bedrijfsbezoeken

in de seizoenen 2000-2001 t/m 2018-2019

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

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

Excursie overzicht Diligentia
seizoen

datum

bestemming

deelnemers

2000-2001

7-2-2001

TNO museum Waalsdorp, Den Haag

40

2001-2002

21-11-2001

ESA-ESTEC, Noordwijk

50

2002-2003

27-11-2002

ESA-ESTEC, Noordwijk

19

2003-2004

3-10-2003

ASTRON, Dwingeloo

46

2004-2005

16-11-2004

CORUS, Ijmuiden

50

2007-2008

1-4-2008

Philips Research (High Tech Campus), Eindhoven

52

2008-2009

13-11-2008

Thales Nederland, Hengelo

40

2009-2010

12-11-2009

ASML, Veldhoven

50

2010-2011

28-10-2010

SRON, Utrecht en KNMI, Cabauw

41

2011-2012

27-10-2011

EPZ en COVRA, Borssele

50

2012-2013

8-11-2012

Akzo Nobel (Sikkens), Sassenheim

43

2013-2014

20-11-2013

NXP, Nijmegen

46

2014-2015

12-11-2014

MESA+, Universiteit Twente, 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

2018-2019

16-11-2018

Noordwijk Space Expo en ESA-ESTEC, Noordwijk

50
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