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Voorwoord

Het was voor onze sprekers nooit al een kleinigheid 
om naast het geven van een lezing ook een vol-
waardig manuscript voor het jaarboek in te leveren. 
Maar het afgelopen jaar gold dat des te meer. De 
coronapandemie zette niet alleen extra druk op de 
planning en uitvoering van researchactiviteiten van 
onze sprekers, maar betekende ook een aanzienlijke 
verzwaring van het onderwijs dat met kunst en 
vliegwerk fysiek, dan wel online of hybride moest 
worden gerealiseerd. Vandaar dat het bestuur zeer 
verheugd is dat verreweg het merendeel van de 
sprekers er in geslaagd is om een goed artikel aan te 
dienen voor dit jaarboek, nieuwe reeks nummer 99. 

De kwaliteit van de huidige stukken is weer buitenge-
woon hoog, waarbij de nieuwste ontwikkelingen in 
de verschillende onderzoeksgebieden heel toegan-
kelijk en aantrekkelijk worden besproken. Dit past 
precies binnen de doelstelling van de Koninklijke 
Maatschappij, waar wetenschap voor iedereen op 
betrouwbare wijze wordt gepresenteerd. Dat lijkt 

meer nodig dan ooit, omdat de rol van wetenschap 
bij de grote problemen van onze tijd steeds vaker 
en op verschillende wijzen in de media aan bod 
komt. Wij hopen dat onze online beschikbare solide 
verslaglegging van wetenschappelijke ontwikke-
lingen vanaf 1872 in een steeds maar voortgaande 
samenleving daaraan bijdraagt.

Andere gevolgen van de coronapandemie: het 
huidige bestuur is nog nooit in complete bezetting 
bij elkaar geweest, vergaderingen gingen alle-
maal online. En de zorg om via zaalreserveringen, 
livestreaming en thuispresentaties het programma 
toch door te laten gaan, was ongekend.

Wij wensen u veel genoegen bij het lezen van de 
huidige artikelen en hopen dat het niet lang meer 
zal duren totdat onze lezingen weer in een volle zaal 
van theater Diligentia kunnen worden gehouden. 

Het bestuur

Het bestuur in beeldvergadering bijeen, in 3 rijen v.l.n.r. : Peter Sterk, Fons Verbeek, Dorine Schenk, Tonny 
Regensburg, Anton Kalff, Jan van Ruitenbeek, Lex Zandee, Jan Andringa, Peter Hoogeboom.

foto mei 2021
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Water wordt gezien als één van de voor-
waarden voor het ontstaan van leven. 
Er is dan ook veel aandacht als er sporen 

worden gevonden van water op Mars, zelfs als het 
gaat om aanwijzingen voor vloeibaar water in een 
ver verleden. Mars bevindt zich met de aarde in de 
bewoonbare zone van ons zonnestelsel, waar de 
temperatuur niet te warm en niet te koud is voor het 
voorkomen van vloeibaar water op het oppervlak. 
Voorbij Mars is het snel te koud voor vloeibaar 
oppervlaktewater. Dat kan tot de gedachte leiden 
dat vloeibaar water iets unieks is in ons zonnestel-
sel, maar dat blijkt niet het geval. 

Veel van de grote manen in het zonnestelsel bevat-
ten ondergrondse oceanen met soms nog meer 
water dan al het vloeibare water op aarde bij elkaar. 
Dat betekent dat één van de condities voor leven 
niet zeldzaam is in het zonnestelsel, en wellicht ook 
niet daarbuiten. 

In dit artikel bespreek ik het belang van vloeibaar 
water, het bewijs dat we hebben voor ondergrondse 
oceanen, en de reden dat er vloeibaar water kan 
bestaan onder het oppervlak van de ijsmanen. Ik 
richt me vooral op Jupiter’s maan Europa (zie de 
impressie in figuur 1), en Enceladus, een kleine 
maan van Saturnus. Europa is voor het eerst gezien 
in 1610, toen Galileo Galilei een telescoop bemach-
tigd had en die richtte op Jupiter. Inmiddels hebben 
we veel meer mogelijkheden tot onze beschikking 
door ruimtemissies die langs Jupiter vlogen of 
zelfs in een baan om Jupiter gebracht zijn. Veel van 
onze kennis is echter afkomstig uit natuurkundige 
vergelijkingen die met behulp van de computer 
voorspellingen genereren. Water en ook ijs gedra-
gen zich volgens dezelfde natuurwetten, of ze zich 
nu in een ijsmaan bevinden of hier op aarde. 

Op basis van zulke natuurwetten werd al een halve 
eeuw geleden beredeneerd dat de positie van 
de manen en hun interactie tot gevolg hebben 
dat er warmte in het inwendige wordt opgewekt 

Dr. ir. W. (Wouter) van der Wal
Astrodynamica en Ruimtemissies
Technische Universiteit Delft

www.tudelft.nl/staff/w.vanderwal/

1.1   Ondergrondse oceanen op ijsmanen

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 21 september 2020.

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

 – Deze eerste lezing van het seizoen, onze KEN-
NISMAKINGSLEZING, was vrij toegankelijk voor 
70 personen vanwege COVID-19 en kon gvolgd 
worden via en livestream.

Samenvatting van de lezing:
Vloeibaar water lijkt een onmisbaar ingrediënt voor 
het ontstaan van leven op een planeet. Lange tijd 
werd gedacht dat vloeibaar water schaars is in ons 
zonnestelsel, maar in de jaren ‘90 kwamen er steeds 
meer aanwijzingen dat de ijsmanen van Jupiter en 
Saturnus ondergrondse oceanen bevatten. In 2001 
toonden satellietmetingen inderdaad aan dat onder 
het ijs van de Jupitermaan Europa een oceaan zit 
met meer water dan in onze oceanen op aarde.

Sindsdien is het lijstje van hemellichamen met een 
ondergrondse oceaan uitgebreid; zelfs Pluto heeft 
mogelijk vloeibaar water onder het oppervlak. Hoe 
komt het dat op zo’n grote afstand van de zon 
vloeibaar water kan bestaan? 

Tijdens deze lezing werd besproken hoe warmte 
in ijsmanen kan worden opgewekt door enorme 
getijdenkrachten. Ook kwamen de aankomende 
ruimtemissies naar deze fascinerende hemellicha-
men aan de orde.
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door getijdenwerking, waardoor een ondergrondse 
oceaan kan bestaan. Zulke theoretische bereke-
ningen bevatten echter veel aannames, en echte 
bevestiging liet op zich wachten tot de Galileo 

satellietmissie. Deze missie en alle ontwikkelingen 
die er aan vooraf gingen, liepen voor een groot deel 
samen met de carrière van Dr. Margaret Kivelson [1]. 
Haar carrière begon net na de oorlog toen ze begon 

Figuur 1: Visualisatie van de maan Europa, met een ijslaag op de oceaan. Op de achtergrond de maan IO 
en Jupiter. 

Bron: NASA/JPL-Caltech



7

1.1   Ondergrondse oceanen op ijsmanen

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99

met haar studie aan de Harvard Universiteit, in een 
tijd dat voor het eerst vrouwen colleges samen 
met mannen mochten volgen. Via onderzoek in de 
hogedrukfysica belandde ze in het onderzoek naar 
het inwendige en het magneetveld van Jupiter. Al 
in 1977 lag er een plan voor een ruimtemissie naar 
Jupiter, wat later de Galileo-missie zou worden. Pas 
in 1989 werd de satelliet uiteindelijk gelanceerd 
waarna hij in 1995 aankwam bij Jupiter. De satelliet 
maakte prachtige foto’s van Europa, bijvoorbeeld 
van het Conamara Chaos gebied (figuur 2).

Op de foto zien we brokken die op een willekeurige 
manier aan elkaar vast zitten. Het doet denken aan 
zee-ijs bij Antarctica dat in blokken is gescheurd 
en vervolgens weer tegen elkaar aan gevroren is. 
Lijnen lopen soms door op naburige blokken, soms 
zijn ze duidelijk verschoven. Al met al vormen dit 
soort foto’s een sterke aanwijzing dat zich onder 
de buitenste harde laag een meer vloeibare laag 
bevindt van warmer ijs of zelfs water, zoals op the-
oretische gronden werd verwacht. Dit is natuurlijk 
nog geen bewijs. Het echte bewijs werd geleverd 

doordat een voorspelling die gedaan werd op basis 
van het bestaan van een ondergrondse oceaan op 
fantastische wijze werd bevestigd door metingen 
van het magneetveld door de Galileo-satelliet, 
onder leiding van Dr. Kivelson.

Het magneetveld van Jupiter is enorm sterk en 
houdt stromen geladen deeltjes vast die worden 
uitgestoten door de manen en langs veldlijnen van 
het magneetveld naar Jupiter bewegen waar ze 
prachtige auroras veroorzaken. Een gevolg van het 
magneetveld is dat ruimtevaartuigen niet zonder 
enorme metalen bescherming rond Jupiter kunnen 
vliegen. Daarom zijn de banen van de satellietmis-
sie Galileo sterk elliptisch met het grootste deel 
van de baan ver verwijderd van Jupiter en zijn 
magneetveld. Een schematische weergave van het 
magneetveld van Jupiter is dat van een dipool, net 
als bij de aarde, met een magnetische noord- en 
zuidpool en veldlijnen die lopen van noord naar 
zuid (zie figuur 3). De veldlijnen prikken in de 
manen die om Jupiter heen bewegen. Als de maan 
niet geleidend is, zal het magneetveld nauwelijks 

Figuur 2: Het Conamara Chaos gebied op Jupiter’s maan Europa.
Bron: NASA/JPL
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verstoring ondervinden. In een geleider creëert het 
magneetveld echter een stroom die ook zelf weer 
een magnetisch veld opwekt, een geïnduceerd mag-
neetveld. De Galileo-satelliet detecteerde dichtbij 
Europa een kleine schommeling ten opzichte van 
het magneetveld van Jupiter, die verklaard zou kun-
nen worden door een geïnduceerd magneetveld 
in Europa. De schommeling wijst erop dat er een 
geleider moet zijn in de maan en dichtbij het opper-
vlak. Een laag met zout water is de meest logische 
verklaring, maar er zijn nog meer mogelijke verkla-
ringen, bijvoorbeeld een eigen magneetveld van 
Europa of de interactie tussen het magneetveld en 
geladen deeltjes rond Europa. De vraag die er lag na 
de eerste resultaten van de metingen aan het mag-
neetveld is hoe je het geïnduceerde magneetveld 
van een ‘vast’ magneetveld kan onderscheiden.

Onder leiding van Dr. Kivelson werd een experiment 
bedacht dat gebruik maakt van de hoek van het 
magneetveld van Jupiter. De richting van het mag-
neetveld in Europa is afhankelijk van waar Europa 
zich ten opzichte van Jupiter bevindt. Dus als de 
schommelingen veroorzaakt worden door een 
geïnduceerd magneetveld, zouden de metingen 
aan de andere zijde van Jupiter (bijvoorbeeld links 
in figuur 3) schommelingen laten zien die precies 
de andere kant op staan als de eerdere metin-
gen (rechts in figuur 3). Met de beperkte tijd en 

middelen die er nog waren om extra metingen met 
de Galileo satelliet te doen werd de Galileo-missie 
in een andere baan gebracht, waardoor de satelliet 
Europa passeerde toen deze zich aan de andere 
kant van Jupiter bevond. De metingen kwamen bin-
nen in januari 2000 en zijn weergegeven in figuur 4.

In de figuur zien we de metingen (zwarte lijn) en 
de voorspelling van een geïnduceerd magneetveld 
goed overeenkomen, en precies tegengesteld zijn 
aan de metingen zoals die gedaan werden toen 
Europa zich aan de andere kant van Jupiter bevond. 
Deze omklapping zou niet plaatsvinden als het 
magneetveld aan Europa vast zit, en is daarmee het 
bewijs dat er een geïnduceerd magneetveld is dat 
veroorzaakt moet worden door een zoutwateroce-
aan onder het oppervlak van Europa. Inmiddels zijn 
er veel meer aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van een oceaan, via bijvoorbeeld waargenomen 
variaties in de rotatie van de maan. Daaruit is duide-
lijk geworden dat als we al het water van Europa bij 
elkaar nemen, dat een groter volume vormt dan al 
het vloeibare water op aarde bij elkaar.

Voor andere manen zijn niet altijd berekeningen 
van het magnetisch veld vereist om zeker te weten 
dat er vloeibaar ondergronds water is. De Cassini 
satelliet heeft in 2014 meerdere geisers waarge-
nomen op de zuidpool van het maantje Enceladus 

Figuur 3: Schematische weergave van het magneetveld van Jupiter als dipool, met veldlijnen die reiken 
tot de maan Europa. Rechts staat het magneetveld op de plaats van Europa naar Jupiter gericht, links van 
Jupiter af.
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(straal 250 km) van Saturnus. Het is fascinerend 
dat geologische activiteit direct waargenomen kan 
worden. Later zijn er zelfs monsters genomen van 
de druppels door de Cassini-satelliet, die geana-
lyseerd werden met een massaspectrometer. De 
resultaten toonden aan dat er naast water veel 
organisch materiaal (dat will zeggen materiaal 
gebaseerd op koolstofelementen) te vinden is dat 
uit het binnenste van Enceladus moet komen.

Belang van vloeibaar water
Eén van de grootste ontdekkingen in de planeet-
wetenschap is dat er zich enorme reservoirs van 
vloeibaar water in het hele zonnestelsel bevinden. 
Het is moeilijk voor te stellen, een oceaan die onder 
het oppervlak van de ijsmanen heen en weer klotst. 
De verbeelding wordt nog meer geprikkeld als 
we bedenken dat vloeibaar water een cruciale rol 
speelt bij het ontstaan van leven. Eén van de rede-
nen is dat water een goede geleider is, zoals eerder 
genoemd bij het geïnduceerde magneetveld, waar-
door een energiekringloop op gang kan worden 
gebracht. IJs in de buitenste laag van Europa staat 
makkelijk elektronen af, en via het water worden 
de elektronen getransporteerd naar het gesteente 
van de mantel dat de elektronen relatief makkelijk 
opneemt. Zo is een energiekringloop ontstaan 
waarmee complexere moleculen gevormd kunnen 
worden. De bodem van Europa geeft warmte af. Al 
met al lijken de omstandigheden op die van een 
mid-oceanische rug, met zijn combinatie van warm 
gesteente en water een belangrijke locatie voor het 

ontstaan van leven op aarde. Daarnaast kunnen 
door het bombardement van geladen deeltjes op 
het oppervlak van Europa zuurstofatomen losge-
rukt worden die in het water terecht komen. Deze 
cocktail maakt Europa de meeste veelbelovende 
plek om te zoeken naar het ontstaan van leven in 
ons zonnestelsel buiten de aarde. Dat is meer dan 
genoeg reden om de maan nader te onderzoeken, 
vandaar dat NASA nu de Europa Clipper ontwikkelt, 
die na een lange reis zijn banen om de maan Europa 
gaat draaien. Een van de hoofdwetenschappers van 
deze missie is Dr. Kivelson, die inmiddels 92 is. 

Vloeibaar water 
Hoe kan er vloeibaar water bestaan op een plek ver 
weg van de zon? Een mogelijke warmtebron is het 
verval van radioactieve isotopen, dezelfde warm-
tebron die het binnenste van de aarde verhit. De 
hoeveelheid warmte die opgewekt wordt schaalt 
met het volume van het gesteente en is dus vooral 
belangrijk voor de grotere lichamen en op grote 
diepte. Voor Europa levert radioactieve warmte een 
bescheiden bijdrage aan het smelten van de bui-
tenste ijslaag. Een grotere bijdrage wordt geleverd 
door de wrijving die ontstaat door beweging van 
de ijslaag onder invloed van getijden, getijdendis-
sipatie. Dit is vergelijkbaar met het kneden van klei 
in je hand om het warmer te maken. We kennen 
uiteraard de getijden op aarde die ontstaan door 
de maan en de zon. De getijdenkrachten brengen 
water in beweging; de bewegingsenergie kan ook 
door middel van een getijdencentrale omgezet 

Figuur 4: Sterkte van het magneetveld gemeten door de Galileo satelliet als functie van de tijd. De getrok-
ken lijn geeft de metingen van januari 2000 weer, en de gestippelde lijn de voorspelling van een geïndu-
ceerd magneetveld. De gestreepte lijn is het magneetveld zoals dat werd waargenomen toen Europa zich 
aan de tegenovergestelde zijde van Jupiter bevond.

Bron: Kivelson et al. [2]
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worden in stroom. Op aarde zijn dat relatief kleine 
hoeveelheden energie, vergeleken met de zonne-
energie. Voor een maan dichtbij een enorme planeet 
als Jupiter is de vraag of de energie opgewekt door 
wrijving genoeg is om de ijslaag te smelten en de 
oceaan vloeibaar te houden.

Om dat te berekenen moeten we een schematisch 
model van de krachten opstellen. Eerst bekijken we 
hoe de getijdenkracht ontstaat of met andere woor-
den waardoor de aantrekkingskracht van Jupiter 
varieert. De belangrijkste reden is dat de manen 
niet in een perfecte cirkelbaan bewegen. In het 
punt het dichtst bij de planeet is de aantrekkings-
kracht het sterkst waardoor Europa iets uitgerekt 
wordt (zie figuur 5). In het verste punt is de aantrek-
kingskracht het kleinst en zal Europa terugveren tot 
een meer cirkelvormig lichaam. Voor Europa is de 
aantrekkingskracht zo sterk dat de maan tientallen 
meters wordt uitgerekt; voor de aarde is dat slechts 
tientallen centimeters. 

De warmte kan worden opgewekt in de oceaan 
of in de ijslaag of zelfs in het diepere gesteente. 
Waar de warmte precies wordt opgewekt heeft 
gevolgen voor eventuele convectie die ontstaat 
en die belangrijk is voor de chemische proces-
sen die bouwstenen van leven kunnen opleveren. 
Vandaar dat veel onderzoek zich richt op de vraag 
in welke laag van Europa de meeste warmte wordt 
opgewekt.

Om een eerste inschatting te maken van wat de 
getijdenkrachten in de oceaan doen, kunnen we 
met een eenvoudige formule uitrekenen hoe snel 
een golf zich kan voortplanten in de oceaan. Voor 
een enorme getijdengolf ongeveer zo groot als 
de maan zelf, in een relatief ondiepe oceaan van 
100  km is de golfsnelheid gelijk aan de wortel van 
het product van zwaartekracht en dikte van de laag. 
Invullen van de waarden voor de zwaartekracht van 
Europa en een dikte van 100 km laat zien dat een 
golf zich in 7 uur rondom de maan kan bewegen. 
Het proces in figuur 5 herhaalt zich in iets meer dan 
3 dagen. Dat betekent dat de oceaan zich gemak-
kelijk vormt naar de getijdenkracht en er dus weinig 
wrijving zal ontstaan [6].

Aan de TU Delft hebben we in samenwerking met 
het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ) simulaties ontwikkeld om te kijken of er 
stromingen ontstaan die haaks op de aantrek-
kingskracht staan. We maken een model van een 
bolvormige maan, met een ijslaag en oceaan van 
een bepaalde dikte boven een mantel van silicaten 
waar ook de aardmantel grotendeels uit bestaat. 
De bewegingsvergelijkingen die we oplossen zijn 
een variant van wat de getijdenvergelijkingen van 
Laplace wordt genoemd, in 1776 afgeleid door deze 
wiskundige. Daarmee berekenen we de energie per 
tijdseenheid, oftewel het vermogen, dat opgewekt 
wordt door stromingen in een oceaan van een 
bepaalde dikte (figuur  6). De grijze band is het 
vermogen dat Enceladus afgeeft door straling. Voor 
een stabiel evenwicht moet er dus evenveel ver-
mogen in Enceladus geproduceerd worden. Op het 
eerste gezicht lijkt dat ook te gebeuren. De bovenste 
curve komt een aantal keer boven de grijze band uit. 
Echter dit gebeurt alleen voor een bijzonder dunne 
oceaanlaag. Metingen aan de libratie (schomme-
ling) van Enceladus wijzen uit dat de oceaan rond 
de 20 km dik is. We hebben dus niet de warmtebron 
gevonden die het bestaan van de oceaan verklaart. 
Overigens leren we wel uit figuur 6 dat de oceaan 
nooit kan bevriezen. Als de oceaan precies dun 
genoeg is treedt een resonantie op waardoor er 
een grote hoeveelheid energie opgewekt wordt, 
weergegeven door de pieken in de figuur.

Figuur 5: Schematische weergave van de variatie in 
de aantrekkingskracht van een planeet door de el-
lipsvorm van de baan. 

Bron: Marc Rovira Navarro
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We zijn op zoek gegaan naar een andere manier om 
energie van getijden om te zetten. De aanleiding 
was een regelmatig patroon van scheuren op de 
zuidpool van Enceladus, de zogenaamde tijgerstre-
pen. De strepen doen denken aan een patroon dat 
je ook ziet als je bijvoorbeeld een kopje espresso 
heen en weer schudt. Kan het zijn dat in Enceladus 
golven ontstaan die tegen het ijs van Enceladus 
drukken en de scheuren veroorzaken? De golven 
zijn inertiaalgolven, een interessant fenomeen dat 
ontstaat als een vloeistof geroteerd wordt. Het 
kenmerk van een inertiaalgolf is dat de beweging 
altijd dezelfde hoek maakt met de rotatie-as. Een 
golf ontstaat ergens als verstoring en weerkaatst 
op de bodem of bovenkant van de oceaan. Als er 
genoeg weerkaatsingen zijn ontstaat een herhalend 
patroon van golfaantrekkers. In die golfaantrekkers 
zit de meeste bewegingsenergie en wordt dus ook 
de meeste wrijvingswarmte opgewekt (figuur 7).

Het blijkt dat opgeteld ongeveer 107 Watt aan 
warmte wordt opgewekt terwijl het gemeten door 
Enceladus afgegeven vermogen in de orde van 
1010  Watt is. Ook deze oceaanstroming levert dus 
niet de verklaring op, terwijl lang gedacht werd dat 

de warmte in de oceaan van Enceladus opgewekt 
werd. Zulke ‘negatieve’ resultaten komen veel vaker 
voor dan unieke bewijzen zoals het geïnduceerde 
magneetveld. De voortgang van de wetenschap 
is gebaat bij het uitsluiten van verklaringen, je 
zou zelfs kunnen zeggen dat dit de manier is van 
wetenschap bedrijven. In overzichtsartikelen zoals 
bijvoorbeeld Soderlund et al. [5] worden alle resul-
taten van individuele artikelen bij elkaar gevoegd. 
Voor Enceladus lijkt de beste verklaring dat de wrij-
vingsenergie wordt opgewekt in de kern. Die kern 
is namelijk poreus doordat de zwaartekracht van 
het kleine maantje niet groot is. Door de getijden-
krachten moet water zich door poriën heen persen, 
wat veel warmte genereert. Daarnaast is er nog 
onzekerheid over het voorkomen van turbulente 
stromingen die moeilijk te simuleren zijn. 

Met de combinatie van metingen en computermo-
dellen is duidelijk geworden dat een ondergrondse 
oceaan eerder regel dan uitzondering is voor de 
ijsmanen in ons zonnestelsel. Van de grote manen 
van Jupiter hebben naast Europa ook Ganymedes 
en Callisto een ondergrondse oceaan; bij Saturnus 
zijn dat Enceladus en Titan [5]. Zelfs van Pluto wordt 

Figuur 6: Vermogen dat wordt opgewekt in een oceaan op Enceladus als functie van de dikte van de oce-
aan, uitgedrukt in GigaWatt (GW). Gebaseerd op werk in [4].
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aangenomen dat er een ondergrondse oceaan 
onder het oppervlakte is. Voor Europa en Enceladus 
speelt getijdenwarmte een hoofdrol, maar die 
speelt een kleinere rol in Titan, Ganymedes en 
Callisto, waar radioactief verval waarschijnlijk de 
grootste warmtebron is. 

Er blijven nog veel vragen over. Hoe ziet het binnen-
ste van de manen er uit? Zijn er meerdere ijslagen? 
Hoe wordt warmte getransporteerd in de maan? Is 
er stroming in het ijs waardoor er transport van de 
oceaan naar buiten is, of juist transport van zuur-
stofrijk ijs naar de oceaan? Dit zijn allemaal effecten 
die een chemische kringloop kunnen versterken. 
Nieuwe ruimtemissies hebben het doel om het 
oppervlak en het binnenste van de ijsmanen beter 
in kaart te brengen. Naast de eerder genoemde 
Europa Clipper is dat de ESA missie JUICE (figuur 8), 
die een aantal maal langs Europa zal scheren en zal 
eindigen in een baan om en inslag op Ganymedes. 
Een van de experimenten van deze missie is het 
meten van de snelheid van de satelliet met radiote-
lescopen, een samenwerking van JIVE in Dwingeloo 
en de TU Delft. Uit kleine veranderingen in de 
snelheid kan de positie tot tientallen meters nauw-
keurig bepaald worden wat voldoende is om het 

effect van minieme zwaartekrachtveranderingen te 
meten die veroorzaakt worden door veranderingen 
in de ijsdikte. 

Nu we een idee hebben van het ontstaan van 
vloeibaar water door getijdenwarmte kunnen we 
ook voorspellingen doen voor manen bij planeten 
buiten ons zonnestelsel. Exoplaneten zijn veelvuldig 
waargenomen, maar exomanen liggen nog net bui-
ten het bereik van de waarneming. Maar ze zullen 
er onherroepelijk zijn. Als de maan om een grote 
planeet beweegt in een baan die elliptisch genoeg 
is, kunnen we voorspellen dat er waarschijnlijk 
vloeibaar water onder het oppervlak is. Er is grote 
kans dat er een veelvoud is van mogelijke kraamka-
mers voor leven, die binnenkort binnen bereik van 
onze telescopen komen.

Dankbetuiging
De auteur bedankt Marc Rovira-Navarro en Bert 
Vermeersen voor bijdragen aan dit artikel. Een deel 
van het materiaal is geïnspireerd op een presentatie 
van Dr. Britney Schmidt uit 2012 (https://www.you-
tube.com/watch?v=ktlFZtcP5vQ). 

Figuur 7: Dissipatie in inertiaalgolven in Enceladus. Door weerkaatsing in combinatie met de geometrie 
van Enceladus komen de meeste golven terecht in de golfaantrekkers, waar ook de meeste energie wordt 
gedissipeerd (gele kleur) [7].
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Figuur 8: Flight model van JUICE in Friedrichshafen in April 2020.
Bron: Airbus
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Het is heel moeilijk voor te stellen hoe immens 
groot het heelal is. Wij draaien met de aarde 
en zeven andere planeten om onze zon. 

De zon is maar één van de honderden miljarden 
sterren in onze Melkweg. En de Melkweg is slechts 
één van de tientallen miljarden sterrenstelsels in 
het zichtbaar universum. Hoeveel planeten kent het 
heelal eigenlijk? En hoeveel lijken er daarvan op de 
aarde? Zijn er nog meer werelden met leven, en hoe 
zouden we daar achter kunnen komen? Daar gaat 
dit verhaal over. 

Leven in het heelal: Is de aarde uniek?
Kunnen we door zelf heel hard na te denken al iets 
zeggen over het voorkomen van buitenaards leven? 
Sterrenkundigen hebben een aantal filosofische 
principes die ons daar misschien bij kunnen helpen. 
De eerste is het Copernicaanse principe. Dit is 
ontstaan in de tijd van Copernicus en Galileï, die 
hebben laten zien dat de aarde niet het centrum 
van het heelal is. We draaien om de zon, net als de 
andere planeten. De zon is maar een doodnormale 
ster in een buitenwijk van onze Melkweg. En ook 
die melkweg is een doodnormaal sterrenstelsel. 
Het Copernicaanse principe vertelt ons dat we het 
universum niet van een speciale plek waarnemen. 
De aarde is geen bijzondere planeet. Hieruit zou je 
kunnen opmaken dat het in het heelal moet weme-
len van leven. Maar dat hoeft zeker niet, want er is 
ook nog zo iets als het antropisch principe. Op ons 
plekje in het heelal moet wel hoogwaardig leven 
kunnen ontstaan om het universum überhaupt te 
kunnen aanschouwen. Dus eigenlijk kan volgens 
het Copernicaanse principe de aarde niet uniek 
zijn, maar volgens het antropisch principe wel heel 
bijzonder en zeldzaam. Dus dit helpt ons niet veel 
verder.

Misschien moeten we ons eerst afvragen wat 
“leven” eigenlijk is. Biologen hebben daar een 
mooie definitie voor. Een levend organisme kan 
zich reproduceren, kan organiseren en groeien en 
het vertoont metabolisme en homeostase. Voor 

Prof. dr. I.A.G. (Ignas) Snellen
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Universiteit Leiden
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1.2   Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 5 oktober 2020.

 – 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.

 – Door COVID-19 konden slechts 40 scholieren en 
30 leden de lezing bijwonen, daarnaast was er 
een livestream beschikbaar.

Samenvatting van de lezing:
Exoplaneten vormen mogelijk de belangrijkste 
ontdekking in de sterrenkunde van de afgelopen 
100 jaar. Niet voor niets kregen Michel Mayor en 
Didier Queloz hiervoor in 2019 de helft van de 
Nobelprijs voor Natuurkunde. Hun ontdekking, nu 
bijna 25 jaar geleden, gaf uiteindelijk het startsein 
voor een compleet nieuw onderzoeksveld en een 
ware wetenschappelijke revolutie.

Deze lezing gaf een overzicht van de huidige stand 
van zaken bij het onderzoek naar exoplaneten en 
was vooral gericht op de toekomst. De opwinding 
van die eerste jaren is nog altijd even sterk, want 
sommige van de ontdekte planeten lijken op de 
aarde en zouden leven kunnen herbergen. Het 
zoeken naar aanwijzingen voor biologische activi-
teit op exoplaneten gaat het komende decennium 
echt beginnen.
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Figuur 1: De globale geschiedenis van de aarde. De precieze tijdschalen van wanneer wat gebeurde staan 
onder discussie.

 credit: Snellen

sterrenkundigen is dit veel te ingewikkeld. Ook 
als we biologen vragen over hoe het leven ooit 
lang geleden is ontstaan dan hebben ze daar nog 
geen eenduidig antwoord op. Voor astronomen is 
vooral van belang dat een organisme is opgebouwd 
uit zeer ingewikkelde moleculen die ingewikkelde 
scheikundige reacties ondergaan. We gaan er daar-
bij van uit dat het leven op aarde en mogelijk elders 
in het heelal op natuurlijke (chemische) wijze uit 
niet-levend materiaal is ontstaan. We willen graag 
te weten komen hoe dat gebeurt, en hoe vaak. 
Gelukkig hebben we één voorbeeld, en dat is het 
leven op aarde zelf. De aarde is zo’n 4,5 miljard jaar 
oud, en het lijkt alsof het leven zich al vrij snel, bin-
nen een paar honderd miljoen jaar gevormd heeft. 
De verdere evolutie van organismen verliep echter 
tergend langzaam. Het duurde na het ontstaan van 
primitief leven pak ‘m beet een miljard jaar voordat 
cellen celkernen ontwikkelden, en nog eens een 
miljard jaar voordat planten en dieren zich scheid-
den. Dieren die mij altijd als heel oud leken, zoals 
de dinosauriërs, zijn pas 70 miljoen jaar geleden 
uitgestorven – dat is eigenlijk niks op astronomi-
sche tijdschalen. De moderne mens loopt pas zo’n 
200.000 jaar rond. Dat is na 99,99% van de huidige 
leeftijd van de aarde. Leven mag zich razendsnel 
ontwikkeld hebben op aarde, het heeft daarna heel 
lang geduurd voordat wij zelf er aan te pas kwamen. 
Bedenk dat, als we naar buitenaards leven gaan 

zoeken. We maken meer kans op ééncelligen dan op 
kleine groene mannetjes. 

Kunnen we dan iets zeggen over hoe dat bui-
tenaards leven er mogelijk uit zou kunnen zien? 
Misschien wel. We zien dat al het leven op aarde 
gebaseerd is op koolstof. Alleen koolstof kan de 
basis vormen van grote, complexe moleculen. Het 
kan makkelijk verbindingen aangaan met andere 
elementen, en het komt ook nog eens heel veel 
voor in het heelal. We denken ook dat water altijd 
cruciaal is voor leven – voor welk organisme dan 
ook. Water is een uniek medium waarin moleculen 
kunnen oplossen, het is vloeibaar bij de juiste 
temperatuur, en ook water komt heel veel in het 
heelal voor – al is het meestal in de gasfase, of als ijs. 
We willen graag plekken vinden in het heelal waar 
water als vloeistof voorkomt. Daar zouden we wel 
eens leven kunnen vinden.

Is er buitenaards leven in ons zonnestelsel?
Voor vloeibaar water moet het vooral niet te warm 
of te koud zijn, maar moet er ook luchtdruk zijn, dus 
zoeken we naar een planeet of maan. De tempera-
tuur op een planeet is vooral afhankelijk van de 
afstand tot de zon. Mercurius staat het dichtste bij. 
Daar is het veel te warm. Venus lijkt qua grootte best 
op de aarde, maar door haar dikke dampkring van 
koolstofdioxide, een bekend broeikasgas, is het er 
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500 graden op het oppervlak. Al het water is al van 
de planeet afgekookt. Een paar maanden geleden 
werd er beweerd dat er zich mogelijk biologische 
activiteit in de wolken van Venus voordoet. Die 
waarnemingen zijn al onderuit gehaald, het is ook 
erg onwaarschijnlijk. 

De aarde kennen we, en inderdaad komt hier veel 
vloeibaar water voor. De oceanen, waar het leven 
volgens de meeste biologen ooit is ontstaan, 
bedekken zo’n 70% van het aardoppervlak. De 
planeet Mars staat zo’n anderhalf keer verder weg 
van de zon dan de aarde. Een probleem is dat Mars 
eigenlijk maar heel klein is, met een massa van maar 
één-tiende van de aarde. Hierdoor kan Mars maar 
heel slecht een atmosfeer vasthouden, ook omdat 
Mars geen magnetisch veld heeft. Hierdoor is er 
vrijwel geen broeikas effect – het is er ijzig koud. 
Ook kan de sterke UV straling van de zon makkelijk 
het Marsoppervlak bereiken, waardoor ingewik-
kelde moleculen snel kapot worden gemaakt. Zeker 
geen goede plek voor organismen. 

Toch is Mars heel interessant. Er zijn namelijk dui-
delijke geologische aanwijzingen dat er recent nog 
vloeibaar water op het Marsoppervlak gestroomd 
heeft, zoals opgedroogde rivierbeddingen. Hoe 
kan dat? Het is op Mars toch veel te koud? Blijkbaar 
kunnen er snelle veranderingen in het klimaat van 
Mars optreden. We denken dat dit komt door de 
zwaartekrachtsinvloed van Jupiter. Die zorgt er 
voor dat de draaiingsas van Mars op tijdschalen van 
honderdduizenden jaren nogal kan veranderen. Nu 
staat Mars redelijk rechtop, en landt er nauwelijks 
zonlicht op de poolkappen. Maar soms kan Mars ook 
heel scheef staan, waardoor om de beurt de Noord- 
en Zuidpool vol in het zonlicht staan. De enorme 
hoeveelheden poolijs kunnen hierdoor verdampen 
en in de atmosfeer terecht komen, waardoor de 
luchtdruk toeneemt, en er een veel sterker broei-
kaseffect in werking treedt. Waarschijnlijk genoeg 
om vloeibaar water mogelijk te maken. Ook zijn 
er sterke aanwijzingen voor het bestaan van een 
ondiepe oceaan – zo’n 3,5 miljard jaar geleden. Dat 
is ook ongeveer het moment dat het leven op aarde 
ontstaan is. In hoeverre leek Mars toen op de aarde? 
Kan er op Mars ook leven zijn ontstaan, of is het 
er nog steeds – ergens diep onder de grond? We 
weten het niet.

Verder weg van de zon zou je denken dat het 
te koud is voor vloeibaar water. Maar er is nog 
een andere manier om energie op te wekken. 
Namelijk door getijdewerking. Sommige maantjes 
van Jupiter en Saturnus worden zó warm dat ze 
waarschijnlijk een oceaan van vloeibaar water heb-
ben onder hun dikke ijsoppervlak, zoals Europa van 
Jupiter en Enceladus van Saturnus1). Bij die laatste 
maan spuit het water zelfs onder hoge druk door 
spleten in het ijsoppervlak. Zouden dit ook habitats 
voor leven kunnen zijn? Ze zouden kunnen lijken op 
de omstandigheden waaronder het leven op aarde 
ooit begonnen is, diep in de oceaan. We weten het 
niet, maar zeker het onderzoeken waard. 

1) Zie voor meer informatie over dit onderwerp 
het artikel van Dr.ir. W. (Wouter) van der Wal, in 
dit jaarboek, pagina 5.

Figuur 2: Foto gemaakt met NASA's Mars Recon-
naissance Orbiter. Duidelijk zijn riviergeulen zicht-
baar in een krater in de zuidelijke hooglanden.

credit: NASA/ JPL/University of Arizona
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Zoektocht naar planeten buiten ons zon-
nestelsel
Als we echt een planeet willen vinden zoals de 
aarde, dan moeten we bij andere sterren gaan 
zoeken – naar exoplaneten. Dit is niet zo eenvoudig. 
Al eeuwen denken sterrenkundigen hierover na, 
maar het is pas zo’n 25 jaar geleden voor het eerst 
gelukt om een planeet rondom een andere ster 
dan onze zon te zien – de Zwitsers Michel Mayor en 
Didier Queloz, hebben daar in 2019 de Nobelprijs 
voor Natuurkunde voor ontvangen (samen met de 
astronoom James Peebles). De dichtstbijzijnde ster-
ren kun je natuurlijk makkelijk aan de nachtelijke 
hemel zien, maar de planeten die daar omheen 
draaien reflecteren nauwelijks licht, en kunnen 
miljoenen tot miljarden keren zwakker zijn. Direct 
exoplaneten waarnemen is dan ook nog steeds 
erg lastig, zelfs met de meest moderne appara-
tuur, maar gelukkig zijn er ook indirecte methoden 
ontwikkeld om exoplaneten te onderzoeken. Mayor 
en Queloz waren in 1995 als eersten in staat om de 
zwaartekrachtsinvloed van een planeet op haar 
moederster te meten. De planeet, 51 Pegasus b, 
draait in iets meer dan vijf dagen om haar ster. 

Haar zwaartekrachtsinvloed zorgt er daarbij voor 
dat de ster een beetje wiebelt. Dit wiebelen kan je 
waarnemen door middel van het Doppler-effect, 
waarbij de kleur van licht ietsjepietsje verandert 
als de ster naar ons toe of van ons af beweegt. 
Het was vooral ook een technologische doorbraak, 
want de golflengte van het inkomend licht moet 
daarbij op beter dan één-miljoenste nauwkeurig 
opgemeten worden. Die eerste metingen mid-jaren 
negentig hebben een ware wetenschappelijke revo-
lutie veroorzaakt. Nu zijn er duizenden exoplaneten 
bekend. We weten nu dat voor zonachtige sterren 
in onze directe omgeving er ongeveer een kans 
van 1 op 10 bestaat dat ze een gasreus zoals Jupiter 
hebben. Kleine gasplaneten zoals Neptunus en 
Uranus komen ongeveer bij 1 op de 4 sterren voor. 
Rotsachtige planeten, zoals Venus, Mars en Aarde 
komen veel vaker voor, en kun je waarschijnlijk bij 
de meeste sterren vinden.

Jammer genoeg kun je van het wiebelen van een 
ster (officieel de Dopplermethode genoemd) niet 
veel meer leren dan dat er een planeet zit met een 
bepaalde omloopstijd en een schatting van de 

Figuur 3: Grote pluimen van waterijs gezien door de NASA missie Cassini op Enceladus, een maan van Satur-
nus. Het water komt met grote kracht uit een oceaan onder het ijsoppervlak.

Credits: NASA/JPL/Space Science Institute
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en verstrooid. Afhankelijk van de gassen die zich 
in de planeetatmosfeer bevinden gebeurt dit bij 
specifieke kleuren van het sterlicht. Door nu de 
kleurverandering van het sterlicht tijdens de pla-
neetovergang te meten kan zo de samenstelling van 
de planeetatmosfeer worden bepaald. Alhoewel dit 
alleen nog maar voor warme gasreuzen kan wor-
den gedaan zijn er toch al fantastische resultaten 
geboekt. Zo is er waterdamp, koolstofmonoxide en 
methaangas gezien, maar ook aanwijzingen voor 
wolken en kleine neveldeeltjes die het licht op een 
specifieke manier verstrooien. 

We kunnen ook warmtestraling van exoplaneten 
meten. Deze planeten gaan namelijk ook achter de 
ster langs waarbij ze zelf even voor een paar uur ver-
duisterd zijn. Door de hoeveelheid straling te meten 
die er op dat moment gemist wordt kan worden 
afgeleid hoeveel warmte er van de planeet afkomt, 
en zelfs iets over hoe de temperatuur afhangt van 
de hoogte in de planeetatmosfeer. Zelfs kan men 

massa. Dit is heel anders bij planeetovergangen. Als 
de oriëntatie van de baan precies goed is kunnen 
we een planeet voor haar ster langs zien gaan. Dit 
is vrij zeldzaam, dus maar een klein gedeelte van de 
exoplaneten kan op deze wijze gevonden worden, 
maar het leert ons veel over de statistiek van plane-
ten bij andere sterren. Zo’n planeet verduistert dan 
tijdelijk een klein beetje sterlicht waardoor het voor 
ons net lijkt alsof de ster een paar uur een beetje 
zwakker is. Als we zo’n 'dip' dan op regelmatige 
tijden langs zien komen dan weten we dat het om 
een exoplaneet gaat. Hieruit kunnen we ook met-
een de grootte van de planeet afleiden – wat ons 
een eerste aanwijzing voor de samenstelling geeft. 

Planeetatmosferen
Maar planeetovergangen leveren nog iets anders 
moois op. Terwijl de planeet voor de ster langs trekt, 
verduistert de planeet niet alleen een gedeelte 
van de ster, een beetje sterlicht sijpelt de planeet-
atmosfeer binnen, waar dit wordt geabsorbeerd 

Figuur 4: Didier Queloz (L) en Michel Mayor (R), de vaders van het exoplanetenonderzoeksveld, met hun 
kersverse Nobelprijsmedaille.

Keystone/Martial Trezzini
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de hoeveelheid straling monitoren die gedurende 
de omloop van een planeet wordt uitgezonden. 
Omdat we steeds vanaf een andere hoek naar de 
planeet kijken, kan zo worden bepaald hoe warm 
het er is op de dag en nachtkant – wat weer iets ver-
telt over hoe goed de atmosfeer de geabsorbeerde 
warmte van de ster over de planeet verdeelt. 

Aan de Universiteit Leiden hebben we een techniek 
ontwikkeld die de 'wiebelmethode' combineert met 
de planeetovergang methode. We kijken namelijk 
naar de straling die van de planeet afkomt, maar dan 
met de nauwkeurigheid van de Dopplermethode – 
waarbij we de kleur van het licht (de golflengte) op 
één-driehonderdduizendste nauwkeurig bepalen. 
We gebruiken hiervoor de grootste telescopen 
op aarde, zoals de Very Large Telescope van de 
Zuidelijke Europese Sterrewacht (ESO) in de droge 
Atacamawoestijn in het noorden van Chili – één 
van de beste waarneemplekken ter wereld. Met 
deze techniek kunnen we veel beter het onder-
scheid maken tussen straling die van onze eigen 

dampkring, de ster, en van de planeet afkomt. 
Bovendien zijn we gevoelig voor de snelheid (het 
Dopplereffect) van de planeet. We kunnen hiermee 
direct de omloopsnelheid van planeten meten, 
maar ook globale windsystemen, en zelfs planeet-
rotatie: als we namelijk straling opvangen van een 
planeet die om haar as draait, dan beweegt door de 
draaiing een gedeelte van de planeet naar ons toe, 
en een gedeelte van ons af. Lijnen in het planeet 
spectrum worden hierdoor breder – afhankelijk van 
hoe snel de planeet om haar as draait. Dit hebben 
we een paar jaar geleden voor het eerst waarge-
nomen voor de planeet Beta Pictoris b. Die blijkt 
razendsnel om haar as te draaien – een dag duurt 
daar slechts 8 uur. 

Tweeling Aarde
De meeste technieken en waarnemingen die ik 
hierboven besproken heb werken op dit moment 
alleen nog maar voor grote gasreusplaneten zoals 
Jupiter. Natuurlijk willen we dit nou juist voor veel 
kleinere planeten kunnen doen – zoals planeten 

Figuur 5: Hoe zou het er op Proxima b uit kunnen zien? Zou er leven kunnen voorkomen? We hopen hier de 
komende jaren veel meer over te leren.

Credit: ESO/M. Kornmesser
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die op de aarde lijken. Dit is geen sinecure. Het 
schijfje van een aardachtige planeet is namelijk 
zo’n honderd keer kleiner dan dat van Jupiter – wat 
waarnemingen aan de atmosfeer honderd keer 
moeilijker maakt. Ook is het veel moeilijker om 
planeten zoals de aarde überhaupt te vinden. De 
dip in het sterlicht door een planeetovergang is 
namelijk ook honderd keer kleiner. Toch is er voor 
beide uitdagingen een oplossing, zijn de eerste 
aardachtige planeten al gevonden, en kunnen we 
al in dit decennium beginnen met atmosferische 
karakterisering. 

Er zijn namelijk sterren die veel kleiner en zwakker 
zijn dan onze zon. Dat geldt zelfs voor de meeste 
sterren in onze Melkweg. Onze buurster, Proxima 
Centaurus op 4 lichtjaar afstand, is zo’n ster. Ze 
is zo’n zeven keer kleiner dan onze zon en straalt 
minder dan één-duizendste van het licht uit van 
onze zon. Wat blijkt: Proxima wiebelt ook! Er zit 
een planeet, ongeveer zo groot als de aarde, in een 
baan van 11 dagen. Dat klinkt heel kort (denk, heel 
warm!), maar nee. Omdat de ster meer dan duizend 
keer zwakker is dan onze zon, ontvangt Proxima  b 
net zoveel straling van haar ster als een planeet 
rond onze zon zou hebben met een baan tussen die 
van de Aarde en Mars. Het zou daarom goed kun-
nen dat Proxima b een gunstig klimaat heeft, met 
vloeibaar water op haar oppervlak. Tot nu toe alleen 
maar speculatie, maar het is iets wat we binnen tien 
jaar kunnen gaan onderzoeken. 

Een ander systeem is misschien nog wel spectacu-
lairder: TRAPPIST-1. De baan van Proxima b heeft 
jammer genoeg niet zo’n hoek ten opzichte van 
de aarde dat zij voor de ster langsgaat. We kunnen 
haar daarom later alleen maar onderzoeken met 
hele grote telescopen die direct een foto kunnen 
gaan maken van de planeet. Bij TRAPPIST-1 hebben 
we dat geluk wel. Er zijn maar liefst 7 planeten, 
zeven zusjes van de aarde, die allemaal voor de ster 
langs trekken. Een aantal van die planeten hebben 
mogelijk een klimaat met vloeibaar water. Heel 
spannend allemaal. Zelfs vlak bij ons in de buurt 
zijn er werelden die in veel opzichten mogelijk op 
onze aarde lijken.

Maar hoe zit dat dan met leven? Hoe komen we er 
ooit achter of er biologische activiteit op deze werel-
den is? Hoe kunnen we leven herkennen op zulke 
grote afstanden? Het leven op aarde heeft grote 
invloed op de samenstelling van onze dampkring. 
Voor het grootste deel van de geschiedenis van de 
aarde bestond deze vrijwel uitsluitend uit stikstof. 
Maar diep in de oceanen hebben eencelligen miljar-
den jaren lang moleculair zuurstof uitgestoten – als 
afvalstof. Lang hebben de zeeën dit zelf opgeno-
men, maar toen deze eenmaal verzadigd raakten 
is het in onze dampkring terecht gekomen – die nu 
voor zo’n 20% uit zuurstof bestaat. De reden dat wij 
kunnen ademen! Het is die zuurstof die hier eigen-
lijk helemaal niet thuishoort. Zonder biologische 
activiteit geen zuurstof. Als al het leven op aarde 
zou uitsterven, zou binnen de kortste keren ook alle 
zuurstof verdwijnen. Het is nou net die zuurstof die 
we hopelijk op andere planeten kunnen gaan zien. 

Dit is zeker niet genoeg. Eerst moeten we de pla-
neten zelf zo veel mogelijk begrijpen. Wat zijn de 
hoofdbestanddelen van de atmosfeer? Hoe zijn 
deze ontstaan? Wat is het klimaat? Komt er water 
voor? Pas dan kunnen we de context van mogelijk 
aanwezige zuurstof begrijpen en beginnen om 
er biologische activiteit aan vast te knopen. Dit 
kunnen we niet met onze huidige telescopen, maar 
er komen nieuwe reuzen aan. De eerste is de James 
Webb Space Telescope, een ruimtetelescoop die 
hopelijk binnen 1-2 jaar gelanceerd gaat worden. 
Deze kan bijvoorbeeld beginnen met de TRAPPIST 
planeten. Hebben zij een atmosfeer? 

Maar de grote doorbraak op het gebied van aard-
achtige planeten en de zoektocht naar leven wordt 
de Europese Extremely Large Telescope, thans in 
aanbouw in het noorden van Chili op een berg naast 
de Very Large Telescope. De telescoop, hij moet 
klaar zijn in 2027, krijgt een spiegel met 39 meter 
doorsnede die sommige waarnemingen honderden 
keren beter kan uitvoeren dan de beste telescopen 
van nu. Hiermee komen Proxima b en de TRAPPIST 
planeten pas echt scherp in beeld. Kunnen we er 
aanwijzingen voor leven vinden?
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Inleiding
De werking van medicijnen in de hersenen wordt 
bepaald door het concentratieverloop van medicij-
nen op de plaats van werking in de hersenen, veelal 
een bepaalde receptor. Om een interactie met de 
receptor aan te gaan moet het medicijn beschik-
baar zijn (d.w.z. niet gebonden zijn aan andere 
weefselcomponenten). Het concentratieverloop 
van het ongebonden medicijn in de hersenen van 
mensen kan niet direct gemeten worden en er werd 
aangenomen dat de medicijnconcentraties in het 
bloed een goede afspiegeling zouden zijn. Dat is 
echter eerder uitzondering dan regel. Als alternatief 
werd algemeen aangenomen dat dan de medi-
cijnconcentraties gemeten in de cerebrospinaal 
vloeistof (CSF) verkregen uit een lumbaalpunctie, 
een goede afspiegeling zouden zijn. Hierbij hebben 
wij grote vraagtekens gezet en we hebben in de rat 
als proefdier kunnen onderzoeken wat de relatie 
tussen bloed, CSF en hersenconcentraties is voor 
verschillende medicijnen, die strategisch werden 
gekozen op basis van sterk uiteenlopende eigen-
schappen. Het bleek dat de relatie tussen bloed, 
CSF en hersenconcentraties verschillend is voor 
verschillende medicijnen, en bepaald wordt door de 
combinatie van medicijneigenschappen en fysio-
logische herseneigenschappen. Op basis hiervan 
hebben we een wiskundig hersendistributiemodel 
voor de rat ontwikkeld waarmee alle experimen-
tele data goed voorspeld konden worden. Door 
in dit model de hersenfysiologie van de rat te 
vervangen door dat van de mens hebben we nu 
een hersendistributiemodel voor de mens waarmee 
we op basis van medicijneigenschappen de CSF en 
hersenconcentraties op een goede manier kunnen 
voorspellen.

Wat gebeurt er als je een medicijn inneemt?
Wanneer een groep patiënten met eenzelfde 
diagnose eenzelfde medicijn toegediend krijgen/
innemen zullen niet alle patiënten dezelfde effec-
ten van dat medicijn ondervinden. We zouden de 
patiënten dan in vier groepen kunnen verdelen. 

Prof. dr. E.C.M. (Liesbeth) de Lange
Leiden Academic Centre of Drug Research
Universiteit Leiden

www.lacdr.nl
www.universiteitleiden.nl/en/science/drug-research/
systems-pharmacology/predictive-pharmacology

1.3   Medicijngedrag in de hersenen

 – Lezing ter nagedachtenis van Dr. Marie-José 
Blankwater, gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 19 oktober 2020.

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

 – Vanwege de sluiting van het theater in verband 
met COVID-19 werd de lezing vanuit de huiska-
mer gepresenteerd en was uitsluitend via een 
livestream te volgen.

Samenvatting van de lezing:
De werking van medicijnen in de hersenen wordt 
bepaald door het concentratieverloop van medicij-
nen op de plaats van werking in de hersenen. Bij 
mensen kunnen we het concentratieverloop van 
een medicijn niet (goed) meten. Er wordt gedacht 
dat het meten van een medicijnconcentratie in 
de cerebrospinaalvloeistof (CSF) verkregen uit 
een ruggenprik een goede inschatting geeft, of 
dat zelfs bloedconcentraties daarvoor te gebrui-
ken zijn. Echter, er kunnen heel grote verschillen 
bestaan tussen hersenconcentraties enerzijds en 
CSF- of plasmaconcentraties anderzijds.

Tijdens deze lezing werd op aanschouwelijke wijze 
het recentelijk ontwikkelde wiskundig model van 
de hersendistributie van medicijnen gepresen-
teerd. Hiermee kunnen we het concentratieverloop 
van hersenmedicijnen bij mensen voorspellen. 
Bepalend voor het model zijn de eigenschappen 
van het medicijn en de menselijke hersenfysiolo-
gie, waarvan voorbeelden werden besproken.
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Een eerste groep krijgt de gewenste effecten, een 
andere groep de gewenste en ook ongewenste 
effecten, de volgende groep alleen de ongewenste 
en de laatste groep geen effecten. De vraag is hoe 
dat komt, en belangrijker nog, hoe we dat kunnen 
voorspellen? 

Daarvoor moeten we begrijpen wat er gebeurt als je 
een medicijn inneemt. Dan is het ten eerste belang-
rijk wat het lichaam met het medicijn doet (de 
farmacokinetiek), ten tweede welke mogelijkheid 
het medicijn heeft om zich te binden aan 'sensoren', 
zoals receptoren die zich op cellen van het lichaam 
bevinden (receptorbinding), en ten derde hoe dat 
uiteindelijk leidt tot het effect op het lichaam (de 
farmacodynamiek).

Farmacokinetiek – de farmacokinetiek beschrijft wat 
het lichaam met het medicijn doet in termen van 
absorptie, distributie en eliminatie. Absorptie is het 
proces waarbij het medicijn in het lichaam opgeno-
men wordt en in de bloedbaan terecht komt. Vaak 
is dit absorptie door het maagdarmkanaal omdat 
medicijnen meestal oraal worden ingenomen. 
Zodra het medicijn in de bloedbaan terecht komt 
zal het vervoerd worden naar alle lichaamsdelen die 
van bloed worden voorzien. Zo kunnen medicijnen 
vanuit de bloedbaan in de lichaamsweefsels terecht 

komen. Als bloedconcentraties hoger zijn dan de 
weefselconcentraties zal er netto transport van het 
medicijn naar de weefsels toe plaatsvinden en vice 
versa. De verlaging van de medicijnconcentraties 
in het bloed is het resultaat van eliminatie die 
voortdurend plaatsvindt. Dit kan eliminatie zijn 
door enzymatische omzetting van het medicijn of 
door uitscheiding in de urine. 

Receptorbinding – Het medicijneffect kan tot stand 
komen doordat het voor binding beschikbare 
medicijn een interactie aangaat met de receptor. 
Het medicijn kan daaraan binden, en deze binding 
maakt dat er een verandering in de conformatie van 
de receptor plaatsvindt. Het medicijn heeft, omdat 
het de receptor ook weer los zal laten, een bepaalde 
verblijftijd op de receptor. 

Farmacodynamiek – Als er een verandering in de 
conformatie van een receptor plaatsvindt zal dat 
leiden tot een eerste signaal naar de cel waardoor 
processen in de cel worden beïnvloed die uiteinde-
lijk leiden tot een effect op het lichaam.

Farmacokinetiek, receptorbinding en farmacody-
namiek zijn allen concentratieafhankelijk. Omdat 
medicijnconcentraties in de tijd variëren zijn farma-
cokinetiek, receptorbinding en farmacodynamiek 

Figuur 1: De juiste concentratie op de juiste tijd voor het juiste effect. Voor slaapmiddelen geldt in het alge-
meen dat ze zonder problemen de hersenen in kunnen komen en er weer uit kunnen gaan. Dat betekent dat 
voor slaapmiddelen de concentraties in bloed kunnen voorspellen wat de hersenconcentraties zijn. Deze 
situatie is echter meer uitzondering dan regel.
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dus ook tijdsafhankelijk. Daarom treedt het juiste 
effect alleen op als er wordt voldaan aan de juiste 
concentratie van het medicijn, op de juiste plaats, op 
het juiste moment [1].

De reis van het medicijn naar de hersenen
In deze lezing stond het voorspellen van medicijn-
concentraties in de hersenen van mensen centraal, 
als zijnde de drijvende kracht voor de werking op de 
hersenen. Hoe kunnen we nu voorspellen wat in de 
hersenen de juiste medicijnconcentratie, op de juiste 
plaats, op het juiste moment is? [2].

Ter illustratie een slaapmiddel. Een slaapmiddel 
heeft zijn receptoren in de hersenen. Als we een 
slaapmiddel innemen willen we graag tamelijk 
direct in slaap kunnen vallen, maar willen we ook 
de volgende morgen weer op tijd wakker worden 
en fris aan de dag te kunnen beginnen (figuur 1).

De bloed-hersenbarrière
In de wand van de kleine bloedvaatjes in de her-
senen (de hersencapillairen) bevinden zich de 
hersenendotheelcellen die speciale eigenschappen 
hebben wat maakt dat ze de zogenaamde bloed-
hersenbarrière vormen [3,4]. In tegenstelling tot de 
cellen van de meeste capillairen in andere delen van 
het lichaam, is er erg weinig ruimte tussen de her-
senendotheelcellen doordat ze door zogenaamde 
“tight junctions” (te vergelijken met ritsen) dicht 
tegen elkaar aangehouden worden. Dit betekent 
dat de transportroute van bloed naar hersenen 
en van hersenen naar bloed zeer beperkt wordt 
voor medicijnen die alleen van deze transportroute 
gebruik kunnen maken. Dit soort medicijnen zijn 
slecht vet-oplosbaar, oftewel waterminnend (hydro-
fiel), waardoor ze nauwelijks door celmembranen 
van de hersenendotheelcellen kunnen diffunderen. 

Tot zover betreft het de transportprocessen die 
passief verlopen (en geen energie nodig hebben) 
waarin het netto transport dan plaats vindt op basis 
van concentratie-gradiënten, d.w.z. diffusie van 
hoge naar lage concentraties. Daarnaast bezitten de 
hersenendotheelcellen nog vele actieve transport-
systemen die energie gebruiken om hun substraten, 

waaronder vele medicijnen, in één bepaalde rich-
ting te transporteren. Dus ofwel actief transport van 
bloed naar hersenen (influx transporters) ofwel van 
hersenen naar bloed (efflux transporters) (figuur 2).

Noodzaak voor kennis van het medicijnge-
drag in de hersenen 
Voor sommige medicijnen is het transport van 
bloed naar hersenen en vice versa gemakkelijk. (We 
hebben hiervoor ter illustratie de slaapmiddelen 
besproken). In dat geval zullen de hersenconcentra-
ties van medicijnen de bloedconcentraties volgen 
en geven de bloedconcentraties dus de informatie 
waarmee de hersenconcentraties (en daarmee het 
effect) te voorspellen zijn. Echter, zoals ook eerder 
genoemd, is dit meer uitzondering dan regel. Voor 
medicijnen die moeite hebben om de hersenen in 
te komen en ook om er weer uit te komen en/of 
worden herkend door actieve transporters, zullen 

Figuur 2: De bloed-hersenbarrière met de verschil-
lende manieren van transport waarmee medicijnen 
van bloed naar hersenen en van hersenen naar 
bloed kunnen komen.
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lange tijd gebruikt als surrogaat [1]. Maar gezien 
de afstand van de hersenen en alle processen die 
lokale concentraties van medicijnen bepalen had 
ik hier enorme vraagtekens bij [6, 7]. Wat zou nu de 
relatie tussen hersen extracellulaire concentraties 
(beschikbaar voor receptoren) en de CSF concen-
traties in dit lumbale deel van het ruggenmerg 
voor een bepaald medicijn zijn? (Figuur 3). En zou 
die relatie algemeen geldig zijn of afhangen van 
medicijneigenschappen? En zou deze anders kun-
nen zijn voor gezonde mensen en mensen met een 
hersenaandoening? [8]. Zouden we deze relatie in 
proefdieren kunnen meten en op basis daarvan de 
vertaalslag kunnen maken naar de mens? 

It takes two to tango
Iedereen begrijpt dat onze Nederlandse coureur 
Max Verstappen in zijn Formule 1 racewagen een 
(voor een race) beter autogedrag teweegbrengt 
dan ik in diezelfde racewagen. Het autogedrag 
wordt namelijk beïnvloed door enerzijds de auto-
eigenschappen en anderzijds de eigenschappen 
van de bestuurder. Hetzelfde principe geldt ook 
voor medicijngedrag. Medicijngedrag is afhankelijk 
van het medicijn en het lichaam ('het systeem'). Met 
andere woorden: “it takes two to tango”. 

de medicijnconcentraties in de hersenen (sterk) 
afwijken van die in het bloed [5]. Hoe kunnen we 
dan weten wat voor een bepaald medicijn in de 
hersenen de juiste concentratie, de juiste plaats, en 
het juiste moment zal zijn?

Voorspellen van het gedrag van een medi-
cijn in de hersenen?
Om de (voor binding aan receptoren) beschikbare 
medicijnconcentraties in de hersenen van mensen 
te meten, zouden we gebruik moeten maken van 
technieken die (minimaal) invasief zijn. Dat is in vele 
gevallen onethisch en dergelijke metingen worden 
alleen -en mondjesmaat- toegestaan bij bepaalde 
hersenaandoeningen zoals traumatische hersen-
schade, hersentumoren en bij operatief verwijderen 
van kleine epileptische delen van de hersenen. 
Er zijn ook niet-invasieve technieken beschikbaar, 
zoals Positron Emissie Tomografie (PET) scans en 
Magnetische Resonantie Imaging (MRI), die veel 
informatie over de menselijke hersenen kunnen 
geven, maar helaas kan daarmee geen informa-
tie verkregen worden over de voor receptoren 
beschikbare medicijnconcentraties. De cerebrospi-
naal vloeistof (CSF) die kan worden afgenomen uit 
het lumbale deel van het ruggenmerg wordt sinds 

Figuur 3: Welke medicijnconcentraties in het centrale zenuwstelsel kunnen informatie geven over de beschik-
bare medicijnconcentratie op de plaats van werking (receptor) in de hersenen? En waar kunnen we monsters 
nemen? En wat is de relatie tussen die medicijnhersenconcentraties bij de receptor en de medicijnconcentra-
ties in de monsters? [7].
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met elkaar in verbinding, en hebben hun eigen 
locatie en naam: te weten de laterale ventrikels, de 
derde en vierde ventrikel, de cisterna magna en de 
subarachnoïdale ruimtes (waartoe ook het lumbale 
gebied van het ruggenmerg behoort). 

Vervolgens hebben we de vloeistofstromen 
toegevoegd. De bloed-hersenbarrière en de 
bloed-CSF-barrière (niet behandeld in deze lezing) 
produceren beiden vloeistof die aanleiding geven 
tot respectievelijk de extracellulaire vloeistofstroom 
die naar de CSF stroomt, en de CSF vloeistofstroom 
die door de verschillende CSF ventrikels stroomt. 
De productie van deze vloeistoffen moet uiter-
aard gebalanceerd worden door de eliminatie van 
vloeistof. Dit gebeurt via 'sluisjes' in de zogenaamde 
arachnoidale bloedvaten die zich bij een wat hogere 
vloeistofdruk in de hersenen even openen om wat 
vloeistof naar het bloed te laten ontsnappen zodat 
de vloeistofdruk in de hersenen constant blijft. 

Een volgende stap was het ingeven van de opper-
vlakken waarover medicijntransport kan plaatsvinden. 
Dit zijn de oppervlakken van de bloed-hersenbarri-
ère cellen, de bloed-CSF-barrière cellen, en die van 
de celmembranen van de hersencellen. Dat zijn de 
oppervlakken waarover passieve diffusie kan plaats-
vinden. Voorts werd actief transport toegevoegd, 
alsook metabolisme wat niet alleen in de lever maar 
ook op verschillende plaatsen in de hersenen kan 
plaatsvinden. Verder werden ook de lysosomen toe-
gevoegd, als subcellulair compartiment dat wordt 
beschouwd als een cellulair vuilnisvat [10]. 

Een laatste belangrijke stap was het toevoegen van 
de zuurgraad (pH) in de verschillende comparti-
menten. Zo is de pH in het bloed 7,4; in de hersen 
extracellulaire vloeistof 7,3; in de intracellulaire vloei-
stof 7,0 en in de lysosomen 5,0. Medicijnmoleculen 
kunnen ioniseren en dus een zekere elektrische 
lading krijgen, de mate waarin hangt af van de zuur-
graad. Omdat alleen het ongebonden én neutrale 
medicijnmolecuul over celmembranen kan diffun-
deren, is het van belang te weten welk percentage 
van de medicijnmoleculen geladen is. En dit per-
centage geladen medicijnmoleculen in een bepaald 

Medicijneigenschappen zijn een gegeven. Het medi-
cijn is en blijft het medicijn, en de eigenschappen 
zijn onafhankelijk van het systeem (persoon, proef-
dier) waaraan het wordt toegediend. Daarentegen 
zijn systeemeigenschappen afhankelijk van de con-
ditie van het systeem (genetische achtergrond, 
geslacht, leeftijd, dieet, leefomstandigheden). Het 
is dus de combinatie van medicijn en systeemeigen-
schappen die samen het medicijngedrag bepalen. 

Systeemeigenschappen - de eigenschappen van 
de hersenen
De ANWB routeplanner en Google Maps zijn 
navigatiesystemen die we allemaal kennen en 
waarschijnlijk gebruiken. Je voert je bestemming 
in, en je keuze om daarheen met de trein, auto, 
fiets of benewagen te gaan. Het navigatiesysteem 
geeft vervolgens aan welke routes beschikbaar 
zijn en voorspelt voor elke route de verwachte tijd 
van aankomst. Dit wordt 'achter de schermen' door 
het algoritme van het navigatiesysteem (d.w.z. een 
wiskundig model) berekend. Voor het ontwikkelen 
van dergelijke navigatiesystemen zijn eerst alle ver-
keersroutes in kaart gebracht (de plattegrond) en 
zijn er metingen van de verkeersdrukte gedaan op 
vele verschillende locaties en op vele verschillende 
tijdstippen van de dag/ week/ maand. Met andere 
woorden: er is zowel tijd- als locatie afhankelijke 
informatie voor nodig geweest. Het idee was om op 
een analoge manier de medicijnconcentraties in de 
hersenen te gaan voorspellen.

Om uiteindelijk de concentratie van het medicijn 
op verschillende plaatsen en tijdstippen in de 
hersenen te gaan voorspellen zijn we allereerst 
begonnen met het maken van de ‘plattegrond’ van 
de hersenen met bijbehorende eigenschappen, om 
dit alles te vatten in een wiskundig hersendistribu-
tiemodel [9]. 

Daartoe hebben we allereerst de fysiologische 
onderdelen nodig, zoals de hersencapillairen, de 
bloed-hersenbarrière, de hersencellen, de extracel-
lulaire vloeistofruimte (de vloeistof tussen de 
cellen), en de ruimtes (ventrikels) die gevuld zijn met 
cerebrospinaal vloeistof (CSF). De CSF ruimtes staan 
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fysiologisch compartiment is dus afhankelijk van de 
pH in dat compartiment. Alles hierboven genoemd 
kunnen we definiëren als systeemeigenschappen, 
in dit geval voor de hersenen (figuur 4).

Medicijneigenschappen
De chemische structuur van medicijnmoleculen 
bepalen hun eigenschappen. Deze eigenschappen 
zijn fysisch-chemisch van aard, zoals:

 – het molecuulgewicht; 
 – de vetoplosbaarheid (logP: de log van de verde-

ling over water en olie); 
 – de sterkte van zuur of basische groepen (pKa: 

de log van de evenwichtsconstante in een zuur-
base reactie die de zuurgraad aangeeft waarbij 
50% van de medicijnmoleculen neutraal is en de 
andere 50% geladen (geïoniseerd) is; 

 – het totale polaire oppervlak (oppervlaktetotaal 
van alle polaire delen van het medicijnmolecuul); 

 – het aantal waterstofbinding-donoren; 
 – het aantal waterstofbinding-acceptoren. 

Maar ook de volgende mogelijke biologische 
eigenschappen zijn van belang: is het medicijn een 
transportersubstraat en/of een enzymensubstraat?

Experimentele meetmethode
Inzicht in een complexe samenhang van processen 
krijg je niet door het uitvoeren van eenvoudige 
testen [11]. Een navigatiesysteem zou nooit goed 
werken als metingen daartoe alleen maar op een-
zelfde plaats zouden zijn uitgevoerd, of alleen maar 
op een bepaalde tijd, omdat er zowel een locatie- 
als een tijdsafhankelijkheid bestaat. Zo zijn ook voor 
het begrijpen en voorspellen van de invloed van de 
medicijn- en hersensysteemeigenschappen op de 
medicijnconcentraties in de hersenen, metingen 
nodig op verschillende locaties in de hersenen, op 
verschillende tijdstippen. Voor het meten van lokale 
en tijdsafhankelijke extracellulaire concentraties in 
de hersenen (d.w.z. de voor receptoren beschikbare 
medicijnconcentraties) hebben we microdialyse 
gebruikt. De microdialyse techniek maakt gebruik 
van een microdialyse probe.

Figuur 4: Plattegrond van de hersenen. De hersenfysiologie kan worden weerspiegeld in fysiologische her-
sencompartimenten, volumes, vloeistofstromen, oppervlakken van membranen, membraaneigenschap-
pen, actieve transportsysteemfunctionaliteiten, enzymatische functionaliteiten, sub-cellulaire comparti-
menten en zuurgraden.
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De probe wordt ingebracht in een geselecteerd 
gebied in het hersenweefsel en wordt geperfuseerd 
met een fysiologische vloeistof. Moleculen (dus ook 
medicijnmoleculen) die klein genoeg zijn om door 
de poriën van het semipermeabele membraan te 
passeren, diffunderen over het semipermeabele 
membraan in het dialysaat. Het dialysaat wordt 
in fracties (tijdsafhankelijkheid) opgevangen en 
deze fracties worden vervolgens geanalyseerd. 
De medicijnconcentraties in het dialysaat zijn een 
afspiegeling van de medicijnconcentraties in de 
extracellulaire vloeistof rondom de tip van de probe. 
Zo verkrijgen we informatie over het tijdsverloop 
van de ongebonden medicijn-concentratie op de 
plaats van de probe in de hersenen [12].

Om ethische redenen wordt deze techniek 
niet toegepast in mensen. Er zijn enkele 
uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld bij traumati-
sche hersenschade [13]. Daar geeft de microdialyse 
techniek door het meten van lichaamseigen lactaat 
en pyruvaat, in een vroeger stadium dan klinische 

tekenen, informatie over de toestand van de pati-
ent. Het is dan in direct belang voor de behandeling 
van de patiënt.

In proefdieren is het gebruik van deze techniek wel 
toegestaan. Zo werden proefdieren (ratten) tijdens 
een operatie uitgerust met bloedcanules (voor 
toedienen van het medicijn en voor het afnemen 
van seriële bloedmonsters) alsook met meerdere 
microdialyse probes op verschillende locaties in 
de hersenen (hersenweefsel, laterale ventrikel en 
cisterna magna). De proefdieren kregen een week 
rust om van de operatie te herstellen. Ook tijdens 
het experiment kon het proefdier vrij bewegen, 
terwijl ondertussen vele monsters van bloed, en 
microdialysaten verzameld konden worden. Per 
proefdier verkregen we wel zo’n 100 datapunten 
met onderlinge samenhang.

We zijn begonnen met het bepalen van de far-
macokinetiek van acetaminophen (paracetamol) 
en hebben alle verzamelde data gebruikt om een 

Figuur 5: De ontwikkeling van hersendistributiemodellen voor de rat en voor de mens op basis van concen-
tratie-tijd data van proefdieren in bloed en verschillende locaties in de hersenen.
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wiskundig model te ontwerpen met de hersen-
systeemeigenschappen van de rat [14]. Dit ratten 
hersendistributiemodel bleek de verkregen data 
uitstekend te beschrijven. We hebben vervolgens 
de hersensysteem-eigenschappen van de rat 
vervangen door die van de mens om zo een men-
selijk model te krijgen. We hebben het model laten 
berekenen wat de te verwachten acetaminophen 
concentraties zouden zijn in alle hersencompar-
timenten, zoals de subarachnoïdale CSF ruimten 
waartoe ook het lumbale CSF behoort. In de litera-
tuur vonden we data van een studie in gezonde 
vrijwilligers waarvan de lumbale CSF acetaminop-
hen concentraties als functie van de tijd waren 
gemeten. Het humane hersendistributiemodel 
bleek deze data goed te voorspellen [14] (figuur 5).

We hebben in totaal voor een set van 9 medicij-
nen met zeer uiteenlopende fysisch-chemische en 
biologische eigenschappen vergelijkbare experi-
menten in de ratten uitgevoerd, voor verschillende 
doseringen en voor de transportersubstraten ook 
in aanwezigheid van een transportblokker [15, 16, 
17, 18]. 

Eigenlijk doen we onderzoek zoals het spel 
Mastermind moet worden gespeeld [11]. De natuur 
heeft de codes en wij onderzoekers moeten de 
codes zien te kraken. We moeten de aanwijzingen 
van de codemaker op een logische manier verwer-
ken - met de bekende zwart-witte pinnen - en alle 
aanwijzingen samen analyseren omdat de processen 
in het lichaam ook met elkaar verbonden zijn [11, 19].

Daarmee hebben we een hersendistributiemodel 
kunnen ontwikkelen dat, alleen op basis van de 
medicijn- en hersensysteemeigenschappen, de 
uitgebreide concentratie-tijd profielen van de data-
set van de verschillende medicijnen goed konden 
voorspellen (figuur 6, rechterpagina). Door weer 
de herseneigenschappen van ratten te vervangen 
door dat van mensen kon gekeken worden of dit 
hersendistributiemodel voor de mens de weinige 
beschikbare gegevens van medicijnconcentraties in 
een bepaald CSF compartiment of in de hersenen 
adequaat kon voorspellen. Dit bleek inderdaad het 
geval (figuur 7) [21,22].

Figuur 7: Het op fysiologie gebaseerde hersendistributiemodel heeft input nodig van de hersenfysiologie 
van de mens en van de mdedicijneigenschappen on zo adequate voorspelling te kunnen doen van medicijn-
concentraties in verschillende fysiologische compartimenten van de hersenen.
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Figuur 6: Het hersendistributiemodel voor de rat, die op basis van de medicijn- en hersensysteemeigen-
schappen de uitgebreide concentratie-tijd profielen van de dataset van de verschillende (typen) medicijnen 
goed kan voorspellen [19].
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Conclusie
Het hersendistributiemodel voor de mens werd 
ontwikkeld om de voor receptoren beschikbare 
medicijnconcentraties in de hersenen te kunnen 
voorspellen. Het model kan ook de medicijnconcen-
traties in de verschillende CSF ruimtes voorspellen. 

De gevonden overeenkomst tussen gemeten 
medicijnconcentraties in CSF van mensen en de 
modelwaardes maakt dat we vertrouwen hebben 
in de voorspelling van de hersenconcentraties die 
niet in mensen gemeten worden [7, 22]. Zo hebben 
we een model dat op basis van alleen medicijn- en 
hersensysteemeigenschappen de voor receptoren 
beschikbare medicijnconcentraties in de hersenen 
kan voorspellen. Hierdoor kan het proefdiergebruik 
enorm verminderd worden (immers alle essentiële 
informatie is nu wiskundig vastgelegd).

Ook kan het hersendistributiemodel worden 
gebruikt om te zien wat de invloed van een 
bepaalde verandering in de hersenfysiologie op 
de medicijnconcentraties in de hersenen zal zijn. 
Wanneer veranderingen in de fysiologie door een 
hersenaandoening bekend zijn (literatuur/ databa-
ses), kan bekeken worden voor welk medicijn dit op 
welke manier invloed heeft op de hersenconcen-
traties. Zelfs kan voor een individu/ patiënt inzicht 
verkregen worden in bepaalde veranderingen in 
de fysiologie die wel door non-invasieve imaging 
technieken gemeten kunnen worden om zo de 
hersenconcentratie voor een 'target' maar uiteraard 
ook voor een 'off target' receptor te voorspellen en 
zo nodig het toedieningsregime van het medicijn 
daaraan aan te passen.
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Although microbes are everywhere — in the 
air, our homes, our bodies — we sometimes 
forget their existence since we can’t see 

them with our naked eye. But this is where my lab 
comes in: we make microbes visible through a high-
powered microscopy method called cryo-electron 
tomography. This allows us to investigate so-called 
‘nanomachines’ that bacteria use to thrive in dif-
ferent environments (figure 1). My main research 
interest is understanding how these nanomachines 
work, and when the cells need them. In this article I 
will outline how the research is performed and give 
examples of the insights we have gained so far. 

Investigating bacteria at high resolution 
and in three dimensions
Bacterial cells are very small: They typically are only 
about one tenth of the size of a human red blood 
cell. For example, a typical Escherichia coli bacterium 
is about 1000 to 2000 nm (2. 10-6 meters) long 
and about 600 nm (6. 10-7 meters) in diameter. In 
order to visualize the even smaller macromolecular 
structures inside the bacteria, called nanomachines, 
we need a way to image the cells at macromolecular 
resolution. Simply put, we need to be able to 
see individual macromolecules, such as proteins, 
inside the cells. For traditional light microscopy, the 
obtainable resolution is limited to about 200 nm, 
which is roughly the size of a small bacterial cell. 
Therefore, this is not sufficient to investigate finer 
structural detail inside the bacteria. Fortunately, 
another form of microscopy utilizes a beam of elec-
trons to visualize samples instead of a beam of light. 
These electron microscopes have a much higher 
magnifying power and, in principle, would allow for 
atomic resolution imaging of samples. 

However, there is a catch: the imaging in an electron 
microscope needs to occur in a vacuum as air 
molecules interfere with the electron beam and 
prevent proper imaging. Exposing biological spe-
cimen such as bacteria directly to a vacuum would 
result in water evaporation inside the microscope 

Prof. dr. A. (Ariane) Briegel
Instituut Biologie, Universiteit Leiden.

www.universiteitleiden.nl/en/staffmembers/ariane-
briegel#tab-1
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 – De livestream-lezing met titel 'De interactie tus-
sen micro-organismen en hun omgeving' werd 
in het Engels gepresenteerd vanuit de huiskamer 
op 2 november 2020.

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

Samenvatting van de lezing:
Microben zijn de meest voorkomende organismen 
op aarde en hebben met alle aspecten van ons 
leven te maken. We staan nog maar aan het begin 
van goed begrip over hun architectuur en ingewik-
keld gedrag. De nanomachinerie die hier aan ten 
grondslag ligt wordt bestudeerd met hele sterke, 
moderne microscopen, die inzicht kunnen geven in 
hoe microben hun voedsel vinden en hoe ze giftige 
stoffen uit hun omgeving vermijden.

Veel bacteriën zijn beweeglijk. De richting van 
die bewegingen is niet random, maar wordt met 
een sensor-systeem (chemoreceptor array) aan-
gestuurd. Met deze bacteriële ‘neus’ kunnen de 
meest gunstige omstandigheden gezocht worden. 
Vele ziekteverwekkers gebruiken dit systeem ook 
als eerste stap bij het binnendringen van gastheer.

Met cryo-electronen tomografie bestuderen wij de 
driedimensionele structuur van deze moleculaire 
machientjes in intacte cellen. Dit structuur-functie 
onderzoek kan nieuwe mogelijkheden opleveren 
voor het behandelen van infecties en voor het 
opsporen van ziektes zoals kanker.
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and immediately destroy the sample. Therefore, 
such samples need to be protected before they can 
be imaged in an electron microscope. Traditionally, 
this has been done by dehydration and plastic 
embedding, but this method also introduces a lot of 
structural damage and artifacts. While this method 
has been useful in the past to determine general 
morphological features such as the determination 
of cell shapes, it was not sufficient to determine 
finer structural details. 

So how can we maintain the cells in a near-native 
state for electron microscopy? The answer lies in 
cryogenic preservation1). For this technique, we 
spread out a droplet of bacterial cell culture on a 
support film — a so called EM grid. We then use 
filter paper to blot away excess liquid so only a thin 
film of cell culture covers the grid. Subsequently, 
the grid is flash frozen by plunging it into a cryogen 
—most widely used are liquid ethane or liquid 
ethane/propane mixtures that are cooled by liquid 
nitrogen. This freezing process is so fast that water 
molecules don’t have time to crystallize — the 
sample freezes in an amorphous, glass-like ice. This 

1) Zie ook de Nobelprijs Verklaard lezing over 
Cryo-EM van prof. dr. ir. M.G. (Marin) van Heel in 
Diligentia jaarboek nr 96, 2018.

plunge freezing method keeps the cells in a near-
native state and preserves the delicate structures 
of the embedded sample. The samples need to stay 
cooled with liquid nitrogen throughout storage, 
sample loading into the scope, and during imaging.

After plunge freezing, we can now insert our sample 
into a high-end transmission electron microscope 
(TEM) and start taking images (figure 2). In traditio-
nal TEM, the electron beam penetrates the sample 
and generates a two-dimensional projection of 
the objects that are imaged. Although powerful, 
two-dimensional imaging does not allow us to see 
structural features orthogonal to the camera. 

So how can we get three dimensional images from 
our samples? The way this can be achieved is 
by taking a series of 2D projections while rota-
ting the sample in the microscope. These images 
then can be used to computationally generate 
three-dimensional models of the cells at macro-
molecular resolution. These 3D models allow us 
to investigate the cellular content of the bacteria 
in detail and unravel the structure and function of 
nanomachines [10]. A schematic of the workflow for 
cryo-electron tomography sample preparation and 
imaging is shown in figure 3.

Figure 1: Bacteria can assemble a variety of molecular machines that enable them to interact with their 
environment, such as flagella and pili for motility and/or attachment, chemoreceptor arrays to sense their 
surroundings, and secretion systems to take up or secrete nutrients and/or toxins. 



37

1.4   How bacteria interact with their environment

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99

How Bacteria sense their chemical envi-
ronment — The Escherichia coli paradigm 
One such nanomachine that has long been the 
focus of my research is the bacterial chemosensory 

system that acts like a bacterial ‘nose’. It is com-
posed of thousands to hundreds-of-thousands of 
receptors that form a highly ordered lattice at the 
cell poles. Molecules indicating the presence of a 

Figure 2: The high-end cryo-electron microscopes that we use for imaging at the Netherlands Center for 
Electron Nanoscopy (NeCEN) are the TITAN Krios instruments from Thermo Fischer Scientific. Left: For scale, 
I am standing in front of one of our TITAN machines. I am holding a replica from an Antonie van Leeuwen-
hoek microscope in my hands — with a microscope like this, the research field of microbiology was started. 
Right: A glimpse of the inside of the cryo-electron microscope.

Figure 3: Schematic of the cryo-electron tomography workflow.



1.4   How bacteria interact with their environment

38

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99

food source (attractants) as well as toxins (repel-
lants) can bind to these receptors. The receptors 
then control a messenger protein, that in turn 
controls the activity of the motility apparatus.

The most common motility apparatus used in liquid 
environments is the flagellum — a rotating whip-
like appendage that propels the cell forward. The 
flagella are anchored to cell via a hook apparatus 
to a cell-envelope embedded flagellar motor that 
is able to spin in both clockwise and counter-
clockwise directions.

Escherichia coli (E. coli) is a rod shaped bacterium 
that has several flagella (in typical lab strains about 
8 -10) that are distributed over the entire cell body. 

In the presence of an attractant, all the flagellar 
motors spin in the counterclockwise direction and 
the flagella combine into one super-bundle that 
propels the cells forward in a smooth swimming 
pattern (a so-called ‘run’). In the presence of a 
repellent, one or more motors switch their spinning 
direction to clockwise, the super-bundle dissolves, 
and the cells ‘tumble’ to change their swimming 
direction. By controlling the duration and frequency 
of these run and tumble phases, the cells can follow 
up nutrient gradients and down repellent gradients 
(figure 4A). This chemosensory system is highly 
sensitive (only a few molecules of attractants can 
stimulate a positive response) and adaptable (the 
cells can sense nutrient concentrations over five 
orders of magnitude) [4]. 

Figure 4: (A): E. coli motility. Left: E. coli has two motility states: a ‘run’ describes a smooth swimming pat-
tern where all flagella rotate counterclockwise. The flagella form a super-bundle and push the cells forward. 
If one or more flagella rotate clockwise, the bundle dissolves and the cells perform a so-called ‘tumble’. 
Right: The control of the duration and frequency of the run and tumble phases allows the cells to follow 
attractant gradients and seek out the preferred environments. 
(B): Schematic of the E. coli chemotaxis system: The chemoreceptors (red) form extended hexagonal arrays 
together with a linking protein CheW (green) and an enzyme, the histidine CheA (blue) at the cell poles. 
Once activated, the kinase transfers a phosphoryl group to a messenger protein CheY (yellow). In the phosp-
horylated state, CheY binds to the flagellar motors (dark blue) and cause a reversal of spinning direction 
from counter-clockwise to clockwise. Additional enzymes complete the chemotaxis system: The constituti-
vely active methyl-transferase CheR (dark red pentagon) and the methylesterase CheB (beige oval), which 
is also activated by CheA. CheR and CheB together control the methylation state of the chemoreceptors, 
which provide a temporal memory system that allows the cells to compare their current condition with 
the recent past. And last but not least CheZ (dark violet circle), a phosphatase that removes the phosphoryl 
group from CheY to terminate the signal.

Courtesy of John S. Parkinson, 
University of Utah

Schematic by Ethan Fields
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The architecture of the E. coli arrays
Using cryo-ET and other structural methods, the 
arrangement of chemosensory arrays inside of cells 
has been determined: The sensors or chemorecep-
tors in E. coli are membrane-embedded proteins 
that consist of an extracellular ligand-binding, a 
transmembrane region, and a long cytoplasmic 
component. These chemoreceptors form homodi-
mers — meaning two receptors of the same type 
always bundle together. In turn, three of these 
dimers come together to form a so-called trimer-
of-dimers arrangement. At their cytoplasmic tips, 
these trimers of dimers bind two other proteins: the 
active messenger enzyme of the system, the histi-
dine kinase CheA, and an adaptor protein CheW [3]. 

The kinase functions as a homodimer and each 
subunit has 5 domains (P1-P5). Three of the domains 
form a structurally relatively stable core (P3, P4 and 
P5). The remaining two are highly mobile ones that 
are anchored to the core domains via long flexible 
linkers (P1 and P2). Each of the domains conducts 
a specific function: the structural core domains 
enable enzyme dimerization (P3), ATP binding (P4) 
and receptor binding (P5). The two domains that are 
attached via flexible linkers contain the binding site 
for the shuttling protein CheY (P2), and the receiver 
domain for the phosphoryl group from ATP (P1). 
The phosphoryl group is then transferred to the 
shuttling protein CheY, which then interacts directly 
with flagellar motors (figure 4B) [7]. 

The P5 domains and the linking protein CheW 
together form alternating rings that network the 
chemoreceptor trimers-of-dimers into highly orde-
red extended hexagonal arrays. Each hexagon has 
a conserved width of ~12 nm and this arrangement 
appears to be universal among all bacterial and 
archaeal species studied so far (figure 5). 

Three additional enzymes are needed for a func-
tional chemosensory system: The methyl esterase 
CheB that is also a response regulator of CheA, 
and the constitutively active methyl-transferase 
CheR. Together, these two enzymes control the 
methylation state of the chemoreceptors. This 

receptor methylation acts as a memory system 
that allows the cells to keep a temporal record of 
ligand concentration. The last component is the 
phosphatase CheZ that removes the phosphoryl 
group from the shuttling protein CheY to terminate 
signal transduction. 

Structural changes during signal trans-
duction
Our recent research shows that the activation of the 
chemotaxis system induces a change in the struc-
ture of the chemoreceptor trimers: in the kinase 
activating state, the trimers are more splayed from 
one another and the dimers are structurally rigid. 
In contrast, in the kinase deactivating state, the 
trimers are relatively ‘zipped’ in the CheA proximal 
region, and the dimers are more flexible [12]. 

The kinase also undergoes significant structural 
changes: in the inactive state, the two domains 
attached via flexible linkers are bound in an 

Figure 5: The chemoreceptors form highly ordered 
lattices in the cells. This image shows the top view 
of a chemoreceptor array in a Salmonella minicell. 
Cryo-electron tomography and image processing 
reveals the hexagonal arrangement of the receptors 
in vivo. Three receptor dimers (where one dimer is 
composed of two identical receptors) together form 
a trimer. These appear as the cornerstones of a tri-
angle in top view. Six of these trimers form a hexa-
gon, and many hexagons together form the exten-
ded arrays. 
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unproductive manner underneath the rest of the 
enzyme dimer. When activated, these domains 
are released and are free to capture the shuttling 
protein and perform phosphoryl transfer to the 
shuttling protein CheY [2, 8]. This phosphoryla-
ted CheY protein can now bind to the flagellar 
motor where it initiates a change in motor spinning 
direction. 

Variability of chemotaxis systems
The vast majority of chemotaxis research has been 
done using E. coli as the model system (figure 6A), 
which has been invaluable for our current under-
standing of the signal transduction mechanisms. In 
fact, the extensive research on this model system 
has arguably turned it into the best-understood 
signaling pathway in biology. However, recent 
studies highlight that the chemotaxis system is 

more variable than previously assumed. Such dif-
ferences are crucial when considering the fact that 
chemotaxis is essential for the infection process 
of some pathogenic bacteria. Therefore, the che-
motaxis system is a potential new drug target to 
treat antibiotic resistant pathogens. In my lab, we 
currently study two pathogenic bacteria: Vibrio 
cholerae, the causative agent of the Cholera disease, 
and Treponema denticola, a pathogen that causes 
periodontal disease. In both cases, we find that the 
chemosensory arrays are structurally unique, with 
characteristic adaptations that emerge from cell 
morphology and divergent niches of the organisms. 

Vibrio cholerae
Vibrio cholerae is a versatile bacterium that can thrive 
in various different environments, such as diverse 
water bodies (salt-, brackish- or sweet-water), as 
well as inside a host organism. The bacterium has 
a characteristic cell morphology: it is a curved rod 
that has a single polar flagellum. Instead of run 
and tumble phases, the cells are pushed forward 
when the flagellum rotates in the counterclockwise 
rotation. A reversal of the rotation direction to 
clockwise pulls the cells backwards. When the rotors 
return to a counterclockwise rotation, the flagellum 
‘flicks’ which induces a reorientation of the cell 
body before swimming forward again. 

The chemotaxis system in V. cholerae is much more 
complicated than that of E. coli. While E. coli only 
has one chemotaxis system and 5 different che-
mosensors that all integrate into the same arrays, 
V. cholerae has 43 chemosensors that integrate spe-
cifically in three structurally distinct arrays. Two of 
these arrays have not yet been shown to be involved 
in flagellar motility and will not be discussed here. 

The third system is known to control flagellar beha-
vior, and most of the chemosensors encoded in 
the genome integrate into this array. This system 
is called 'cluster II' based on the location of core 
chemotaxis proteins in the genome. These cluster II 
arrays also form hexagonally packed arrays, but 
the arrangement of the kinase CheA that bind to 
the receptors is quite different. Instead of a highly 

Figure 6: The arrangement of the chemotaxis appa-
ratus across Bacteria. (A) The chemotaxis arrays in 
E. coli are representative of the ‘universal arrange-
ment’ that is found in most bacteria. Here, the CheA 
protein (blue) is strictly organized with six-fold sym-
metry. Some rings possess CheW (green) only. (B) In 
V. cholerae, CheA is arranged randomly and rings can 
possess 0-3 CheA subunits. (C) In T. denticola, CheA 
is strictly organized in a linear arrangement and has 
a preferred orientation relative to the cell axis. There 
are no CheW-only rings. 
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ordered packing in alternating rings of CheA and 
the linking protein CheW, like we find in E. coli, in 
V. cholerae the abundance of CheA is much lower 
and is randomly distributed. A higher abundance 
of CheW as well as other proteins that integrate 
into the arrays in V. cholerae (namely CheV proteins 
which are fusion proteins between the linking pro-
tein CheW and the shuttling protein CheY) make up 
for the relative lack of CheA (figure 6B). Structurally, 
this results in arrays that are much less stable than 
those found in E. coli — while cell lysis doesn’t affect 
the ultrastable E. coli arrays, arrays in Vibrio fall apart 
and loose the ordered packing of the receptors. In 
other words, besides the enzymatic function, CheA 
also acts as a structural staple that provides the 
ultrastability to the E. coli arrays, whereas the low 
abundance of CheA makes the arrays in V. cholerae 
less stable [11]. Does this have a physiological rele-
vance? We believe that it may, based on proteomics 
comparisons of V. cholerae cells grown under dif-
ferent conditions [1]. Under different environmental 
conditions, the composition of the cluster II arrays 
varied in the chemosensors that were present in 
these arrays — indicating that the arrays may be 
able to swiftly exchange receptors based on the 
environment they are in. In order to rapidly accom-
plish receptor exchange, a more dynamic and less 
stable array may be necessary. How this exactly 
happens is not yet known and will be an interesting 
research question to address in the future.  

Treponema denticola
The other pathogen we are investigating in my 
laboratory is T. denticola. This species belongs to the 
Spirochaetes. This bacterial phylum contains several 
pathogens that cause serious illnesses such as 
Syphilis, Lyme disease or leptospirosis. T. denticola 
is also a pathogen, causing periodontal diseases in 
humans. The cells have a very characteristic mor-
phology: They are several thousand nanometers 
long and are helically coiled. Their cell diameter is 
very narrow, measuring only about 200 nm. The 
cells also have an unusual way of swimming: They 
contain multiple flagella that insert into the inner 
membrane of the cells at both cell poles. Instead 
of extending into the outside environment, the 

flagella wrap around the cell body inside the cell 
envelope in between the two membranes. This uni-
que physiology and flagellar arrangement results in 
cells that swim in a ‘cork-screw’ like fashion, which 
enables them to efficiently burrow through host tis-
sues. Just like we have seen in Vibrio, the chemotaxis 
arrays diverge from the paradigm found in E.  coli. 
Here, the kinase CheA, is well ordered but in a 
different arrangement than in E. coli. They arrange 
in rows, with each ring containing the P5 domains 
of two CheA proteins, oriented opposite from each 
other. The rings contain not one, but 2 distinct CheW 
linking proteins. One resembling the one found in 
E. coli, and another one that contains an additional 
domain resembling the methyl-transferase CheR. 
This extra domain appears to contribute to a density 
observed in the center of the hexagons that is 
not present in any other arrays reported so far 
(figure 6C). Deletion of this domain results in arrays 
that are less stable than the intact forms. Overall, 
we suggest that this specialized architecture is an 
adjustment to the high cell curvature found in these 
cells [9]. 

These recent results on the architecture of the 
chemoreceptor arrays in important pathogens 
underscores the importance of studying the che-
motaxis system in a wide range of bacteria. The 
variability observed here implies that there may be 
several other architectures that have specifically 
adapted to certain environments and cell morpho-
logies. In order to use the chemotaxis system as 
a drug target, we need to understand the unique 
features found in the diverse pathogens. 

Interbacterial interactions 
While many bacteria are motile and can actively 
seek out their preferred environment, many bac-
terial species cannot. One such example are the 
species belonging to Streptomyces. These bacteria 
are most famous for their large variety of antibiotics 
they can produce. In fact, more than half of all 
clinically used antibiotics at present are produced 
by this genus. One of the most widely used mem-
bers of this genus in the laboratory is Streptomyces 
coelicolor. These cells have a characteristic life cycle: 
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The cells stay connected with each other in so-
called vegetative hyphae that intertwine to form 
extended mycelia in the substrate. The dispersal 
of these bacteria occurs via the formation of aerial 
hypha, that arise above ground and produce spores. 
These spores can then then be transported to other 
locations via wind, attachment to insects, or other 
small animals. However, how these spores reach 
specific microenvironments without being motile is 
still not fully clear. 

Recently, we discovered that motile soil bacteria 
(such as Bacillus subtilis and Pseudomonas fluores-
cence) can transport the spores over relatively large 
distances (at least 10 cm — the size of the largest 
growth dishes we used so far). The Streptomyces 
spores are enclosed in a protein layer formed by two 
proteins called rodlins. This layer, called the rodlet 
layer, surrounds the spores like a sleeve. We could 
show that the flagella from the motile bacteria bind 
to this rodlet layer and allow for this transport to 
occur [6]. 

The question on the relevance of this behavior in 
nature is not clear yet. However, the possibility that 
it may be used to (for example) efficiently transport 
beneficial microbes to the plant roots for increasing 
crop production is an exciting prospect (figure 7). 
More in-depth research is needed to define pos-
sibilities on how to best harness this interaction.

In general, inter-microbial transport has been spo-
radically reported between different species over 
the past decade. Our new research highlights that 
this actually may be more common than previously 
assumed. In fact, it may be relevant also for species 
localization patterns of nonmotile pathogens in a 
host and will be an exciting research field to pursue 
in the future [5]. 

Outlook on bacterial interactions with 
host organisms
Cryo-electron tomography is an essential tool 
to investigate the detailed structural makeup of 
bacteria in three dimensions. It has allowed us to 
understand the structure and function of molecular 

machines such as the chemoreceptor arrays that 
we have discussed here. Until now, research was 
limited to the study of isolated bacteria in their 
growth medium. Anything larger is not directly 
imageable by cryoEM: The electron beam has to 
penetrate the whole sample in order to generate a 
2D projection, which is not possible with any object 
that is much larger than a bacterial cell. However, 
many research questions are related to how bacteria 
interact inside a host organism: How do they overall 
adapt to this environment, how do the bacteria use 
their nanomachines to interact with the tissues of 
the host, and how do host cells respond in turn? 
The technical tools to address such questions are 
just now becoming available: One such tool is an 
instrument called a cryo-focused ion beam instru-
ment. In essence, it is an electron microscope that 
also contains an ion beam source. This ion beam 
can be used to cut away excess material. Therefore, 
thin ‘windows’ can be cut in samples that otherwise 
would be too thick for imaging. Once the sample 
is thinned sufficiently, it can be transferred to a 
cryoEM microscope for cryo-electron tomography. 
These instruments are commercially available and 
a number of labs all over the world, including ours, 
are working hard to establish workflows that will 
allow large volume processing. While it is still early 

Figure 7: Streptomyces spores are transported by at-
taching to the flagella of motile soil bacteria, such as 
B. subtilis. Such interactions may allow them to seek 
out preferred micro-environments like plant roots.  
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days, I strongly believe these new developments 
will allow host-microbe interactions to be revealed 
at molecular detail and in three dimensions in the 
near future. 
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Enige plaatsbepalingshistorie: van kerk-
toren-meting naar satelliet-meting
Traditioneel werd de grondslag voor de plaatsbepa-
ling gevormd door een landsdekkend netwerk van 
driehoeken (figuur 1) waarvan de hoekpunten in 
het terrein goed herkenbare punten waren, veelal 
de spitsen van kerktorens [1-3]. Door meting van de 
hoeken van driehoeken kon dan, via voorwaartse 
of achterwaartse insnijding, de plaatsbepaling en 
coördinaatberekening van nieuwe punten ter hand 
worden genomen. 

Bij de voorwaartse insnijding (figuur 2a) is de coör-
dinaatberekening van het nieuwe punt gebaseerd 
op de hoekmetingen A en B, en de in coördinaten 
bekende punten van waar deze hoekmetingen 
gedaan worden. Dit landmeetkundig principe wordt 
al sinds de 16e eeuw toegepast en is voor het 
eerst door de Nederlander Gemma Frisius (1508-
1555) beschreven [4, 5]. De achterwaartse insnijding 
(figuur 2b) is een plaatsbepalingsmethode die 

Prof.dr.dr.hc.ir. P.J.G. (Peter) Teunissen
Civiele Techniek en Geowetenschappen
Technische Universiteit Delft

www.tudelft.nl/staff/p.j.g.teunissen/

1.5   Met satellieten op 20.000 km hoogte je positie tot op de millimeter 
bepalen

 – Livestream-lezing vanuit de huiskamer voor de 
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ op 16 november 2020.

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

Samenvatting van de lezing:
Landmeetkunde (geodesie) is lang gedomineerd 
door kerktorens. Met behulp van dit soort karak-
teristieke landschapskenmerken konden landme-
ters het land inmeten en netjes in kaart brengen. 
Met de komst van satellietnavigatiesystemen (GPS, 
GLONASS, Galileo, BeiDou, NavIC, QZSS) is daar 
drastisch verandering in gekomen en zijn de kerk-
torens ‘vervangen‘ door satellieten.

Deze satellietnavigatiesystemen bestaan uit con-
stellaties van ieder zo’n dertig satellieten die, 
verdeeld over verschillende baanvlakken, op een 
hoogte van ongeveer 20.000 kilometer hun baan-
tjes om de aarde trekken. Door met behulp van spe-
ciale ontvangers op aarde de satellietsignalen van 
een voldoende aantal satellieten waar te nemen, 
kan de plaats van de ontvanger in een aard-gebon-
den coördinatenstelsel bepaald worden.

Prof. Teunissen heeft toegelicht hoe door mid-
del van fractionele fase-metingen van de door 
de satellieten uitgezonden signalen, wereldwijde 
positiebepaling met millimeter precisie mogelijk is 
geworden. Daarbij werd ingegaan op de achterlig-
gende fysische modellen, de benodigde gegevens-
verwerkingstheorie en de vele aardwetenschappe-
lijke toepassingen die door deze hoge precisie van 
metingen mogelijk zijn geworden.

Figuur 1: Het Nederlandse Rijksdriehoeksnetwerk 
(1888-1904).
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coördinaatberekening van het eigen opstelpunt 
mogelijk maakt. Uit de hoekmetingen C en D naar 
drie in coördinaten bekende punten (bijv. kerkto-
renspitsen) kan de positie van het eigen opstelpunt 
worden bepaald. Dit landmeetkundig principe 
wordt al sinds de 17e eeuw toegepast en is voor 
het eerst in 1615 door de Nederlander Willebrord 
Snel van Royen, beter bekend onder zijn Latijnse 
naam Snellius (1580-1626), beschreven [4, 5]. Het zo 
bepaalde opstelpunt wordt dan ook een Snellius-
punt genoemd.

Daar uit hoekmetingen de schaal van het net-
werk niet kan worden bepaald, werden er naast 
hoekmetingen ook afstandmetingen tussen de 
punten verricht. Afstandmetingen konden vroeger 
echter niet met voldoende nauwkeurigheid over 
dezelfde grote afstanden als de hoekmetingen 
worden verricht. Daarom werden speciale geo-
metrische constructies bedacht (de zogenaamde 
basisvergrotingsnetwerken), waarmee een nauw-
keurig gemeten korte afstand via nauwkeurige 
hoekmetingen kon worden overgebracht naar de 
grote afstand tussen twee rijksdriehoekspunten 
[1, 2, 5]. Tegenwoordig zijn dergelijke constructies 

niet meer nodig en kunnen met behulp van elek-
tronische afstandmeters grote afstanden direct 
worden overbrugd. Een elektromagnetisch signaal 
(radiogolf of lichtgolf) wordt door een zender uitge-
zonden en na weerkaatsing door de reflector weer 
bij de bron ontvangen. Met behulp van tijdmeting 
en de bekende voortplantingssnelheid kan dan de 
afstand worden bepaald (figuur 3a). Hoewel elektro-
nische afstandmeting tegenwoordig gemeengoed 
is, dateert deze landmeetkundige methode van 
afstandmeting toch pas van na de eerste helft 
van de vorige eeuw, toen met de opkomst van 
nauwkeurige klokken betere tijdmeting mogelijk 
werd. Gegeven de hoge voortplantingssnelheid 
(~300.000  km/sec) van de elektromagnetische gol-
ven worden namelijk hoge eisen aan de tijdmeting 
gesteld: een nauwkeurigheid van 1,5 cm in de 
afstand vereist een nauwkeurigheid van 0,1 nanose-
conde (0,1 10-9 sec) in de tijdmeting.

Na de opkomst van de ruimtevaart in de tweede 
helft van de vorige eeuw wordt dit principe van 
afstandmeting ook toegepast op daartoe speciaal 
met reflectoren uitgeruste satellieten (figuur 3b). 
Dit had het grote voordeel dat daarmee de door de 
kromming van de aarde veroorzaakte begrenzing 
van de terrestrische afstandmeting werd omzeild. 
Door vanuit meerdere grondstations de afstanden 
naar de overkomende satellieten te meten kan de 
onderlinge ligging van deze stations over grote 
afstanden nauwkeurig worden bepaald. Door deze 
metingen in de tijd te herhalen, kunnen coördi-
naattijdreeksen van deze grondstations worden 
bepaald en zo dus ook hun onderlinge verplaatsing 
ten gevolge van de platentektoniek worden bestu-
deerd. Deze methode van satellietafstandmeting 

Figuur 3: Elektronische afstandmeting: (a) Landmeetkundige afstandmeting, (b) Laserafstandmeting naar 
satellieten: de Kootwijk laserafstandmeter van de TU-Delft (links) en de met reflectoren uitgeruste satelliet 
LAGEOS (rechts) [6].

Figuur 2: Plaatsbepaling d.m.v. hoekmeting:
(a) voorwaartse en (b) achterwaartse insnijding.
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heeft dan ook belangrijke bijdragen geleverd, en 
doet dat nog steeds, aan het geodetisch en geo-
fysisch onderzoek van de aardse dynamiek [4]. 
Voor de dagelijkse praktijk van de landmeter is de 
methode echter niet geschikt, mede gezien de kost-
bare apparatuur, de complexe besturing ervan en 
de benodigde coördinatie tussen de grondstations. 

Pas met de komst en het operationeel worden van 
het Amerikaanse Global Positioning System (GPS) in 
het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw, kwam 
er een satellietplaatsbepalingssysteem beschikbaar 
dat wel geschikt was voor de dagelijkse land-
meetkunde praktijk [7, 8]. Hoewel ook dit systeem 
gebaseerd is op afstandmetingen naar satellieten, 
verschilt het op twee belangrijke onderdelen met 
het concept van de satellietlaserafstandmeting. Ten 
eerste is in het GPS-concept de reflector vervangen 
door een met een klok uitgeruste signaalontvanger. 
Als de klokken gelijk lopen kan de enkele wegaf-
stand die het signaal van zender naar ontvanger 
aflegt direct via tijdmeting worden bepaald. Ten 
tweede staan bij GPS de zenders niet meer op land, 
maar is iedere GPS-satelliet zelf uitgerust als zender 
en is de signaalontvanger het meetinstrumentarium 
van de gebruiker geworden. Iedereen die beschikt 
over een GPS-ontvanger kan daarmee dan de 
afstanden naar de overkomende GPS-satellieten 
meten. Daar de ontvangen signalen bovendien, van 
het moment van verzending, informatie bevatten 
over de positie van de GPS-satellieten, kan door 

achterwaartse insnijding van de gemeten afstanden 
de drie-dimensionale positie van de ontvanger wor-
den bepaald. Met de komst van het GPS-systeem 
zijn dus aan het einde van de vorige eeuw de 
traditionele landmeetkundige kerktorenmetingen 
voor een belangrijk deel vervangen door satel-
lietmetingen; de kerktorens hebben plaats gemaakt 
voor satellieten (figuur 4).

Het Global Positioning System en aanver-
wante systemen
Het GPS-systeem bestaat uit een constellatie van 
nominaal 24 satellieten die op een hoogte van 
ongeveer 20.200 km hun bijna cirkelvormige banen 
met een tijdperiode van ongeveer 12 uur, volgen 
(figuur 5). De satellieten zijn evenredig over zes 
baanvlakken verdeeld, waarbij ieder baanvlak een 
hoek van 55 graden met de evenaar maakt. Iedere 

Figuur 4: Traditionele en moderne plaatsbepaling: links achterwaartse insnijding op basis van richtings-
metingen naar kerktorens; rechts achterwaartse insnijding op basis van afstands-metingen naar satellieten.

Figuur 5: De GPS-constellatie (links) en een GPS-
lanceer raket (rechts).
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GPS-satelliet is uitgerust met zeer nauwkeurige 
atoomklokken (meer dan 1 voor redundantie). 
De GPS-satellietbanen, d.w.z. de posities van de 
GPS-satellieten als functie van tijd, worden bere-
kend door een Amerikaans rekencentrum, het 
‘Master Control Station’, in Colorado Springs. Dit 
rekencentrum ontvangt daarvoor continu de 
gedane GPS-afstandmetingen van een vijftal, 
mondiaal verspreide en in coördinaten bekende, 
GPS-volgstations, de ‘Monitor Stations’. De bere-
kende informatie over de satellietbanen wordt dan 
vervolgens via een viertal grote schotel antennes 
naar de computers van de overkomende satellieten 
gestuurd.

De oorspronkelijke GPS-satellieten zonden signalen 
uit op twee frequenties, de L1 met een golflengte 
van 19,05 cm en de L2 met een golflengte van 
24,45  cm (door op twee frequenties te meten 
kan de frequentie-afhankelijke vertraging door 
de ionosfeer gecorrigeerd worden). De moderne 
GPS-satellieten zenden uit op drie frequenties, 
waarbij de derde frequentie, de L5, een golflengte 
van 25,48  cm heeft. Door looptijdmeting op deze 
signalen kan met iedere GPS-ontvanger dus de 
afstand naar de overkomende satellieten worden 

gemeten. Daar ook bekend is waar de satellieten 
zich op moment van meting bevinden, kan de 
positie van de ontvanger worden berekend. Strikt 
genomen zouden dan de afstanden naar drie satel-
lieten voldoende zijn om tot een drie-dimensionale 
plaatsbepaling te komen. Daar de ontvanger echter 
niet met een nauwkeurige atoomklok is uitgerust, 
moet men om de onbekende ontvangerklokfout in 
rekening te brengen, naast de drie coördinaaton-
bekenden, ook nog voor een vierde parameter 
oplossen. Dus een minimum van vier satellieten is 
nodig om tot een drie-dimensionale plaatsbepaling 
te komen. De GPS-constellatie is zo ontworpen dat 
op iedere locatie op aarde aan deze voorwaarde is 
voldaan.

GPS is niet het enige mondiaal te gebruiken 
satellietplaatsbepalingssysteem (figuur 6). Naast 
het Amerikaanse GPS, kennen we het Russische 
GLONASS, het Europese Galileo en het Chinese 
BeiDou systeem [9, 10]. Deze mondiale systemen 
worden aangeduid met GNSS (Global Navigation 
Satellite Systems). Hoewel er verschillen bestaan 
tussen de vier GNSS-systemen (bijvoorbeeld in 
constellatie en gebruikte signaal frequenties), lig-
gen deze verschillen de toepassing van één en 

Figuur 6: De 4 mondiale systemen GPS, GLONASS, Galileo en BDS, en de 2 regionale systemen QZSS en 
IRNSS (NavIC).
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hetzelfde plaatsbepalingsconcept niet in de weg. 
Met moderne ontvangers kan men tegenwoordig 
dan ook de signalen van alle systemen tegelijk 
ontvangen en daarmee de gezamenlijke systemen, 
als het ware, als een enkel satellietplaatsbepalings-
systeem beschouwen. 

Naast de vier mondiale systemen zijn er ook nog 
twee regionale systemen. Het Japanse QZSS (Quasi 
Zenith Satellite System) en het Indiase IRNSS (Indian 
Regional Navigation Satellite System), tegenwoor-
dig ook aangeduid als NavIC (Navigation with Indian 
Constellation). Deze twee systemen bestaan ieder 
uit zeven satellieten, waarvan er drie, langs de 
evenaar, geostationair zijn (en dus met de aarde 
mee roteren). De overige vier satellieten volgen een 
baan waarvan de projectie op het aardoppervlak 
op het cijfer ‘8’ lijkt (figuur 7). Zowel QZSS als IRNSS 
opereren als een zelfstandig satellietplaatsbepa-
lingssysteem, zij het dat ze alleen in de eigen regio 
te gebruiken zijn, IRNSS rond het Indiase continent 
en QZSS in het Aziatisch-Pacifisch gebied. QZSS is 
door Japan oorspronkelijk als een aanvulling op GPS 
ontwikkeld (het gebruikt dan ook dezelfde signaal 
frequenties). Dit heeft te maken met het feit dat in 
de Japanse steden met hun hoge wolkenkrabbers 
niet altijd een voldoende aantal GPS-satellieten 
aan de hemelbol zichtbaar is. QZSS is zo ontworpen 

dat er boven Japan altijd een QZSS-satelliet dicht 
bij het zenit zichtbaar is, waardoor de combinatie 
GPS+QZSS nu wel een voldoende aantal satellieten 
levert.

Hoge nauwkeurigheid vergt extra 
modellering
Hoewel de hierboven beschreven GNSS-methode 
van satellietafstandmeting voor veel praktische 
toepassingen geschikt is, volstaat deze methode 
helaas niet indien men de hoogst mogelijke nauw-
keurigheden wil bereiken. Om dat te realiseren 
dient men met meer geavanceerde modellen te 
werken en bovendien, naast de looptijdmetingen, 
gebruik te maken van de veel nauwkeuriger fase-
metingen (figuur 8). Bij de fasemeting meet men 
de fractionele fase (dus tussen 0 en 2π) van de 
ontvangen draaggolf. Dit type meting heeft ten 
opzichte van de looptijdmeting het voordeel dat 
het twee ordes nauwkeuriger is (standaardafwijking 
in enkele meting van ~3 mm), maar het nadeel 
dat de gegevensverwerking ervan veel complexer 
is. Dit laatste komt vooral doordat de fasemeting 
fractioneel is en dus niet vastlegt hoeveel geheeltal-
lige golflengten er zich in de afstand van ontvanger 
naar satelliet bevinden; dus voor elke satelliet en 
voor elke frequentie moet een extra geheeltallige 
parameter, de ‘ambiguity’, worden opgelost.

Figuur 7: De op het aardoppervlak geprojecteerde 
satellietbanen van het Japanse QZSS (Quasi Zenith 
Satellite System).

Figuur 8: Fractionele fasemeting. Bij continue fase-
meting blijft de geheeltallige ‘ambiguity’ onveran-
derd.
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Om hoge nauwkeurigheden te bereiken moet 
men naast de geheeltallige meerduidigheid (de 
ambiguity) ook nog een groot aantal overige onbe-
kende parameters in rekening brengen. 

Figuur 9 toont een eenvoudige versie van de fase-
waarnemingsvergelijking, met aan de rechterkant 
van het gelijkteken de te bepalen parameters. Links 
van het gelijkteken staat de waargenomen fase 
in lengte eenheid uitgedrukt (dus na vermenig-
vuldiging met de golflengte van het signaal). De 
termen aan de rechterkant zijn onderverdeeld in 
de meetkundige afstand van ontvanger naar satel-
liet, ||xr-xs||, de ontvanger- en satelliet- klokfouten, 
δtr-δts (ondanks het gebruik van atoomklokken 
in de satellieten moeten de instabiliteiten ervan 
in rekening gebracht worden), de atmosferische 
vertragingen van het signaal, τrs-ιrs, het gehele 
aantal golflengten, λzr

s, en nog overige effecten, 
zoals bijvoorbeeld signaalreflecties in de omgeving 
van de antenne. De aanwezigheid van deze termen 
geeft aan dat GNSS, naast plaatsbepaling, waarvoor 
deze systemen oorspronkelijk bedoeld waren, ook 
belangrijke bijdragen levert aan andere disciplines. 
Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 – Zwaartekrachtsveldbepaling: Door satellieten met 
GNSS-ontvangers uit te rusten kan de verande-
ring in hun relatieve posities nauwkeurig worden 
bepaald. Daar deze veranderingen worden voor-
gebracht door de ‘hobbeligheid’ van het aardse 
zwaartekrachtveld, kunnen ze gebruikt worden 
om beter inzicht te krijgen in de detailstructuur 
van het zwaartekrachtsveld (figuur 10a).

 – Tijdsoverdracht: Indien vanuit twee locaties 
op aarde, r1 en r2, dezelfde satelliet s wordt 

aangemeten, kan uit het verschil van δtr1-δts en 
δtr2-δts, het verschil in tijd δtr1-δtr2 tussen de 
twee locaties worden bepaald. Vanwege de hoge 
nauwkeurigheid van deze methode van tijdsover-
dracht, is tegenwoordig de tijdsbesturing van 
bijna alle tijdsafhankelijke systemen (bijv. com-
puternetwerken, internet, elektriciteitsnetwerken, 
bankwezen) gedreven door GNSS.

 – Weersvoorspelling: De troposferische vertraging 
τrs van het ontvangen GNSS-signaal wordt 
vooral veroorzaakt door de vochtigheid in onze 
atmosfeer. Deze vochtigheid bevindt zich in de 
onderste 10 km dikke laag van de atmosfeer, 
dus daar waar ons weer zich afspeelt. Door deze 
vertragingen naar meerdere satellieten te bepalen 
kan men een numeriek beeld vormen van de 
atmosferische ‘nattigheid’. Meetgegevens van in 
wereldwijde netwerken permanent opgestelde 
GNSS-ontvangers dragen tegenwoordig dan 
ook in belangrijke mate bij aan de numerieke 
modellen die gebruikt worden voor het doen van 
weersvoorspellingen.

 – Zonneactiviteit: De ionosfeer is de bovenste laag 
(boven 50 km) van onze atmosfeer waar de deeltjes 
door straling van de zon worden geïoniseerd. Daar 
de ionosfeer een dispersief medium is ondergaan 
de GNSS-signalen een vertraging die afhanke-
lijk is van hun frequentie (bij goede benadering 
omgekeerd evenredig met het kwadraat van de 
frequentie). Door bij GNSS op meer frequenties 
te meten kan zo dus de ionosferische vertraging 
ιrs bepaald worden en daarmee de mate van 
ionisering van de atmosfeer. Door middel van 
netwerken van GNSS-ontvangers kan zo wereld-
wijd de zonneactiviteit gemonitord worden. Een 

Figuur 9: De fase waarnemingsvergelijking, met links de waargenomen fasemeting van ontvanger ‘r ’ naar 
satelliet ‘s’ en rechts van het gelijkteken de onbekende op te lossen parameters.
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voorbeeld hiervan is het volgen van de elfjarige 
zonnecyclus. Gemiddeld om de elf jaar maakt de 
zon een periode met veel zonneactiviteit door. Na 
een lange periode met weinig zonneactiviteit zal 
deze de komende jaren (dus na 2020) weer gaan 
toenemen, waarbij de kans op zonnevlekken ook 
toeneemt (figuur 10b).

 – Waterniveaubepaling: Bij de meeste toepassingen 
van GNSS is het directe signaal van belang en zijn 
reflecterende signalen ongewild. Een belangrijke 
uitzondering hierop is wanneer het reflecties van 
wateroppervlakken betreft. Deze kunnen namelijk 
in combinatie met het directe signaal gebruikt 
worden om het niveau van het wateroppervlak te 
bepalen. Een vereenvoudigd voorbeeld maakt dit 
duidelijk (figuur 10c): De extra weglengte L die het 
gereflecteerde signaal heeft doorlopen wordt uit 
de combinatie van direct en gereflecteerd signaal 
bepaald, en dit gecombineerd met de bekende 
elevatiehoek e waaronder de satelliet zichtbaar is, 
maakt het mogelijk, om op basis van de wet van 
Snellius (hoek van inval = hoek van terugkaatsing), 
de hoogte h van het wateroppervlak te bepalen: 

h L e� �0 5 1, sin . 

Om voordeel te halen uit de hoge meetnauwkeu-
righeid van de fractionele fasemetingen dienen, 
naast de extra modelleringen, de onbekende fase 
meerduidigheden zr

s met grote kans (bijv. 99,99%), 
voor iedere aangemeten satelliet en voor iedere fre-
quentie, op de juiste geheeltallige waarden bepaald 
te worden. Dit is een complex schattingsproces 

waarbij men in een zeer geёlongeerde en hoog gedi-
mensioneerde zoekruimte de meest waarschijnlijke 
vector van geheeltallige meerduidigheden moet 
bepalen [10, 11]. Dit proces van de geheeltallige 
bepaling van de fase meerduidigheden wordt 
‘integer ambiguity resolution’ genoemd. Na een 
dergelijke succesvolle bepaling, trekken de schat-
tingen van de overige parameters direct profijt van 
de hoge fase meetprecisie, zo ook dus de parame-
ters voor de plaatsbepaling. Figuur 11 laat dit zien 
aan de hand van twee gekleurde, drie-dimensi-
onale ‘scatterplots’ van bepaalde positie. Iedere 
‘dot’ is een berekende positie van de stationaire 
ontvanger. De spreiding in de herhaalde plaats-
bepaling is een maat voor de onzekerheid in deze 
bepaling. Figuur 11a, met de blauwe scatterplot, 
toont deze indien geen gebruik gemaakt wordt 
van de fase metingen, terwijl figuur 11b, met de 
groene scatterplot, de spreiding toont wanneer de 
geheeltallige fase meerduidigheden succesvol zijn 
bepaald. Vergelijking van de maateenheid langs de 
coördinaatassen laat hierbij duidelijk de verbetering 
van meter-niveau naar millimeter-niveau zien. Merk 
op dat de scatterplot in de verticale richting wat uit-
gestrekter is dan in de twee horizontale richtingen. 
Dit komt door het verschil in spreiding waarmee de 
GNSS-satellieten aangemeten kunnen worden. De 
horizontale spreiding is redelijk homogeen, maar de 
verticale spreiding niet, daar de satellieten immers 
niet onder de horizon aanmeetbaar zijn. Bij GNSS is 
de hoogte component dus altijd slechter bepaald 
dan de twee horizontale componenten.

Figuur 10: Voorbeelden van overige GNSS toepassingen: (a) zwaartekrachtsveldbepaling, (b) monitoren 
van 11-jarige cyclus in zonneactiviteit, (c) niveaubepaling van wateroppervlakken (van oceanen tot meren).
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Wat zal de toekomst brengen?
Er zijn momenteel verschillende ontwikkelingen 
gaande die een licht werpen op wat de plaatsbe-
palingstoekomst ons wellicht zal brengen. Hiervan 
wordt er een drietal uitgelicht.

Relativistische hoogtebepaling: Zoals eerder aange-
geven zijn nauwkeurige klokken cruciaal voor de 
satellietplaatsbepaling. Momenteel wordt in ver-
schillende wereldwijde onderzoekcentra gewerkt 
aan een nog betere klok dan de atoomklok, de 
optische klok genaamd. Optische klokken werken 
met lichtfrequenties in plaats van met microgolven 
zoals bij de gebruikelijke cesium-atoomklokken. 
Hierdoor kunnen ze in principe nauwkeuriger zijn 
en naar verwachting een relatieve onnauwkeu-
righeid van slechts 10-18 hebben. Een dergelijke 
nauwkeurigheid betekent dat de klok een afwijking 
van slechts 1 seconde zou hebben over de gehele 
levensduur van het universum. Deze verbetering in 
tijdmeting zal ook weer een grote invloed hebben 
op de satellietplaatsbepaling. Maar daarnaast biedt 
het ook mogelijkheden voor nieuwe praktische 
toepassingen van de relativiteitstheorie. We weten 
dat klokken langzamer lopen indien ze zich met 

grote snelheid verplaatsen en/of dichterbij massa 
komen. Met deze hoge nauwkeurigheidsklokken 
zou men dan al tijd-metend aan het aardoppervlak, 
massaveranderingen in het aardinwendige kunnen 
detecteren, wat interessant is voor exploratie en 
geofysisch onderzoek, of zelfs hoogteverschillen 
kunnen bepalen, daar de klok bergop weer sneller 
zal gaan lopen. 

Opportunistische satellietplaatsbepaling: Ten 
behoeve van het creëren van wereldwijd internet 
zijn verschillende bedrijven bezig met het plannen 
of het al reeds realiseren (zoals SpaceX) van con-
stellaties bestaande uit duizenden, in lage banen 
(hoogte variërend van 1000-1500 km) geplaatste 
kleine satellieten. Het grote aantal satellieten is 
nodig vanwege het feit dat in lage banen de satel-
lieten slechts over een relatief klein aardoppervlak 
zichtbaar zijn. Hoewel niet als zodanig bedoeld, 
kunnen de door deze satellieten verzonden sig-
nalen in principe ook voor plaatsbepaling worden 
benut. De voordelen hiervan zouden zijn:
a) sterke ontvanger-satelliet geometrie vanwege de 

grote aantallen satellieten die voor een gebruiker 
boven de horizon in korte tijd zichtbaar zijn,

Figuur 11: Het effect van fase metingen en de bepaling van de geheeltallige fase meerduidigheden op de 
kwaliteit van plaatsbepaling: (a) plaatsbepaling zonder fase metingen, (b) plaatsbepaling op basis van suc-
cesvolle bepaling van fase meerduidigheden [10, 11].
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b) de in vergelijking met GNSS krachtiger signaal-
ontvangst vanwege het gebruik van lagere 
banen, en

c) de mogelijkheid van een snellere bepaling van 
de geheeltallige fase meerduidigheden vanwege 
de in vergelijking met GNSS snellere overkomst 
van de satellieten (ongeveer 10 minuten versus 
de enkele uren durende overkomst van GNSS 
satellieten). 

Uiteraard kleven er ook serieuze nadelen aan een 
dergelijk opportunistisch gebruik van ‘andermans’ 
signalen. Twee belangrijke hiervan zijn, de precieze 
baanbepaling met passende communicatiemo-
gelijkheden, en het ontbreken van nauwkeurige 
atoomklokken in deze satellieten. Niettemin is dit 
plaatsbepalingsconcept voor verschillende onder-
zoeksgroepen in de wereld voldoende interessant 
om te onderzoeken in hoeverre de voordelen tegen 
de nadelen opwegen.

Kepler als opvolger van Galileo: Hoewel het 
Europese GNSS nog niet eens volledig operati-
oneel is (dat zal naar verwachting in 2021 zijn), 
wordt nu alweer door verschillende onderzoeks-
groepen aan een verbeterde opvolger van Galileo 
gewerkt. Een belangrijke kandidaat hiervoor is 

het Kepler-systeem dat door het DLR, het Duitse 
Instituut voor Lucht en Ruimtevaart, wordt ontwor-
pen. De Kepler-constellatie zal, net zoals Galileo, 
bestaan uit nominaal 24 satellieten, waarbij de 
Kepler-satellieten dan de posities van de huidige 
Galileo-satellieten zullen innemen. Daarnaast wordt 
de constellatie nog eens uitgebreid met een zestal 
Low-Earth-Orbiting (LEO) satellieten (baanhoogte 
ongeveer 1300 km) verdeeld over twee nagenoeg 
polaire baanvlakken. In tegenstelling tot de huidige 
GNSS-satellieten zullen de Kepler-satellieten boven-
dien in staat zijn hun onderlinge afstanden zeer 
nauwkeurig te meten, wat een aantal belangrijke 
voordelen oplevert. 

Meting van de onderlinge afstanden in een iono-
sfeer-vrije omgeving (alle satellieten bevinden zich 
boven de 1000 km hoogte) zorgt ervoor dat de 
satellietbanen zeer nauwkeurig bepaald kunnen 
worden zonder daarbij afhankelijk te zijn van een 
uitgebreid en duur netwerk van grondstations. 
Bovendien kunnen de satellietklokken, door die 
nauwkeurige afstandmetingen goed gesynchro-
niseerd worden waardoor voor nauwkeurige 
plaatsbepaling niet meer voor iedere satelliet 
extra klokfouten hoeven te worden gemodelleerd. 
Hoewel het Kepler-concept (figuur 12) nog in de 
kinderschoenen staat, hebben simulatiestudies al 
de grote voordelen ten opzichte van de huidige 
GNSS aangetoond.

Figuur 12: Kepler-constellatie bestaande uit 24 
Medium-Earth-Orbiting (MEO) satellieten en zes 
Low-Earth-Orbiting (LEO) satellieten met mogelijk-
heid van nauwkeurige onderlinge afstandmeting.
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Hersenziekten1)

Psychische en verslavende aandoeningen tref-
fen wereldwijd meer dan 1 miljard mensen die 
ongeveer een vijfde van hun levensjaren met die 
handicap leven. Alleen al voor dementie zijn de 
huidige schattingen dat tegen 2060 bijna 200 
miljoen mensen wereldwijd dement zullen zijn. 
De zorgkosten zullen daarvoor in 2030 al meer 
dan 0,9  biljoen euro bedragen wereldwijd. Om 
effectievere behandelingen voor hersenziekten te 
ontwikkelen staan wetenschappers en medici nog 
voor tal van uitdagingen. Eén van de belangrijk-
ste beperkingen is de toepasbaarheid (validiteit) 
van bestaande celmodellen om de oorzaak van 
hersenziekten systematisch te onderzoeken, aan-
grijpingspunten voor behandeling te vinden en 
mogelijke medicijnen te testen.

De hersenen worden heel goed beschermd door 
een dikke schedel en een bloed-hersenbarrière. 
Ook is het lastig voor hersenwetenschappers om 
onderzoek te doen aan levend hersenweefsel 
omdat de enorme hoeveelheid aan neuronale cel-
len zeer gespecialiseerde functies vervult en geen 
herstellend vermogen heeft. Hierdoor is de toegang 
tot hersenweefsel zeer beperkt. Levend hersen-
weefsel komt uitsluitend kortstondig vrij op het 
moment dat iemand overlijdt of wanneer iemand 
door een hersenaandoening (bijvoorbeeld kanker 
of epilepsie) een operatie moet ondergaan. Dit 
beperkt het onderzoek aan zowel gezond als ziek 
weefsel, dat nodig is om de processen in hersencel-
len en de onderliggende moleculaire biologie van 
hersenziekten te doorgronden.

1) De tekst van dit artikel is met toestemming 
overgenomen van eerder gepubliceerde hoofd-
stukken uit: Cahiers Biowetenschappen en 
Maatschappij, 2020;3: ‘Miniorganen op chips’.  
Aan deze tekst is meegewerkt door dr. R. (Regina) 
Luttge, Neuro-Nanotechnologie, Technische 
Universiteit Eindhoven. Prof.dr. P.J. (Peter) Sterk 
heeft de bewerking voor Diligentia verzorgd. 

Prof. dr. S.A. (Steven) Kushner
Neurobiologisch Laboratorium
Afdeling Psychiatrie
Erasmus MC, Rotterdam

http://www.kushnerlab.org

1.6   Biologische oorzaken van psychiatrische aandoeningen

 – Livestream-lezing in het Engels voor de Konink-
lijke Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ 
vanuit de huiskamer op 30 november 2020.

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

Samenvatting van de lezing:
Psychiatrische aandoeningen drukken een zware 
stempel op de wereldwijde ziektelast. Helaas zijn 
er nog onvoldoende biologische verklaringen voor 
de onderliggende mechanismen. Dit komt door de 
buitengewone complexiteit van de hersenen en 
de inherente beperkingen bij het bestuderen van 
de neurofysiologie bij de mens. Onze onderzoeks-
groep heeft nieuwe methoden ontwikkeld voor 
het bestuderen van fysiologisch actieve, drie-di-
mensionele neurale netwerken van geïnduceerde 
stamcellen afkomstig van patiënten. Dit levert de 
unieke mogelijkheid op om de moleculaire en cel-
lulaire pathofysiologie te onderzoeken die een rol 
speelt bij het ontstaan en de progressie van psychi-
atrische ziekten.

Prof. Kushner besprak de toepassing van deze on-
derzoeksmethode, gebruik makend van de electro-
fysiologische eigenschappen van de opgebouwde 
neurale netwerken. Daarnaast kwam ook de onder-
liggende gen-functie bij belangrijke psychiatrische 
aandoeningen aan bod. Een en ander werd geïllus-
treerd aan de hand van familiaal onderzoek bij de 
ontrafeling van de neurobiologie van schizofrenie.
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Is het mogelijk om neurale netwerken en menselijke 
hersenfuncties in het laboratorium na te bouwen? 
En hoe kan een brein-op-een-chip gebruikt wor-
den bij het ontdekken van geneesmiddelen voor 
complexe hersenziekten, zoals de ziekte van 
Alzheimer, de ziekte van Parkinson en schizofrenie? 
In de afgelopen jaren is er wel grote vooruitgang 
geboekt bij het ontrafelen van de genetica van 
hersenziekten. Zo zijn er nu duizenden genetische 
varianten bekend van neurologische ontwikkelings-
stoornissen die verregaande, levenslange gevolgen 
voor kinderen hebben. Maar om deze kennis te 
vertalen naar een beter begrip van het onderlig-
gende neurobiologische mechanisme en mogelijke 
behandelingen blijkt bijzonder lastig te zijn. In het 
bijzonder door het gebrek aan hersenweefsel voor 
onderzoek in de vroege stadia van de ziekten en 
aan betrouwbare diermodellen.

Schizofrenie-op-een-chip
Geïnduceerde pluripotente stamcellen (iPSC’s) bie-
den nu een unieke kans om dit probleem aan te 
pakken. Hierdoor beschikken onderzoekers over 
levende menselijke zenuwcellen afkomstig van 
mensen met een bekend genetisch risico. Hoewel 
de eerste studies met menselijke zenuwcellen 

afkomstig van iPSC’s, zijn uitgevoerd in een mono-
laagje cellen in een petri-schaal, heeft het gebruik 
van een 3D hersenen-op-een-chipmodel met 
humane neuronale stamcellen (hNPC’s) grote voor-
delen (zie figuur 1). Voor schizofrenie is bijvoorbeeld 
al aangetoond dat een 3D hersenen-op-een-
chipmodel van deze ziekte de in vivo neuronale 
organisatie, de biochemische veranderingen en 
pathologische structuren die in hersenweefsel van 
overleden patiënten worden waargenomen, nauw-
keuriger kan nabootsen (zie figuur 2 en figuur 3).

Nu zelforganiserende hersenweefsels in het labora-
torium te kweken zijn, kunnen hersenwetenschap-
pers eindelijk ook levend menselijk hersenweefsel 
op celniveau onderzoeken. Hiermee is een his-
torische, technische barrière overwonnen en is 
het mogelijk om celbiologische en biomedische 
technieken te combineren. Met orgaan-op-een-
chiptechnologie (gebaseerd op productietechnie-
ken van de micro-elektronische chiptechnologie en 
de toepassing van microfluïdische vloeistofuitwis-
seling) kan nu real-time de hersenactiviteit gevolgd 
worden ook op cellulair en moleculair niveau. Dat 
is cruciaal in de zoektocht naar genezing van deze 
ziekten. 

Figuur 1: Celpatronen gelijkend op voorhersenen verkregen met humane neuronale stamcellen (hNPC’s). 
Kleuringen voor diverse moleculaire markers.

Credits: Shashini Munshi, Femke de Vrij



57

1.6   Biologische oorzaken van psychiatrische aandoeningen

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99

Figuur 2: Hersencellen-op-een-chip afkomstig van humane pluripotente stamcellen: radiale gliacellen en 
verschillende soorten astrocyten. 

Credits: Mark van der Kroeg, Femke de Vrij

Figuur 3: Hersencellen-op-een-chip afkomstig van humane pluripotente stamcellen: oligodendrocyten die 
myeline (bekleding) produceren voor de lange axonen. Kleuringen voor diverse moleculaire markers. 

Credits: Nilhan Günhanlar, Femke de Vrij
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(fatty acid amide hydrolase) dat cannabis-achtige 
stoffen afbreekt die van nature in de hersenen 
aanwezig zijn, de endocannabinoïden. Andere far-
maceutische bedrijven, met name Pfizer, hadden de 
ontwikkeling van hun FAAH-remmers (andere mole-
culen) op de lange baan geschoven. Voornamelijk 
vanwege teleurstellende onderzoeken naar de 
werkzaamheid tijdens late fase II studies. Met de 
veiligheid van FAAH-remmers was niets mis geble-
ken volgens grote klinische studies, ingediend bij 
de Amerikaanse Food and Drug Administration 
(FDA). De Franse autoriteiten vonden dan ook geen 
bewijs voor overtreding van de regels voor het 
uitvoeren van klinische proeven.

Wat ging er mis?
Was misschien de fatale neurotoxiciteit van BIA 
niet het gevolg van zijn werking als FAAH-remmer, 
maar eerder van een nog onbekende (bij)werking 
(off-target effect) op andere kritische enzymen in de 
hersenen? Een team onder leiding van onderzoe-
kers van de Universiteit Leiden en het Erasmus MC 
heeft dit uitgezocht. Ze gebruikten hiervoor een 
techniek die activity-based protein profiling wordt 
genoemd, waarmee ze de activiteit van BIA konden 
screenen op een grote groep enzymen in een men-
selijk hersen-op-een-chipmodel. Zo ontdekten ze 
dat BIA bij toediening van hogere concentraties de 
activiteit van verschillende hersenlipasen, enzymen 
die vetzuren afbreken, verstoorde. Dit betekent dat 
BIA de manier waarop hersencellen lipiden omzet-
ten kan ontregelen, met alle gevolgen van dien. 
Hoe precies kon niet worden onderzocht omdat 
de monsters van de vrijwilligers van de Bialstudie 
niet beschikbaar waren. Het geneesmiddel dat door 
Pfizer was ontwikkeld en in grote klinische onder-
zoeken veilig was bevonden, werkte daarentegen 
niet op deze enzymen en alleen op FAAH.

Het is bekend dat de genoemde off-target effecten 
afhankelijk kunnen zijn van de (dier)soort. Dat zou 
kunnen verklaren waarom studies met ratten en mui-
zen de neurotoxische effecten van BIA bij de mens 
niet konden identificeren. Als gevolg hiervan heeft 
het Europees Geneesmiddelenbureau nu stren-
gere regels ontwikkeld voor first-in-humanstudies. 

Ontwikkeling van geneesmiddelen
De ontwikkeling van een geneesmiddel kost gemid-
deld bijna 2 miljard dollar. Voor de ziekte van 
Alzheimer is na meer dan dertig jaar onderzoek 
nog steeds geen geneesmiddel gevonden. Dit komt 
deels doordat de huidige cel- en diermodellen niet 
lijken op de complexiteit van het menselijk weefsel 
en daardoor een beperkte toepasbaarheid hebben. 
Bovendien hebben diermodellen van hersenziekten 
vaak een zogeheten lage evolutionaire (cross-
species) validiteit, wat betekent dat de resultaten 
van studies met knaagdiermodellen een slechte 
voorspellende waarde hebben voor de werkzaam-
heid van geneesmiddelen bij aandoeningen van het 
centrale zenuwstelsel in de mens.

Bemoedigend is dat wetenschappers al hebben 
laten zien dat hersenen-op-een-chipmodellen heel 
waardevol zijn in onderzoek naar de werking van 
medicijnen. Zoals bijvoorbeeld bij de ontrafeling 
van het mechanisme van neurotoxiciteit tijdens een 
first-in-humanstudie naar een hydrolaseremmer die 
in dierproeven voor toxiciteit geen problemen had 
vertoond (zie onder). Of na de uitbraak van het 
zikavirus, toen een internationale serie studies met 
hersenen-op-een-chip de oorzaak van microcefalie 
bij pasgeboren kinderen van met zika geïnfecteerde 
vrouwen wist op te sporen. De cellulaire specifici-
teit en de moleculaire aangrijpingspunten van dit 
menselijke virus hadden niet met diermodellen 
opgehelderd kunnen worden.

Een voorbeeld
Een drama speelde zich af in het Franse Rennes in 
januari 2016. In opdracht van het Portugese farma-
concern Bial werd een experimenteel middel tegen 
chronische pijn, angst of symptomen van de ziekte 
van Parkinson, getest op gezonde vrijwilligers. Van 
de zes die de hoogste dosis kregen belandden er 
vijf in het ziekenhuis met ernstige neurologische 
klachten; één van hen overleefde het niet.

Had dit voorkomen kunnen worden?
Het geneesmiddel, bekend onder de code BIA 
10-2474 (kort BIA), werd getest op veiligheid 
in een fase I studie. BIA remt het enzym FAAH 
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Verder lezen:
1. De Vrij FM, Bouwkamp CG, [...] Kushner SA, 2019, 

Candidate CSPG4 mutations and induced pluripo-
tent stem cell modeling implicate oligodendrocyte 
progenitor cell dysfunction in familial schizophre-
nia, Molecular Psychiatry, 24(5):757-771.

2. Van Esbroeck ACM, Janssen APA, Cognetta AB 3rd, 
Ogasawara D, Shpak G, van der Kroeg M, Kantae V, 
Baggelaar  MP, de Vrij FMS, Deng  H, Allarà M, 
Fezza  F, Lin  Z, van  der  Wel  T, Soethoudt  M, 
Mock ED, den Dulk H, Baak IL, Florea BI, Hendriks G, 
De  Petrocellis  L, Overkleeft  HS, Hankemeier  T, 
De  Zeeuw  CI, Di  Marzo V, Maccarrone M, 
Cravatt  BF, Kushner  SA, van  der  Stelt M, 2017, 
Activity-based protein profiling reveals off-target 
proteins of the FAAH inhibitor, BIA 10-2474. Science, 
356(6342): 1084-1087.

3. Günhanlar N, Shpak G, van der Kroeg M, 
Gouty-Colomer LA, Munshi ST, Lendemeijer B, 
Ghazvini M, Dupont C, Hoogendijk WJ, Gribnau J, 
de Vrij FMS, Kushner SA, 2018, A simplified pro-
tocol for differentiation of electrophysiologically 
mature neuronal networks from human induced 
pluripotent stem cells, Molecular Psychiatry, 
23(5): 1336-1344.

- - -

Geneesmiddelenontwikkelaars moeten eerst met 
een nieuw medicijn uitgebreide preklinische tests 
uitvoeren, inclusief hoe het medicijn zich bindt 
aan het doelwit en of er off-target effecten zijn, bij 
voorkeur uitgevoerd in gevalideerde menselijke 
orgaan-op- chipmodellen, voordat de stap naar de 
mens wordt gemaakt.

Dit soort voorbeelden bevestigen de weten-
schappelijke en maatschappelijke waarde van 
hersenmodellen die gebaseerd zijn op echt men-
selijk materiaal. Daarom is er een sterke behoefte 
aan een volgende generatie van geavanceerde 
cellulaire modellen van het menselijk brein om 
nieuwe medicijnen te ontdekken, en daar hebben 
3D hersenen-op-een-chipmodellen uitstekende 
papieren voor.
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Helaas heeft prof. Bod door zijn extra drukke 
werkzaamheden vanwege de coronapandemie 
nog geen kans gezien een artikel te schrijven. 
Hij gaat dat wel doen, wij zullen het opnemen in 
het volgende jaarboek.

- - -

Prof. dr. L.W.M. (Rens) Bod
Computational and Digital Humanities
Universiteit van Amsterdam

www.uva.nl/profiel/b/o/l.w.m.bod/l.w.m.bod.html

1.7   De geschiedenis van kennis

 – Livestream-lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 14 december 2020.

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

 – Vanwege de sluiting van het theater in verband 
met COVID-19 werd de lezing vanuit de huiska-
mer gepresenteerd en was uitsluitend via een 
livestream te volgen.

Samenvatting van de lezing:
Het idee dat de wereld kan worden begrepen in 
termen van patronen en onderliggende principes 
is één van de belangrijkste inzichten van de mens. 
De zoektocht naar patronen en principes begon 
40.000 jaar geleden met het krassen van streepjes-
patronen op mammoetbotten en heeft geleid tot 
de wetenschappen van vandaag. Welke route heeft 
menselijke kennis doorlopen om van dit beschei-
den begin via vele omwegen uit te groeien tot onze 
huidige inzichten over natuur en cultuur?

Tijdens deze lezing werd een antwoord gegeven 
op deze vraag vanuit een lange-termijn perspec-
tief. Aan bod kwam hoe wereldwijd naar patronen 
en principes werd gezocht om de werkelijkheid om 
ons heen te begrijpen. En hoe inzichten uit China, 
India en het Midden-Oosten vergeten werden in 
het Westen.
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Stamcellen1)

Het menselijk lichaam bestaat uit 10-100 biljoen 
cellen, met ongeveer 200 verschillende celtypen in 
78 organen. Verbazingwekkend genoeg zijn al deze 
cellen afkomstig van één enkele cel: de zygote, een 
eicel die bevrucht is door een zaadcel. De vorming 
van de zygote wordt gevolgd door een snelle cel-
deling en specialisatie in verschillende celtypen. 
Dit wordt differentiatie genoemd en de gevormde 
structuur heet een blastocyst. De blastocyst bestaat 
uit ongeveer 100 cellen die zich binnen enkele uren 
delen tot vele honderden cellen. De blastocyst is 
opgebouwd uit een inner cell mass (ICM) die leidt 
tot het embryo zelf en een buitenste laag cellen, 
trofoblast genaamd, die zich ontwikkelt tot de pla-
centa. De ICM kan uit de blastocyst worden gehaald 
en de cellen kunnen in een petri-schaaltje gesti-
muleerd worden om zich te gaan delen. Op deze 
manier worden humane embryonale stamcellen 
verkregen (figuur 1). Aan menselijke blastocysten 
is over het algemeen een overschot door het ruime 
aantal eicellen dat bevrucht moet worden voor 
een succesvolle in-vitro fertilisatiebehandeling (IVF). 
Humane embryonale stamcellen (hESC's) hebben 
dezelfde ontwikkelingspotentie als de ICM, ze kun-
nen elk celtype van het menselijk lichaam worden, 
behalve de placenta.

Cellen herprogrammeren
Vanwege hun oorsprong kleven aan het gebruik van 
hESC’s ethische bezwaren en in vrijwel alle landen is 
het gebruik ervan in onderzoek strikt gereguleerd. 

1) De tekst van dit artikel is met toestemming 
overgenomen van eerder gepubliceerde hoofd-
stukken uit: Cahiers Biowetenschappen en 
Maatschappij, 2020;3: ‘Miniorganen op chips’.  
Aan deze tekst is meegewerkt door 
dr.  V.V.  (Valeria) Orlova, werkzaam bij het Leids 
Universitair Medisch Centrum, dr. J. (Janny) 
van den Eijnden-van Raaij, werkzaam bij hDMT 
Technology Nederland en prof. dr. ir. A. (Albert) 
van den Berg, werkzaam bij MESA+, Universiteit 
Twente. Prof.dr. P.J. (Peter) Sterk heeft de bewer-
king voor Diligentia verzorgd. 

Prof. dr. C.L. (Christine) Mummery
Afdeling Anatomie en Embryologie
Leids Universitair Medisch Centrum

w w w. l u m c . n l / o r g / a n a t o m i e - e m b r y o l o g i e /
research/902040935402533/

1.8  Pluripotente stamcellen bij hartziekten

 – Livestream-lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 4 januari 2021.

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

 – Vanwege de sluiting van het theater in verband 
met COVID-19 werd de lezing vanuit de huiska-
mer gepresenteerd en was uitsluitend via een 
livestream te volgen.

Samenvatting van de lezing:
Het humane hart is heel anders dan dat van 
een muis. Maar de muis is nog steeds het meest 
gebruikte laboratoriumdier om hartziekten te 
bestuderen bij de zoektocht naar nieuwe medi-
cijnen. Het muizenhart is niet alleen kleiner, maar 
het klopt 500 keer per minuut i.p.v. 60 keer zoals 
bij de mens. Sinds 2007 kunnen we pluripotente 
stamcellen maken van elk individu d.m.v. “herpro-
grammering”. Deze stamcellen kunnen vervolgens 
alle cellen in het menselijk lichaam worden, dus 
ook hart- en vaatcellen. Dit is een nieuwe kans om 
het humane hart en het bijbehorende systeem 
van bloedvaten te begrijpen, zowel bij gezonde 
mensen als bij patiënten met hartziekten.

Prof. mummery besprak hoe dit in het laboratorium 
wordt gedaan. Daarbij passeerden enige misver-
standen over wat stamcellen wel en niet kunnen, 
de revue.
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celtype-specifieke ‘markers’ te produceren, zoals 
fluorescerende eiwitten, waardoor het gedrag en 
de identiteit van de cellen te volgen en te con-
troleren zijn. Ook kunnen specifieke genetische 
mutaties ingebracht of gerepareerd worden, zoals 
het vervangen van een enkel DNA-bouwsteentje 
(nucleotide) maar ook grotere stukken van het 
DNA (chromosomale translocaties). Hierdoor is het 
mogelijk om genetisch gelijkwaardige paren van 
hiPSC’s te maken, één met en één zonder de mutatie 
die de ziekte veroorzaakt, waardoor een juiste 
vergelijking tussen de zieke en gezonde cellen 
mogelijk is. hESC’s en hiPSC’s worden gezamenlijk 
aangeduid als pluripotente stamcellen of hPSC’s, 
omdat ze zich kunnen ontwikkelen tot alle cellen 
van alle organen in het lichaam.

Volwassen stamcellen
Naast hPSC’s zijn er ook stamcellen in het volwassen 
lichaam. In tegenstelling tot hPSC’s – die nog alle 
celtypen van het lichaam kunnen worden – zijn 
volwassen stamcellen ongedifferentieerde voor-
lopercellen die nog maar één of enkele specifieke 
celtypen kunnen worden. Ze zijn unipotent of mul-
tipotent. Deze cellen zijn gedurende het hele leven 
van een volwassene aanwezig en bevorderen de 

Sommige mensen beschouwen de vernietiging van 
embryo’s gelijkwaardig aan de vernietiging van 
een levend individu. Een wetenschappelijke door-
braak, die een alternatief bood om deze ethische 
kwestie te vermijden, was de ontdekking dat cellen 
die lijken op hESC’s kunnen worden verkregen via 
een moleculaire ‘truc’ – genetische herprogram-
mering  – waarbij gewone lichaamscellen worden 
omgezet in menselijke geïnduceerde pluripotente 
stamcellen (hiPSC’s). Wetenschappers kunnen nu 
hiPSC’s maken uit vrijwel elk volwassen celtype, 
inclusief huid, bloed- of haarcellen en zelfs cellen 
die in de urine aanwezig zijn. Net zoals hESC’s 
kunnen ook hiPSC’s gebruikt worden om veel ver-
schillende celtypen te maken die aanwezig zijn 
in verschillende organen van het lichaam en die 
anders zeer moeilijk te verkrijgen zijn, zoals cellen 
uit het hart, hersenen, long, lever, darm, en ook 
bloedvaten.

Het grote voordeel van hiPSC’s is dat ze van 
lichaamscellen van elk afzonderlijk individu kunnen 
worden gemaakt, zowel van zieke als gezonde 
mensen. hiPSC’s kunnen in het laboratorium voor 
onbepaalde tijd worden bewaard. Ze kunnen 
genetisch aangepast worden om verschillende 

Figuur 1: Drie typen humane stamcellen: embryonale pluripotente stamcellen, volwassen stamcellen en 
geïnduceerde pluripotente stamcellen.
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cellen die momenteel afkomstig zijn uit hPSC’s zijn 
zeer onvolwassen, ze lijken meer op cellen van een 
foetus. Of het mogelijk is om deze cellen tot meer 
volwassenheid te kunnen laten uitrijpen (mature-
ren) in het laboratorium en of ze gebruikt kunnen 
worden om leeftijdsgebonden aandoeningen na 
te bootsen, is een vraag die de komende jaren 
beantwoord moet worden.

Organen-op-chips
Hoewel het eerste orgaan-op-chipmodel al 
10 jaar geleden is beschreven, staat de orgaan-
op-chiptechnologie als geheel nog steeds in de 
kinderschoenen. Orgaan-op-een-chipmodellen zijn 
nog niet breed omarmd door de farmaceutische 
industrie, en ze zijn ook nog niet geaccepteerd 
door de regelgevende instanties voor het testen 
van geneesmiddelen. Echter het recente gebruik 
van humane geïnduceerde pluripotente stamcellen 
(hiPSC) heeft de weg gebaand voor grote stappen 
voorwaarts: organen-op-chips staan nu op het punt 
om ingezet te worden voor een groot aantal biome-
dische toepassingen (figuur 2).

Toxiciteits- en ziektemodellen
Er zijn al verschillende voorbeelden van organen-
op-chips, waaronder een handvol hiPSC-gebaseerde 
modellen, die duidelijk laten zien wat de potentie 
van de technologie is (figuur 3). Zo zijn er toxiciteits-
modellen, waarmee de veiligheid van medicijnen 
getest kan worden, bijvoorbeeld voor de nieren 
in een nier-op-een-chip, en voor het hart in een 
hart-op-een-chip. Het voorspellen van toxiciteit 
van nanodeeltjes met long-op-een-chipmodellen 
is al in een ver gevorderd stadium. Ook zijn er ziek-
temodellen ontwikkeld, waaronder een model voor 
trombose in bloedvaten-op-een-chip. Door een 
vernauwing in het vloeistofkanaaltje van de chip 
aan te brengen wordt slagaderverkalking (athe-
rosclerotische plaque) nagebootst, waardoor zich 
bloedstolsels vormen net na de vernauwing. Voor 
een andere ziekte, genaamd erfelijke hemorragische 
telangiëctasie (HHT), is een 3D-bloedvat-op-een-
chipmodel ontwikkeld (zie onder). Mensen met HHT 
hebben last van zwakke bloedvaten die tot ernstige 
bloedingen kunnen leiden. Met het bloedvatmodel 

groei van organen (in de kindertijd) en het herstel 
ervan. De meest bekende volwassen stamcellen 
zijn bloedstamcellen (hematopoëtische stamcel-
len). Deze cellen zijn aanwezig in het beenmerg en 
maken tijdens ons hele leven alle bloedceltypen 
aan (rode en witte bloedcellen, en afweercellen). 
Veel organen die voortdurend worden vernieuwd 
of zeer gevoelig zijn voor beschadiging bevatten 
multipotente stamcellen, zoals de darm, de huid, de 
haarwortels, de lever, het bot en de skeletspieren.

Sommige organen, zoals het hart, hebben echter 
geen volwassen stamcellen. Daarom zijn hiPSC’s of 
hESC’s voor het hart de enige manier om orgaan-
specifieke cellen in het laboratorium te kweken. De 
afgelopen jaren is uitgebreid onderzoek gedaan om 
niet alleen betere methoden te ontwikkelen voor 
de differentiatie van hESC’s en hiPSC’s naar orgaan-
specifieke celtypen, maar ook om nieuwe manieren 
te ontwikkelen voor het zogenaamd ‘direct herpro-
grammeren’ van volwassen cellen of hPSC’s naar 
orgaanspecifieke cellen.

De belangrijkste vraag is hoe vergelijkbaar zijn de 
cellen die zijn afgeleid van hPSC’s met de oorspron-
kelijke cellen in het menselijk lichaam. Veel van de 

Figuur 2: De nieuwste ontwikkeling: orgaan-op-
een-chip. Dit zijn de kleinste functionele eenheden/
structuren van gezonde/ziekte weefsels of organen, 
gekweekt in 3D op een chip onder gecontroleerde 
omstandigheden.
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van mogelijke medicijnen tegen deze ziekte. Dit 
is belangrijk, want er is nog geen behandeling 
beschikbaar en er zijn ook geen geschikte dier-
modellen die deze ziekte daadwerkelijk kunnen 
nabootsen. Een ander model is het bloed-her-
senbarrieremodel. Hiermee is bevestigd dat het 
antibioticum minocycline, dat veel gebruikt wordt 
voor de behandeling van acne, mogelijk zou kunnen 
werken tegen het ontstaan van schizofrenie, met 
name in families met aanleg hiervoor. Kanker-op-
een-chipmodellen, met daarin driedimensionaal 
gevormde bloedvaten worden gebruikt om het 
mechanisme van uitzaaiingen van kankercellen te 
bestuderen en te testen welke behandelingen dit 
proces tegengaan. Darm-op-een-chipmodellen 
zijn nu in opmars. Gevouwen darmepitheel, de 
cellaag die de darmwand bedekt, kan gemaakt 
worden van volwassen menselijke stamcelorganoï-
den of van pluripotente stamcellen en kan worden 
uitgerold tot een laag (2D) om ze in orgaan-op-
een-chip formaat te groeien. De stroming van het 
darmvocht langs het epitheeloppervlak kan worden 

wordt onderzocht of bestaande medicijnen de 
zwakke vaten kunnen stabiliseren. Hart-op-een-
chipmodellen kunnen de essentiële processen 
van hartcellen nabootsen, zoals het samentrek-
ken, de schommeling van calciumconcentraties en 
de elektrische actiepotentiaal die gezamenlijk de 
hartactiviteit bepalen. De modellen kunnen ook de 
hartcellen van patiënten met hartfalen bevatten. 
Momenteel worden deze modellen toegepast voor 
het testen van medicijnen om de ziekte te behande-
len. De resultaten worden gebruikt om medicijnen 
te selecteren voor klinische trials. Modellen voor 
longinfectie en astma zijn al zover ontwikkeld dat 
ze ingezet worden voor het ontdekken van nieuwe 
medicijnen.

Zenuwcellen en gliacellen-op-een-chip, gemaakt 
met cellen van patiënten met een (zeldzame) 
genetische zenuwaandoening zoals de ziekte 
amyotrofische lateraal sclerose (ALS), worden 
gebruikt om de ziekteoorzaak te achterhalen. Ook 
vormen deze modellen de basis voor het screenen 

Figuur 3: Een orgaan-op-chip model bestaat uit vloeistofkanalen met humane cellen of weefsels. Het 
systeem is geïnspireerd door ‘micro-environment engineering’, waardoor een fysiologisch realistisch 
systeem ontstaat.
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onderzoeksprogramma om. Dit onderzoek gebeurt 
in een precompetitieve setting: de onderzoeksfase 
voordat er concurrentie tussen verschillende indus-
trieën optreedt. Vanuit een gezamenlijk belang 
werken gebruikers, ontwikkelaars en regelgevende 
instanties samen aan de orgaan-op-chiptechnolo-
gie om die in te zetten in allerlei toepassingen.

Samenvattend zijn de belangrijkste toepassings-
gebieden van orgaan-op-een-chipmodellen 
toxiciteitstesten, medicijnontwikkeling (werkzaam-
heid en herbestemming van medicijnen) en het 
ontrafelen van ziektemechanismen. Personalisering 
van de modellen zal wellicht voor elk individu, of 
meer waarschijnlijk voor specifieke groepen, een 
behandeling op maat mogelijk maken door de 
effecten van medicijnen te relateren aan verschillen 
in geslacht, leeftijd en bevolkingsgroep.

Bloedvaten-op-een-chip
Bloedvaten vormen een 60.000 kilometer lang 
netwerk van onderling verbonden kanalen in ons 
lichaam. Dit netwerk bestaat uit een grote aorta 
en slagaders, die zuurstofrijk bloed vanaf het hart 
verder vervoeren. Deze vertakken zich vervolgens 
in kleinere slagaders die zich op hun beurt vertak-
ken in een uitgebreid netwerk van haarvaten om 
de cellen in allerlei organen efficiënt van zuurstof 
en voedingsstoffen te voorzien. Het zuurstofarme 
bloed wordt vervolgens via een netwerk van haar-
vaten en aders naar het hart teruggestuurd. De 
diameter van de bloedvaten varieert van vijf tot 
tien micrometer in de haarvaten tot twee tot drie 
centimeter in de aorta. 

De binnenbekleding van de bloedvaten bestaat 
uit endotheelcellen. De buitenkant van kleine 
haarvaten is bedekt met pericyten, en die van de 
grotere bloedvaten met gladde spiercellen. Deze 
buitenste cellen stabiliseren het bloedvat en rege-
len de grootte ervan. Een slechte werking van 
de bloedvaten kan leiden tot veel verschillende 
ziekten, waarbij allerlei organen, zoals het hart, 
de hersenen, de longen en de darmen kunnen 
worden aangetast. Daarnaast zijn mutaties in genen 
die afwijkingen veroorzaken in endotheelcellen, 

nagebootst, en het darmmicrobioom en afweercel-
len kunnen worden geïntegreerd. Op deze manier 
is het mogelijk te onderzoeken hoe een complex 
geheel van darm, microbioom en afweersysteem 
die met elkaar interacteren, een effect heeft op de 
gezondheidstoestand van de mens en hoe ziekte 
kan ontstaan.

Multi-orgaanchips
Hoewel de basisfuncties van verschillende organen 
inmiddels zijn nagebootst, en orgaanmodellen 
zijn gecombineerd tot multi-orgaanchips, blijft de 
grootste uitdaging om het vaatstelsel, zenuwen 
en afweercellen in de modellen te integreren. Het 
ultieme doel is om in deze modellen het inwendige 
milieu, de omgeving van de organen, constant te 
houden. Dat wordt homeostase genoemd en is van 
belang voor het goed functioneren van de organen 
in het lichaam. Een andere uitdaging is het precies 
meten van de farmacokinetiek en farmacodynamiek 
in de multi-orgaansystemen. Bij farmacokinetiek 
wordt gekeken wat het lichaam doet met een 
geneesmiddel, hoe het middel wordt opgenomen, 
omgezet en verdeeld in de verschillende organen 
van het lichaam. Bij farmacodynamiek kijkt men 
waar een geneesmiddel (biochemisch) op aangrijpt, 
hoe de wisselwerking verloopt tussen de organen 
en welke processen of stoffen de werking verstoren. 
De verwachting is dat het precies meten hiervan, 
naarmate het onderzoeksveld zich meer en meer 
ontwikkelt, op termijn mogelijk is.

Adoptie en acceptatie
De vele beschreven voorbeelden zullen naar 
verwachting de adoptie van orgaan-op-een-chip-
technologie door de industrie en de acceptatie 
door regelgevende instanties stimuleren. Dit zal 
de ontdekking van nieuwe, werkende medicijnen 
bevorderen. De ‘early adopters’ in de farmaceu-
tische industrie hebben aangegeven de orgaan-
op-een-chipmodellen al te gebruiken voor interne 
besluitvorming bij de ontwikkeling van nieuwe 
medicijnen; is een medicijn kansrijk of niet om 
verder te ontwikkelen? Echter, de meeste testen 
met orgaan-op-een-chipmodellen worden momen-
teel gedaan buiten het reguliere farmaceutische 
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gemiddeld een halve liter bloedverlies per keer. De 
enige echt succesvolle behandeling die de ernst van 
de bloedneuzen vermindert, is het vervangen van 
het neusslijmvlies (het slijmvlies in de neusholte) 
door een stukje huid als transplantaat.

Omdat de therapeutische mogelijkheden zeer 
beperkt zijn, is er veel interesse in de ontwik-
keling van een in-vitromodel voor deze ziekte 
dat kan worden gebruikt om nieuwe genees-
middelen te selecteren die de bloedvaten bij 
HHT-patiënten herstellen. Hiervoor zijn van deze 
patiënten eerst hiPSC’s gemaakt, die vervolgens 
zijn gedifferentieerd tot vaatcellen om een 
HHT-bloedvat-op-een-chipmodel te maken. De 
bloedvaten op de chip zijn net als bij HHT-patiënten 
onstabiel en gevoelig voor ‘bloedingen’. Het HHT-
bloedvat-op-een-chipmodel wordt nu gebruikt 
om te zoeken naar betere geneesmiddelen om 
neusbloedingen bij HHT-patiënten te verminderen. 
Deze aanpak kan ook worden gebruikt voor andere 
ziekten die worden veroorzaakt door een defecte 
bloedvatfunctie. Het toevoegen van bijvoorbeeld 
hartspiercellen of zenuwcellen aan het bloedvat-
op-een-chipmodel zou kunnen helpen om de 
onderliggende mechanismen voor ziekten zoals 
hartfalen en vasculaire dementie te ontdekken en 
betere therapieën te vinden.

Jouw lichaam-op-een-chip
Hoe mooi zou het zijn, als een patiënt over tientallen 
jaren met hartklachten bij de dokter komt, deze dan 
eerst wat huidcellen afneemt om hiPSC’s te laten 
maken voor een minihart-op-een-chip, waarmee de 
arts kan testen welke medicijnen specifiek voor zijn 
of haar patiënt geschikt zijn. Of dat wanneer iemand 
kanker heeft, de arts het tumorweefsel-op-een-chip 
laat kweken en test welke chemotherapie gegaran-
deerd aanslaat. Dat laatste begint nu eigenlijk al 
met tumororganoïden.

Stap voor stap
Het is mogelijk, maar dan moeten er nog hele 
grote stappen gemaakt worden in de efficiëntie en 
snelheid waarmee dit gebeurt. De chips moeten 
nog kleiner worden om kosten te besparen en bij 

pericyten en gladde spiercellen, gekoppeld aan 
een reeks van vasculaire aandoeningen. Daarom 
kunnen therapieën die de gezondheid van de 
bloedvaten verbeteren, helpen om orgaanziekten 
te voorkomen of te behandelen.

Bloedvaten namaken
Uit elk individu kunnen tegenwoordig menselijke 
geïnduceerde pluripotente stamcellen (hiPSC’s) 
worden gemaakt en gebruikt om er alle celtypen van 
het lichaam mee te maken. Die hiPSC’s zijn de basis 
voor het kweken van de celtypen die nodig zijn voor 
de bouw van bloedvaten op een microfluïdische 
chip. In de vloeistofkanaaltjes van de chip worden 
eerst de endotheelcellen geïntroduceerd, waarna 
pericyten of gladde spiercellen worden toegevoegd 
om het bloedvat te vormen. Leidse onderzoekers 
hebben bloedvaten van verschillende diameters 
kunnen namaken; kleine bloedvaten van 10 tot 20 
micrometer in diameter tot grote bloedvaten en 
aders van 300 tot 500 micrometer in diameter. Met 
zeer nauwkeurige pompjes kunnen de bloedvaatjes 
van namaakbloed worden voorzien en zo kan ook 
de vloeistofstroom in de vaten worden nagebootst. 

Door deze chips onder een microscoop te plaatsen 
is te volgen hoe de cellen zich ontwikkelen en 
bewegen. De cellen plakken aan elkaar en vormen 
aftakkingen met een holte in een netwerk, net 
als echte bloedvaten in het lichaam. Dit is heel 
belangrijk, omdat het gedrag inzicht geeft in het al 
dan niet goed functioneren van de bloedvaten en 
wat er veranderd moet worden om dit te corrigeren. 
Met deze bloedvatmodellen kunnen onderzoekers 
verschillende vaatziekten bestuderen en zoeken 
naar behandelingen.

Neusbloedingen
Een van die vaatziekten die in het Leids Universitair 
Medisch Centrum samen met het St Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein bestudeerd wordt met 
een bloedvat-op-een-chip gemaakt van patiëntcel-
len, is erfelijke hemorragische telangiectasie (HHT). 
HHT-patiënten lijden aan zware en terugkerende 
neusbloedingen die meerdere malen per week 
kunnen voorkomen en minutenlang duren met 
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Figuur 4: Een impressie van ‘jouw lichaam-op-een-chip’. Met dank aan de promovendi Berend van Meer, 
Mees de Graaf, Claire Glashan.

eigen type ‘leefvloeistof’ nodig: met verschillende 
voedingsstoffen, verschillende zuurgraden en ver-
schillende energiebronnen, zoals glucose, andere 
suikers of vetzuren. In het lichaam zijn onze organen 
verbonden door bloedvaten. Maar niet ieder bloed-
vat is hetzelfde. Sommige transporteren zuurstofrijk 
bloed (arteriën), andere zuurstofarm (venen). Soms 
zijn ze heel dun met langzaam lopend bloed (capil-
laire bloedvaten), soms zijn ze heel breed en hebben 
een dikke wand (bijvoorbeeld de aorta) waarvan de 
binnenste laag bestaat uit endotheelcellen en de 
buitenste laag uit heel veel laagjes gladde spiercel-
len voor de stevigheid. Als de verbindingen tussen 
verschillende organen-op-chips op bloedvaten 
zouden lijken, dan zou het mogelijk zijn om dezelfde 
vloeistof voor alle organen te gebruiken.

Lichaam-op-een-chip
Door de organen-op-chips met elkaar te verbinden 
via de vloeistofkanaaltjes kunnen processen in het 
menselijk lichaam worden nagebootst (figuur 4). 
Zo wordt het niet alleen mogelijk om de reactie 
van medicijnen op het hart, de lever, of een long te 
testen maar ook of de organen elkaar beïnvloeden. 
Bijvoorbeeld of een effect van een hartmedicijn 
anders is, wanneer de lever aan het hart is gekop-
peld, omdat de lever het hartmedicijn omzet naar 
een andere vorm die niet, minder goed of zelfs 

voorkeur wordt alles door robots gedaan. Niet 
alleen is dat nauwkeuriger maar een robot kan 
dag en nacht doorwerken, en aan duizenden chips 
tegelijk. Alleen dan is er kans dat echte gepersona-
liseerde organen-op-chips beschikbaar komen voor 
de reguliere geneeskunde. Maar zover is het nog 
lang niet. De kennis van de immunologie en het 
microbioom is nog niet zodanig ontwikkeld dat er 
mee ’gespeeld’ kan worden in de organen-op-chips. 
Het afweersysteem en microbioom is voor iedereen 
anders dus het is moeilijk te voorspellen hoe dat de 
uitkomst van medicijntesten kan beïnvloeden, ook 
al zijn de cellen in de chip van de patiënt in kwestie.

Voorlopig zet men steeds een stapje verder, van 
een enkele cel tot meerdere celtypen-op-een-chip, 
van een enkel orgaan tot koppeling van een aantal 
organen-op-chips aan elkaar. Komt het daarmee 
ooit tot een heel lichaam-op-een-chip? En nog 
afgezien van de vele uitdagingen, zowel technisch 
als in tijd en kosten, is het wel zinvol?

Verbindende factor
Een van de technische uitdagingen is hoe de ver-
schillende organen-op-chips met elkaar verbonden 
moeten worden. De verschillende microfluïdische 
kanalen van de ene chip op de andere aansluiten 
is niet zo simpel. Elk cel- en orgaantype heeft zijn 
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averechts werkt. Hier wordt al door enkele labora-
toria in de wereld aan gewerkt. 

Zo verbond het team van Don Ingber, de 
Amerikaanse pionier op gebied van organen-
op-een-chip, acht verschillende orgaanmodellen 
– darm, lever, nier, hart, long, huid, de bloed-her-
senbarrière en hersenen – drie weken lang met 
een ‘bloedsomloop’ om de interactie te kunnen 
monitoren. Ook werd de invloed van nicotine op 
de menselijke organen in een multi-orgaan-op-
chipmodel nagebouwd. De uitdaging is nu om een 
standaardplatform, een soort printplaat waarop 
verschillende componenten zijn vast te ‘klikken’, te 
ontwikkelen om mini-organen en vaatstelsels aan 
elkaar te koppelen, en ook het afweersysteem en 
het microbioom hierin mee te nemen. Het is niet de 
vraag of dit lukt, maar wanneer dit realiteit is.

Covid-19: rol voor orgaan-op-een-chip-
modellen?
Eind 2019 begon het langzaam duidelijk te wor-
den dat een heel besmettelijk en bijzonder virus 
veel mensen ziek maakte in China. Een ziekte die 
mogelijk begon op een markt waar verschillende 
exotische dieren in de voedselketen kwamen. Voor 
het einde van het eerste kwartaal 2020 was de 
wereld helemaal in de grip van deze ‘griep’ pande-
mie die zijn gelijke niet kent in onze tijden. Covid-19 
heet de ziekte. Niet iedereen wordt ziek door het 
virus en sommigen hebben slechts lichte verschijn-
selen, maar een deel van de mensen wordt ernstig 
ziek. Naast koorts lijkt het virus eerst de longen 
van een patiënt aan te tasten en moet een besmet 
persoon vaak heel veel hoesten. Het is inmiddels 
duidelijk dat ook veel andere organen worden 
aangetast: bloedvaten zijn ‘lek’ geworden, longen 
vullen zich met vocht en bloedklontjes ontstaan 
bij sommige patiënten door het hele lichaam. De 
darmen kunnen ook worden aangetast en patiënten 
hebben dan buikpijn en diarree. De lever laat ook 
ziekteverschijnselen zien en het virus vermeerdert 
zich razendsnel in al die organen.

Het is dan ontzettend moeilijk om te weten hoe 
de patiënten behandeld moeten worden. Artsen 

geven bekende middelen zoals chloroquine tegen 
malaria, maar dat kan bijwerkingen hebben op het 
hart, zo erg dat er zelfs plotselinge hartstilstand kan 
optreden. En mogelijk werkt het niet eens tegen 
het virus. Moeten artsen het eigen afweersysteem 
van de patiënt activeren of juist remmen om een 
zogenaamde ‘cytokinestorm’ te voorkomen, een 
verschijnsel dat lijkt op de gevolgen van bloed-
vergiftiging (sepsis) en waaraan veel mensen nog 
steeds overlijden. De nier is ook vaak aangetast: 
sommige patiënten moeten permanent aan de 
nierdialyse na herstel van de virusinfectie.

Wat kunnen orgaan-op-een-chipmodellen bie-
den? Er zijn voor de long, hart, lever, darm en 
bloedvaten, orgaan-op-een-chipmodellen in ont-
wikkeling. Allemaal organen die zijn aangetast in 
Covid-19-patiënten. Deze modellen in combinatie 
met organoïden van verschillende organen, of met 
lichaamscellen afkomstig van hiPSC’s, of adulte 
stamcellen zouden heel goed een grote bijdrage 
kunnen leveren aan het begrijpen en behandelen 
van deze nieuwe ziekte. Niet alleen kunnen de 
modellen inzicht geven in hoe het virus in het 
lichaam werkt maar ook wat de effecten en bijeffec-
ten van nieuwe of bestaande medicijnen zijn. Een 
nieuw Nederlands consortium NOCI (Netherlands 
Organ-on-Chip Initiative Project) heeft zich ten 
doel gesteld dit voor bovenstaande toepassingen 
te ontwikkelen (figuur 5).

Digital Twin
Een ander toekomstbeeld is dat iedere patiënt of 
zelfs burger straks een ‘Avatar’ heeft, een soort 
virtuele digitale tweeling (Digital Twin) waar niet 
alleen alle medische gegevens in zitten maar ook 
gegevens over iemands conditie, leefwijze en soci-
aal gedrag. Natuurlijk moet hiervoor de privacy 
absoluut gewaarborgd zijn, maar zo’n Avatar zou 
de perfecte (huis)arts na kunnen bootsen: alle ooit 
genomen röntgenfoto’s, medicaties, gevolgen van 
ongevalletjes en oorzaken van ziekenhuisopna-
men zitten in de Avatar, wellicht ook hoeveel en 
welke voedingsmiddelen ingenomen zijn, alsmede 
sportactiviteiten en gegevens van allerlei zelfmeet-
apparaten (fitbits).
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In deze ontwikkeling kunnen gegevens van orga-
nen-op-chips een heel belangrijke aanvulling zijn: 
hoe organen reageren op bepaalde externe fac-
toren en op medicatie kan worden verwerkt in de 
Digital Twin. Met kunstmatige intelligentie kan een 
patiënt dan een advies op maat krijgen over zijn of 
haar optimale therapie, en misschien nog beter, ook 
preventieve voedings- en gedragsadviezen krijgen 
om ziekten te voorkomen. Onderzoek heeft laten 
zien dat 80% van de gezondheidskosten preventief 
te voorkomen is, terwijl slechts 3% van alle gezond-
heidskosten wordt besteed aan preventie. Kortom, 
zo’n Digital Twin zou, mits gevoed met de juiste 
informatie zoals uit orgaan-op-een-chipmodellen, 
een enorme efficiëntieslag in de gezondheidszorg 
kunnen betekenen. Wanneer het privacy aspect 
goed geregeld en gegarandeerd is, dan zijn Digital 
Twins met organen-op-chips misschien wel de red-
ding van de momenteel uit de pan rijzende kosten 
van het gezondheidssysteem!

Verder lezen

1. Cochrane A, Albers HJ, Passier R, Mummery  CL, 
van den Berg A, Orlova VV, van der Meer AD, 
2019, Advanced in vitro models of vascular bio-
logy: Human induced pluripotent stem cells and 
organ-on-chip technology, Adv Drug Deliv Rev 
2019;140:68-77.

2. Tang H, Abouleila Y, Si L, Ortega-Prieto AM, 
Mummery CL, Ingber DE, Mashaghi A., 2020, 
Human Organs-on-Chips for Virology, Trends 
Microbiol 2020;28:934-946.

3. de Korte T, Katili PA, Mohd Yusof NAN, van 
Meer  BJ, Saleem U, Burton FL, Smith GL, 
Clements P, Mummery CL, Eschenhagen  T, 
Hansen A, Denning C., 2020, Unlocking 
Personalized Biomedicine and Drug Discovery with 
Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived 
Cardiomyocytes: Fit for Purpose or Forever Elusive?, 
Annu Rev Pharmacol Toxicol 2020;60:529-551.

Figuur 5: Het multidisciplinaire Netherlands Organ-on-Chip consortium (NOCI) heeft zich ten doel gesteld 
om het orgaan-op-een-chip model zover te ontwikkelen waardoor uitgebreide toepassing in de genees-
kunde mogelijk wordt. 
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Hoe ontwikkelt een bevruchte eicel zich tot 
een embryo en een volwassen organisme? 
Die vraag fascineert me al sinds ik als kind 

kikkerdril opviste uit de sloot, de zwarte, bevruchte 
eicelletjes langwerpig zag worden, kikkervisjes zag 
ontstaan die pootjes kregen en een klein kikkertje 
werden. Sinds de jaren vijftig weten we dat dit 
proces gestuurd wordt door het DNA, waarin de 
genetische instructies voor het proces zijn opge-
borgen. Het is nu al ruim dertig jaar mogelijk om die 
genetische instructies letter voor letter af te lezen, 
en die op te bergen in grote computerbestanden. 
Hoe kan die lineaire informatie coderen voor de 
groei en vorm van een driedimensionaal organisme?

In die vroege jaren negentig, aan het begin van 
de vloedgolven aan genetische informatie die de 
biologie momenteel overspoelen, begon ik aan 
mijn studie biologie in Utrecht. Ik deed er een 
experimentele onderzoeksstage aan de ontwik-
keling van de klauwkikker. Daar leerde ik hoe de 
biologische ontwikkeling stap voor stap ontrafeld 
werd met een logische serie van experimenten. 
Maar ik raakte in Utrecht ook al snel verslingerd aan 
een meer wiskundige benadering van de biologie. 
Niet zo zeer om al die biologische gegevens aan 
statistische analyses te onderwerpen, maar om te 
verklaren hoe biologische groei en vorm ontstaan. 
En de wiskundige benadering sloot naadloos aan 
bij mijn liefde voor berekeningen en het program-
meren van computers.

Ik hoorde van een wiskundig model dat op basis 
van een paar interacties tussen twee chemische 
stoffen de stippen en strepen van dierenvachten kon 
verklaren. En een nieuw model, voorgesteld in 1992 
(het eerste jaar van mijn studie biologie), liet zien 
hoe cellen, samengeklit tot een weefsel, zich tijdens 
de vroegere ontwikkeling konden uitsorteren op 
basis van de kleefproteïnes die ze, opgedragen door 
het DNA, op hun celoppervlak droegen. Kortom, ik 
concludeerde dat de ontwikkeling van bevruchte 
eicel tot volwassen dier niet alleen kan worden 

Prof. dr. R.M.H. (Roeland) Merks
Mathematisch Instituut en Instituut voor Biologie
Universiteit Leiden

www.universiteitleiden.nl/medewerkers/roeland-
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 – Livestream-lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 18 januari 2021.

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

 – Vanwege de sluiting van het theater in verband 
met COVID-19 werd de lezing vanuit de huiska-
mer gepresenteerd en was uitsluitend via een 
livestream te volgen.

Samenvatting van de lezing:
Sinds begin deze eeuw kennen we in grote lijnen 
de volgorde van de letters in het DNA van de mens. 
Dit humane genoom wordt vaak de ‘blauwdruk 
van de mens’ genoemd. Ons DNA bepaalt hoe we 
eruitzien en tot op zekere hoogte zelfs hoe we 
ons voelen en gedragen. Toch is de werkelijkheid 
ingewikkelder. Want hoe ontcijfert ons lichaam 
die DNA-code? Hoe DNA codeert voor een eiwit is 
weliswaar tot in detail begrepen, maar hoe bepaalt 
het DNA hoeveel vingers we hebben, hoe onze 
bloedvaten groeien en hoe ons gezicht eruitziet? 
Het DNA bepaalt hoe een cel zich gedraagt, maar 
het kan alleen zeer indirect bepalen hoe cellen zich 
organiseren tot weefsels, organen en hele orga-
nismen. De sleutel ligt bij het begrip van collectief 
gedrag van cellen. 

Aan de hand van klassiek en recent wiskundig, 
natuurkundig en biologisch onderzoek werd 
getoond hoe cellen zich kunnen organiseren tot de 
patronen, vormen en structuren in ons lichaam.



1.9  Het modelleren van moleculen, cellen en weefsels: De wiskunde van ontwikkelingsbiologie

74

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99

beantwoord met biologische observaties en experi-
menten, en óók niet door ons blind te staren op de 
eindeloze hoeveelheid genetische informatie die ons 
begonnen te overspoelen. We moesten begrijpen 
hoe de ruwweg zelfstandig verlopende patroonvor-
ming die we in wiskundige modellen of in fysische 
processen zien, in de juiste richting kan worden 
gestuurd door de erfelijke informatie in het DNA.

Nog altijd is dit het uitgangspunt voor de methode 
waarmee ik met mijn onderzoeksgroep in Leiden 
de grote vraag over kikkervisjes en andere embryo’s 
probeer te begrijpen. We doen dat in kleine deelvra-
gen, want de grote vraag is natuurlijk véél te groot. 
Een groot deel van mijn groep doet onderzoek 
aan de ontwikkeling van bloedvaten, en aan de 
rol van mechanische krachten daarin. Daarnaast 
kijken we met dezelfde blik naar de ontwikkeling 
van de darmflora en naar de ontwikkeling van 
planten. In dit artikel beschrijf ik het onderzoek dat 
mij heeft geïnspireerd, en vertel ik ook over mijn 
eigen onderzoek. Dat is gedaan met en door een 
groot aantal studenten en medewerkers, die ik hier 
onmogelijk allemaal kan noemen. Een volledige lijst 
is te vinden op mijn website, www.roelandmerks.nl. 

Zwermen cellen
De laatste dertig jaar werd het steeds beter moge-
lijk om embryo’s en cellen tot op het allerkleinste 
niveau te observeren: de moleculen. Ik schreef al 
dat het DNA volledig afgelezen kon worden. Ook 
kon bepaald worden welke genen op welk tijdstip 
worden afgelezen, en kon tegelijkertijd voor enkele 
genen worden bepaald waar deze in het embryo 
actief waren. Dankzij microscopie kon ook tot in 
detail de anatomie van het embryo tot in detail 
worden geanalyseerd en kon de beweging van de 
cellen in kleine structuurtjes tot op de voet worden 
gevolgd. Het was echter bijna onmogelijk om uit te 
zoeken wat de overvloed aan informatie op mole-
culair niveau betekent voor de beweging van cellen. 
Een van de vele problemen was dat een embryo niet 
lang kon blijven leven onder de microscoop, zodat 
moeilijk was te zien hoe het embryo zich dynamisch 
gedroeg. Bovendien werden interessante onder-
delen aan het zicht onttrokken door structuren die 

erboven liggen. Een ander probleem was dat maar 
van één of enkele genen tegelijkertijd onderzocht 
kon worden hoe hun activiteit veranderde terwijl 
het embryo zich verder ontwikkelde. Wel was het 
mogelijk om genen uit te schakelen of in elk geval 
minder actief te maken.

Recente technische ontwikkelingen in de biologie 
lijken verandering gebracht te hebben in deze 
beperkingen. Kort samengevat kunnen ontwikke-
lingsbiologen nu ook in afzonderlijke cellen de 
volledige genactiviteit bepalen: single cell RNAseq. 
Daarnaast kunnen ze genen volledig wegknip-
pen uit het embryo met CRISPR-cas9, zodat er 
meer zekerheid is dat het gen daadwerkelijk niets 
doet. Ook kunnen er gemakkelijker nieuwe genen 
in een embryo geïntroduceerd worden, met de 
bijbehorende schakelaars. Zo zijn er bijvoorbeeld 
zebravissen gekweekt waarin de bloedvaatjes 
onder invloed van blauw licht, groen uitzenden, 
door middel van uit kwallen geïsoleerde genen 
voor fluorescente proteïnen. In andere genetisch 
gemodificeerde zebravissen wordt de elektrische 
activiteit van het hart door fluorescente proteïnen 
zichtbaar gemaakt.

Een fascinerende nieuwe techniek is de ‘light sheet 
microscopie’, vrij vertaald ‘lichtvelmicroscopie’. Met 
deze techniek is het nu mogelijk een zeer groot aan-
tal, of zelfs alle cellen in een ontwikkelend embryo 
op de voet te volgen. Er wordt een fluorescent 
proteïne ingebracht, dat bijvoorbeeld actief is in de 
celkernen. Met een heel dun ‘velletje’ laserlicht, als 
in een minuscule lasershow, worden de cellen in een 
vlak ‘aangestraald’. Ze zenden dan zelf licht uit dat 
met een reguliere lens kan worden opgevangen en 
verder in de microscoop zichtbaar wordt gemaakt. 
Na allerlei berekeningen is het mogelijk de paden 
van de cellen tijdens de ontwikkeling in kaart te 
brengen. Uit welke van de eerste vroege cellen in 
het embryo kwamen ze? Aan welk orgaan dragen 
ze bij? Wanneer deelden ze? Welke cellen hebben 
onderweg signaaltjes kunnen uitwisselen? 

Een embryo dat op deze manier in beeld is gebracht, 
lijkt wel op een grote zwerm spreeuwen. Elke cel 
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gaat haar gang, maar toch ontstaan gecoördineerde 
bewegingen: wervelingen, verdichtingen, stromin-
gen, enzovoorts. En uiteindelijk ligt iedere cel op 
haar plek en zien we contouren van een visje of 
een kikker ontstaan. In mijn werk neem ik deze 
analogie met spreeuwenzwermen vrij letterlijk. Een 
spreeuwenzwerm is wiskundig te beschrijven met 
een bewegingsvergelijking voor iedere spreeuw. 
De vergelijking beschrijft hoe de spreeuw ver-
snelt of vertraagt als een buurspreeuw te dichtbij 
komt. De spreeuw volgt andere spreeuwen in een 
brede kijkhoek voor zich, maar let minder op de 
spreeuwen achter zich. Hij volgt de draaiing van 
buren. Dergelijke bewegingsregels voor individuele 
spreeuwen vormen de basis van het wiskundige 
model. Door vele van die wiskundige spreeuwen 
bij elkaar te plaatsen, kan berekend worden of de 
regels afdoende zijn om daaruit het gedrag van het 
collectief af te leiden. Alleen als we het gedrag van 
de spreeuw in voldoende finesse hebben begrepen, 
volgt uit de berekeningen een wiskundige zwerm 
die zich net zo gedraagt als de echte zwerm.

Precies op die manier kunnen we ook het gedrag 
van de cellen in een embryo beschrijven. Hoe 
bewegen ze in hun eentje? En hoe verandert de 
beweging onder invloed van buurcellen? Door 
aantrekkende of afstotende chemische signalen, 
afgescheiden door buurcellen? Door rek- en strek-
krachten, of simpelweg doordat de buurcellen in 
de weg zitten? En kunnen de cellen hun gedrag en 
reacties op signalen veranderen, zoals een spreeuw 
die moe wordt of chagrijnig door de mep van een 
vleugel van een andere spreeuw? We stoppen al die 
cellulaire regels in een wiskundig model, samen met 
de belangrijkste natuurkundige wetten. Als we die 
voldoende hebben begrepen, gedragen de cellen 
zich collectief als een weefsel. Ook reageren ze dan 
accuraat op een experimentele verandering. Stap 
voor stap vergelijken we het model met het expe-
riment, en brengen correcties aan. Op deze manier 
analyseren we het embryo als een zwerm cellen.

Een goed voorbeeld van deze aanpak is de migratie 
van cellen van de neurale-lijst cellen. Ze dragen bij-
voorbeeld bij aan de vorming van het gezicht [13]. 

Het is mogelijk om neurale-lijstcellen te isoleren 
uit het embryo. Op zichzelf gedragen ze zich als 
‘dronkenmanswandelaars’. Ze stulpen een voetje 
uit, grijpen zich vast aan de ondergrond en trekken 
zich vooruit. Het volgende voetje stulpen ze uit in 
een willekeurige andere richting, en zo zwalkt de cel 
als een dronken man doelloos in het rond.

Plaatsen we de cellen in een groepje, dan verliezen 
de cellen dit doelloze gedrag. Ze wandelen dan in 
een vrijwel rechte lijn weg van de buurcellen, en als 
geheel beginnen de cellen gericht te migreren. Deze 
wonderlijke gedragsverandering is vrij eenvoudig 
verklaarbaar. Als een uitstulpend celvoetje een 
andere cel raakt, trekt deze zich snel terug. Er vormt 
een nieuw voetje, opnieuw in een willekeurige rich-
ting. Door deze zogeheten contact-inhibitie blijven 
alleen de celvoetjes actief die de cel wegtrekken van 
de buurcellen. Zo zwermen de cellen uit.

Alan Turing
Uiteindelijk hopen mijn vakgenoten en ik tot in 
detail te doorgronden met welke interactieregels 
cellen zich kunnen organiseren tot een embryo en 
hoe dat embryo uitgroeit tot een volwassen dier. 
Begrip komt echter in kleine stapjes. Daarom richt 
ik me met mijn team op de vraag hoe endotheelcel-
len, een bepaald type bloedvatcellen, zich kunnen 
organiseren tot netwerkjes van bloedvaten. Want 
als we dát goed begrijpen, kunnen we gericht 
gaan ingrijpen als het mis gaat. Tumoren wor-
den bijvoorbeeld pas echt gevaarlijk als het ze 
lukt naburige endotheelcellen te overtuigen om 
een bloedvaatje naar hen aan te leggen. Ze doen 
dat onder meer met signaalstoffen als vasculaire-
endotheelcelgroeifactor (VEGF). Op termijn hopen 
we op dat proces beter en gerichter te kunnen 
ingrijpen dan tot nog toe mogelijk is. Ook hopen 
we beter te begrijpen wat er misgaat bij erfelijke 
ziekten als CADASIL, waarbij kleine afwijkingen in 
de vorming van bloedvaatjes in de hersenen leiden 
tot een verhoogd risico op hersenbloedingen. En 
ook hopen we beter te kunnen begrijpen hoe we 
bloedvaten kunnen laten groeien, zodat bijvoor-
beeld ‘gekweekte’ organen van een bloedvatstelsel 
kunnen worden voorzien. 
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reageren, kunnen verklaren hoe biologische patro-
nen ontstaan.’

Wat voor principe stelde Turing nu voor, en is dit 
ook te begrijpen zonder grondige kennis van de 
onderliggende wiskunde? Ja, dat kan! Om te begin-
nen laat ik tóch even het stelsel vergelijkingen van 
Turing zien:
                  ,

                  .

Wat lezen we hier? Ten eerste is dit een stelsel 
zogenaamde partiële differentiaalvergelijkingen. 
Ze beschrijven de verandering van de stoffen X en 
Y als functie van de tijd (t) én van de ruimte θ.
∂
∂
X
t

, ‘de productiesnelheid van X ', hangt af van de 
lokale concentratie van X én van de concentratie van 
Y. Hetzelfde geldt voor de productiesnelheid van Y. 
Met andere woorden: X en Y reageren op elkaar.
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Turing liet zien, dat er onder bepaalde voorwaarden 
spontaan patronen ontstaan in deze zogenaamde 
‘reactie-diffusievergelijkingen’. Dat was een grote 
doorbraak ten opzichte van het vroegere idee dat 
in een bevruchte eicel het hele embryo al in de 
kiem aangelegd is. Turing toonde wiskundig aan 
dat zelforganisatie van embryonale patronen in 
principe mogelijk is.
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Hoe kunnen we nu de ontwikkeling van weefsels 
in wiskundige regels vatten? Een van de pioniers 
op dit gebied was de Britse wiskundige Alan Turing 
(1912-1954). Turing is bekend om het kraken van 
versleutelde berichten van de Enigma, de Duitse 
versleutelingsmachine in de Tweede Wereldoorlog. 
Ook stond zijn werk aan de basis van de computer 
en de kunstmatige intelligentie. Als eerbetoon aan 
dit werk staat Turing op het nieuwe biljet van 
50 Britse pond. Ook wordt Turing hiermee postuum 
in ere hersteld. Hij werd na de Tweede Wereldoorlog 
vervolgd vanwege zijn homoseksualiteit. De Britse 
overheid dwong hem zich chemisch te laten castre-
ren. De hieruit voortkomende depressies hebben 
hem in 1954 tot zelfdoding gebracht. Pas in 2009 
heeft de Britse regering hem postuum excuses 
aangeboden.

Minder bekend is dat Turing tegen het eind van zijn 
leven is gaan werken aan biologische patroonvor-
ming. Hij stelde de vraag: hoe kan het dat tijdens de 
ontwikkeling van een embryo de ene cel ‘besluit’ 
deel te gaan uitmaken van een spier in de linkerarm, 
de andere cel deel gaat uitmaken van de huid, en 
een derde een hersencel wordt? Is hiervoor een 
‘prepatroon’ nodig, aangelegd in de eicel door het 
moederdier? Of kunnen er ook ‘vanzelf’ patronen 
ontstaan, door zelforganisatie?

In zijn artikel The chemical basis of morphogenesis 
(De chemische basis van morfogenese) [14] geeft 
Turing een ‘proof of principle’ voor zelforgani-
satie. Hij schrijft:  ‘Twee chemische stoffen die 
zich verspreiden door een weefsel en met elkaar 

Figuur 1: Interactie tussen zwarte en gele pigmentcellen van de zebravis. M: Melanofoor (zwarte cel); 
X: Xanthofoor (gele cel). Pijlen geven de bewegingsrichting aan, de tijd is aangegeven in minuten.

Figuur is met toestemming van PNAS overgenomen uit [1].
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Zebravissen en mensenhanden
Werkt het idee van Turing ook in de praktijk? De 
vorming van de strepen van zebravissen lijkt er 
heel sterk op. Alleen reageren er geen chemische 
stoffen, maar hele cellen op elkaar. De strepen van 
zebravissen worden gevormd door gele, zwarte en 
blauwe cellen. In figuur 1 is te zien hoe de cellen op 
elkaar reageren. De zwarte cellen leven vreedzaam 
naast elkaar en wandelen rustig in het rond. Zo 
ook de gele cellen. Maar zet een gele cel naast een 
zwarte cel, en hij begint hem weg te jagen. De gele 
cel geeft de zwarte cel telkens een klein zetje met 
kleine uitlopertjes, filopodia, waarop de zwarte cel 
zich schielijk terugtrekt. De twee soorten cellen 

reageren dus op elkaar, en daarnaast verspreiden ze 
zich. Precies zoals Turing had voorspeld. 

Wat gebeurt er nu als een heel groot aantal cellen 
dergelijke regels volgt? Om dat te kunnen voorspel-
len, maken we gebruik van wiskundige modellen 
zoals die van Turing. Het voert hier te ver om te laten 
zien hoe uit dergelijke vergelijkingen kan worden 
voorspeld of er patronen ontstaan, en welke dan. 
Wel kan ik dit laten zien met een andere wiskundige 
techniek: cellulaire automaten. 

In cellulaire automaten beschrijven we het gedrag 
van cellen op een regelmatig rooster. Denk aan het 

Figuur 2: Cellulaire automaten voor Turingpatronen. (A) Het ‘husselalgoritme’, bekend als Margolus-diffu-
sie [2]; het bord wordt in blokken van twee bij twee velden opgedeeld. Het algoritme roteert de blokken met 
gelijke kans linksom of rechtsom. Op oneven tijdstappen wordt de indeling in blokken één veld naar links en 
één veld naar rechts geschoven. We nemen hier periodieke randvoorwaarden aan, zodat een deeltje dat links 
het veld verlaat, er rechts weer inkomt en vice versa; idem voor onder en boven. (B) Regels voor de blauwe 
stenen. Als er in de acht directe buren van een leeg veld vier blauwe stenen aanwezig zijn, wordt er een steen 
bijgeplaatst. De blauwe stenen verdwijnen (‘sterven’) met een kans p. (C) Regels voor de rode stenen. De rode 
stenen ‘leven’ op een tweede ‘laag’, zodat er op één vakje zowel een rode als een blauwe steen kan zitten. Zo-
dra er een blauwe steen wordt bijgeplaatst, komt er meteen een rode steen bij. De rode stenen sterven met 
een kans q. (D) De rode stenen werken als ‘inhibitor’. In een leeg veld plaatsen we alleen dan een nieuwe rode 
en blauwe steen bij, als in de acht buurvelden tenminste vier meer blauwe stenen dan rode aanwezig zijn.
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speelbord van ‘Go’. In onze cellulaire automaat kan 
elk veld op het bord drie toestanden aannemen. Het 
kan leeg zijn, er kan een blauwe cel in zitten, of er 
kan een rode cel in zitten. Afhankelijk van de cellen 
die op de acht buurvelden staan, veranderen we de 
toestand van het veld: we plaatsen een steen bij, of 
halen hem weg. Daarnaast simuleren we de wille-
keurige wandeling van cellen met een ‘husselregel’, 
de zogenaamde Margolus-diffusie, waarmee de 
roosterpunten regelmatig van plaats wisselen met 
hun buren (figuur 2A). 

Turing vond vier mogelijke interactieregels tussen 
X en Y. Laten we tenminste één daarvan proberen 
te vangen in regels voor cellulaire automaten. De 
eerste term in de vergelijkingen van Turing stelt dat 
de toename (of afname) van het celtype X afhangt 
van de huidige hoeveelheid cellen in de omgeving. 
In de cellulaire automaten kunnen we ongeveer 
hetzelfde doen, door een blauwe cel op een leeg 
vakje te plaatsen als er op minstens vier van de 
acht buurcellen al een blauwe cel staat (figuur 2B). 

Een soort zelfversterkend effect, of autokatalyse. 
Bovendien nemen we de cellen ook met een kleine 
kans weg van het speelveld: een sterftekans p 
(figuur  2B). In figuur 3A-B is een resultaat van een 
simulatie met deze regels te zien. We plaatsen 
een kleine hoeveelheid cellen bij elkaar op het 
speelveld. Zodra vier cellen door de willekeurige 
wandeling bij toeval voldoende dicht bij elkaar 
komen, wordt er een nieuwe cel bijgeplaatst. Dat 
maakt het waarschijnlijk dat er in de buurt opnieuw 
vier cellen bij elkaar komen, zodat weer een nieuwe 
cel wordt bijgeplaatst. Zo ontstaan ‘haarden’ van 
zwarte cellen die uitgroeien en langzamerhand het 
hele veld vullen.

Hoe ontstaan uit dit soort regels nu regelmatige 
patronen van stippen of strepen? Turing liet zien dat 
twee stoffen hiervoor met elkaar moeten reageren. 
Als eerste plaatsen we bij iedere blauwe steen die 
we bijplaatsen, meteen ook een rode steen. Ook 
de rode stenen gaan dood met een kleine kans q 
(figuur 2C). De rode stenen noemen we inhibitor. 

Figuur 3: Voorbeeldresultaten van de cellulaire-automatensimulatie voor Turingpatronen. (A) Resultaat 
van de regels in figuur 2A-B, autokatalytische productie van de blauwe stenen; (B) later tijdspunt in de simu-
latie. Video voor figuur A-B is beschikbaar onder https://youtu.be/GIZnH-y9Q4s. (C) Resultaat van de regels 
in figuur 2, met actieve inhibitor (rode stenen). De rode diffunderen tienmaal sneller dan de blauwe stenen. 
(D) later tijdspunt in de simulatie. Zie: https://youtu.be/zV0NRFn1j8s.
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Deze neutraliseren de blauwe stenen. We tellen nu 
rondom ieder leeg vakje eerst de blauwe stenen, 
dat zijn er bijvoorbeeld vijf. Daarna tellen we de 
rode stenen, misschien tellen we er vier (figuur 2D). 
De rode stenen neutraliseren nu de blauwe stenen. 
Dus in dit voorbeeld blijft er dan nog één actieve 
blauwe steen over. Dat is niet voldoende om een 
nieuwe blauwe en rode steen in het vakje bij te 
plaatsen. Toch gebeurt met deze toevoeging alleen 
nog niet veel interessants op het speelbord. Zodra 
er een ‘haardje’ van blauwe stenen ontstaat, ont-
staan er ook meteen rode stenen. Zij voorkomen 
dat het haardje verder kan uitgroeien, en alle stenen 
verdwijnen langzamerhand van het bord.

Het grote inzicht van Turing was het volgende: We 
hebben de neutraliserende rol van de inhibitor – de 
rode stenen - weliswaar nodig voor patroonvor-
ming, maar ze moeten niet te lang bij een groeiend 
haardje van blauwe stenen blijven rondhangen. Stel 
nu dat we de rode stenen veel sneller laten wan-
delen dan de blauwe? Omdat we de rode stenen 
op een tweede veld hadden geplaatst, kunnen we 
Margolus’ husselalgoritme vaker toepassen voor de 
rode stenen dan voor de blauwe stenen. Zo maken 
de rode stenen zich snel uit de voeten, weg van 
de blauwe stenen waaruit ze zijn ontstaan. Ook 
moeten de rode stenen langzamerhand vervliegen, 
zodat hun effect na een tijdje is uitgewerkt. Het 
resultaat is te zien in figuur 3C, D en op de in het 
bijschrift genoemde video’s. Zodra enkele blauwe 
stenen een haardje hebben ‘ontstoken’, ontstaan 
er rode stenen. Die vormen een soort nevel om de 
steenhaardjes. Zo kunnen nieuwe haardjes alleen 
ontstaan op gepaste afstand van een bestaand 
steenhaardje, waar de ‘nevel’ van rode stenen vol-
doende is uitgedoofd.

Of dit mechanisme precies zo in de praktijk werkt, 
is vooralsnog onduidelijk. Wel is tot in detail uit-
gezocht en gemodelleerd hoe zebravisstrepen 
worden gevormd [3, 4], al is het laatste woord 
er vast nog niet over gezegd [5]. Een bekende 
uitspraak over de zebra, toegeschreven aan Alan 
Turing, luidt: Well, the stripes are easy. But what 
about the horse part? De strepen zijn gemakkelijk, 

maar hoe zit ‘t met het paardendeel? De Britse 
ontwikkelingsbioloog James Sharpe, werkzaam in 
het Europees moleculair-biologisch laboratorium 
(EMBL) in Barcelona, heeft aannemelijk gemaakt 
dat bij de ontwikkeling van de handen en de vin-
gers Turing-achtige processen een rol spelen [15]. 
Aanvullende regulatiemechanismen stabiliseren 
het zelf-organiserende proces dusdanig, dat er 
vrij reproduceerbaar vijf vingers ontstaan. James 
Sharpe legt dit in detail uit in zijn publiekslezing 
bij het Lorentzcentrum in Leiden: https://video.
leidenuniv.nl/media/1_gqixuilc.

Bloedvaten
Beweer ik nu dat ook het paardendeel van de zebra 
helemaal uit Turings theorie kan worden verklaard? 
Ik zou niet durven! Er zijn vele ándere vormen van 
zelforganisatie die in de ontwikkelingsbiologie een 
grote rol spelen. En al die vormen van zelforganisa-
tie worden bijgestuurd door de genetica, want de 
genetica bepaalt hoe cellen zich gedragen en hoe 
ze reageren op signalen van buurcellen.

Voor deze vraag ga ik terug naar mijn eigen onder-
zoeksinteresse: de ontwikkeling van bloedvaten. 
In mijn onderzoeksgroep bij het Mathematisch 
Instituut en het Instituut voor Biologie van de 
Universiteit Leiden onderzoeken we onder meer 
hoe bloedvatnetwerkjes kunnen ontstaan. Ook 
bloedvaten kunnen we zien als een zwerm cellen, 
een zwerm endotheelcellen. Het is vrij eenvoudig 
om menselijke endotheelcellen te isoleren uit bij-
voorbeeld navelstrengen of voorhuidjes en deze 
in cultuur te brengen. Onder de juiste omstandig-
heden organiseren de endotheelcellen zich dan al 
snel zelfstandig in netwerken van bloedvatachtige 
structuren, die verrassend veel lijken op de zoge-
naamde capillaire netwerken in het lichaam.

Met de zwerm spreeuwen in gedachten kunnen we 
nu een wiskundige beschrijving maken van de endo-
theelcel. Hoe snel beweegt de cel? Hoe reageert hij 
op de nabijheid van een andere endotheelcel? 
Verandert hij van richting, houdt hij afstand of blijft 
hij juist plakken? Wat is de vorm? Dit alles kunnen 
we nu celgedrag noemen, en met het wiskundige 
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model kunnen we hieruit het zwermgedrag afleiden, 
het collectieve celgedrag.

Dit onderzoek aan bloedvaatjes begon kort na 
mijn promotie, in 2003. Ik vertrok als postdoctoraal 
onderzoeker naar het mooie Amerikaanse universi-
teitsstadje Bloomington, Indiana, in het midwesten 
van de VS. Ik begon met de wat naïeve gedachte 
dat de endotheelcellen elkaar aantrekken met een 
stofje, de eerdere genoemde groeifactor VEGF. 
Experimentele artikelen lieten zien dat endotheel-
cellen die groeifactoren mogelijk afscheiden. Deze 
verspreiden zich vervolgens in de omgeving, en de 
endotheelcellen navigeren vervolgens naar hoge 
concentraties van de groeifactor. Helaas bleek mijn 
eerste idee volstrekt ontoereikend voor de vorming 
van netwerken. In plaats daarvan klonterden de 
cellen in mijn wiskundige model zich simpelweg 
samen in afzonderlijke celhoopjes (figuur 4A-F en 
de bijhorende animatie op YouTube).

Er ontbrak dus een belangrijk mechanisme in mijn 
model. En dat is precies wat het zo nuttig maakt 
om wiskundige modellen te ontwikkelen. Ik kon 
nu op zoek naar de ontbrekende elementen in het 
mechanisme, die maken dat we de werkelijkheid 
beter kunnen benaderen. Na de eerste frustratie 
was ik dus juist blij met de fout in mijn eerste idee. 
Want alleen zó ontstaat uit wiskundige modellen 

nieuw begrip. Het wiskundig model legt de vinger 
op de hiaten in ons beeld van de werkelijkheid.

Discussies met experimentele biologen en lite-
ratuurstudies brachten talloze ontbrekende 
aannames aan het licht. Maar niet alle duizenden 
eigenschappen van cellen zijn even essentieel voor 
het eindresultaat. Hoe onderscheid je als modelleur 
nu het kaf van het koren? Vaak gaat dat op basis 
van kennis over soortgelijke systemen, intuïtie, 
maar dat werkt niet altijd feilloos. Collega's in het 
lab maakten me erop attent dat endotheelcellen 
eerder langgerekt zijn dan rond, zoals in mijn eerste 
poging. Ze wilden daarom graag dat ik dát aan mijn 
model zou toevoegen. Mij leek het een onzinnige 
aanname. Zoiets zou alleen beter lijkende beelden 
opleveren, maar de essentie van het model zou 
ongewijzigd blijven. Na wat morren bedacht ik 
een mooie manier om de cellen langgerekt te 
maken en ging daarmee toch maar aan de slag. Ik 
was blij dat ik mijn eigenwijsheid even opzij gezet 
had. Want nu ik hetzelfde computermodel draaide 
met langgerekte cellen, bleken ze zich wel in een 
netwerkstructuur te organiseren [6] (figuur 4G-K).

Vertaling naar de wiskunde
Hoe werkte dat nu in de praktijk? Hoe modelleer 
ik zwermen cellen in de computer? Mijn favoriete 
methode is het cellulair Pottsmodel, dat in 1992 

Figuur 4: Cellulair-Pottssimulatie van endotheelcellen die elkaar aantrekken met een groeifactor. 
(A-F) Cirkelvormige cellen – video op https://youtu.be/Rucl9MR7nrY; (G-K) Langgerekte cellen – video 
op https://youtu.be/ICHU1hZwOEE. De schaduwen geven de groeifactorconcentratie weer, waarbij don-
kere kleuren staan voor een hoge concentratie. Tijd in Monte-Carlostappen: (A,G: 100; B,H: 500; C,I: 1000; 
D,J: 5000; E, H: 10000). 
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is ontwikkeld door François Graner en James 
Glazier [7], mijn hoogleraar in Bloomington, Indiana. 
Net als cellulaire automaten, hierboven gebruikt bij 
mijn uitleg van Turingpatronen, beschrijft het cel-
lulair Pottsmodel cellen op een regelmatig rooster. 
Maar hier beslaat één cel meerdere roosterpunten, 
weergegeven door een vlekje van roosterpunten in 
dezelfde toestand. Zo kunnen we zowel de positie 
als de vorm van de cel beschrijven. Elke ‘cel’ is dus 
als het ware opgebouwd uit een andere kleur.

Om de uitstulping van een cel te simuleren, kiezen 
we een willekeurig roosterpunt op de grens tussen 
twee cellen en een willekeurig buurpunt. We pro-
beren nu de buurcel uit te breiden in het gekozen 
punt. Maar we doen het alleen als het ‘mag’ volgens 
een wiskundige functie, een Hamiltoniaan, die de 
krachten beschrijft die de cellen op elkaar uitoe-
fenen. Bijvoorbeeld de adhesiekracht of afstoting 
tussen cellen. Als de cellen niet graag aan elkaar 
plakken, is deze uitbreiding gunstig, omdat we het 
contactoppervlak verkleinen. We accepteren dan 
de verandering. Een ongunstige verandering accep-
teren we niet, of alleen met een kleine kans omdat 
cellen zich soms ook tegen de adhesiekrachten in 
bewegen.

Het cellulair Pottsmodel is oorspronkelijk geïntro-
duceerd om te verklaren hoe cellen zich uitsorteren. 
De cellen van vroege embryo’s van bijvoorbeeld de 
zebravis kun je chemisch uit elkaar laten vallen tot 

een hoopje cellen. Als je ze dan met elkaar mengt, 
zijn de cellen in staat zich te ontmengen en een 
anatomisch correcte positie terug te vinden. Het 
cellulair-Pottsmodel geeft hiervoor een verklaring: 
cellen die in het embryo een weefsel vormen, plak-
ken sterker aan elkaar dan cellen die normaal gezien 
niet naast elkaar liggen. De cellen vormen voort-
durend willekeurig verbindingen met elkaar en 
verbreken ze weer. De kans om een verbinding met 
een buurcel te verbreken wordt logischerwijs groter 
naarmate de verbinding met die cel zwakker is. Zo 
blijven uiteindelijk de sterkste verbindingen over, 
zodat cellen weer een juiste buur terugvinden. Dit is 
het zogenaamde differentiële-adhesie model [8, 9]. 
Later is het cellulair Pottsmodel uitgebreid met 
allerlei ander celgedrag, zoals celdeling, celgroei 
en chemotaxis, oftewel de navigatie van cellen op 
basis van groeifactorconcentraties, zoals in mijn 
onderzoek naar bloedvatgroei.

Celmechanica
Maar is het wel zo dat endotheelcellen elkaar 
aantrekken met groeifactoren? De laatste jaren is 
gebleken dat naast chemische signalering ook de 
biomechanica een grote rol speelt. Uit celcultuur-
modellen van bloedvatvorming blijkt dat een grote 
rol toebedeeld is aan de zogeheten extracellulaire 
matrix, of kortweg ECM. De ECM is een gel die cellen 
in het lichaam aan elkaar plakt. De stijfheid van die 
gel blijkt mede te bepalen of de endotheelcellen 
al dan niet netwerken kunnen vormen: op een wat 

Figuur 5: Cellulair Pottsmodel van Glazier en Graner met twee cellen. (A) Initiële configuratie met twee 
cellen. (B) Configuratie na drie willekeurige wijzigingspogingen. Aanpassing (1) vermindert de oppervlakte-
energie tussen de gele cel en de omgeving. Aanpassing (2) vermindert niet de oppervlakte-energie tussen de 
gele cel en de blauwe, maar werd toch met kleine kans geaccepteerd. Aanpassingspoging (3) werd verworpen. 
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flexibelere ondergrond blijken de cellen gemakke-
lijker netwerken te vormen dan op een wat stijvere 
ondergrond. Ook de vorm van veel cellen blijkt sterk 
af te hangen van de stijfheid van de ECM. Op een 
zachte ECM trekken de cellen zich samen tot ronde 
bolletjes, op een wat stijvere matrix worden ze lang-
gerekt, en op een zeer harde ondergrond, zoals glas 
bedekt met een dun laagje ECM-eiwitten, spreiden 
de cellen zich uit als een pannenkoek.

Om de afhankelijkheid van ECM-stijfheid en celvorm 
beter te begrijpen, heb ik de laatste jaren met mijn 
groep veel energie gestoken in nieuwe cellulaire 
Potts modellen. Hierin staat het cellulair Pottsmodel 
in interactie met een tweede wiskundig model dat de 
vervorming van de ECM beschrijft. De koppeling tus-
sen de twee modellen beschrijft hoe de aanhechting 
van de cel aan de ECM afhangt van de rek in de ECM.

Simpel gezegd beschrijven deze modellen de vol-
gende cyclus (figuur 6A). Als eerste oefent de cel 
een contractiekracht uit op de ECM. De kracht op elk 
punt aan de celmembraan is grofweg proportioneel 
aan de afstand tot het middelpunt van de cel. Met 
deze krachten vervormt de cel de omringende 
ECM. Uit experimenten en theoretische studies 
is gebleken dat de krachten in de aanhechtings-
punten tussen de cel en de ECM de stevigheid van 
de aanhechtingen versterkt. Als gevolg daarvan 
trekt de cel zich minder gemakkelijk los van een 
strakgespannen deel van de ECM dan van een 
niet-vervormd, of losbungelend deel van de ECM. 
De celvorm verandert daardoor, en deze vormver-
andering resulteert in een kleine verandering van 
de celkrachten. De cyclus is dan rond.

Als we deze aannames samenvoegen in onze wis-
kundige modellen, blijkt dat deze wisselwerking 

Figuur 6: Overzicht van wiskundig model van de interactie tussen een cel en de extracellulaire matrix 
(ECM). (A) Overzicht van de biomechanische cyclus die het model beschrijft; (B) een van de centrale voor-
spellingen van het model: de celvorm hangt af van de stijfheid van de extracellulaire matrix. 

Gewijzigde versie van de grafische samenvatting van [12] onder Creative Commons CC-BY licentie.
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tussen celkracht en ECM correct voorspelt hoe de 
celvorm afhangt van de stijfheid in de ECM [12]. 
Een zeer zachte ECM geeft dusdanig snel mee met 
de celkrachten, dat de cel onvoldoende hecht aan 
de ECM, waardoor de cel zich volledig contraheert 
en klein en rond wordt. Als de cel probeert te 
contraheren op een zeer harde ECM, zoals een 
ondergrond van glas, ontstaan grote krachten in 
de aanhechtingspunten. Ook nieuw gevormde 
aanhechtingspunten die de cel maakt, stabiliseren 
snel. Zo spreidt de cel zich beetje bij beetje als een 
pannenkoek uit over de ondergrond.

Op middelmatige stijfheid ondervinden de aan-
hechtingspunten dichtbij het middelpunt van de 
cel onvoldoende krachten om te stabiliseren. De 
celkracht is immers proportioneel aan de afstand 
tot het middelpunt. Deze aanhechtingspunten 
laten daardoor los. Aanhechtingspunten verder 
van het middelpunt stabiliseren wel, omdat de cel 
op die punten meer kracht uitoefent. Zo ontstaat 
langzamerhand een langgerekte cel, met aan de 
uiteinden een grote concentratie gestabiliseerde 
aanhechtingspunten (figuur 6B).

Celnetwerken
Wat gebeurt er nu als we meerdere van deze cellen 
in een simulatie naast elkaar zetten op een mid-
delmatig stijve ECM? Figuur 7 geeft een voorbeeld. 
De cellen organiseren zich dan tot netwerken [11]. 
Op basis van mijn eerder model (figuur 4) lijkt dat 
misschien logisch. Immers, de cellen worden op een 
middelmatig stijve ECM langgerekt, en we hebben 
al eerder gezien dat langgerekte cellen zich in net-
werken organiseren. Maar zó eenvoudig ligt het niet. 

De groeifactor, en daarmee de wederzijdse aantrek-
kingskracht tussen de cellen, blijkt namelijk in dit 
geval onnodig. De mechanische wisselwerking tus-
sen cellen en hun omgeving blijkt te volstaan voor 
de vorming van netwerken. De cellen reageren op 
de rekspanningen die ze zélf hebben gegenereerd, 
maar daardoor ook op de rek afkomstig van de 
buurcellen. Ook blijken deze regels voldoende voor 
het ontstaan van spruiten uit een bolletje cellen. Zo 
ontstaat collectief celgedrag door tussenkomst van 
de extracellulaire matrix.

Een model dat klopt, daar heb ik niets aan
Door de bloedvaten te beschrijven als een zwerm 
cellen, blijken we dus nieuw inzicht te kunnen 
krijgen in hoe deze zich kunnen organiseren tot 
meercellige structuren. Naast de chemische en bio-
mechanische celinteractieregels die ik hierboven 
heb beschreven, hebben andere groepen en ook 
mijn eigen groep nog heel wat andere mogelijke 
mechanismes gevonden. Elk van die wiskundige 
modellen is heel aannemelijk onderbouwd met 
experimentele observaties. Ze voorspellen bij-
voorbeeld hoe de netwerken veranderen als er 
groeifactoren worden toegevoegd, wat er gebeurt 
als de cellen op een stijvere of juiste zachtere ECM 
in cultuur gebracht worden. Of ze voorspellen cor-
rect hoe de bloedvaten kunnen veranderen onder 
invloed van een genetische mutatie.

Die modellen kunnen natuurlijk niet allemaal klop-
pen. Hoe komen we er nu achter welke elementen 
van deze mogelijke modellen we kunnen behou-
den? En welke ideeën moeten we voorgoed naar 
de prullenmand verwijzen? De modellen moeten 

Figuur 7: Vasculair netwerk gevormd door me-
chanische communicatie van cellen via de matrix. 
De kleurgradiënt geeft de grootte van de rek weer, 
met rood de sterkste uitrekking. Zie ook de video op 
https://youtu.be/dOfNfpnodZY. Het figuur is eerder 
verschenen in [10]. Zie verder [11].
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blijkbaar grondiger getoetst worden dan tot nu toe 
mogelijk bleek. Anders waren er wel een paar door 
de mand gevallen. Hoewel ik graag met experi-
mentele collega’s samenwerk aan bloedvatgroei en 
andere problemen, doe ik met mijn lab sinds kort 
ook zelf experimenteel werk. Ik hoop zo te ontdek-
ken hoe we model en experiment nog beter met 
elkaar in interactie kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld 
door niet alleen eindstadia, maar ook de dynamiek 
van de netwerkvorming in model en experiment 
met elkaar te vergelijken. Of door de beweging van 
de endotheelcellen tijdens het netwerk beter te vol-
gen. Of misschien moet ik de wiskundestudenten 
het laboratorium insturen, en mijn biologiestuden-
ten zelf aan een wiskundig model laten prutsen? Of 
moeten biologen en wiskundigen meer koffie met 
elkaar gaan drinken?

De eerste resultaten uit het lab zijn al veelbelovend. 
Enkele wiskundige modellen blijken de werkelijk-
heid prima te benaderen. Toch ben ik daarmee nog 
lang niet tevreden. Want aan een model dat klopt, 
daar heb ik niets aan. Échte nieuwe kennis doen we 
pas op zodra we duidelijke verschillen gaan zien, 
en op zoek kunnen naar nieuwe aannames die de 
werkelijkheid béter beschrijven.
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Helaas heeft prof. Russchenberg door zijn 
drukke werkzaamheden vanwege de coro-
napandemie geen kans gezien een artikel 
te schrijven. 

- - -

Prof. dr. ir. H.W.J. (Herman) Russchenberg
Civiele Techniek en Geowetenschappen
Technische Universiteit Delft

www.tudelft.nl/staff/h.w.j.russchenberg/

1.10   Is het klimaat maakbaar?

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 1 februari 2021.

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

Samenvatting van de lezing:
Nu de klimaatverandering doorzet en de aarde 
steeds meer opwarmt, rijst de vraag wat we kunnen 
doen als de temperatuur op aarde te hoog wordt. 
Kunnen we aarde nog af laten koelen? 
Ja, dat kan. Met ‘solar radiation management’ kun-
nen we ervoor zorgen dat er minder zonlicht op 
aarde komt. Hierdoor koelt de aarde af. En met 
‘carbon removal’ technieken kunnen we CO2 uit de 
atmosfeer halen. Hierdoor warmt de aarde minder 
op.

Is een dergelijk ingrijpen de oplossing voor klimaat-
verandering? Of zijn de risico’s te groot en moeten 
we er niet aan beginnen?
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Inleiding1)

Welkom bij deze online lezing waarin ik u graag 
meer vertel over mijn fascinatie voor zelforganisatie 
en zachte materie. Maar voordat ik de wetenschap 
induik, zal ik u in het kort iets vertellen over mijn 
achtergrond en loopbaan.

Voorbij de grenzen van de chemie.  De verbanden 
tussen de natuurwetenschappelijke disciplines 
scheikunde, natuurkunde en biologie hebben mij 
sinds de laatste jaren van de middelbare school 
geboeid. Daarom besloot ik in 1998 te gaan studeren 
in Wageningen. De hoog aangeschreven interdisci-
plinaire studie Moleculaire Wetenschappen was 
destijds namelijk de enige studie in Nederland waar 
je je als student van meet af aan in de grenzen van 
de natuurwetenschappelijke disciplines kon verdie-
pen. Na mijn studie besloot ik om verder de diepte 
in te gaan tijdens een promotieonderzoek bij de 
leerstoel Fysische Chemie en Kolloidkunde, nu Soft 
Matter and Colloid Science, ook aan Wageningen 
Universiteit. De vier jaar die volgden werkte ik 
met veel plezier aan een wild idee, waarvan niet 
duidelijk was of het haalbaar was, laat staan hoe 
het doel bereikt zou kunnen worden. Het was 
precies de puzzel waarnaar ik op zoek was. En zo 
is het nog steeds. Inmiddels zijn we meer dan tien 
jaar verder, heb ik een paar jaar als wetenschap-
per in Zwitserland gewerkt en leid ik inmiddels 
als hoogleraar een internationaal onderzoeksteam 
dat zelforganisatie in al zijn diversiteit bestudeert. 
Samen met mijn onderzoeksgroep werk ik zo aan 
talloze fascinerende puzzels die me vaak leiden tot 
ver voorbij de grenzen van de chemie. Ik wil echt 
snappen hoe de puzzelstukjes op zijn plaats vallen 
om daarmee weer nieuwe onopgeloste vragen te 
kunnen beantwoorden. Uit nieuwsgierigheid en uit 
interesse in de wereld om me heen. Soms blijft het bij 
fundamenteel inzicht, vaak zijn de inzichten direct 
toepasbaar op andere vraagstukken of vertaalbaar 

1) Dit artikel is gebaseerd op de inaugurele rede van  
prof. dr. ir. Ilja Voets [1].

Prof. dr. I.K. (Ilja) Voets
Chemical Engineering and Chemistry
Technische Universiteit Eindhoven

www.tue.nl/en/research/researchers/ilja-voets/

1.11   Zelforganisatie

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 15 februari 2021.

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

Samenvatting van de lezing:
Zelforganisatie van minuscule, chemische bouw-
stenen speelt een belangrijke rol bij de opbouw 
van natuurlijke en synthetische materialen: 
van verf tot ijs, van zeep tot cel. Het is een grote 
uitdaging om dit proces in goede banen te leiden. 
De bouwstenen zijn talrijk, divers, beweeglijk, kle-
verig, en klein. Te klein om vast te pakken en om 
met het blote oog waar te nemen.

Prof. Voets bracht op uitstekende wijze de fasci-
natie voor zelforganisatie over. Aan de hand van 
voorbeelden uit eigen werk, lichtte zij toe hoe fun-
damenteel inzicht in dit proces kan bijdragen aan 
maatschappelijk relevante innovaties.
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in maatschappelijk relevantie innovaties. Vandaag 
neem ik u graag mee in deze bijzondere wereld van 
de zelforganisatie in de zachte materie.

Polymeren.  Sinds het begin van mijn weten-
schappelijke loopbaan houd ik me bezig met 
polymeren, de bouwstenen van kunststoffen. Dit 
zijn ketenvormige en grote moleculen, zogenaamde 
macromoleculen, opgebouwd uit repeterende 
eenheden, ook wel monomeren genoemd, aan-
eengeregen in een lange ketting. Inmiddels zijn 
polymeren zo belangrijk geworden, dat we bijna 
zouden vergeten dat de opbouw van dit materiaal 
jarenlang ter discussie heeft gestaan.

Tegen de gangbare ideeën in, postuleerde 
Staudinger, 101 jaar geleden dat de monomeren in 
de keten van een polymeer, zoals rubber en cellulose, 
covalent oftewel irreversibel met elkaar verbonden 
zijn [2]. Ondanks de vele bewijsstukken die hij in de 
loop der jaren verzamelde voor zijn baanbrekende 
idee, ondervond hij veel oppositie. Pas in 1928 
overtuigden de röntgendiffractie-experimenten 
aan celullosekristallen van Mark en Meyer  [3] de 
tegenstanders van Staudinger definitief van zijn 
gelijk. Dit was slechts vijftien jaar na de eerste 
röntgendiffractie-experimenten van vader en zoon 
Bragg om de structuur van keukenzout op te helde-
ren. Vandaag de dag wordt Staudinger gezien als de 
grondlegger van de polymeerwetenschappen [4].

Ook vandaag de dag nog, nu we veel meer en 
uiterst geavanceerde apparatuur tot onze beschik-
king hebben, gaan technische ontwikkelingen en 
wetenschappelijke inzichten vaak hand in hand. 
Stukje bij beetje ontsluieren we zo wat er, onttrok-
ken aan het blote oog, gebeurt op de nanoschaal. 
Dit brengt me dan ook meteen bij de grote opgave 
in ons werk.

We onderzoeken de algemene principes die het 
mogelijk maken om functionele nanogestruc-
tureerde materialen op een rationele manier te 
ontwerpen en te creëren, zonder ook maar één van 
de benodigde bouwstenen aan te raken of met het 

blote oog waar te nemen. U begrijpt nu onmiddel-
lijk: dit is niet eenvoudig te realiseren. Vereisten 
zijn niet alleen geschikte bouwstenen, maar ook 
een gedegen begrip van het samenspel tussen de 
bouwstenen, technieken om het schouwspel waar 
te nemen op alle relevante lengte- en tijdschalen, 
én hulpmiddelen om het proces van afstand te 
begeleiden en te beïnvloeden. Dit is het speelveld 
van zelforganisatie, het speelveld waarin wij ons 
dagelijks begeven. Ik vertel u graag iets meer over 
de stappen die wij in de afgelopen tijd op dit 
gebied hebben gezet, met als ultieme uitdaging om 
materialen te maken die zichzelf maken.

Zelforganiserende zachte materie
De natuur als bron van inspiratie.  Materialen 
maken die zichzelf maken. Dat klinkt u misschien 
futuristisch, als meer fiction dan science, in de oren. 
Toch doen u en ik dit dagelijks, sterker nog, vele 
malen per dag. Het zit zo. Niet alleen de wereld 
om ons heen, maar ook wijzelf zijn opgebouwd uit 
materialen. Als we de cel nemen als uitgangspunt, 
als startmateriaal, dan zijn de onderdelen in de 
cel de bouwstenen van dit materiaal. De cel zit 
propvol met deze bouwstenen, klein en groot, 
waaronder polysachariden, eiwitten en DNA, ons 
genetisch materiaal. Wij noemen dus zowel de 
losse onderdelen als het eindproduct een materiaal. 
In dit geval gaat het om natuurlijke materialen. 
Deze subcellulaire onderdelen worden voortdurend 
samen gebracht, afgebroken, en weer aangemaakt. 
Sommige eiwitten gaan meer dan 20x per dag over 
de kop. Stukken DNA-streng worden vele malen 
per dag ontvouwen, uitgelezen en weer netjes 
opgevouwen. Dit alles verloopt autonoom, uit zich-
zelf. Zonder dat er iemand een oogje in het zeil 
houdt of een vinger uitsteekt. Zonder dat er een 
bouwkundige, een architect of een aannemer aan 
te pas komt. Daarom noemen we het zelforgani-
satie: uit een ogenschijnlijk chaotische massa van 
componenten ontstaan als vanzelf structuren. En 
dankzij het ontstaan van deze structuren kunnen 
de natuurlijke materialen alle essentiële biologische 
functies vervullen. Denk aan transport, communica-
tie, regulatie en beweging.
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Het ligt dan ook voor de hand dat chemici en mate-
riaalkundigen ervan dromen om zelforganisatie net 
zo te beheersen en te benutten als de natuur. Om 
materialen te maken die onder spanning sterker 
worden en zichzelf bij schade repareren. Om sen-
soren te ontwikkelen die relevante bloedwaardes 
meten en zelfstandig de benodigde medicijnen 
afgeven. Om nanocapsules te genereren die hun 
inhoud gedurende het transport goed beschermen 
om het vervolgens af te geven op de plaats van 
bestemming. ‘Maar hoe dan?’ vraagt u zich nu 
natuurlijk af. Laat ik dat illustreren aan de hand van 
mijn favoriete bouwstenen: geladen polymeren, 
oftewel polyelectrolieten.

Met polyelectrolieten kunnen we een heel spec-
trum aan zogenaamde kolloïden bouwen. Dit 
zijn druppeltjes, belletjes en deeltjes met afme-
tingen tussen grofweg een nanometer en enkele 
micrometers  (figuur 1). Enkele voorbeelden van 
macromoleculen, kolloïden en organismen op ver-
schillende lengteschalen ziet u afgebeeld.

Beladen wisselwerkingen.  In de jaren der-
tig en veertig van de vorige eeuw werkten de 
wetenschappers Derjaguin en Landau in Rusland 
en de Nederlanders Verweij en Overbeek in het 
Eindhovense Natlab, onafhankelijk van elkaar, aan 

een theorie die de wisselwerkingen tussen geladen 
kolloïden beschrijft [5]. Simpel gezegd: individu-
ele kolloïden worden op een afstandje van elkaar 
gehouden door gelijke ladingen op en in de buurt 
van hun oppervlak. Door een deeltje als het ware 
‘aan te kleden’ met een mantel van polyelectro-
lieten bijvoorbeeld. Complexatie en fasescheiding 
wordt zo voorkomen. Wereldwijd staat dit uiterst 
succesvolle model vandaag de dag bekend als de 
DLVO-theorie.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw bloeide de 
belangstelling op voor precies het tegenoverge-
stelde idee: ladingen juist gebruiken om polymeren 
en andere chemische bouwstenen bijeen te bren-
gen door de aantrekkingskracht tussen positief 
en negatief geladen (macro)moleculen. Ook hier 
maakt de levende natuur veelvuldig gebruik van. 
Virussen omhullen zo DNA met een eiwitmantel en 
kokerjuffers plakken zo onder water stukjes schelp, 
zandkorrels en blaadjes vast tot een kokervormig 
huisje.

Maar dat niet alleen, het zou ook een belang-
rijke schakel geweest kunnen zijn in het ontstaan 
van leven op aarde [6]. Door complexatie van 
tegengesteld geladen polyelectrolieten ontstaan 
vloeistofdruppels. Wij noemen dit proces complex 

Figuur 1: Kolloïden zijn druppeltjes, belletjes en deeltjes met afmetingen tussen grofweg een nanome-
ter (nm) en enkele micrometers (μm).            Bron: Wikimedia commons
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coacervatie [7]. Het kan verschillende, reactieve 
bouwstenen in hoge concentraties bij elkaar bren-
gen. Net zo hoog als de concentratie in levende 
cellen, die worden omsloten door een celmem-
braan, maar dan zonder dat er zo’n vliesje voor 
nodig is om de inhoud bijeen te houden. Deze 
simpele druppels zouden de voorloper van een veel 
complexere eukaryotische cel kunnen zijn.

Let wel, de omstandigheden moeten precies 
goed zijn. Als de aantrekkingskracht tussen de 
polyelectrolieten te zwak of te sterk is, ontstaan 
geen druppeltjes vloeistof, maar hooguit kleine 
complexen of ongeordende aggregaten. We kun-
nen het zelforganisatieproces dus sturen door de 
aantrekkingskracht te moduleren. Dat kan door 
omgevingsfactoren te manipuleren zoals zuur-
graad (pH), zoutconcentratie en temperatuur, maar 
ook door de mengverhouding van de tegengesteld 
geladen polymeren te veranderen. Als we onze 
responsieve materialen combineren met chemische 
reacties, die autonoom een pH verandering in het 
systeem genereren, dan kunnen we de druppels 
snel of juist langzaam laten vormen, groeien en weer 
verdwijnen door te sleutelen aan de reactiecondi-
ties zoals reactiesnelheid en substraatconcentratie. 
Het is één van de nieuwe strategieën die recent in 
de belangstelling is komen te staan als methode om 
zelforganisatie bij te sturen richting een eindtoe-
stand die via andere wegen onbereikbaar is.

Tegengesteld geladen polyelectrolieten kunnen 
ook gebruikt worden om dunne, gelaagde films 
te fabriceren. Hiervoor brengen we ze niet tege-
lijkertijd maar stapsgewijs aan op een geschikte 
ondergrond. Het resultaat is een adaptief materiaal 
dat uitzet en krimpt wanneer we de interacties 
tussen polyelectrolieten veranderen. In samenwer-
king met collega’s van de faculteit Elektrotechniek 
onderzoeken we of de optische veranderingen in 
deze films gebruikt kunnen worden om fotonische 
circuits te programmeren.

Inpakken en wegwezen.  Naast gelaagde films 
en grote druppels kunnen we met polyelectrolie-
ten ook kleine nanocontainers creëren. Hiervoor 

mengen we tegengesteld geladen polymeren, 
waarvan er tenminste één ook ongeladen, water-
oplosbare monomeren bevat. Zo genereren we 
complex coacervaat kern micellen uit uitsluitend 
wateroplosbare componenten. Ze houden dan ook 
veel water vast. Veel meer dan conventionele micel-
len opgebouwd uit zepen. Complex coacervaat kern 
micellen zijn dynamische structuren die benut kun-
nen worden voor transport, bescherming en afgifte 
van tal van verbindingen, waaronder enzymen die 
hun structuur en functie doorgaans verliezen bij 
afwezigheid van water.

Verrassend genoeg is deze supramoleculaire manier 
van inpakken zo effectief, dat het de structuur en 
werking van enzymen kan preserveren op zeer 
hoge temperaturen en als water nagenoeg volledig 
afwezig is. In de toekomst wil ik niet alleen de prin-
cipes ontrafelen die ten grondslag liggen aan deze 
technologie, maar ook onderzoeken of deze ingezet 
kan worden in de biotechnologie en geneeskunde 
voor bioremediatie en enzymvervangingstherapie.

Roeien met de riemen die je hebt.  Bouwen op de 
nanoschaal is complex. Het is vaak een beetje zoals 
klussen in het donker. Je probeert iets zo goed 
mogelijk te vervangen of in elkaar te zetten, maar of 
het succesvol is, blijkt pas later, als je het resultaat in 
daglicht goed van alle kanten kunt zien. Bijkomende 
uitdaging op de nanoschaal: we kunnen de onder-
delen niet aanraken.

En toch kunnen we het proces sturen. Ik heb u 
eerder al verteld dat we dit realiseren door omge-
vingsfactoren zoals zuurgraad te veranderen. Maar 
we werken ook graag met licht, omdat we dit zeer 
lokaal kunnen inzetten via lichtgevoelige bouw-
stenen en moleculaire lichtschakelaars. Zo kunnen 
we het startpunt van het zelforganisatie proces 
uitstellen door een lichtgevoelige blokkade in te 
bouwen die opgeheven wordt als we onze materia-
len blootstellen aan UV-licht.

De ideale moleculaire schakelaar functioneert net 
zo als een lichtschakelaar in uw huis: we kunnen 
hem op elk gewenst moment omzetten van ‘aan’ 
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naar ‘uit’, we kunnen hem zo lang ‘aan’ of ‘uit’ 
laten staan als we willen, én we kunnen net zo 
vaak schakelen als nodig is. Zo ver zijn we nog niet 
op de nanoschaal. Desalniettemin bieden ze ook 
nu al nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld om de 
aggregatie en kristalgroei van kolloïdale deeltjes 
te beïnvloeden zodat zich grotere kristallen met 
minder defecten vormen.

Niet alle wegen leiden naar Rome.  Al onze huidige 
kennis en kunde ten spijt, we hebben nog een lange 
weg te gaan voordat we het gedrag van nieuwe, 
complexe (macro)moleculaire systemen echt kun-
nen begrijpen, orkestreren en voorspellen.

Jazeker, we weten inmiddels veel over het fasege-
drag van allerlei systemen. Modelsystemen zoals 
kolloïdale harde bollen en blok copolymeren laten 
zich al goed voorspellen. Toch staat het rationeel 
ontwerpen van de hiërarchische structuur van func-
tionele materialen, opgebouwd door zelforganisatie 
vanaf de nanoschaal, nog in de kinderschoenen. 
Want het klinkt simpel – de componenten bij elkaar 
brengen, dan ontstaat uit een ogenschijnlijke chaos 
een georganiseerde structuur – maar zelfs als we 
de juiste bouwstenen bij elkaar brengen onder de 
juiste condities om een gewenste architectuur te 
realiseren, zelfs dan is het nog geen garantie voor 
succes.

Dit komt doordat onze bouwstenen onderweg naar 
het eindresultaat soms langdurig vast komen te 
zitten. Zo ontstaan imperfecties of defecten in 
structuren op de nanoschaal, die grote gevolgen 
kunnen hebben voor de interne dynamiek en de 
functionele eigenschappen op macroscopische 
schaal. Als we dit willen voorkomen, dan zit er 
maar één ding op: er nog dieper induiken. Ik geef 
u graag een voorbeeld waarin we de balans tussen 
de verschillende interacties binnenin één enkele 
polymeerketen systematisch hebben geoptimali-
seerd om de keten op te vouwen tot een goed 
gedefinieerde driedimensionale structuur en 
het samenklonteren van verschillende ketens te 
onderdrukken.

Eiwitten zijn polymeren opgebouwd uit aminozu-
ren. Dit zijn monomeren die zowel een aminegroep 
als een carboxygroep bevatten. Het is niet alleen 
deze chemische samenstelling die bepalend is voor 
de biologische functie die een eiwit vervult. Dit 
hangt ook sterk samen met de manier waarop 
een eiwit is opgevouwen tot een driedimensionale 
structuur. Enzymen zijn vaak globulaire eiwitten die 
dankzij hun karakteristieke 3D-structuur een reactie 
kunnen versnellen die anders in water bijvoorbeeld 
onmogelijk zou zijn. In samenwerking met mijn 
collega’s Bert Meijer en Anja Palmans hebben 
wij onderzocht of functionele heteropolymeren, 
samengesteld uit totaal andere monomeren, zich 
ook zoals eiwitten op kunnen vouwen tot een goed 
gedefinieerde 3D-structuur om zo hun werking als 
katalysator of sensor verder te verbeteren.

Om dit doel stapsgewijs te bereiken, hebben we 
onze ketens initieel opgebouwd uit slechts twee 
componenten, één monomeer voor het opvouwen 
van de keten en één monomeer voor het oplossen 
van de keten [8]. Maar dat ontwerp bleek te simpel. 
De ketens vouwden inderdaad netjes op dankzij 
zelfplakkende supramoleculaire motieven die we 
aan een van de monomeren hadden bevestigd, 

Figuur 2: Polymeren gefunctionaliseerd met zelf-
plakkende supramoleculaire motieven ‘vouwen’ 
zich op tot een nanodeeltje bestaande uit een en-
kele keten [9].
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maar tot onze verbazing vertoonden de ketens 
ander vouwgedrag dan eiwitten (figuur 2) [9]. 
Eiwitten ontvouwen tot een grotere kluwen op 
hoge temperatuur als de waterstofbruggen tussen 
de structuurvormende elementen uit elkaar vallen, 
oftewel dissociëren. Ook wij maakten gebruik van 
waterstofbruggen om de ketens op te vouwen. 
Maar van onze ketens bleken de dimensies juist gro-
ter op lage temperatuur dan op hoge temperatuur, 
ondanks het dissociëren van de waterstofbrug-
gen. Wat bleek nu, we vouwden niet slechts één 
goed-gedefinieerde globule van één keten, maar 
vouwden meerdere kleine globules op één keten. 
De keten wordt compacter door een derde, hydro-
fobe component, toe te voegen, maar met mate, 
anders wordt het intramoleculaire vouwproces 
overstemd door intermoleculaire aggregatie.

De verborgen wereld van de zachte materie.  Het 
zal u inmiddels duidelijk zijn geworden, om te bou-
wen op de nanoschaal – een miljoen keer kleiner 
dan een speldenknop – gebruik ik (macro)mole-
culen die elkaar vastpakken, vasthouden en weer 
loslaten. Deze verbindingen tussen de chemische 
bouwstenen zijn tijdelijk, oftewel niet-covalent, ze 
vormen en verdwijnen regelmatig. Dit maakt de 
opgebouwde structuren adaptief en daarmee ook 
de functionele eigenschappen. Zo kunnen we dus 
materialen creëren, die zich aanpassen aan hun 
omgeving, die zichzelf herstellen, die we kunnen 
afbreken als ze niet meer nodig zijn en die niet 
één maar vele functies vervullen. We noemen deze 
klasse van materialen ‘zachte materie’, in het Engels 
soft matter. U kent het wel. Het is de verf die 
door roeren goed mengt, en eenmaal op de muur 
aangebracht niet in druppels naar beneden vloeit, 
maar op z'n plek blijft zitten. Het is de tandpasta die 
met een beetje knijpen de tube uitstroomt, maar op 
de tandenborstel blijft liggen als een grote klodder. 
Zachte materie is dus veranderlijk en vervormbaar. 
Dat maakt het zo fascinerend om te onderzoeken.

De grote vraag die ons dagelijks bezighoudt, is de 
oorsprong van dit bijzondere gedrag. Waar komt 
het vandaan en kunnen we het sturen? Want als we 
dit aanpassingsvermogen niet alleen doorgronden 

maar ook kunnen reguleren, dan kunnen we veel 
bereiken. Stel je voor dat we verven op waterbasis 
kunnen maken, die na opdrogen niet meer vocht-
gevoelig zijn. Stel je voor dat we lijmen kunnen 
maken, die ook onder water goed hechten. Stel 
je voor dat we plastics kunnen maken, die stevig 
en impermeabel zijn waar en wanneer dat nodig 
is, maar na gebruik eenvoudig af te breken zijn. 
Omdat we weten dat de functionele eigenschap-
pen van zachte materialen nauw samenhangen 
met de interne structuur en dynamiek, richten wij 
ons op het in kaart brengen van juist die aspecten 
van zachte materie. Twee technieken die wij hier 
veelvuldig voor gebruiken, licht ik hier graag in 
meer detail toe.

Pieken en dalen.  Laat ik beginnen met verstrooiing. 
Zoals zonlicht wordt weerkaatst door waterdamp 
en stofdeeltjes in de lucht, zo weerkaatsen de 
(macro)moleculen in een materiaal laserlicht, neu-
tronen en röntgenstraling. Hierdoor ontstaat een 
verstrooiingspatroon dat we detecteren en inter-
preteren, om zo de opbouw van een materiaal te 
ontrafelen. Op de huidige solid-state detectoren 
zien we een ware sterrenhemel van lichtpunten 
– veel signaal - in een zee van duisternis – weinig 
signaal - opdoemen in een verstrooiingsexperiment 
aan geordende materialen, zoals zuivere kristallen. 

Figuur 3: foto 51, röntgendiffractie opname uit 1952 
die de dubbele helix structuur van DNA onthulde. 

Courtesy: Kings College, source: bbc.com/news
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Op fotografische film is het precies andersom: veel 
signaal geeft donkere vlekken. Het bekendste voor-
beeld is wellicht "foto 51", zie figuur 3. Dit is een 
röntgendiffractie opname op fotografische film van 
kristallijn DNA van Rosalind Franklin en Raymond 
Gosling, die essentieel was voor de opheldering van 
de dubbele-helix structuur van DNA [10].

Ook de drie-dimensionale structuur van eiwitten 
kan middels röntgenverstrooiing tot op atomair 
niveau worden opgehelderd (figuur 4). Dit is onder 
meer van belang voor de ontwikkeling van nieuwe 
geneesmiddelen. Voor de ontwikkeling van kleine 
moleculen bijvoorbeeld, die de hechting van 
ziekteverwekkers verstoren in onze darmen, zoals 
de kommavormige, gram-negatieve bacterie die 
cholera veroorzaakt.

Zachte materie is slechts beperkt geordend – je 
zou kunnen zeggen dat het een georganiseerde 
chaos is. Denk aan kleine kristallijne domeinen in 
een amorfe matrix die onderling van oriëntatie 
verschillen. Kleine moleculen die zich stapelen in 

bundels van nanodraadjes, die verschillen in lengte 
en breedte. Een hydrogel die is samengesteld uit 
aan elkaar geknoopte micellen, die allen op elkaar 
lijken, maar toch net een beetje van elkaar ver-
schillen. De verstrooiingspatronen zien er dan ook 
heel anders uit. Geen spectaculaire sterrenhemel. 
Geen stippen maar ringen worden zichtbaar op de 
detector. Soms hele vage ringen. Want hoe groter 
de variatie in de inwendige structuur, hoe subtieler 
de intensiteitsverschillen in het tweedimensionale 
verstrooiingspatroon en het daarvan afgeleide 
spectrum.

Ter illustratie ziet u hier een voorbeeld (figuur 5). 
Geen ruige pieken en dalen, zoals in de Zwitserse 
Alpen, maar meer het glooiende Limburgse 
landschap. Toch geeft ook zo'n kenmerkend ver-
strooiingsprofiel een uniek inkijkje in de verborgen 
wereld van de zachte materie. Het bevat een schat 
aan informatie over het materiaal zoals het is. Het 
is niet nodig om labels toe te voegen om contrast 
te verhogen. Het is niet nodig om beweging uit te 
sluiten door het preparaat te verglazen. En, het is 

Figuur 4: Structuur van een ijsbindend eiwit van een Antarctische bacterie, opgehelderd door middel van 
röntgendiffractie, röntgenverstrooiing, en NMR spectroscopie [11].

Figuur 5: Röntgenverstrooiingsspectrum van een driedubbele helix-bundel van nanodraadjes [12].
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niet nodig om kristallen te groeien. Toegegeven, 
het vergt enige oefening, maar uit dit soort interfe-
rentiepatronen kunnen we veel leren over de mate 
van orde in de chaos: de samenstelling, de opbouw, 
de vorming en de afbraak van materialen.

Zo kunnen we de vormveranderingen verklaren 
die optreden in complex coacervaat kern micellen 
voordat ze uiteenvallen in de losse onderdelen. Zo 
kunnen we vaststellen of een polymeer opgevou-
wen is tot een bolvormige kluwen van slechts een 
enkele kralenketting of juist dicht opeengepakt zit 
in een aggregaat met vele andere strengen in de 
buurt. Zo kunnen we de bundeling van nanodraad-
jes tot een vezel waarnemen (figuur 5) en relateren 
aan veranderingen in de mechanische eigenschap-
pen van de daaruit opgebouwde hydrogel [12]. 
Zo kunnen we verklaren waarom een globulair 
eiwit zich onder bepaalde omstandigheden als 
een polymeer gedraagt en onder andere omstan-
digheden als een kolloïdaal deeltje. Stuk voor stuk 
voorbeelden van informatie die met geen enkele 
andere techniek te achterhalen was.

Lichtpuntjes in de duisternis.  Een andere tech-
nologie die we veelvuldig gebruiken om waar te 
nemen wat er zich afspeelt binnenin zachte mate-
rie, is microscopie. En ook voor deze klasse van 
technieken is zachte materie regelmatig een flinke 
uitdaging. De structuren zijn vaak klein, dynamisch, 
en vervormbaar. Voorzichtigheid is dus geboden 
om te voorkomen dat ze niet veranderen tijdens 
het maken van het preparaat of gedurende de 

meting. Vaak is in electronenmicroscopie het con-
trast beperkt en verschillen de componenten in 
een complex mengsel onderling slechts weinig in 
contrast. Hierdoor zijn verschillende componenten 
in een materiaal lastig van elkaar te onderscheiden.

Van de al eerder genoemde complex coacervaat 
kern micellen is bijvoorbeeld de kern wel zicht-
baar in electronenmicroscopie als een lichte, grijze 
vlek, maar de schil niet. Een praktische manier om 
het waarnemen van deze micellen makkelijker te 
maken, is het toevoegen van een contrastmiddel, 
bijvoorbeeld zouten of nanodeeltjes. Hierdoor ste-
ken de micellen iets feller af tegen de achtergrond.

Doorgaans gebruiken we niet teveel, maar wel flink 
wat, van een contrastmiddel, zodat het contrast 
tussen wat we willen visualiseren en de achtergrond 
optimaal is. Zo kunnen we de opeenstapeling van 
kolloïdale deeltjes in clusters bestuderen in confo-
cale microscopie door vele fluorescente labels op 
te nemen in de kern van de kolloïdale deeltjes. Een 
radicaal andere manier van visualisatie van kleine 
objecten met fluorescentie microscopie maakt juist 
gebruik van hele lage concentraties van contrast-
middel. Ook hier geldt weer: niet te laag, maar 
precies uitgekiend, ditmaal zó, dat de positie van elk 
individueel fluorescent label uiterst precies vast te 
stellen is. Door nauwgezet de locatie van de labels 
bij elkaar op te tellen, ontstaat als eindresultaat 
van de meting een gedetailleerde, pointillistische 
reconstructie van het object. Deze nieuwe vorm 
van lichtmicroscopie staat bekend onder de naam 

Figuur 6: iPAINT-opnames van emulsies, clusters van nanodeeltjes en nanodraden [13, 14].
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super-resolutie microscopie, omdat het op baan-
brekende wijze de Abbe diffractielimiet omzeilt, 
waardoor structuren kleiner dan een paar honderd 
nanometer toch van elkaar te onderscheiden zijn. 
Zoals de in figuur 6 afgebeelde nanodeeltjes in een 
cluster.

In samenwerking met mijn TU/e-collega Lorenzo 
Albertazzi, hebben we een nieuwe aanpak, 
genaamd iPAINT, ontwikkeld om super-resolutie 
microscopie toegankelijk en algemeen toepasbaar 
te maken om grensvlakken in kolloïdale systemen 
op een niet-invasieve manier en in detail te bestu-
deren (figuur 6) [13]. Hiervoor maken we gebruik 
van de neiging van een fluorescent label om te 
hechten aan een grensvlak. En wat blijkt nu, de 
hechting is toereikend, ongeacht of het nu gaat 
om een grensvlak tussen twee vloeistoffen, of tus-
sen een vaste stof en vloeistof. Dat betekent dat 
we zonder covalente bindingen, uitsluitend door 
adsorptie, grensvlakken kunnen laten oplichten. We 
hebben tevens laten zien dat we door toevoeging 
van een klein beetje alcohol – ja u hoort het goed – 
hetzelfde experiment ook kunnen uitvoeren in 
niet-waterige oplosmiddelen [14]. Zo is de techniek 
breed inzetbaar geworden voor onderzoek aan 
materialen.

Inmiddels hebben we met iPAINT heel wat verbor-
gen structuren kunnen ontsluieren. Zo konden we 
vormveranderingen van micellen in kaart brengen, 
die optreden door veranderingen in micelconcen-
tratie en door veranderingen in de verhouding 
tussen de twee polymeren waaruit de micellen zijn 
opgebouwd. Ook hebben we met iPAINT de interne 
structuur van dunne, langgerekte nanodraadjes 
opgehelderd en hoe deze afhangt van onder 
andere de temperatuur. Verder hebben we hiermee 
zogenaamde Pickering emulsies onderzocht. Dit 
zijn mengsels van twee vloeistoffen, zoals water en 
olie, die niet door zepen of eiwitten worden gesta-
biliseerd, zoals gebruikelijk is, maar door deeltjes. 
De positie van de deeltjes op het grensvlak van de 
druppels olie-in-water, en vice versa van water-in-
olie, is bepalend voor de stabiliteit en mechanische 
eigenschappen van de emulsie. Jarenlang is er 

gedacht dat de positie van deze deeltjes op een 
vloeistof-vloeistof-grensvlak niet veel zou afhangen 
van de deeltjesgrootte, maar dat bleek niet te klop-
pen toen metingen aan individuele deeltjes konden 
worden uitgevoerd. De positie en de randhoek 
van de deeltjes bleek wel degelijk afhankelijk van 
de deeltjesgrootte. Met iPAINT kunnen we deze 
afhankelijkheid goed in kaart brengen, juist voor 
kleinere nanodeeltjes, waar dit effect groter is. Zo 
konden we verklaren waarom Pickering emulsies 
kunnen inverteren – dat wil zeggen veranderen van 
olie-in-water naar water-in-olie emulsies – enkel 
en alleen door de grootte van de stabiliserende 
deeltjes te veranderen.

In samenwerking met mijn collega Peter Zijlstra 
zullen we in de toekomst uitzoeken hoe heterogeen 
de oppervlakken van zulke nanodeeltjes zijn en 
wat de effecten hiervan zijn op hun gedrag. Zo 
hopen we uiteindelijk de gevoeligheid en speci-
ficiteit van sensoren gebaseerd op nanodeeltjes 
te verbeteren. Ook willen we de samenstelling en 
structuur van eetbare emulsies en netwerken op 
nanometerschaal visualiseren, om de ontwikkeling 
te faciliteren van producten op basis van duurzame 
en gezonde grondstoffen, zonder verlies van kwali-
teit. Tot slot zullen we super-resolutie microscopie 
inzetten om inzicht te krijgen in cel- en weefsel-
schade die ontstaat als zelf-organisatieprocessen 
uit de hand lopen.

Geen koud kunstje.  Dit brengt me bij wellicht 
het bekendste voorbeeld van zelforganisatie: 
het ontstaan van ijs uit water. Het uitgroeien van 
sneeuwvlokken tot prachtige zeskantige structuren 
is fascinerend om naar te kijken, maar sneeuw en ijs 
kunnen ook heel wat problemen en ongemakken 
veroorzaken. Denk aan bevroren autoruiten, korre-
lig roomijs, en schade aan cellen en weefsels. Om dit 
te voorkomen, willen we het zelforganisatieproces 
reguleren en soms zelfs blokkeren. Hoe pakken we 
dat aan?

Om die vraag te beantwoorden, neem ik u graag 
denkbeeldig mee naar de Zuidpool waar ijsvis-
sen dit probleem dagelijks trotseren. In de koude 
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dalen. Omdat dit energetisch ongunstig is, wordt 
verdere ijsgroei, op de vlakken waaraan de eiwitten 
hechten, afgeremd. Zo blijven ijskristalletjes klein 
en blijft het bloed van ijsvissen stromen.

Inmiddels zijn ijsbindende eiwitten ontdekt in 
tal van planten- en diersoorten, zoals vissen en 
rogge, maar ook insecten, bacteriën, microalgen 
en vlooien. Ze zetten ijsbindende eiwitten op zeer 
uiteenlopende manieren in om te overleven. Voor 
ijsvissen is de vriespuntsdaling van levensbelang 
om niet dood te vriezen. In vriestolerante plan-
ten houden ze de groei van ijskristallen in de 
intercellulaire ruimten, het apoplast, in toom. Een 
Antarctische bacterie pakt het weer heel anders 
aan. Deze bacterie plakt vast aan ijs met behulp 
van een bijzonder groot eiwit dat aan het ene 
uiteinde op ingenieuze wijze vastgeklonken zit 
aan zijn celmembraan en aan het andere uiteinde 
hecht aan ijs [11]. Maar niet alleen aan ijs. Dat is niet 
voldoende. Want voor zijn voedselvoorziening is 
deze bacterie afhankelijk van zuurstof en zonlicht 
dat door een eukaryotische alg met een exoskelet 
wordt omgezet in nutriënten. Doordat de bacterie 
niet alleen aan ijs hecht, maar ook aan deze diato-
meeën, ontstaat zo onder water een symbiotische 
biofilm waarin beide goed gedijen.

In het chemisch-biologisch laboratorium van de 
TU/e zetten we bacteriën aan het werk om ijsbin-
dende eiwitten voor ons te produceren. We isoleren 
ze dus niet uit ijsvissen voor ons onderzoek. Dat 
is niet alleen mooi voor de ijsvissen, maar ook 
handig voor ons, omdat we zo ook heel precies 
kunnen sleutelen aan de eiwitstructuur om zo te 
onderzoeken welke onderdelen hier essentieel zijn 
voor de functie van de eiwitten. Zo blijkt een dun 
laagje watermoleculen rondom het antivrieseiwit 
een cruciale rol te spelen. In samenwerking met 
AMOLF-collega Huib Bakker en zijn team, konden 
we middels niet-lineaire vibratiespectroscopie laten 
zien dat een antivrieseiwit op de een of andere 
manier het dunne waterlaagje om zich heen zo weet 
te organiseren, dat het spectroscopisch gezien heel 
sterk lijkt op ijs [16]. Maar dan al op kamertempera-
tuur. We denken dat het eiwit zichzelf hiermee als 

wateren van Antarctica, bedekt met ijsschotsen, 
stijgt het kwik tot niet veel hoger dan een paar gra-
den onder nul. Het zout in het zeewater veroorzaakt 
een vriespuntsdaling tot -1.9 0C, maar het bloed van 
de ijsvissen die hier leven, is slechts half zo zout 
als het omringende zeewater. Toch vriezen ze niet 
dood. Hoe kan dat?

Het is niet omdat de eerste stap in het ontstaan 
van ijs, de kiemvorming, onderdrukt wordt. Sterker 
nog, deze ijsvissen krijgen regelmatig kleine stukjes 
ijs binnen, via de bek en kieuwen. Wat maakt het 
dan toch mogelijk om te overleven? Dat zijn kleine 
ijsbindende eiwitten, zogenaamde antivrieseiwit-
ten, die gedurende het hele jaar voorkomen in 
het bloed van de ijsvissen. Verreweg de meeste 
materialen mijden een groeiend ijsfront, maar anti-
vrieseiwitten doen juist het tegenovergestelde: ze 
hechten aan één of meerdere kristalvlakken in een 
specifieke oriëntatie (figuur 7) [15]. Daar waar de 
eiwitten op ijs gebonden zitten en blijven, kun-
nen geen watermoleculen hechten, waardoor het 
ijsfront gedwongen wordt om te groeien tussen de 
gebonden antivrieseiwitten. Hierdoor ontstaat een 
kromming van het ijs-watergrensvlak. Het wordt als 
het ware ruwer, een nanolandschap van heuvels en 

Figuur 7: Scene uit animatie over de werking van 
ijsbindende eiwitten [15].
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van ijskristallen. In de linkerkolom van figuur 8 ziet 
u links dat bij een lage concentratie van antivrie-
seiwitten grote ijskristallen zijn ontstaan, terwijl 
rechts een hoge concentratie van antivrieseiwitten 
de groei van grote ijskristallen heeft geblokkeerd.

Verrassend genoeg gaat de werking van het eiwit al 
volledig verloren door een ongelukkige substitutie 
van één enkel aminozuur op de verkeerde plek. 
Lastig als je zo’n eiwit wilt inzetten in praktische toe-
passingen, bijvoorbeeld om schade aan gevoelige 
cellen en weefsels te voorkomen door ontdooien 
uit een langdurig bevroren toestand. Of om te 
ondervangen dat scheuren ontstaan in wegen en 
gebouwen, door herhaaldelijk uitzetten en krimpen 
van ingesloten ijs en water. Daarom ontwikkelen we 
nieuwe materialen die de werking van antivriesei-
witten nabootsen, maar het net een beetje anders 
doen (figuur 8) [17, 18]. En die het liefst ook nog op 
een goedkope manier op grote schaal te produ-
ceren zijn. U ziet dat we al een eind op de goede 
weg zijn, want onze materialen kunnen net als 
antivrieseiwitten rekristallisatie voorkomen. En, een 
bijkomend voordeel, hun werking hangt niet sterk 
af van de architectuur. Lineaire polymeerketens, 
harige polymeerketens, in micellen samengepakte 
polymeerketens, in al deze verschijningsvormen 
remmen ze rekristallisatie. Maar, er valt nog heel wat 
te verbeteren. Ze zijn nog lang niet zo effectief als 
hun natuurlijke inspiratiebron bijvoorbeeld.

het ware vastvriest aan ijs. Een vermoeden dat voor 
andere eiwitten recent door middel van moleculaire 
dynamica simulaties is bevestigd.

Om een goed beeld te krijgen van het werkings-
mechanisme van natuurlijke antivrieseiwitten en 
hierop geïnspireerde nieuwe materialen, hebben 
we hier op de TU/e een aantal assays opgezet, waar-
onder de ‘splat assay’ die veel gebruikt wordt in 
het veld. Hierin wordt een klein druppeltje van een 
preparaat bovenin een 2 meter lange buis geïnjec-
teerd. Dit druppeltje spat vervolgens uiteen op een 
klein dekglaasje dat is geplaatst op een grote, koele 
plaat. Zo ontstaat een dunne laag polykristallijn ijs, 
waarin de kristalgroei gedurende een aantal uren 
onder de microscoop bestudeerd wordt. U begrijpt, 
goed kunnen mikken is dus een functievereiste 
voor jonge onderzoekers in mijn groep. Gelukkig 
is dit niet de enige manier, want zo’n druppeltje 
komt regelmatig naast het dekglaasje terecht. Mede 
daarom gebruiken we vaak een zogenaamde ‘sand-
wich assay’, ook wel ‘IRRINA assay’ genoemd, waarin 
we zo’n druppeltje simpelweg inklemmen tussen 
twee dekglaasjes. 

Afgebeeld ziet u het effect van antivrieseiwitten 
zoals we het in zo’n sandwich assay waarnemen. 
Zoals gezegd, verlagen deze eiwitten niet alleen 
het vriespunt van een waterige oplossing, maar 
ijsbindende eiwitten remmen ook de rekristallisatie 

Figuur 8: Voorbeelden van synthetische macromoleculen die de rekristallisatie van ijs tegengaan [17, 18].
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In de komende jaren zullen we daarom de werking 
van zowel antivrieseiwitten als daarop geïnspireerde 
materialen verder bestuderen. En daarnaast wil ik 
de komende jaren samen met mijn TU/e-collega 
Carlijn Bouten en UU en UMC Utrecht-collega’s 
Tom Wennekes en Linda van Laake nauwgezet in 
kaart brengen wat de schadelijke gevolgen zijn 
van het vriezen en dooien van biologisch materiaal 
zoals hartcellen en – weefsels. En wat onze nieuwe 
materialen hier tegen kunnen doen natuurlijk. Onze 
droom is om zo uiteindelijk een geschikte manier 
te ontwikkelen om donororganen langer te kunnen 
behouden voor levensreddende operaties.

Van chaos tot orde.  Ik hoop dat ik u in deze 
online lezing heb kunnen overtuigen dat er een 
spannende en uitdagende wereld verscholen 
gaat achter de woorden zelforganiserende zachte 
materie. Een wereld waar de chemie van leven en 
de chemie van materialen samenkomen. Waar we 
leren van fundamentele principes uit de levende 
natuur om intelligente functionele materialen te 
maken. Materialen waarin we de wisselwerkingen 
tussen de modules secuur op elkaar afstemmen 
om ze optimaal vorm te geven voor hun functies. 
Materialen die steeds meer gaan lijken op hun 
inspiratiebron, die verschillende functies vervullen 
tijdens hun levensduur en daarna hergebruikt kun-
nen worden. Nieuwe materialen die hun omgeving 
waarnemen en erop reageren, die flexibel genoeg 
zijn om zich aan te passen, en stabiel genoeg zijn 
om optimaal te presteren. Materialen waarvan we 
de relaties tussen structuur, dynamiek en functie in 
kaart brengen en doorgronden om ze te verbeteren 
en te verduurzamen. Materialen die ogenschijnlijk 
slecht gedefinieerd zijn, maar wel degelijk goed in 
elkaar zitten. Materialen die zichzelf maken in een 
wondere wereld waar orde ontstaat uit chaos.

Dankwoord
In goed gezelschap.  Dames en heren, zoals gezegd, 
bestaan de prachtige functionele structuren die 
ik heb beschreven in deze lezing slechts bij de 
gratie van dynamische wisselwerkingen tussen 

de betrokken spelers. Het was mij een genoegen 
om u een inkijkje te geven in de gepresenteerde 
resultaten, die stuk voor stuk voortgekomen 
zijn uit de inspanningen van een internationaal 
team van gedreven onderzoekers. Ik wil dan ook 
afsluiten door allen te bedanken die hieraan heb-
ben bijgedragen. In het bijzonder dank ik mijn 
onderzoeksgroep en directe collega’s van het Dept. 
Scheikundige Technologie en het Instituut voor 
Complexe Moleculaire Systemen van de Technische 
Universiteit Eindhoven.
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Helaas heeft prof. Croce door haar extra drukke 
werkzaamheden vanwege de coronapandemie 
geen kans gezien een artikel te schrijven.

- - -

1.12   Kan fotosynthese worden verbeterd?

Prof. dr. R. (Roberta) Croce
Biophysics & Photosynthesis
Vrije Universiteit Amsterdam

www.robertacroce.nl

 – Lezing gehouden in het Engels voor de 
Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 1 maart 2021.

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

Samenvatting van de lezing:
De groeiende wereldbevolking en de stijgende 
vraag naar grondstoffen voor duurzame biomassa 
en bioenergie vereisen een sterke toename in de 
productie van plantaardige gewassen. Dit is één 
van de grootste wetenschappelijke uitdagingen 
van onze tijd. Fotosynthese, het proces waarmee 
planten met energie van de zon suikers produce-
ren, ondersteunt vrijwel al het leven op aarde.

De efficiëntie van fotosynthese is één van de meest 
bepalende factoren voor de productie van gewas-
sen. Echter, deze efficiëntie is in de natuur betrek-
kelijk laag en vertegenwoordigt waarschijnlijk het 
enige proces dat niet systematisch is verbeterd 
gedurende de ‘groene revolutie’ van de afgelopen 
eeuw. Vandaar dat efficiënter gebruik van licht bij 
de groei van gewassen van groot belang zal zijn 
bij het verhogen van de gewasopbrengsten in de 
komende jaren.

Prof. Croce besprak de beperkingen in het proces 
van de natuurlijke fotosynthese, alsmede metho-
den om die te omzeilen en de fotosynthese te ver-
beteren.
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1.13   De rol van duurzame chemie in een CO2 neutrale infrastructuur in 
2050

Prof. dr. ir. M.C.M. (Richard) van de 
Sanden
Dutch Institute for Fundamental Energy Research 
(DIFFER)
Technische Universiteit Eindhoven

www.differ.nl

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te 
’s-Gravenhage op 15 maart 2021.

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

Samenvatting van de lezing:
Een volledig CO2 neutrale circulaire maatschappij 
in 2050 zal gebruik moeten maken van chemische 
conversie met behulp van hernieuwbare energie 
uit wind en zon. Een voorbeeld hiervan is de split-
sing van water in waterstof en zuurstof door mid-
del van elektrolyse met behulp van groene elektri-
citeit. De ontwikkelingen gaan snel en nog steeds 
zijn de uitdagingen groot, vooral voor het econo-
misch opschalen van het elektrolyse proces. 

De vervolgchemie van waterstof, vaak gebaseerd 
op de thermokatalyse, is goed bekend. Echter, dit 
dient ook verdergaand geëlektrificeerd te worden 
om echt CO2 neutraal te worden. Daarom is er naast 
de route van waterstof ook een sterke belangstel-
ling voor het direct omzetten van kooldioxide en 
water naar chemicaliën en synthetische brandstof-
fen. Van oorsprong groene kooldioxide kan leiden 
tot CO2 neutrale koolwaterstoffen.

Vandaar dat de nadruk bij het fundamentele onder-
zoek ligt op nieuwe chemische conversieprocessen 
voor brandstoffen en chemicaliën, gedreven door 
hernieuwbare energie. Deze processen zullen een 
rol spelen bij de opslag van elektriciteit om sei-
zoensvariaties op te vangen, bij het produceren 
van grondstoffen voor de chemische industrie en 
bij het lange afstands- en vliegtransport.

De klimaatuitdaging
Alle seinen staan op rood, de meest recente meting 
van het CO2 gehalte in de atmosfeer geeft een 
waarde van 0,419 % aan, een factor anderhalf keer 
hoger dan de pre-industriële waarde van 0,280%. 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk-
heid is dit het gevolg van de CO2 uitstoot door het 
gebruik van fossiele brandstoffen (kolen, gas, olie) 
in:

 –  de industrie (als grondstof en voor de productie 
van warmte), 
 – de gebouwde omgeving (voor met name 
warmte-productie), 
 – mobiliteit (lucht- en scheepvaart en personen en 
vracht vervoer), 
 – landbouw en 
 – de opwekking van elektriciteit.

De klimaatdoelen zijn gesteld en veel landen streven 
er naar om in 2050 een CO2 neutrale maatschap-
pij te hebben gerealiseerd, volledig gebaseerd op 
duurzame energiebronnen en circulaire materiaal-
stromen. Op Europees niveau is daarvoor de Green 
Deal aangekondigd en op Nationaal niveau hebben 
we in 2019 een klimaatakkoord afgesproken (zie 
figuur 1). In dit klimaatakkoord zijn doelstellingen 
afgesproken m.b.t. de reductie van de CO2 uit-
stoot, o.a. voor de industrie een streven naar een 
reductie van 49% t.o.v. de waarden in 1990, wat 
concreet betekent een reductie van de uitstoot 
met 14,3 Mton. Dit alles zou moeten leiden tot een 
maximale opwarming van de aarde van 2 oC (inmid-
dels zijn de doelen verder bijgesteld en is men 
overeengekomen om 55% reductie na te streven 
wat de opwarming zou beperken tot 1,5 oC, mits 
natuurlijk dit streven globaal wordt gerealiseerd). 
Deze enorme globale uitdaging werd in 2005 
beschreven door de Nobelprijswinnaar Richard 
Smalley in een historisch artikel [1] en aangegeven 
als de TeraWatt challenge, een titel refererende naar 
de totale ombouw van de globale energie infra-
structuur die gebaseerd is op fossiele brandstoffen 
naar duurzame energiebronnen zoals wind en zon.
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Figuur 1: Het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019, met daarin de afspraken m.b.t. CO2 reductie voor 
2030 voor de vijf verschillende sectoren.
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Opschaling van duurzame energieopwek is inmid-
dels in volle gang, zon en wind groeien exponentieel 
en hebben beide recent de TeraWattschaal bereikt. 
Alhoewel er nog zeker een verdere opschaling 
nodig zal zijn van op zijn minst twee orden van 
grootte, wordt de koppeling van deze duurzame 
elektriciteitsopwek met andere sectoren van groot 
belang om de ombouw te realiseren. Dit heeft te 
maken met het karakter van de elektriciteitsopwek 
door middel van zon en wind, die variaties vertoont 
zowel in tijd (dag/nacht, seizoenen) als in plaats 
(regio’s op het noordelijk en zuidelijk halfrond 
ontvangen minder zonlicht dan de regio’s rond 
de evenaar, maar denk ook aan de variaties in o.a. 
windkracht en bewolking). Dit betekent dat zon- en 
windenergie opgeslagen of geconverteerd moet 
worden naar een andere energievorm om op een 
ander moment of op een andere plaats gebruikt 
te kunnen worden. Deze elektrische energieop-
slag is deels te regelen met behulp van efficiënte 
batterij systemen (bijvoorbeeld dag/nacht), echter 
dit is geen oplossing voor o.a. de seizoensopslag 
omdat batterijen lading over dergelijke lange 
tijd niet kunnen opslaan en de schaal van opslag 
enorm is (op het niveau van de GigaWattmaanden 
voor bijvoorbeeld Nederland). De manier waarop 

duurzame elektrische energie op grote schaal en 
efficiënt kan worden opgeslagen is in chemische 
bindingen, bijvoorbeeld in waterstof, ammonia, 
methaan, synthetische brandstoffen, omdat zoals 
uit figuur 2 blijkt, zowel de gewichts- als de volume-
energiedichtheid vele malen hoger is dan voor 
batterijen.

De koppeling met andere sectoren is ook van groot 
belang om elektrische energie te kunnen bufferen, 
bijvoorbeeld in synthetische brandstoffen voor de 
moeilijk te defossiliseren lucht- en scheepvaart, 
maar ook om de grondstoffen en materialenpro-
ductie te vergroenen voor zover biomassa daarin 
niet kan voorzien. 1}

Figuur 2: De volume-energie dichtheid vs. de gewichts-energiedichtheid voor een aantal brandstoffen. 
Ook aangegeven de typische energiedichtheid van batterijen en supercapaciteiten.

1) Alhoewel we onze CO2 uitstoot moeten reduce-
ren naar nul, we blijven ook koolstof nodig heb-
ben voor onze materialen en grondstoffen; de 
koolstof die we circulair moeten gebruiken zal 
daarom ook moeten komen uit de afvang van 
atmosferische CO2 door middel van zogenaamde 
“direct air capture (DAC)” technologie, een tech-
nologie die nog in de kinderschoenen staat. 
Zeker als we synthetische brandstoffen gaan 
gebruiken die gebaseerd zijn op koolstof zal DAC 
ontwikkeld moeten worden op schaal.
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Concluderend kunnen we dus stellen dat in 2050 
de doelstelling is een CO2 neutrale energie infra-
structuur, die ook circulair is in het gebruik van 
de grondstoffen en materialen. Dit betreft een 
enorme uitdaging, een TeraWatt challenge. Het 
is ook van belang dat we deze uitdaging zien als 
een cross-sectorale uitdaging, waarin er een sterke 
verbinding is tussen de verschillende sectoren van 
energie-opwek, mobiliteit en de industrie.

Maar ook is het belangrijk te noemen dat er een dui-
delijke koppeling is met de gebouwde omgeving 
(hoe gaan we onze wijken en woningen verwar-
men?) en de landbouw (o.a. voor de productie van 
kunstmest). 

Het betreft hier het zoeken naar de oplossing voor 
seizoensopslag, buffering van elektrische energie, 
het produceren van onze grondstoffen, materialen, 
chemicaliën en synthetische brandstoffen. De che-
mische conversie van basis moleculen zoals water, 
kooldioxide en stikstof met behulp van elektrische 
energie gegenereerd uit wind en zon (zie figuur 3) 

speelt daarom een sleutelrol in de realisatie van de 
klimaatdoelstellingen.

Duurzame (elektrische) energie gedreven 
chemische conversieprocessen
De chemische conversieprocessen om de basis 
moleculen (H2O, CO2, N2, ..) te converteren met 
behulp van elektrische energie naar chemicaliën en 
synthetische brandstoffen zijn in principe bekend, 
zoals we zullen zien. Echter ze zijn meestal niet 
economisch rendabel noch beschikbaar op de grote 
schaal (TeraWatt!) die we nodig hebben in de toe-
komst. We kennen allemaal de splitsing van water in 
zuurstof en waterstof door middel van elektrolyse 
(of hydrolyse), een proces dat al meer dan honderd 
jaar bekend is, maar toch kennen we op basis 
van dit principe geen proces dat op economische 
schaal rendabel is. Daarom wordt bijna alle H2 
die we (industrieel) gebruiken, geproduceerd uit 
het zogenaamde stoom methaan reformatie proces 
(SMR), waarbij CH4 m.b.v. stoom thermo-katalytisch 
wordt omgezet naar CO2 en H2. Dit proces heeft 
een significante CO2 voetafdruk en onder andere 
de waterstof die op deze manier geproduceerd 
wordt voor de globale productie van ammonia voor 
kunstmest, is verantwoordelijk voor 1-2% van de 
wereld CO2 emissie. Kostenreductie van de groene 
waterstofproductie is daarom essentieel en is een 
van de aandachtspunten voor de grootschalige 
uitrol van de waterstof-infrastructuur. Dit betreft 
zowel de kosten van de apparatuur om water te 
splitsen (de elektrolyser en aanpalende installaties) 
als de kostenreductie van de groene elektriciteit 
om de geproduceerde waterstof echt duurzaam te 
maken. Echter veel van het onderzoek naar elek-
trisch gedreven chemische conversie processen 
richt zich op de geavanceerde elektrochemie, d.w.z. 
elektrochemische processen die selectiever en ener-
gie efficiënter zijn. Het eerste vooral om energie 
intensieve scheidingsprocessen te vermijden, het 
tweede vooral om het efficiënte gebruik van de 
duurzaam opgewekte energie en daarmee de schaal 
waarop deze moet worden uitgerold te beperken.

Er zijn een viertal directe en indirecte manieren 
om duurzame (elektrische) energie aan te wenden 

Figuur 3: De chemische conversie van basis mole-
culen zoals water, kooldioxide en stikstof met be-
hulp van elektrische energie gegenereerd uit wind 
en zon is het basisproces om de grondstoffen, mate-
rialen, chemicaliën en synthetische brandstoffen te 
produceren die de sectorkoppeling mogelijk maken 
en essentieel om een CO2 neutrale maatschappij te 
realiseren.
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voor chemische conversieprocessen. Veel van de 
huidige conversie processen zijn gebaseerd op de 
thermo-katalytische processen, d.w.z. tempera-
tuur-afhankelijke katalytische processen worden 
gebruikt om chemische conversie te bewerkstel-
ligen. Een voorbeeld is het genoemde SMR proces 
maar ook het beroemde Haber-Bosch (HB) proces 
waarbij waterstof en stikstof worden omgezet door 
middel van katalysatoren, onder hoge druk en bij 
hoge temperatuur naar ammonia. Het HB proces 
zou je kunnen vergroenen door waterstof te pro-
duceren door middel van elektrolyse en de energie 
die nodig is voor het HB proces te halen uit groene 
elektriciteit. 

Dit voorbeeld illustreert dat de groene elektriciteit 
zowel aangewend kan worden voor het bedrijven 
van het thermo-katalytische proces, dat wil zeggen 
het verwarmen en comprimeren van de gassen en 
katalysatoren, als het gebruik van een elektroche-
misch proces, elektrolyse, voor de synthese van 
nieuwe moleculen, in dit geval water en zuurstof. 
In deze categorie van processen valt ook de directe 
elektro-synthese, bijvoorbeeld door direct uit stik-
stof en water, ammonia en zuurstof te produceren, 
zonder de tussenstap van eerst groene waterstof 
productie gevolgd door het thermo-katalytische 
proces. Echter veel van dit soort processen, alhoe-
wel zeer gewenst vanuit het oogpunt van reductie 
van het aantal processtappen, zijn nog volop in 
ontwikkeling of zijn gewoonweg nog niet bekend. 

Een derde methode om duurzame energie aan te 
wenden voor chemische conversie processen, die 
mogelijk veel selectiever zijn, is door direct zonlicht 
te gebruiken in een foto-katalytisch proces. Een 
voorbeeld hiervan is de directe foto-katalytische 
splitsing van water in waterstof en zuurstof op 
een TiO2 fotokatalysator, een proces dat al bijna 
een halve eeuw geleden is ontdekt. Nadeel is dat 
slechts een deel van het zonnespectrum gebruikt 
kan worden vanwege de bandkloof van TiO2 en 
dat leidt tot maximale efficiënties van rond de 10%. 
Een mogelijke oplossing, die breder inzetbaar is 
dan alleen voor dit proces, is de efficiënte conversie 
van duurzame elektriciteit naar andere vormen 

van straling, bijvoorbeeld licht, door middel van 
energie-efficiënte LED’s die de golflengte gene-
reren die afgestemd is op de bandkloof van de 
foto-katalysator. Maar ook conversie van duurzame 
elektriciteit naar nog langere golflengten in het 
RF- en microgolfgebied worden onderzocht. Hier 
kan de straling gebruikt worden voor mogelijk 
selectieve verwarming van katalysator-deeltjes, 
op welke dan de thermo-katalytische chemische 
conversieprocessen efficiënt en selectief kunnen 
plaatsvinden. 

Tot slot is er nog een vierde elektrisch gedreven 
proces mogelijk, dit betreft het gebruik van plasma, 
gegenereerd m.b.v. duurzame elektriciteit, voor de 
conversie van gassen, mogelijk in de aanwezigheid 
van katalytische materialen. Dit zal het onderwerp 
zijn van de rest van deze bijdrage. Ik zal met name 
het onderzoek dat in de groepen van het NWO-I 
instituut DIFFER in de afgelopen tien jaar is verricht 
kort introduceren en toelichten. 

Plasma-chemische conversie van CO2 en 
N2/O2
De eigenschappen van plasma, ook wel de vierde 
aggregatietoestand genoemd, wordt in belangrijke 
mate bepaald door de aanwezigheid van lading. 
Plasma wordt meestal gegenereerd door koppe-
ling met een elektrisch veld, dat op haar beurt 
de elektronen verhit door de versnelling in het 
aangelegde elektrische veld en impulsoverdracht 
naar de moleculen door middel van elastische 
botsingen. De verhitting van elektronen kan voor 
zogenaamde niet-thermische plasma’s bij lage druk 
(0.1-10 mBar) oplopen tot tienduizenden Kelvin 
terwijl de moleculen relatief koud blijven (dicht 
bij kamertemperatuur). Niet-thermische plasma’s 
worden ook vaak gekarakteriseerd door de niet-
Maxwellse elektronen-energieverdeling die mede 
ontstaat door de inelastische interacties van de 
elektronen met de atomen en moleculen, onder 
andere ten gevolge van excitatie en ionisatie van 
de moleculen. Voorbeelden van dit type plasma 
zijn de welbekende Neon gasontlading lampen 
die gebruikt worden voor Neon reclames. Ook de 
plasma’s die gebruikt worden voor de productie 
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van de kleine structuren op computerchips (na 
de lithografische stap om de structuren te defi-
niëren) zijn belangrijke voorbeelden van dit type 
plasma’s. Indien de elektronendichtheid zo hoog 
wordt, meestal bij hogere drukken, dat Coulomb 
botsingen tussen ionen en elektronen belangrijk 
worden, dan hebben we een overgang naar de 
zogenaamde thermische plasma’s, waarbij nage-
noeg alle temperaturen van de deeltjes gelijk zijn 
(d.w.z. de elektronentemperatuur wordt dan gelijk 
aan de zware deeltjestemperatuur van de ionen, 
moleculen, etc.). Een voorbeeld van dit soort plasma 
is de zogenaamde lasboog, die vooral thermisch 
aangewend wordt om metalen te lassen, maar ook 
de bliksem is een voorbeeld van een thermische 
gasontlading. 

Met andere woorden, een plasma is een medium dat 
door toevoer van elektrische energie, met behulp 
van een gelijkspanning of door middel van in de tijd 
variërende electro-magnetische velden, een reac-
tief medium wordt. Dat wil zeggen, bijvoorbeeld 
in het geval van de genoemde niet-thermische 
plasma’s, dat de elektronen, vanwege de tempera-
tuur die enkele tienduizenden Kelvin is, in staat 
zijn om moleculen te dissociëren, te exciteren en te 
ioniseren, en dat bij een zeer lage gastemperatuur. 
Het ligt daarom ook voor de hand om plasma’s te 
gebruiken voor gasconversie, iets wat eigenlijk al 
onderkend werd aan het eind van de 19e eeuw. 
Destijds werd het een belangrijke globale uitdaging 
om zogenaamde stikstoffixatie op industriële schaal 
te verwezenlijken om o.a. kunstmest te produceren 
om de landbouwproductie te verhogen. Dit was een 
essentiële stap om de groeiende wereldbevolking 
te kunnen voorzien van voedsel. Het gaat in de 
meeste gevallen om het produceren van nitraten 
(NOx, x=1-2). Aangezien bliksem een natuurlijke 
manier is om ongeveer 109-1010 kg/jaar NOx te 
produceren wereldwijd, werd al snel gekeken naar 
de kunstmatige productie van NOx door middel 
van een thermische plasmaboog, het zogenaamde 
Birkeland-Eyde proces. Dit proces heeft uitein-
delijk ook NOx geproduceerd op de MW schaal. 
Uiteindelijk verloor dit proces de strijd van het reeds 
genoemde Haber-Bosch proces voor ammoniak 

productie, dat uiteindelijk beter opschaalbaar bleek 
en energie-efficiënter, ondanks het feit dat een 
belangrijke stap na ammonia-productie de oxidatie 
van ammonia naar NOx een exotherm proces is. De 
race naar stikstoffixatie op industriële schaal is erg 
mooi beschreven in [2].

Andere succesvolle voorbeelden van het gebruik 
van plasma zijn de ozonproductie (door middel 
van zogenaamde niet-thermische atmosferische 
gasontladingen in zuurstof) en de plasma pyrolyse 
van methaan voor de productie van waterstof en 
acetyleen (een CO2 vrije productie van H2, die in dit 
geval paarse of turquoise H2 wordt genoemd (als 
er groene stroom wordt gebruikt) ter onderscheid 
van grijze H2 die door het SMR proces wordt gepro-
duceerd en de groene waterstof die met behulp 
van electrolysers wordt geproduceerd). Alle drie 
genoemde plasma processen hebben op industriële 
schaal, 1-10 MW schaal, geopereerd.

De gasconversie kwam in de jaren zeventig en 
tachtig weer in de belangstelling in de voormalige 
Sovjet Unie vanwege de overvloedige beschikbaar-
heid van nucleaire elektrische energie. De gedachte 
was dat elektriciteitsoverschotten kunnen worden 
gebruikt voor de productie van waterstof, oftewel 
chemische conversie voor energieopslag. Centraal 
hierin stond het onderzoek naar energie-efficiënte 
conversie van CO2 onder niet-thermische condities 
met behulp van plasma. Door CO2 te converteren 
naar CO en O2 met behulp van nucleaire elektri-
citeit is het vrij eenvoudig om na scheiding het 
geproduceerde CO katalytisch te converteren naar 
H2 via de reactie met water, CO + H2O  CO2 + H2. 
Referentie [3] biedt een zeer goed overzicht van het 
vele onderzoek in de voormalige Sovjet Unie op het 
gebied van de plasma-chemische conversie.

Belangrijk is de constatering dat het maken van 
plasma energie kost. Het creëren van een elektron-
ion paar kost al gauw enkele tientallen elektronvolts 
(1 eV = 11600 K) vanwege de hoge energiekosten 
van ionisatie. Ook treden er recombinatieverliezen 
op, bijv. van elektron-ion paren in de plasmafase 
aan de wand van de plasma-reactor. Dit leidt tot 
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de conclusie dat als de elektronen door middel van 
dissociatiereacties de dissociatie van CO2 moeten 
bewerkstelligen, dit vanwege de energie die daar-
voor nodig is (een excitatie naar de dissociatieve 
tak van CO-O potentiaal) nooit energie efficiënt 
kan zijn. Er gaat dan teveel energie verloren in de 
kinetische energie van de producten CO en O (zie 
figuur 4), uiteindelijk leidt dit tot de verwarming van 
de CO2 moleculen.

Het centrale idee van de energie-efficiënte con-
versie is de observatie dat voor bepaalde typen 
niet-thermische plasma’s, de elektronenenergiever-
deling zodanig is dat preferentieel de vibrationele 
modes van CO2 worden geëxciteerd, zie figuur  5. 
Zoals uit figuur 5 blijkt geldt dit typisch voor 
plasma’s met een elektronentemperatuur van rond 
de 1-2 eV (1 eV ~ 11600 K). In de meeste geval-
len ontstaat er dan een niet-evenwichtsverdeling 
met een meer dan hogere bezetting dan op basis 

van een Boltzmann-verdeling bij de gegeven 
gastemperatuur. Indien dit plaatsvindt, treedt 
het mechanisme van “vibrationele uppumping” 
in werking, het mechanisme waarbij ten gevolge 
van de anharmoniciteit van de potentiaalcurve 
botsingen waarbij een vibrationeel quant in een 
hogere toestand ontstaat net iets waarschijnlijker 
is. Dit effect is in de 60-er jaren beschreven door 
Treanor et al. [4] voor N2 moleculen en leidt tot de 
zogenaamde Treanor distributie, gekenmerkt door 
een sterke overbezetting van de vibrationele verde-
ling t.o.v. de verdeling op basis van Boltzmann bij 
de gegeven vibrationele temperatuur. Het betekent 
dus ook dat in dit soort plasma’s de vibrationele 
modes veel hoger bezet zijn dan je op basis van de 
gastemperatuur zou verwachten. Het resultaat van 
deze mechanismen is dat de dissociatie van CO2 
veel energie-efficiënter kan verlopen, een elektron 
kan immers meerdere keren de vibrationele modes 
aanslaan (de gemiddelde elektronen kinetische 

Figuur 4: Een gesimplificeerd CO-O potentiaal-
diagram. Directe excitatie naar de 1B2 toestand leidt 
tot een verlies van energie in de vorm van warmte 
(temperatuur van de producten CO en O).

Figuur 5: De excitatie van de verschillende mo-
des in een CO2 molecuul als functie van de gemid-
delde kinetische energie van het elektron (in eV; 
1 eV = 11600 K).
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energie is veel groter dan de energie van een vibra-
tionele aanslag). Echter het is van belang dat de 
gastemperatuur relatief laag blijft omdat de vibra-
tioneel aangeslagen molecuul-molecuul botsingen 
bij hoge temperatuur leiden tot een uitwisseling 
van interne energie (vibrationele energie) met de 
translationele vrijheidsgraden, dat wil zeggen tot 
verwarming van het CO2 gas.

Samenvattend: als de besproken niet-thermische 
mechanismen zouden werken, dan zorgt het 
plasma, dat gegenereerd wordt door elektrisch 
vermogen toe te voeren aan CO2 gas, voor een 
gemiddelde elektronen-energie (equivalent aan 
de elektronentemperatuur) die preferentiële vibra-
tionele excitatie veroorzaakt waarna “vibrational 
uppumping” ervoor zorgt dat de CO2 moleculen 
dissociëren in CO en O. Om de energie-efficiëntie 
nog verder te verhogen dient uiteindelijk het 
geproduceerde O atoom nog een CO2 molecuul 
te dissociëren in een reactie O +  CO2  CO +  O2. 

Ook hier is waarschijnlijk interne vibrationele exci-
tatie cruciaal om dit proces met een voldoende 
hoge reactie-constante te laten verlopen. De 
mogelijkheid hiervan is aangetoond voor andere 
vibrationeel gestimuleerde reacties. In zogenaamde 
“mode selective chemistry” studies is aangetoond 
dat de reactie-constante in bepaalde gevallen met 
orden toeneemt [5]. maar of dit ook het geval is voor 
de genoemde CO2 reactie is nog onzeker.

Het werk in de voormalige Sovjet Unie trok opnieuw 
de aandacht toen met nieuwe ogen gekeken werd 
naar de vergroening van de industrie door de 
koppeling van groene elektriciteit met chemische 
conversieprocessen. Plasma heeft hier een aan-
tal voordelen ten opzichte van elektrochemische 
processen zoals relatief lage kapitaalkosten, geen 
gebruik van katalytische materialen, een hoge ver-
mogensdichtheid, en makkelijk kunnen reageren 
op fluctuaties in de duurzame energievoorziening. 
Interessant in dit opzicht is dat het eerste Birkeland-
Eyde proces gekoppeld werd aan de betrouwbare 
hydro-elektriciteit in de fjorden van Noorwegen. 
Hier was al sprake van groene productie van NOx. 
Echter, de opbrengst van het Birkeland-Eyde proces 
was laag, met andere woorden een lage conversie 
van N2/O2 in NO), vooral door de afwezigheid van 
een goede manier om het hete plasma snel af te 

Figuur 6: Een overzicht van de resultaten behaald 
met stromende microgolfplasma’s van de onder-
zoeksgroepen in de Sovjet-Unie (oranje) en de resul-
taten van het onderzoek op het onderzoeksinstituut 
DIFFER (blauw). Ook zijn enkele resultaten van an-
dere groepen (o.a. de Universiteit van Antwerpen) 
met behulp van zogenaamde “gliding arcs” (Jacobs-
ladder ontladingen) weergegeven. Merk op dat de 
recente resultaten de thermodynamische limiet van 
ongeveer 52% dicht benaderen.

Figuur 7: Een stromend vortex gestabiliseerd mi-
crogolfplasma in CO2 zoals gebruikt in de DIFFER 
onderzoeksgroepen. De uitvoering is vergelijkbaar 
met de plasma opstellingen van de onderzoeks-
groepen in de voormalige Sovjet-Unie.
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koelen om het bij hoge temperatuur (> 3000 K) 
geproduceerde NO snel te stabiliseren. Een hoge 
temperatuur bevordert de terugreactie van NO naar 
N2 hetgeen slecht is voor de NO opbrengst.

De resultaten van de onderzoeks-groepen voor 
de plasma conversie van CO2 in de voormalige 
Sovjet-Unie waren indrukwekkend, zie figuur 6. 
Resultaten met een energie-efficiëntie van 90% 
zijn gerapporteerd [6] voor (supersoon) stromende 
vortex gestabiliseerde microgolfplasma’s in puur 
CO2. De interpretatie en verklaring van deze resul-
taten waren allen gebaseerd op het hierboven 
geschetste niet-evenwichts dissociatiemechanisme 
van “vibrational uppumping”.

Deze indrukwekkende resultaten waren aanleiding 
voor onderzoeksgroepen binnen DIFFER om dit 
veelbelovende werk te reproduceren en als uit-
gangspunt te nemen om synthetische brandstoffen 
te produceren via het Fisher-Tropsch proces. Dit 
gebeurt onder andere in het EU Horizon 2020 
KEROGREEN project, een project gecoördineerd 
door DIFFER. Een configuratie gelijk aan de door de 
Sovjet-Unie groepen gebruikte stromende vortex 
gestabiliseerde microgolfreactor (zie figuur 7) werd 
uitvoerig onderzocht door het gebruik van geavan-
ceerde plasma diagnostieken zoals :

 – Raman-Rayleigh verstrooiing (vibrationele en 
rotationele temperatuur CO2 moleculen, concen-
traties CO, O2, CO2 en atomair O [6]),
 – Doppler lijnbreedte van zuurstof emissielijn 
(gastemperatuur), 
 – Thomsonverstrooiing (elektronendichtheid en 
temperatuur), en
 – microgolf-interferometrie (elektronendichtheid) 
[7, 8].

Ook zijn de gemeten plasma parameters uitvoerig 
vergeleken met gesimplificeerde fysisch-chemische 
simulaties van het plasma. De maximale, experimen-
teel gevonden, energie-efficiëntie was 40-45%, wat 
in goede overeenkomst is met de simulaties, dicht 
bij de thermodynamische limiet (ongeveer  52%) 
[9,  10]. De uitvoerige experimentele en model-
matige analyse [9, 11] van het microgolfplasma 

brachten echter ook aan het licht dat, afgezien van 
een zeer korte periode (enkele honderden microse-
conden) na de start van het plasma waarin er nog 
verschillen zijn tussen de vibrationele tempera-
tuur en de gas temperatuur [7, 12, 13], het plasma 
duidelijk in een thermische toestand was op een 
temperatuur, afhankelijk van de contractietoestand 
van het plasma [14], tussen de 2000 en 7000 K. Dat 
wil zeggen, de verschillende temperaturen geme-
ten bleken nagenoeg gelijk aan elkaar te zijn en 
daarom is het uitgesloten dat het genoemde niet-
evenwicht mechanisme optreedt, in tegenstelling 
tot de bevindingen van de onderzoeksgroepen in 
de voormalige Sovjet-Unie. Er is dus in deze confi-
guratie geen sprake van een niet-thermisch plasma. 
De gevonden energie-efficiëntie, die dicht bij de 
energie-efficiëntie ligt op basis van thermische 
dissociatieprocessen bij de hoge, experimenteel 
bepaalde, temperatuur van 2000-7000 K is geheel in 
overeenstemming met deze verklaring.

Wat betekent dit nu voor het onderzoek naar de 
plasma conversie van CO2 en voor de gevonden 
lagere energie-efficiëntie van rond de 40-45%: is dit 
einde van deze plasma route naar groene chemie? 
Het antwoord op deze vraag is dat er nog tal 
van routes te exploreren zijn voordat deze vraag 
echt beantwoord kan worden, met name de rol 
van atomair zuurstof in de dissociatie van CO2 
dient verder te worden onderzocht. Verbeteringen 
zijn denkbaar. Bijvoorbeeld is het stromingsprofiel 
in de onderzochte configuratie zeer heterogeen, 
met een recirculerende cel in het gebied waar het 
microgolfvermogen wordt ingekoppeld en doordat 
allerlei contractieverschijnselen van het plasma-
kanaal optreden. Wellicht moet vers instromend 
CO2 beter in contact komen met het atomaire 
zuurstof dat is geproduceerd in de eerste thermi-
sche dissociatie stap van CO2. Thermodynamisch 
kan een dergelijke super-ideale reactie leiden tot 
een energie-efficiëntie van 70%, vergelijkbaar met 
elektrochemische processen voor de conversie van 
CO2 [9, 15]. Een ander aspect is het snel invriezen 
van de producten die met hoge dissociatiegraad bij 
de hoge temperatuur in de kern van het plasma zijn 
ontstaan. Hier zou een verbeterde expansie van het 
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plasma uitkomst kunnen bieden. Maar ook de toe-
passing van geavanceerde warmteterugwinning en 
nuttige toepassing hiervan kan het plasma-proces 
nog een potentieel voordeel geven.

Een belangrijk aspect van het genoemde plasma 
dissociatieproces van CO2 is nog niet genoemd: de 
scheiding van de gasstroom CO2/CO/O2. Dit aspect 
speelt ook voor elektrochemische conversie, waar 
de vele producten die zijn gevormd, gescheiden 
moeten worden [15]. Onvoldoende scheiding kan 
de energie-efficiëntie negatief beïnvloeden. Op 
dit moment wordt voor de gasstroom die door het 
CO2 plasma is geproduceerd, een scheiding door 
middel van keramische zuurstoftransporterende 
membranen onderzocht. Deze zuurstofpompende 
keramische membranen, gebaseerd op Yttrium 
gestabiliseerd Zirkoniumoxide, werken bij hoge 
temperatuur (600-800 oC) en worden in zoge-
naamde elektrochemische cellen elektrisch 
bedreven. Verschillende configuraties worden 
onderzocht, mogelijk ook met toepassing van de 
restwarmte van het plasma proces.

Het onderzoek naar het gebruik van keramische 
elektrochemische membranen voor de scheiding 
van O2 hebben ook andere configuraties om plas-
maconversie en -activatie aan te wenden aan het 
licht gebracht. Een mooi voorbeeld betreft het 
gebruik van een zuurstoftransporterend membraan 
voor de splitsing van H2O en de reactie van het 
geproduceerde zuurstof aan de andere kant met 
plasma geactiveerd stikstof [16]. Op deze manier 
wordt waterstof en stikstofoxide geproduceerd uit 
water en stikstof met behulp van een plasma geacti-
veerd elektrochemische cel. Zo worden door middel 
van directe elektrosynthese bruikbare chemische 
grondstoffen geproduceerd.

Tenslotte
Het bereiken van een CO2 neutrale energie infra-
structuur betekent een enorme cross sectorale 
uitdaging om een geheel op duurzame energie 
gebaseerd energiesysteem te ontwikkelen. De tijd is 
kort, nog maar zo’n drie decaden en voor de (chemi-
sche) industrie betekent dit een totale verandering 

van hoe we omgaan met grond- en brandstoffen. 
Een eerste stap zal zijn de productie van groene 
waterstof uit groene stroom. Met behulp van deze 
groene waterstof als vervanger van grijze of fossiel 
bereidde waterstof zal een eerste stap gezet wor-
den in de vergroening van industriële processen in 
meestal bestaande thermo-katalytische processen. 
Echter een verdere elektrificering zal plaats moeten 
vinden om de klimaatdoelen echt te halen. Hier zijn 
veel van de directe elektrisch chemische processen, 
die de tussenstap van groene waterstofproductie 
overbodig maken en die economisch en schaalbaar 
zijn, grotendeels onbekend. Plasma geactiveerde 
chemische conversieprocessen zouden hier een rol 
kunnen gaan spelen vanwege de mogelijke voor-
delen van intrinsieke hogere vermogensdichtheid 
waaronder plasma’s opereren, geen gebruik van 
dure materialen en de mogelijkheid snel te kunnen 
reageren op fluctuaties in het aanbod van groene 
elektriciteit. Belangrijk is daarbij of dit op een 
energie-efficiënte manier kan worden gerealiseerd.
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1.14  Kunstmatige intelligentie: zegen of bedreiging?
 Het Diligentia debat

Prof. dr. C.M. (Catholijn) Jonker
Intelligent Systems, Technische Universiteit Delft
www.catholijnjonker.nl/
en
Prof. dr. E.O. (Eric) Postma
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Universiteit van Tilburg
www.ericpostma.nl/

 – HET DILIGENTIA DEBAT, een wetenschappe-
lijke discussie over een actueel onderwerp, 
gehouden bij de Koninklijke Maatschappij voor 
Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage op 
10 mei 2021 (geplande datum 29 maart 2021 
verviel door technisch probleem), onder voor-
zitterschap van Prof. Fons Verbeek uit Leiden

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

Samenvatting van de lezing:
In onze moderne wereld speelt de interactie tus-
sen mensen en technologie een grote rol. De toe-
passing van kunstmatige intelligentie (AI: artificial 
intelligence) is hierbij steeds succesvoller. Het lijkt 
erop dat we vele technologische en maatschap-
pelijke uitdagingen met AI beter het hoofd kunnen 
bieden. Zo blijken machine-learning algoritmen 
superieur te zijn aan mensen bij o.a. beeldanalyse 
en het oplossen van complexe vraagstukken (met 
als aansprekende voorbeelden: schaken en het 
zeer ingewikkelde spel ‘go’). We zien hierdoor niet 
alleen een snelgroeiende toepassing van AI in de 
techniek, maar ook in de openbare ruimte zoals bij 
veiligheidsvraagstukken.
Bij al deze vormen van ‘deep learning’ staan data 
centraal en is het niet meer zo eenvoudig uit te 
leggen hoe de prestaties van AI tot stand zijn 
gekomen. Dit levert veel vragen op en kan zelfs 
tot spanningen leiden tussen burgers, overheid en 
bedrijfsleven. Hoe verbinden we de technische en 
sociale aspecten van AI met elkaar? Hoe komen we 
tot accuraat en verantwoord datagebruik tijdens de 
huidige AI-revolutie?

Inleiding prof. dr. E.O. (Eric) Postma

De kracht van AI
Recente successen in de Artificial Intelligence (AI) 
leiden tot doorbraken in vele maatschappelijke en 
wetenschappelijke domeinen. Om deze successen 
in de goede context te plaatsen, wordt hieronder de 
geschiedenis van de AI geschetst en zal vervolgens 
worden ingegaan op deep learning, het type algo-
ritme dat verantwoordelijk is voor de successen.

De Britse wiskundige Alan Turing is de grondleg-
ger van de digitale computer en van de AI. In 
1950 schreef hij een artikel over wat nu bekend 
staat als de Turing test. In moderne termen heeft 
deze test de vorm van een WhatsApp conversatie, 
waarbij je moet vaststellen of je met een mens of 
computer communiceert. Turing dacht veel na over 
de mogelijkheden van intelligente computers. Een 
belangrijke opvatting die destijds het denken over 
AI bepaalde was de scheiding tussen lichaam en 
geest. In de filosofie wordt deze opvatting dualisme 
genoemd. Dualisme impliceert dat de geest, dat wil 
zeggen, gedachten en intelligentie, losgekoppeld 
kunnen worden van het lichaam. Om die reden zou 
het mogelijk moeten zijn om kunstmatige intel-
ligentie te realiseren op een ander “lichaam”, zoals 
een computer. De geest correspondeert in dat 
geval met de software en het (nieuwe) lichaam met 
de hardware. Deze gedachte vormde de grondslag 
van de eerste AI-periode die ruwweg de tweede 
helft van de twintigste eeuw besloeg: Good Old 
Fashioned AI of GOFAI.

Formele logica was het formalisme van GOFAI. 
Intelligentie werd beschouwd als de manipulatie 
van symbolen door middel van logische afleidings-
regels. Een eenvoudig voorbeeld is de toepassing 
van formele logica bij het bepalen of je een paraplu 
moet meenemen als je naar buiten gaat. De vol-
gende ALS-DAN regel formaliseert een mogelijk 
gedachtenproces:
  ALS weersverwachting=regen DAN paraplu=TRUE
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Een dergelijke regel is ingebed in een complex net-
werk van regels. Bijvoorbeeld, deze regel is enkel 
relevant wanneer je naar buiten gaat of wanneer 
je geen zuidwester hebt. De kracht van de formele 
logica in combinatie met de computer maakt het 
mogelijk om automatisch nieuwe “kennis” te gene-
reren op basis van een netwerk van regels.

Gezien de potentie van deze regel-gebaseerde 
systemen, is het niet verwonderlijk dat in de GOFAI-
periode AI-onderzoekers zeer optimistisch waren 
over het realiseren van kunstmatige intelligentie. 
Helaas bleek het niet zo eenvoudig. Ondanks 
grootschalige projecten waarbij expliciete kennis 
over allerlei domeinen in de vorm van ALS-DAN 
regels in de computer werden gestopt, bleef de 
verwachte realisering van intelligente systemen 
uit. Eén van de redenen hiervoor was dat symbolen 
(zoals “paraplu” in het bovenstaande voorbeeld), 
die door de ALS-DAN regels werden gemanipuleerd, 
uit abstracte beschrijvingen bestonden die geen 
directe relatie hadden met het fysieke object. De 
computer kon wel redeneren over een paraplu, 
maar de paraplu niet herkennen of voelen.

De meer recente ontwikkelingen in de AI worden 
gekenmerkt door de nadruk op een ander forma-
lisme: de statistiek. AI wordt hierbij gerealiseerd 
door de computer te trainen aan de hand van 
voorbeelden met zogenaamde machine learning 
algoritmen. De meest recente en meest succesvolle 
machine learning techniek - deep learning - is geïnspi-
reerd op de hiërarchische structuur van biologische 
neurale netwerken en staan ook wel bekend als 
(kunstmatige) diepe neurale netwerken. Figuur 1 
illustreert een generiek diep neuraal netwerk (links), 
maar laat tevens zien (rechts) dat het een metafoor 
is die wiskundig is te definiëren als een diep geneste 
gewogen som van niet-lineaire basisfuncties f(). 

Indien je de computer afbeeldingen van katten en 
honden wil laten “herkennen”, dan train je het deep 
learning algoritme met duizenden afbeeldingen van 
beide dieren waarbij je iedere keer aangeeft of het 
de afbeelding van een hond of een kat betreft. Het 
deep learning algoritme neemt de afbeelding (in 
feite een grote tabel met getallen die intensiteiten 
representeren) als invoer en transformeert het naar 
een uitvoer, een binair getal, waarbij bijvoorbeeld 
0 “hond” representeert en 1 “kat”. De transformatie 

Figuur 1. Links: Schematische weergave van een diep neuraal netwerk met invoer x en uitvoer y. De rondjes 
met een h representeren (verborgen of hidden) neuronen, de lijntjes die neuronen verbinden de gewich-
ten w. Rechts: de wiskundige formulering. De transfer functie f heeft als argument een gewogen som van 
activiteiten f(h). L representeert het aantal lagen van het neuraal netwerk. NL staat voor het aantal hidden 
neuronen in laag L.
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van afbeelding naar uitvoer vindt plaats door een 
wiskundige transformatie met miljoenen vrije para-
meters, de w’s in figuur 1.

Aanvankelijk levert de aanbieding van een afbeel-
ding een willekeurige uitvoer op, maar op basis 
van de gewenste uitvoer (hond of kat), stelt het 
leeralgoritme automatisch de parameters bij om 
de kans op een foutieve uitvoer in de toekomst te 
verkleinen. Het eindresultaat is een getraind diep 
neuraal netwerk (in feite een statistisch model) dat 
nieuwe afbeeldingen automatisch kan classificeren 
als een afbeelding van een kat of van een hond. In 
plaats van het herkennen van katten of honden, 
kan een diep neuraal netwerk getraind worden 
op ieder mogelijke taak waarbij een beeld, docu-
ment, of signaal afgebeeld moet worden op een of 
meerdere klassen of op een continue waarde of een 
continue vector. Diepe neurale netwerken worden 

momenteel succesvol toegepast bij een brede reeks 
van toepassingen.

Het succes van diepe neurale netwerken is voor een 
groot deel te danken aan “over-parameterisatie”. 
Een typisch netwerk voor het classificeren van 
afbeeldingen gebruikt miljoenen vrije parameters. 
In de wetenschap geldt nog altijd het principe van 
Occam’s scheermes: gebruik niet meer vrije para-
meters dan nodig om een fenomeen te modeleren 
of verklaren. Hoewel diepe neurale netwerken dit 
principe met voeten schenden, is het de sleutel tot 
hun succes.

Transformers, een van de meest recente diepe neu-
rale netwerken, wijken in detail af van de in figuur 1 
getoonde netwerken, maar worden ook geken-
merkt door een groot aantal vrije parameters. De 
meest geavanceerde Transformer is de Generative 
Pre-trained Transformer of GPT, ontwikkeld door 
het bedrijf OpenAI. Figuur 2 toont de hoeveelheid 
vrije parameters van drie opeenvolgende versies 
van de GPT-familie: GPT-1, GPT-2, en GPT-3. De 
laatste versie, GPT-3 is getraind op onder andere 
alle tekstuele informatie van het World Wide Web 
en heeft meer dan 170 miljard vrije parameters! 
Onlangs rapporteerden Chinese onderzoekers zelfs 
een variant van GPT-3 die meer dan een biljoen vrije 
parameters heeft.

Tabel 1 toont een aantal voorbeelden van vragen 
die aan het getrainde GPT-3 systeem zijn gesteld 
en de antwoorden van GPT3. Dankzij het grote 
aantal vrije parameters en bijbehorende omvang-
rijke training data, zijn de antwoorden van GPT-3 

Figuur 2: Weergave van het aantal vrije parameters 
in de drie opeenvolgende versies van GPT.

Tabel 1: Voorbeelden van vragen aan en antwoorden van GPT-3.

Mens GPT-3

What is your favorite animal? My favorite animal is a dog.

Why? Because dogs are loyal and friendly.

What are two reasons that a dog might be in a 
bad mood?

Two reasons that a dog might be in a bad mood are 
if it is hungry or if it is hot.

How many eyes does a giraffe have? A giraffe has two eyes.

How many eyes does my foot have? Your foot has two eyes.
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zeer indrukwekkend. Ze geven de indruk dat GPT-3 
een intelligent systeem is, dat de Turing test zou 
kunnen passeren. Het antwoord op de laatste vraag 
(vetgedrukt) laat echter zien dat GPT-3 iets mist dat 
mensen wel hebben: wereldkennis.

Moderne AI-systemen zijn zeer krachtig, maar ze 
begrijpen onze wereld niet. Om die reden spreekt 
men ook wel van “narrow AI”. Diepe neurale net-
werken zijn zeer goed in nauwgedefinieerde taken, 
zoals bijvoorbeeld de detectie van botbreuken 
in Röntgenopnamen. Hoewel het fundamenteel 
onderzoek van diepe neurale netwerken nog in 
volle gang is, bijvoorbeeld naar de vraag waarom 
over-parameterisatie werkt, worden ze in vele 
domeinen al toegepast. In de fysica worden diepe 
neurale netwerken bijvoorbeeld succesvol ingezet 
bij de opsporing van donkere materie, bij de analyse 
van CERN-experimenten, en bij het zoeken naar 
exoplaneten [1, 2]. Belangrijker is dat, omgekeerd, 
de fysica ook kan bijdragen aan de ontwikkeling 
van de fundamenten van diepe neurale netwerken 
[3]. Hierdoor kunnen diepe neurale netwerken zich 
ontwikkelen van een zeer krachtig, maar groten-
deels onbegrepen algoritme, naar een zeer krachtig 
en goed begrepen algoritme.

- - -

Inleiding prof. dr. C.M. (Catholijn) Jonker1)

Wat heeft AI zelf tot dusver geleerd?
Recente successen in de Artificial Intelligence (AI) 
leiden tot doorbraken in vele maatschappelijke en 
wetenschappelijke domeinen. Om deze successen 
in de goede context te plaatsen, wordt hieronder de 
geschiedenis van de AI geschetst en zal vervolgens 
worden ingegaan op deep learning, het type algo-
ritme dat verantwoordelijk is voor de successen.

Eén van de boeiendste gebieden bij de toepassing 
van AI is het snijvlak van machine learning en de 
meer symbolische AI, die gebaseerd is op kennis 
zoals de logica en statistiek. Door deze gebieden 
samen te brengen kan inzicht worden verkregen in 
diepe neurale netwerken, die lijken op de moeilijk 
te doorgronden menselijke hersenen. Een geschikte 
aanpak hiervoor is het combineren van menselijke 
intelligentie met twee vormen van AI, die als het 
ware op elkaar worden gestapeld, zoals hierna zal 
blijken. Het korte motto luidt: de mens bovenop AI, 
bovenop AI.

We krijgen allemaal meer en meer met AI te maken. 
Welk toekomstbeeld levert dat op? Is AI een bedrei-
ging of een zegen (tabel 2)? Als we onverstandig 
met AI omgaan kan dat onze eigen autonomie 
beperken. In hoeverre hebben we straks nog zeg-
genschap over onze auto of heeft de overheid nog 
controle over het toekennen van uitkeringen? 
Daarnaast kan automatisering met AI werkkrachten 
en menselijke intelligentie vervangen. Hiermee 
verschuift ervaring van mensen naar machines. 
Worden mensen hierdoor overbodig? Bovendien 
hebben we recent voorbeelden gezien van het 
risico dat misbruik van AI fundamentele waarden 
zoals de democratie kan bedreigen door middel van 
o.a. nep-nieuws.

Wat is de andere kant van de medaille? Wat zijn de 
meer positieve vooruitzichten bij het toepassen van 
AI (tabel 2)? Toenemend gebruik van AI zou kunnen 

1) Presentatie prof. Catholijn Jonker samengevat 
door P.J. Sterk
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leiden tot meer autonomie van mensen, door men-
sen zelfredzamer te maken en bredere ervaringen 
te laten opdoen, bijvoorbeeld met ‘virtual reality’. AI 
kan menselijke activiteiten faciliteren die voorheen 
onmogelijk waren en waar we alleen maar van 
konden dromen. AI kan ook ingezet worden om 
democratische processen juist te versterken. Er 
wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar 
al deze veelbelovende aspecten van AI. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van de z.g. ‘hybride intel-
ligentie’ benadering. In dit nieuwe vakgebied wordt 
de vraag gesteld: welke menselijke en maatschap-
pelijke waarden kunnen met AI worden versterkt? 
Hierbij functioneert AI vooral als partner en is het 
goed afgestemd op menselijke waardesystemen.

Hybride intelligentie is niet helemaal nieuw en kan 
worden vergeleken met een ruiter te paard. Het 
paard zelf is – net als AI - intelligent en autonoom, 
maar samen kunnen ruiter en paard meer bereiken. 
De menselijke intelligentie kan soms nèt even beter 
bepalen waar het paard moet afzetten om een 
sprong te maken. Dat geldt ook voor de samen-
werking van mensen met AI. Zo leren kinderen met 
suikerziekte nu al beter omgaan met hun ziekte 
door spelletjes te spelen met een robotje. Allerlei 
sensorische informatie wordt hierbij gekoppeld aan 
de AI van het robotje onder supervisie van specialis-
ten. Het robotje is hierbij adaptief door toepassing 
van machine learning. Bij de ontwikkeling hiervan 
worden z.g. co-creatie processen gebruikt waarbij 
alle betrokkenen bijdragen aan de opbouw van 
zo’n systeem. 

Om mensen goed te laten samenwerken met AI is 
het van belang dat beiden een goed beeld hebben 

van wat de ander wil. Hiervoor worden mentale 
modellen gebruikt met gedeelde, gemeenschap-
pelijke elementen, waardoor voor mensen en AI 
een vergelijkbaar beeld van de situatie ontstaat. 
De robot werkt hierbij op een diep neuraal netwerk 
dat leidt tot adaptieve intelligentie. Door interactie 
met de wereld kan het robotje waarnemen of hij het 
goed of fout heeft gedaan (waarvoor een positieve, 
dan wel negatieve beloning kan worden gegeven). 
Dit levert een leerproces op met een stelsel van 
richtlijnen die leiden tot de gewenste acties. 

Maar waardoor gaat het leerproces nu goed of fout? 
Met andere woorden: wat gebeurt er in de black box 
van het neurale netwerk? Zou het niet mooi zijn om 
AI in te zetten om daar een beeld van te krijgen? 
Zou de machine learning dan niet meer uitlegbaar 
worden? Dat is precies waar het onderzoek zich 
nu op concentreert. Met een kennisalgoritme als 
tweede AI-laag is het inderdaad mogelijk om een 
aantal regels uit een neuraal netwerk te trekken. 
Dit kan geïllustreerd worden aan een machine 
learning algoritme dat het spelletje Mario kan 
spelen.Door hier bovenop een ander machine lear-
ning algoritme te zetten dat logisch regels uit het 
eerste machine learning algoritme trekt, kunnen 
de hoofdlijnen van de strategie van het eerste 
machine learning algoritme worden ontrafeld [4]. 
Vervolgens kan ook worden onderzocht hoe goed 
de verzameling regels de strategie beschrijft die het 
eerste algoritme geleerd heeft, en of die beschrij-
ving interactief nog verbeterd kan worden [5]. Op 
deze manier kan een algoritme dat automatisch 
kennisregels trekt uit een black box algoritme dat 
black box algoritme inspecteren en controleren, en 
daarmee de mogelijkheid creëren om dat black box 

Het menselijk toekomstbeeld met kunstmatige intelligentie (AI)

Positieve aspecten Negatieve aspecten

• Toegenomen menselijke autonomie • Beperking menselijke autonomie

• Nieuwe ervaringen • Verlies van ervaring

• Ongekende activiteiten • Overbodigheid van mensen

• Versterking democaratische processen • Bedreiging democratische processen

Tabel 2: Kunstmatige intelligentie: enkele zegeningen en bedreigingen.
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algortime te verbeteren. Zo staat het ene AI systeem 
boven het andere, en kunnen we als mensen inter-
acteren met beide systemen (figuur 3). 

De volgende laag hier bovenop zou een reflec-
tief AI kunnen zijn, die inspecteert wat er in het 
kennisalgoritme gebeurt en net als de mens een 
zelf-reflectief vermogen heeft. Een dergelijke derde 
AI-laag zou vragen kunnen stellen als: wat is de 
kwaliteit van de invoerdata, waar sta ‘ik’ moreel en 
ethisch, welke eventuele vooroordelen heb ‘ik’, en 
wat zijn ‘mijn’ blinde vlekken?

Concluderend, dit is een nieuwe richting van het 
AI-onderzoek. Hierbij wordt machine learning 
gecombineerd met kennis-gebaseerde AI. Op die 
manier worden zelf-reflecterende systemen opge-
bouwd. Dit kan leiden tot AI die in staat is om 
zichzelf uit te leggen en bij te leren. Belangrijk 
hierbij is dat dit een verantwoorde vorm van AI 
vertegenwoordigt, waarin menselijke waardensys-
temen diep verankerd zijn.

- - -
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Figuur 3: Drie lagen van kunstmatige intelligentie (AI) waardoor zelf-reflecterend vermogen kan ontstaan.
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Discussie
Voorzitter. AI beheerst in toenemende mate ons 
leven. De inleiders hebben niet alleen goed weer-
gegeven waar AI vandaan komt en hoe moderne 
complexe algoritmes zijn opgebouwd, maar ook 
aangegeven dat AI zélf (in combinatie met mensen) 
nodig is om te doorgronden hoe het uiteindelijk 
werkt. Tevens zijn enkele voor- en nadelen aan de 
orde geweest. Dit alles verschaft ons een goede 
basis voor ons denken over AI en de toepassingen 
ervan die voor de deur staan.

Vraag. Ik neem aan dat gezichtsherkenning ook via 
een AI werkt. Hoeveel "plaatjes" van één persoon 
moet je aan het systeem aanleveren om rede-
lijkerwijs betrouwbaar een persoon te kunnen 
herkennen? 
Antwoord Postma. Na 1000 gevarieerde voorbeel-
den is 99% herkenning haalbaar. Die resterende 
1% blijft lastig. Het interessante daarbij is dat wij 
mensen veelal wel de 100% kunnen halen.

Vraag. Het is dus nog niet helemaal duidelijk 
waarom er geen overfitting plaatsvindt. In een 
recente uitgave van SIAM News (Society of Industrial 
and Applied Mathematics) stond juist deze week dat 
AI systemen vaak instabiel zijn. Een kleine versto-
ring van input kan een substantiële invloed hebben 
op de uitkomst (denk aan stellen van diagnose of 
classificatie). Is dat niet een uiting van overfitting?
Antwoord Postma. Inderdaad, de huidige systemen 
met overparameterisatie hebben als beperking 
dat ze met een kleine manipulatie gefopt kunnen 
worden (bijvoorbeeld met een sticker op een ver-
keersbord). Dit kan ontstaan door unieke, nieuwe 
informatie als er onvoldoende voorbeelden in de 
training set zitten. 
Antwoord Jonker. Dit illustreert dat steeds nieuwe 
voorbeelden nodig zijn, en dat flexibiliteit bij de 
training een voorwaarde is.

Vraag. Hoe kan AI rekening houden met waardesys-
temen, zoals mensenrechten? 
Antwoord Jonker. De omslag van analyse van pixels 
naar een hoog symbolisch niveau is een grote uit-
daging. Een probleem daarbij is dat vooroordelen 

wellicht al ingebakken zitten in de training set. In 
dat geval worden bestaande vooroordelen door AI 
overgenomen. Als we dit met menselijke beoorde-
ling oppikken, kunnen we het proberen aan te 
passen. Maar waterdicht is dat zeker niet. En mede 
hierdoor heb je juist AI nodig om te volgen wat AI 
doet. 

Vraag. Deep machine learning geeft AI de mogelijk-
heid om zelfstandig te denken door zelf algoritmes 
op te bouwen. Maar AI kan er toe komen om ten 
nadele van de mens te beslissen. Waarom zou een 
samenwerking tussen mens en AI dan ondersteund 
moeten worden? Bedenk dat Robert Oppenheimer 
indertijd spijt heeft gekregen dat hij de atoombom 
had uitgevonden. 
Antwoord Postma. AI denkt niet zelfstandig en is 
niet gevaarlijk. Maar misbruik van AI is wel gevaar-
lijk. Ook de toepassing van onschuldige systemen 
kan soms helemaal uit de hand lopen. Als voor-
beeld: het klikken op extreme boodschappen kan 
met AI leiden tot meer extreme boodschappen op 
je scherm. 
Antwoord Jonker. Maar weten we voldoende wat 
AI kan en niet kan? Snappen we voldoende hoe het 
werkt? Dat is wel een bedreiging, omdat veel men-
sen experimenteren met AI zonder dat ze weten wat 
ze doen. Vergelijk het met misbruik van statistiek. 

Voorzitter. Kortom, kennis over deze systemen is 
hard nodig. Moeten we kinderen op de basisschool 
al kennis leren maken met AI? 
Antwoord Jonker. Mogelijk wel, maar de leerlingen 
moeten dan wel basale kennis hebben van compu-
ter science. Dat is lastig, omdat het zo’n complex 
specialisme geworden is. 
Antwoord Postma. Je kan kinderen wel laten werken 
met Google Demo, dat op een speelse wijze traint 
op geluiden, gezichten en voorwerpen zonder dat 
het nodig is om te weten welke formules erachter 
zitten. Het leuke is hoe daar ook al blijkt dat AI 
beperkingen heeft. Bijvoorbeeld: het herkennen 
van een legoblokje lukt niet meer als je met je 
camera van je PC naar buiten loopt.
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Voorzitter. Dit lijkt me een goede afsluiting van deze 
discussie. Veel aspecten zijn aan bod gekomen, 
waarbij de wetenschappelijke invalshoeken van AI 
centraal stonden. Het was een zeer informatieve 
avond, mede door de boeiende vragen vanuit de 
online toehoorders. 

- - -

Vraag. Hoe denken de sprekers over de toekomst-
voorspellingen over AI van de uitvinder en futurist 
Ray Kurzweil? Met name zijn theorie dat AI niet 
meer binnen de kaders van begrijpbare natuurwet-
ten te vatten is. Let wel, 86% van zijn voorspellingen 
omtrent de toekomst van digitale ontwikkelingen is 
uitgekomen.
Antwoord Jonker. AI is op dit moment in grote lijnen 
tot op abstract niveau wel op basis van bestaande 
kennis te begrijpen. De limieten zijn tot op zeker 
hoogte bekend. 
Antwoord Postma. We zitten niet in een exponen-
tiële ontwikkeling van technologie. We gaan wel 
steeds meer toepassingen en verfijningen zien, 
met beter inzicht in de beperkingen. Kurzweil’s 
voorspellingen zijn niet reëel. Vergelijkingen met 
mensen gaan zeker niet op. We begrijpen mense-
lijke intelligentie nog niet. We weten wel dat baby’s 
anders leren dan AI. Bescheidenheid is hier op zijn 
plaats. Ferme toekomstvoorspellingen zijn echt een 
brug te ver. 

Voorzitter. De plasticiteit van het menselijk brein is 
een groot goed bij aanpassing aan de omgeving en 
aan de omstandigheden. Kan dat bij AI ook? 
Antwoord Jonker. Het aanleggen van nieuwe ver-
bindingen in de hardware van AI is lastig, maar 
als computersimulatie kan een zekere mate van 
plasticiteit heel goed bereikt worden met het soft-
warematig aanbrengen van nieuwe verbindingen. 
Antwoord Postma. Goed punt. Centraal staat het 
plasticiteit/stabiliteit dilemma bij AI. Oude informa-
tie mag niet verloren gaan bij het aanleren van iets 
nieuws. Bij mensen leren we veel op jonge leeftijd, 
en integreren we dat op latere leeftijd. Dat zijn bij 
AI ontwikkelingen die de komende 10 jaar zullen 
plaatsvinden.
Antwoord Jonker. Ja, belangrijk hierbij is dat je je 
benchmark goed moet vasthouden en niet buiten 
je design parameters moet raken. 
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 12 april 2021.

 – 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 sei-
zoen verleende Nobelprijs op het gebied van 
natuurkunde, chemie, biologie of geneeskunde. 
Dit jaar is gekozen voor Economie, omdat het 
wiskundige aspect van het onderwerp zo goed 
aansluit op de interessesfeer van Diligentia.

Samenvatting van de lezing:
De Nobelprijs voor Economie is in 2020 uitgereikt 
aan Paul Milgrom en Robert W. Wilson voor verbe-
teringen in de veilingtheorie en het uitvinden van 
nieuwe vormen van veilingen. 

In deze lezing is geduid hoe veilingen het beste 
ontworpen kunnen worden, afhankelijk van doel-
stellingen als het maximaliseren van de welvaart 
enerzijds en de veilingopbrengst anderzijds. Ook 
werd besproken hoe deelnemers aan een veiling 
zo optimaal mogelijk kunnen bieden en hoe dit 
afhangt van het veilingtype. 

Tenslotte werd kort ingegaan op andere, gerela-
teerde bijdragen aan de economische wetenschap 
van professoren Milgrom en Wilson en in het bij-
zonder aan de speltheorie, de theorie die aan de 
veilingtheorie ten grondslag ligt.

Op 12 oktober 2020 werd de Nobelprijs voor 
Economie uitgereikt aan de Amerikaanse 
economen Paul Milgrom en Robert Wilson, 

beiden verbonden aan de Stanford-universiteit. 
Ze kregen de prijs voor “improvements to auction 
theory and inventions of new auction formats”. In 
dit artikel worden de Nobelprijswinnende bijdragen 
van Milgrom en Wilson op een eenvoudige wijze 
uiteengezet.

Het is geen toeval dat de Nobelprijs voor Economie 
ten deel valt aan het onderwerp veilingen. De 
Griekse geschiedkundige Herodotus beschreef hoe 
reeds 2500 jaar geleden in het oude Babylonië 
veilingen gebruikt werden. Het doel van deze vei-
lingen was overigens weinig nobel, het ging om de 
verkoop van huwbare vrouwen.

Het gebruik van veilingen is in de loop der tij-
den alleen maar toegenomen. Alom bekend is het 
gebruik van veilingen voor de verkoop van vis, 
groente, fruit, en schilderijen. Overheden gebruiken 
veilingen voor de verkoop van staatsobligaties. 
Omgekeerde veilingen, waarbij de koper een vei-
ling organiseert, vinden plaats bij de inkoop van 
bijvoorbeeld computers en kantoorbenodigdheden 
door bedrijven en overheden.
Recentere voorbeelden betreffen veilingen die over-
heden houden om mobiele telefonie frequenties, 
radiozenders, tankstations, en uitstootrechten te 
verdelen. Op het internet worden veilingen gebruikt 
om goederen te verhandelen op bijvoorbeeld 
Ebay of Marktplaats, terwijl bedrijven als Google 
en Yahoo! met behulp van veilingen de posities 
van zoekresultaten alsmede advertentieruimte 
toewijzen.

Basisvormen van veilingen
Er zijn vier basisvormen voor het veilen van een 
object: De eerste prijs gesloten bod veiling; de 
tweede prijs gesloten bod veiling; de veiling bij 
opbod, ook wel bekend als de Engelse veiling; en 
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de veiling bij afslag, tevens de Nederlandse veiling 
genoemd. 

Bij een eerste prijs gesloten bod veiling plaatsen 
de bieders hun bod in een gesloten enveloppe. 
De enveloppes worden overhandigd aan de vei-
lingmeester die de inhoud bekijkt en het hoogste 
bod bepaalt. De hoogste bieder krijgt het object en 
betaalt het uitgebrachte bod. 
De tweede prijs gesloten bod veiling werkt op een 
vergelijkbare manier, met één belangrijk verschil. 
De hoogste bieder krijgt het object tegen betaling 
van het op één na hoogst uitgebrachte bod in plaats 
van zijn eigen bod. Deze veiling wordt ook wel de 
Vickrey veiling genoemd.
Bij de Engelse veiling, ofwel de veiling bij opbod, 
zijn biedingen openbaar. Iedere bieder heeft de 
mogelijkheid meer te bieden dan het tot dan toe 
hoogst uitgebrachte bod. Dit biedproces gaat door 
totdat geen enkele bieder een nog hoger bod wil 
uitbrengen. De hoogste bieder krijgt het object en 
betaalt het uitgebrachte bod. 
De Nederlandse veiling, ofwel de veiling bij afslag, 
werkt precies omgekeerd. De veilingmeester start 
met een vraagprijs die uitgaat boven het hoogst 
denkbare bod. Zolang geen van de bieders bereid is 
om de vraagprijs van de veilingmeester te betalen, 
gaat de vraagprijs geleidelijk omlaag. De eerste 
bieder die bereid is om de vraagprijs te betalen 
krijgt het object en betaalt de op dat moment 
gangbare vraagprijs.

Het verkoopmechanisme van de veiling roept tal 
van interessante vragen op. Hoe moet ik bieden 
als deelnemer aan een veiling? Welke soort veiling 
geeft de hoogste opbrengst? Welke soort veiling 
leidt tot de hoogste welvaart? Om dit soort vragen 
te beantwoorden maken economen gebruik van 
speltheorie.

Speltheorie
Het vakgebied speltheorie werd in de eerste helft 
van de twintigste eeuw ontwikkeld door John von 
Neumann met het doel om de economische disci-
pline van dezelfde solide fundamenten te voorzien 
als de natuurkunde. Een eerste uiteenzetting van 

deze theorie werd gepubliceerd in het indrukwek-
kende en invloedrijke boek van von Neumann en 
Morgenstern [8]. Niet alleen is speltheorie inmiddels 
de theoretische hoeksteen van de economiebe-
oefening. Speltheorie is ook van grote invloed op 
disciplines als wiskunde, biologie en informatica.

Een spel is een wiskundig model van een situatie 
met meerdere beslissingsnemers, ook wel spelers 
genoemd. Elke speler neemt een of meerdere beslis-
singen en het totaal van alle genomen besluiten 
leidt tot een uitkomst. Iedere mogelijke uitkomst 
resulteert in een bepaald niveau van welzijn van alle 
spelers, ook wel het nut van de spelers genoemd. In 
veel toepassingen wordt nut, ten onrechte, gelijk 
gesteld aan geldelijke uitbetaling. Het begrip nut 
is echter algemener en hoewel nut in het algemeen 
positief door geldelijke uitbetalingen beïnvloed 
wordt, neemt het alle relevante aspecten van de 
uitkomst die het nut beïnvloeden in de gegeven 
situatie mee. De centrale vraag binnen de spelthe-
orie is welke keuzes de spelers het beste kunnen 
maken, er daarbij vanuit gaande dat spelers hun nut 
zo hoog mogelijk willen maken.

Het gevangenendilemma
Een van de meest bekende voorbeelden in de 
speltheorie is het zogeheten gevangenendilemma. 
In het gevangenendilemma zijn er twee spelers. 
De strategie van een speler schrijft voor welke 
keuze de speler maakt. De rijspeler heeft de keuze 
tussen de zuivere strategieën Boven en Onder. 
De kolomspeler heeft de keuze tussen de zuivere 
strategieën Links en Rechts. Spelers kunnen ook 
een gemengde strategie spelen. In dat geval is de 
keuze afhankelijk van het toeval en worden beide 

Figuur 1: Het gevangenendilemma.
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keuzes met een bepaalde positieve kans gemaakt. 
De spelers maken hun keuzes gelijktijdig. Ze weten 
dus niet van elkaar welke keuze gemaakt wordt. 
Iedere mogelijke combinatie van keuzes resulteert 
in een uitkomst. Dit spel heeft dus vier uitkomsten, 
(Boven, Links), (Boven, Rechts), (Onder, Links), en 
(Onder, Rechts). Iedere uitkomst levert een bepaald 
nut voor de spelers op. Figuur 1 beschrijft de nutten 
van beide spelers voor alle mogelijke uitkomsten, 
waarbij het nut van de rijspeler correspondeert met 
het eerste getal en het nut van de kolomspeler met 
het tweede, dikgedrukte, getal.

Als de rijspeler Boven kiest en de kolomspeler Links, 
leidt dat tot een uitkomst met een nut van 4 voor 
beide spelers. Omdat alle andere uitkomsten leiden 
tot een lagere som der nutten, lijkt de uitkomst 
(Boven, Links) zeer aantrekkelijk. Het probleem is 
echter dat indien de kolomspeler voor Links kiest, 
en de rijspeler verwacht dat de kolomspeler dit gaat 
doen, de keuze Onder tot een hoger nut van 5 voor 
de rijspeler leidt. Sterker nog, ongeacht de keuze 
van de kolomspeler, krijgt de rijspeler altijd een 
hoger nut door Onder te kiezen in plaats van Boven, 
want ook als de kolomspeler kiest voor Rechts, is 
het beter voor de rijspeler om Onder te kiezen. We 
noemen Onder daarom een dominante strategie 
voor de rijspeler. Op basis van dezelfde redenering 
is Rechts een dominante strategie voor de kolom-
speler. Als beide spelers kiezen voor hun dominante 
strategie, leidt dat tot de uitkomst (Onder, Rechts) 
en een nut van 0 voor beide spelers. Dat is zo 
ongeveer de slechtst mogelijke uitkomst in dit spel.

In het algemeen correspondeert een situatie met 
een gevangenendilemma als spelers allen een 
dominante strategie hebben, terwijl de daaruit 
resulterende uitkomst slechter is voor allen dan de 
uitkomst die ontstaat als alle spelers hun andere 
strategie gebruiken. De naam gevangenendilemma 
komt vanwege de toepassing waarbij twee gevan-
genen de keuze hebben tussen het wel of niet 
afleggen van een verklaring over de misdaden van 
de ander. Een gevangene krijgt een kleine beloning 
voor het afleggen van een verklaring. Als beide 
gevangenen zo’n verklaring afleggen, worden bei-
den schuldig bevonden en krijgen, naast de kleine 
beloning voor het afleggen van een verklaring, 
een zware straf opgelegd. Als beide gevangenen 
geen verklaring afleggen, volgt vrijspraak. Als één 
gevangene een verklaring aflegt en de ander niet, 
dan krijgt de gevangene die de verklaring aflegt 
niet alleen een kleine beloning maar ook vrijspraak, 
terwijl de ander geen beloning krijgt en wordt 
bestraft. De nutten in deze toepassing komen over-
een met die in figuur 1.

Situaties die corresponderen met een gevangenen-
dilemma zijn talrijk. Veel van die situaties zijn zeer 
actueel, bijvoorbeeld in het kader van klimaatver-
andering. Voor landen die de keuze hebben tussen 
een goedkope milieuvervuilende technologie en 
een dure schone technologie, is het gebruik van de 
milieuvervuilende technologie vaak een dominante 
strategie, terwijl dit als gevolg van de uiteindelijke 
milieuvervuiling tot de slechtst denkbare uitkomst 
voor allen leidt.

Steen, Papier, Schaar
Een bekend spel met twee spelers en drie mogelijke 
acties per speler is Steen, Papier, Schaar, geïllus-
treerd in figuur 2. Twee spelers maken gelijktijdig 
een keuze voor Steen, Papier of Schaar. Papier wint 
van Steen, Schaar wint van Papier, en Steen wint 
van Schaar. De som van de nutten is in dit spel 
gelijk aan nul voor elke mogelijke combinatie van 
keuzes. Wat de ene speler wint is gelijk aan wat de 
andere speler verliest. We noemen zo’n spel een 
nulsomspel. In dit spel heeft geen van de spelers 
een dominante strategie. Een speler kan wel het Figuur 2: Steen, papier, schaar.
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volgende gedachte-experiment uitvoeren. Neem 
een willekeurige gemengde strategie, beschouw 
wat gegeven die strategie de beste strategie van 
de tegenstander is, en bepaal het daaruit resul-
terende nut voor de speler zelf. Kies vervolgens 
de gemengde strategie die op deze wijze tot het 
hoogste nut leidt. Dit staat bekend als een maxmin 
strategie. Steen, Papier, Schaar heeft één maxmin 
strategie: de gemengde strategie waarbij Steen, 
Papier en Schaar elk met kans 1/3 gekozen wor-
den. Bij de keuze van deze strategie doet het er 
niet toe wat de strategie van de tegenstander is. 
Het verwachte nut is altijd gelijk aan nul. Ook de 
omgekeerde redenering is mogelijk. Neem een 
willekeurige gemengde strategie van de tegenstan-
der, beschouw wat gegeven die strategie de beste 
strategie voor de speler zelf is, en bepaal het daaruit 
resulterende nut voor de speler zelf. Kies nu de 
gemengde strategie van de tegenstander die voor 
de speler zelf het minst gunstig is. Dit is de zogehe-
ten minmax strategie. Bij Steen, Papier, Schaar is de 
minmax strategie gelijk aan de maxmin strategie: 
de gemengde strategie waarbij Steen, Papier en 
Schaar elk met kans 1/3 gekozen worden. Als de 
tegenstander de minmax strategie gebruikt, heeft 
de speler zelf een verwacht nut van nul, ongeacht 
de gekozen strategie. Dat de maxmin strategie tot 
hetzelfde nut voor een speler leidt als de minmax 
strategie is een algemene eigenschap van nulsom-
spelen en volgt uit de befaamde minmax stelling 
van von Neumann [7].

Een Nash-evenwicht bestaat uit de keuze van één 
strategie voor elke speler. De gekozen strategieën 
zijn bovendien zodanig dat gegeven de strategieën 
van de andere spelers, een speler geen hoger 

nut kan behalen door alleen zelf zijn strategie te 
veranderen. In het gevangenendilemma is (Onder, 
Rechts) een Nash-evenwicht. In Steen, Papier, 
Schaar is het een Nash-evenwicht als beide spelers 
Steen, Papier en Schaar met elk een kans van 1/3 
kiezen. Belangrijke vragen die in de speltheorie 
onderzocht worden zijn of een spel meerdere Nash-
evenwichten kan bezitten en of elk spel minstens 
één Nash-evenwicht heeft.

Battle of the sexes
Het spel Battle of the Sexes is geïllustreerd in 
figuur 3. Er zijn twee spelers die elk twee strategieën 
hebben. De rijspeler heeft de keuze tussen Voetbal 
en Musical, gaat liever naar Voetbal dan naar de 
Musical, en wil niet alleen ergens naar toe gaan. De 
kolomspeler heeft ook de keuze tussen Voetbal en 
Musical, maar gaat liever naar de Musical dan naar 
Voetbal, maar wil ook liever niet alleen ergens naar 
toe gaan. Er zijn drie Nash-evenwichten: (Voetbal, 
Voetbal), (Musical, Musical), en de gemengde strate-
gie waarbij het voorkeursuitje met kans 2/3 gekozen 
wordt. Voor elke van deze drie Nash-evenwichten 
geldt dat gegeven de keuze van de ander, de eigen 
keuze optimaal is.

Kies het hoogste getal
In figuur 4 zijn er twee spelers die elk proberen het 
hoogste getal te kiezen. De spelers hebben in dit 
spel dus elk oneindig veel strategieën. De speler 
die het hoogste getal kiest wint en krijgt een nut 

Figuur 3: Battle of the sexes. Figuur 4: Kies het hoogste getal.
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van 1. De verliezer heeft een nut van −1. Indien 
beide spelers hetzelfde getal kiezen, is er sprake 
van een gelijk spel en krijgen beide een nut van 0. 
Het is eenvoudig in te zien dat er in dit spel geen 
Nash-evenwicht is. Gegeven de keuze van de ander, 
is het altijd mogelijk om een getal te kiezen dat 
hoger is. We concluderen dat er spelen zijn die geen 
Nash-evenwicht bezitten.

Nash evenwichten
Het spel “Kies het hoogste getal” is een beetje 
kunstmatig. Het doorgeven van een heel hoog 
getal kost veel tijd, tijd die beter op een andere 
manier besteed zou kunnen worden. Het is redelijk 
om aan te nemen dat spelers in realistische situa-
ties slechts een eindig aantal strategieën hebben. 
Nobelprijswinnaar John Nash bewees in 1950 [6] 
dat in het geval van een eindig aantal spelers met 
elk een eindig aantal strategieën een spel altijd 
minstens één Nash-evenwicht bezit. Het is mogelijk 
dat een spel alleen Nash-evenwichten in gemengde 
strategieën heeft en geen Nash-evenwicht in zui-
vere strategieën. Een voorbeeld is het spel Steen, 
Papier, Schaar. Voor het bewijs van het bestaan van 
een Nash-evenwicht maakte Nash gebruik van de 
dekpuntstelling van de Nederlandse wiskundige 
Bertus Brouwer, een stelling die gepubliceerd is in 
1912 [1].

Een andere belangrijke vraag is of het moge-
lijk is om Nash-evenwichten uit te rekenen. De 
belangrijkste manier om dit te doen maakt gebruik 
van zogenaamde homotopie methoden. Deze 
beginnen met een eenvoudig spel, waarvan het 
Nash-evenwicht eenvoudig uit te rekenen is, en 
transformeren dit spel op een continue manier naar 
het spel waarvan we de Nash-evenwichten willen 
berekenen. De homotopie parameter t ligt tussen 
nul en één. De waarde van t = 0 correspondeert 
met het eenvoudige spel, de waarde van t = 1 
met het spel waarin we geïnteresseerd zijn, en de 
tussenliggende waardes van t met de continue 
getransformeerde spelen. Het is mogelijk om de 
evenwichten van het spel met een willekeurige 
waarde t1 te gebruiken om de evenwichten van het 
spel met waarde t2 in de buurt van t1 te bepalen. 

De twee snelste algoritmes om Nash-evenwichten 
te berekenen werken op deze manier en zijn ont-
wikkeld in Herings en Peeters  [3] en Govindan en 
Wilson [2], waarbij Wilson de Nobelprijswinnaar 
van 2020 is.

Een eerste prijs gesloten bod veiling is een spel 
waarin de bieders de spelers zijn. Iedere bieder i 
heeft een waardering vi voor het te veilen object. 
Het getal vi is het maximale bedrag dat bieder i 
voor het object zou willen betalen. De strategie 
van bieder i bestaat uit het kiezen van een bod bi 
voor het object. De bieder die het hoogste bod 
uitbrengt, zeg j, krijgt het object en betaalt zijn 
bod bj. In het geval meerdere bieders het hoogste 
bod uitbrengen, wordt de winnaar van het object 
bepaald door middel van loten.

Hoe zien de Nash-evenwichten van dit spel eruit? 
Om die vraag te kunnen beantwoorden, is het 
gebruikelijk om de volgende aannames te maken. 
Ten eerste wordt verondersteld dat alle bieders 
risico-neutraal zijn. Dat wil zeggen dat bieders indif-
ferent zijn tussen een loterij over bedragen en het 
met zekerheid krijgen van de verwachtingswaarde 
van het bedrag van de loterij. Het maakt een bieder 
dan bijvoorbeeld niet uit of hij wel of niet meedoet 
aan een loterij waar met kans 1/3 een bedrag 
van 6  euro gewonnen wordt en met kans 2/3 een 
bedrag van 3 euro, terwijl een lot 4 euro kost. Dit 
is een aanname die redelijk is zolang de bedragen 
niet te hoog zijn. Een andere aanname is dat bieders 
private en onafhankelijke waarderingen voor het 
object hebben. Dat wil zeggen dat een bieder zijn 
eigen waardering kent, maar niet de waardering 
van de andere bieders. Voor de andere bieders is 
wel bekend uit welke kansverdeling de waarderin-
gen komen, bijvoorbeeld uniform op het interval 
[0, 100]. Ook wordt ervan uitgegaan dat alle bieders 
over dezelfde informatie beschikken.

De winst van bieder i is gelijk aan vi − bi als i de 
veiling wint en is anders gelijk aan 0. Hoe hoger het 
bod, hoe groter de kans op winnen, maar hoe klei-
ner de winst als er gewonnen wordt. Bij n bieders en 
private en onafhankelijke waarderingen die uniform 
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verdeeld zijn, wordt het Nash-evenwicht gegeven 
door biedstrategieën 

B v n
n
vi i� � � �1
.

Als er bijvoorbeeld n = 3 bieders zijn, dan is het 
optimaal om 2/3 van de waardering als bod uit te 
brengen. In het geval dat een bieder wint, is zijn 
winst dan gelijk aan 1/3 van zijn waardering. In een 
veiling met heel veel bieders, wordt een bieder min 
of meer gedwongen om een bod uit te brengen dat 
heel dicht bij zijn waardering ligt, omdat anders de 
kans om te winnen te klein is.

Vanuit speltheoretisch oogpunt is de eerste prijs 
gesloten bod veiling equivalent met een veiling 
bij afslag. De optimale biedstrategieën zijn dus 
hetzelfde, dat wil zeggen dat de prijs waarbij een 
deelnemer aan een veiling bij afslag in wil stappen 
gelijk is aan het bod in een eerste prijs gesloten bod 
veiling. Bij n bieders en private en onafhankelijke 
waarderingen die uniform verdeeld zijn, wordt het 
Nash-evenwicht dan net als voorheen gegeven 
door biedstrategieën

B v n
n
vi i� � � �1
.

We kijken nu naar de tweede prijs gesloten bod vei-
ling. Net als bij de eerste prijs gesloten bod veiling 
bestaat de strategie van bieder i uit het kiezen van 
een bod bi voor het te veilen object. De bieder die 
het hoogste bod uitbrengt, zeg j, krijgt het object 
en betaalt het één na hoogste uitgebrachte bod, 
zeg b2. In het geval meerdere bieders het hoogste 
bod uitbrengen, wordt de winnaar van het object 
bepaald door middel van loten. De winst van bieder 
i is gelijk aan vi − b2 als i de veiling wint en is anders 
gelijk aan 0. Wat van belang is, is dat het bod dat een 
bieder zelf uitbrengt, niet van invloed is op de winst 
die de bieder maakt in het geval dat de bieder de 
veiling wint. Het is geen goed idee om minder dan 
vi te bieden, want een bod gelijk aan vi leidt tot een 
grotere winstkans en, conditioneel op winnen, tot 
dezelfde betaling, te weten vi − b2. Het is geen goed 
idee om meer dan vi te bieden, want als de bieder 
wint kan het zijn dat de bieder meer dan vi moet 

betalen en maakt dan verlies, terwijl als hij wint en 
minder dan vi moet betalen, hij ook had gewonnen 
met een bod gelijk aan vi. Het Nash-evenwicht 
wordt gegeven door biedstrategieën

B v vi i� � � .

De tweede prijs gesloten bod veiling heeft een 
aantal aantrekkelijke eigenschappen. De belangrijk-
ste is dat het bieden van de eigen waardering een 
dominante strategie is. Dat wil zeggen dat ongeacht 
de strategieën die de andere bieders kiezen, een 
bieder geen hogere winst kan halen door iets 
anders te bieden dan zijn eigen waardering. Het 
betekent ook dat een bieder, in tegenstelling tot 
de eerste prijs gesloten bod veiling of de veiling bij 
afslag, geen inschatting hoeft te maken welke waar-
deringen de andere bieders waarschijnlijk hebben. 
Ook is het niet nodig om ingewikkelde afwegingen 
te maken hoeveel een bieder onder zijn waardering 
moet gaan zitten met zijn bod.

De veiling bij opbod heeft eigenschappen die sterk 
lijken op die van de tweede prijs gesloten bod 
veiling. De strategie van een bieder bestaat uit 
het kiezen van de hoogst acceptabele prijs voor 
het object. Zolang het hoogst uitgebrachte bod 
onder deze prijs ligt, gaat de bieder mee. Het Nash-
evenwicht wordt gegeven door biedstrategieën

B v vi i� � � .

Meegaan tot de eigen waardering is een dominante 
strategie.

Keuze van het veilingtype
Stel een verkoper wil een object verkopen, bijvoor-
beeld een schilderij, en vraagt zich af welk van de 
veilingtypes hij het beste kan kiezen als hij graag 
wil dat de veilingopbrengst zo hoog mogelijk is. 
In de eerste prijs gesloten bod veiling, bieden de 
veilingdeelnemers lager dan hun waardering. Dit 
drukt de opbrengst. In de tweede prijs gesloten bod 
veiling, betaalt de winnaar het één na hoogste bod. 
Omdat dit lager is dan het hoogste bod, drukt dit 
de opbrengst ook. Het bijzondere is dat onder de 
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eerder gemaakte aannames, alle basisvormen van 
veilingen tot dezelfde verwachte opbrengst leiden 
(Vickrey [10], Myerson [13] en Riley en Samuelson 
[9]). Dit staat bekend als “Opbrengst equivalentie.”

Er zijn tal van varianten op de vier basisvormen van 
veilingen. In een “allen betalen”veiling moet iedere 
veilingdeelnemer zijn uitgebrachte bod betalen, 
ongeacht of dit het hoogste bod is of niet. Ook is 
het mogelijk om aan iedere deelnemer een bijdrage 
te vragen om deel te mogen nemen aan de veiling. 
Er zijn veilingen waar een reserveringsprijs gezet 
wordt. Bij een bod lager dan de reserveringsprijs, 
wordt het object niet verkocht. De vraag is nu welke 
soort veiling leidt tot de allerhoogste opbrengst, 
waarbij alle soorten veilingen zijn toegestaan. Het 
antwoord is de veiling bij opbod met een opti-
maal gekozen reserveringsprijs. In het geval van 
de uniforme verdeling op het interval [0, 100], is de 
optimale reserveringsprijs gelijk aan 50, ongeacht 
het aantal bieders. Er zijn alternatieven die ook 
optimaal zijn, bijvoorbeeld de tweede prijs gesloten 
bod veiling met dezelfde reserveringsprijs.

Welvaart
Een andere vraag is welk type veiling tot de hoogst 
mogelijke welvaart leidt. De welvaart is maximaal 
als het te veilen object terecht komt bij de bieder 
met de hoogste waardering. De prijs waartegen 
het object verkocht wordt, speelt voor de totale 
welvaart geen rol, want het verlies van de één als 
gevolg van de te betalen prijs is gelijk aan de winst 
van de ander als gevolg van de te ontvangen prijs. 
Bij elk van de vier basisvormen van veilingen, wordt 
het object verkocht aan de bieder met de hoogste 
waardering. Elk van deze veilingen leidt daarom 
tot de hoogst mogelijke welvaart. Bij de veiling bij 
opbod met een reserveringsprijs, wordt het object 
mogelijk niet verkocht. In dat geval komt het object 
niet bij de bieder met de hoogste waardering 
terecht. Deze veiling is daarom niet optimaal vanuit 
een welvaartsoogpunt.

In veel gevallen zijn de waarderingen van bieders 
voor het object niet onafhankelijk. Stel ik neem een 
glazen pot en stop die vol met munten van één en 

twee euro. Vervolgens bied ik deze pot ter veiling 
aan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een 
tweede prijs gesloten bod veiling. Voor alle vei-
lingdeelnemers is de pot met geld evenveel waard, 
terwijl niemand de waarde precies kent. De eerder 
gemaakte aanname van private en onafhankelijke 
waarderingen gaat dus niet langer op. Deze situ-
atie staat bekend als die met gemeenschappelijke 
waarderingen. In veel gevallen, denk bijvoorbeeld 
aan gevallen waar het te veilen object doorverkocht 
kan worden, is het model met gemeenschappelijke 
waarderingen realistischer dan het model met pri-
vate en onafhankelijke waarderingen.

Iedere bieder maakt een schatting van de hoeveel-
heid geld die in de pot zit. Is het nu verstandig om 
de gemaakte schatting van het bedrag te bieden? 
Als alle bieders een bod uitbrengen gelijk aan hun 
schatting, dan is de winnaar van de veiling degene 
met de hoogste schatting. Hoogstwaarschijnlijk 
is deze schatting hoger dan de werkelijke waarde 
van de pot met geld. De winnaar is dan eigenlijk 
de verliezer, een fenomeen dat bekend staat als de 
“vloek van de winnaar”. Dit probleem is kleiner bij 
de veiling bij opbod, omdat bieders dan informatie 
krijgen over de schattingen van andere veilingdeel-
nemers, en sneller door hebben dat ze de waarde 
wellicht overschatten.

Wilson [11, 12] was de eerste met een speltheore-
tische analyse van het eerste prijs gesloten bod 
veiling model met gemeenschappelijke waarde-
ringen. Hij liet zien hoe rationele bieders veel lager 
bieden dan hun geschatte waarde om de vloek van 
de winnaar te voorkomen. In veel gevallen is er 
sprake van zowel private als gemeenschappelijke 
waarderingen. Bij het veilen van concessies om 
naar olie te boren is de waarde van de olie voor 
alle bedrijven hetzelfde, maar zijn de kosten om 
naar olie te boren verschillend. Milgrom [4] en 
Milgrom en Weber [5] generaliseren het model 
van Wilson [11, 12] om combinaties van private 
en gemeenschappelijke waarderingen te kunnen 
bestuderen. Zij beargumenteren hoe een veiling 
bij opbod meer informatie aan veilingdeelnemers 
verstrekt dan een gesloten bod veiling, waardoor 
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bieders. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de Vickrey-
Clarke-Groves veiling, de standaard uitbreiding 
van de tweede prijs gesloten bod veiling naar het 
geval met meerdere objecten. Deze veiling kan 
ook gemanipuleerd worden door kartelvorming bij 
de bieders. Omdat bij radiospectrum er ten dele 
sprake is van gemeenschappelijke waarderingen 
is de vloek van de winnaar ook een reëel gevaar. 
Tenslotte mag de veiling niet te lang duren.

De Nobelprijs-winnende simultane multi-
ronden veiling
Milgrom en Wilson kwamen met een veiling ont-
werp dat bestond uit een simultane multi-ronden 
veiling. Tot dan toe gebruikte de Amerikaanse over-
heid altijd gesloten bod veilingen, bijvoorbeeld 
bij het veilen van concessies om naar olie en gas 
te boren, en organiseerde geen simultane maar 
sequentiële veilingen.

De basisprincipes van de simultane multi-
ronden veiling zijn als volgt. De veilingmeester 
maakt de startprijzen van alle objecten bekend. 
Veilingdeelnemers laten weten in welke objecten 
ze tegen die prijs geïnteresseerd zijn. De veiling-
meester selecteert een voorlopige winnaar voor 
elk object. Voor alle objecten met meer dan één 
geïnteresseerde, verhoogt de veilingmeester de 
prijs. Dit gaat door totdat er geen veilingdeelnemer 
meer wil bieden op één van de objecten. Op dat 
moment worden de voorlopige winnaars van de 
objecten definitieve winnaars.

rationele bieders hoger durven te bieden, hetgeen 
leidt tot een hogere efficiëntie van de veiling en 
hogere veilingopbrengsten. Zij lieten ook zien dat 
in het model met een combinatie van private en 
gemeenschappelijke waarderingen, de veiling bij 
opbod leidt tot de hoogste opbrengst, gevolgd 
door de tweede prijs gesloten bod veiling, terwijl 
de opbrengst van de veiling bij afslag en dus ook de 
eerste prijs gesloten bod veiling, leidt tot de laagste 
opbrengst.

De Amerikaanse overheid startte in 1994 met 
het veilen van radiospectrum door middel van 
een veiling nadat President Clinton in 1993 de 
daarvoor benodigde wet getekend had. Het was 
een noviteit om radiospectrum te veilen. Eerder 
werden alternatieven gebruikt zoals bijvoorbeeld 
de zogenaamde schoonheidswedstrijd, waarbij 
geïnteresseerden hun plannen voor het gebruik 
van het radiospectrum voor een commissie toe-
lichten, directe onderhandelingen tussen overheid 
en geïnteresseerde partijen, of loting om tot een 
toewijzing te komen.

De veiling heeft een aantal voordelen. Een goed 
opgezette veiling leidt tot de hoogste welvaart 
omdat het te veilen object terechtkomt bij de 
bieder met de hoogste waardering. Een veiling is 
een transparant verdelingsmechanisme, waardoor 
ongewenste vormen van corruptie minder kans 
maken. Een veiling levert ook veel geld op voor 
de overheid. Dit is aantrekkelijk omdat dit een 
economisch minder verstorende manier is voor 
de overheid om middelen binnen te krijgen dan 
bijvoorbeeld belastingheffing.

Een probleem bij het veilen van radiospectrum is 
dat er niet één, maar meerdere te veilen objecten 
zijn, die nauw aan elkaar gerelateerd zijn. Partijen 
die behoefte hebben aan landelijke dekking, willen 
graag meerdere objecten kopen, terwijl regionale 
spelers wellicht aan een lokaal deel van het spec-
trum genoeg hebben. Het veilen van meerdere 
objecten leidt tot een aantal complicaties. Bij som-
mige veilingtypes is het mogelijk om de veiling te 
manipuleren door gebruik te maken van fictieve 

Figuur 5: Paul Milgrom (l) en Bob Wilson (r), de 
Nobelprijswinnaars Economie van 2020.
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Praktische details die van belang zijn, zijn de keu-
zes voor de minimale bod toenames, regels om 
activiteit van bieders te bevorderen, hoe de win-
naar bepaald wordt in het geval van meerdere 
biedingen op een object, en de informatie over de 
uitgebrachte biedingen die de veilingdeelnemers 
krijgen. Vaak is de minimale bod toename een vast 
percentage van de prijs tot dan toe. De daaruit 
resulterende exponentiële toename van de prijzen, 
zorgt ervoor dat de veiling niet te lang duurt. Om 
activiteit van bieders te bevorderen, kan geëist 
worden dat iedere bieder in iedere ronde minimaal 
één geldig bod uitbrengt, dat wil zeggen voor 
minstens één object de vigerende vraagprijs te 
bieden. Indien er meer dan één geïnteresseerde 
partij voor een object is, kan er gekozen worden 
voor loten, maar het is ook mogelijk om rekening te 
houden met al eerder toegewezen objecten. Soms 
wordt alle informatie over uitgebrachte biedingen 
aan alle veilingdeelnemers vrij gegeven, maar het 
is ook mogelijk om per ronde alleen de voorlopig 
winnende partij bekend te maken.

De simultane multi-ronden veiling is heel succesvol 
gebleken. Bij tal van verdelingsproblemen heb-
ben overheden over de hele wereld voor deze 
veilingvorm gekozen. Het bijzondere van het werk 
van de Nobelprijswinnaars Milgrom en Wilson is 
daarom dat ze niet alleen zelf de theorie ontwikkeld 
hebben, maar ook actief hebben meegeholpen bij 
de praktische toepassing daarvan.

Referenties

1. Brouwer, L.E.J., 1912, Über Abbildung von Mannig-
faltigkeiten, Mathematische Annalen, 71, 97–115.

2. Govindan, S., and R. Wilson, 2003, A Global 
Newton Method to Compute Nash Equilibria, 
Journal of Economic Theory, 110, 65–86.

3. Herings, P.J.J., and R.J.A.P. Peeters, 2001, A 
Differentiable Homotopy to Compute Nash 
Equilibria of n-Person Games, Economic Theory, 
18, 159–185.

4. Milgrom, P., 1981, Rational Expectations, Infor-
mation Acquisition, and Competitive Bidding, 
Econometrica, 49, 921–943.

5. Milgrom, P., and R.J. Weber, 1982, A Theory of 
Auctions and Competitive Bidding, Econometrica, 
50, 1089–1122.

6. Nash, J.F., 1950, Equilibrium Points in n-Person 
Games, Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 36, 48–49.

7. Neumann, J. von, 1928, Zur Theorie der Gesell-
schaftsspiele, Mathematische Annalen, 100, 
295–320.

8. Neumann, J. von, and O. Morgenstern, 1944, 
Theory of Games and Economic Behavior, 
Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey.

9. Riley, J., and W. Samuelson, 1981, Optimal Auc-
tions, American Economic Review, 71, 381–392.

10. Vickrey, W., 1961, Counterspeculation, Auctions, 
and Competitive Sealed Tenders, Journal of 
Finance, 16, 8–37.

11. Wilson, R., 1969, Competitive Bidding with Dis-
parate Information, Management Science, 15, 
446–448.

12. Wilson, R., 1977, A Bidding Model of Perfect 
Competition, Review of Economic Studies, 44, 
511–518.

13. Myerson, R.B., 1981, Optimal Auction Design, 
Mathematics of Operations Research, 6, 58-73.

- - -



132

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99



133

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 99

Activiteiten van de vereniging
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ stelt zich ten doel bekendheid te 
geven aan recente ontwikkelingen van de natuur-
wetenschappen in brede zin, in de disciplines 
natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, 
geologie, biologie en geneeskunde. Dit gebeurt via 
lezingen, excursies, uitgave van boeken, samenwer-
king met middelbare scholen, een twitteraccount 
en een uitgebreide website met o.a. een lezingen-
archief met artikelen en video's. 

Lezingen
Ieder jaar organiseert de vereniging in de periode 
september tot april minstens 15 lezingen, waaron-
der 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 bui-
ten het vakgebied. De lezingen vinden plaats in 
theater ‘Diligentia’ in Den Haag en zijn ook via een 

2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'

livestream verbinding op internet te volgen. De link 
naar de livestream staat op de website en wordt 
bovendien voorafgaand aan de lezing per email aan 
de leden toegezonden.
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.

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 jaarprogram-
maboekje en een jaarboek uit. Leden krijgen het 
jaarprogrammaboekje met de samenvattingen 
van de lezingen, voor het begin van het seizoen 

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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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. 
Nobel Werk is een bijzondere verenigingsuitgave. 
Dit boek 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). Het boek is te 
kopen op lezingenavonden of via de 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 jaar-
lijkse Jong Diligentia Lezing is in het bijzonder voor 
hen bedoeld. Daarnaast kent Diligentia een col-
lectief 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 gele-
verd 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 een jaar de Diligentia lezingen bij te 
wonen. De school selecteert de prijswinnaar.

Gezicht naar buiten: website en twitter 
account
Op de website www.natuurwetenschappen-
diligentia.nl kunt u uitgebreide informatie vinden 

over Diligentia en alle activiteiten. De lezingen en 
sprekers worden er aangekondigd en sinds 2014 
worden video-opnamen van de lezingen bewaard. 
Deze zijn via de website vrij toegankelijk voor ieder-
een, slechts een klein aantal video's is op verzoek 
van de sprekers uitsluitend voor Diligentia-leden 
te zien. In verenigingsjaar 2020-2021 is Diligentia 
begonnen met een video livestream van lezingen 
via de website.

Sinds 1872 worden jaarboeken uitgegeven, deze 
staan allemaal online. Een overzicht van alle 
lezingen en de bijbehorende artikelen is digitaal 
beschikbaar. Ook is er veel historische informatie 
over de vereniging, haar besturen en haar instru-
mentencollectie beschikbaar op de website.

Via het twitteraccount @Diligentia_1793 geven wij 
ruchtbaarheid aan de lezingen en kunnen we met 

Figuur 2: schermweergave van het twitter account 
op de Diligentia website. 
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partners in de natuurwetenschappelijke wereld in 
contact 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 (in de zaal of digitaal) en 
is inclusief het jaarboek, programmaboekje en vol-
ledige 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 lidmaat-
schap; meer informatie bij het bestuur. Individuele 
scholieren en studenten kunnen voor € 7,50 per 
jaar lid worden. Zij ontvangen geen jaarboek. Losse 
jaarboeken zijn wel te koop via de website. Het bij-
wonen van een lezing door niet-leden kost € 5,- per 
avond, kaartjes zijn verkrijgbaar via de website en 
aan de zaal. Livestreamkaartjes voor niet-leden zijn 
op de website te koop voor € 3,- per avond.

Historie van de vereniging
Het ‘Gezelschap ter beoefening der proefonder-
vindelijke wijsbegeerte’ werd in 1793 in Den Haag 

opgericht. Dit gezelschap had tot doel de leden 
op de hoogte te brengen van de vorderingen van 
de natuurwetenschappen, door voordrachten 
en demonstraties met instrumenten. In de loop 
der jaren legde de Maatschappij een verzameling 
natuurwetenschappelijke instrumenten aan, die nu 
in bruikleen is ondergebracht in het Museon in 
Den Haag. Een selectie van deze instrumenten 
wordt tentoongesteld in het gebouw van theater 
Diligentia. Deze collectie wisselt van tijd tot tijd.

De oorspronkelijke naam uit 1793 werd in 1805 
veranderd in ‘Maatschappij voor Natuur- en 
Letterkunde’ en in 1859 gewijzigd in ‘Maatschappij 
voor Natuurkunde’. Sinds 1953 mag de vereniging 
zich Koninklijk noemen. De eerste jaren vergaderde 
het gezelschap bij de voorzitter aan huis, daarna 
enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen, waar 
nu het Haags Historisch Museum is gevestigd. In 
1804 werd besloten ‘een huis in het Lange Voorhout 
Wijk I no. 269, met er benevens nog een huis en ene 
stallinge en koetshuis, in de Hooge Nieuwstraat’, uit 
1561 te kopen. In de loop van de tijd vonden er vele 
verbouwingen plaats, waarbij in 1853 de huidige 
grote zaal ontstond. 

In 1985 droeg de Maatschappij de exploitatie van 
het gebouw, wat betreft de organisatie van muziek, 
kleinkunst en andere uitvoeringen, over aan de 
Stichting Kunstkring Diligentia. In 2002 gingen het 
gebouw Diligentia en de grond voor een symbolisch 
bedrag in eigendom over naar de gemeente 's-Gra-
venhage en werd door de gemeente begonnen 
met een totale en uiterst noodzakelijke renovatie 
(gereed in 2004). De Maatschappij kan dankzij deze 
samenwerking met de gemeente haar lezingen 
onder gunstige voorwaarden blijven houden in het 
theater. Het oorspronkelijke embleem ‘Diligentia’ 
van de vereniging, omgeven door een krans van 
klimop- en laurierbladeren, is nog steeds aanwezig 
op de voor- en achtergevel van het gebouw. Het 
theater is een cultureel erfgoed, o.a. de zaal en de 
gevel staan als monument geregistreerd.

- - -

Figuur 3: Deze galvanometer behoorde tot de in-
strumentencollectie van Diligentia, nu in bezit van 
het Museon in Den Haag.
Spiegelgalvanometer naar d’Arsonvalle, Carpentier, 
Parijs.    foto:  Museon
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2.2  Jaarverslag over het seizoen 2020-2021

COVID-19 pandemie
Het verenigingsjaar dat liep van 1 juli 2020 t/m 30 
juni 2021 is heel anders verlopen dan gebruikelijk. 
Dit werd veroorzaakt door de COVID-19 pandemie, 
die ingrijpende gevolgen had in de hele samen-
leving en dus ook voor onze lezingenavonden in 
theater ‘Diligentia’. Aanvankelijk werd op basis van 
landelijke regels de toegang tot de zaal beperkt, 
waarbij slechts een klein aantal toehoorders na 
registratie via de website aanwezig kon zijn. Om 
andere leden in de gelegenheid te stellen om de 
lezingen toch te volgen werd onder leiding van 
bestuurslid Peter Hoogeboom snel een systeem 
opgebouwd waarmee de lezingen op internet 
via een livestream verbinding in beeld en geluid 
toegankelijk werden gemaakt. Vervolgens werd 
na de eerste twee lezingen van dit seizoen op 
basis van aangescherpte coronamaatregelen het 
theater gesloten, waardoor alle lezingen vanaf 19 
oktober 2020 uitsluitend via livestream konden 
worden gevolgd. Hierbij hielden de sprekers hun 
lezing thuis, waarbij met onze apparatuur ter 
plekke of via een ‘Zoom’ verbinding de lezing 
uitgezonden kon worden en geregistreerd voor het 
video-archief. Tevens bestond er de mogelijkheid 
voor toehoorders om na afloop, via een email die 
voorgelezen werd door de dagvoorzitter, een vraag 
aan de spreker te stellen. Dit alles was een technisch 
hoogstandje dat na enkele kinderziekten prima 
functioneerde. Het aantal toehoorders dat live 
inlogde lag meestal rond de 100, terwijl vaak nog 
een dubbel aantal mensen de lezingen later via de 
opgenomen video op de website bekeek. Hiermee 
werd het lezingenseizoen ‘gered’ en kon inhoudelijk 
weer een spannend programma worden geboden. 

Aan het eind van het seizoen heeft het bestuur mid-
dels een enquête de reacties van de leden op het 
(online) verloop van de lezingen gepeild. Ofschoon 
het aantal respondenten beperkt was, bleek dat 
het aanbieden van lezingen via een livestream zeer 
gewaardeerd werd. De inhoud van de presentaties 
kwam bij de leden over het algemeen goed over, 

ofschoon presentaties van sprekers in de zaal toch 
sterk de voorkeur verdienen. Op basis van deze 
enquête heeft het bestuur besloten de livestrea-
ming ook volgend seizoen te blijven aanbieden, ook 
als de zaal weer geheel toegankelijk zou kunnen 
zijn.

Programma
Leidraad voor het programma was zoals altijd de 
hoge kwaliteit van de spreker en het gepresen-
teerde onderzoek. Hiermee werd zoals elk jaar 
lopend toponderzoek in Nederland onder de 
aandacht gebracht. Het seizoen werd geopend 
met de openbare 'Kennismakingslezing', deze keer 
door dr. Wouter van der Wal van de Technische 
Universiteit Delft over ‘Ondergrondse oceanen 
op ijsmanen’, waarbij de zoektocht naar vloeibaar 
water onder het ijs op verschillende manen in ons 
zonnestelsel onder de aandacht werd gebracht.  De 
'Jong Diligentia lezing' voor middelbare scholieren 
werd gegeven door prof. dr. Ignas Snellen van de 
Universiteit Leiden, die zich ook richtte op planeten 
maar dan in andere zonnestelsels. Hij sprak over 
‘Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards 
leven’, een onderzoeksgebied dat in een ware 
stroomversnelling is geraakt. Voor de verslagen 
van deze lezingen: zie pagina’s  5 en  15 van 
dit jaarboek.

De ‘Nobelprijs verklaard’ lezing verwees dit jaar 
naar de Nobelprijs voor Economie en werd gehou-
den door prof. dr. Jean-Jacques Herings van de 
Universiteit van Maastricht. Hij besprak recente 
inzichten en eigen onderzoek in de veilingtheorie, 
waarbij middels mathematische modellen het ver-
loop van verschillende typen veilingen onderzocht 
en voorspeld wordt. 

Een noviteit in het programma van dit seizoen 
betrof het Diligentia Debat aan het eind van het 
seizoen, waarbij twee sprekers (prof. dr. Catholijn 
Jonker van de Technische Universiteit Delft en prof. 
dr. Eric Postma van de Universiteit Tilburg) ieder een 
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inleiding hielden over ‘Kunstmatige intelligentie: 
zegen of bedreiging?’ Daarna volgde een discussie 
onder leiding van de dagvoorzitter prof.  dr. Fons 
Verbeek, waarbij ook online toehoorders vragen 
aan de sprekers konden stellen. De snelle ontwik-
kelingen en de voors en tegens van kunstmatige 
intelligentie kwamen hierbij goed uit de verf. Op 
basis van deze positieve ervaring heeft het bestuur 
besloten ook volgend jaar een Diligentia Debat te 
organiseren. Het verslag van de ‘Nobelprijs ver-
klaard’ lezing en van het Diligentia Debat vindt u op 
pagina’s  123 en  115 van dit jaarboek.

Daarnaast werden er nog 10 andere lezingen gehou-
den met een breed pallet van onderwerpen uit de 
natuurkunde, scheikunde, wiskunde, sterrenkunde, 
biologie en geneeskunde. Hieronder was ook de 
uitstekende lezing door Prof. dr. Liesbeth de Lange 
van de Universiteit Leiden ter nagedachtenis van 
voormalig bestuurslid Dr. Marie-José Blankwater, 
met als titel ‘Medicijngedrag in de hersenen’. Alle 
sprekers slaagden erin om de wetenschappelijke 
aspecten van hun onderwerp op enthousiaste wijze 
te presenteren. Daarbij maakten zij ook steeds 
de actualiteit en relevantie van hun onderzoek 
duidelijk. Van deze 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 ook een 
schriftelijke bijdrage te leveren. Ten slotte zijn we 
ingenomen met de video opnames van de lezingen 
op onze website, die goed bekeken worden.

Excursie
De jaarlijkse excursie kon vanwege de COVID-19 pan-
demie geen doorgang vinden. Op het programma 
stonden zelfs twee excursies: een dagexcursie 
naar het Energie Onderzoeksinstituut DIFFER bij 
de Technische Universiteit in Eindhoven en een 
meerdaagse excursie naar de zwaartekrachtgolven 
meetopstelling VIRGO bij Pisa in Italië. De eerste 
wordt doorgeschoven naar volgend seizoen en de 
tweede komt hopelijk later weer aan bod.

Verenigingspublicaties
Het bestuur streeft ernaar om steeds aan het begin 
van een nieuw verenigingsjaar een jaarboek te laten 
verschijnen, met daarin o.a. de lezingen van het 
vorige seizoen. Aan het begin van het verenigings-
jaar 2019-2020 verscheen jaarboek no. 98.

Van het boek ‘Nobel Werk’ dat in 2016 verscheen 
zijn dit jaar in totaal 52 exemplaren afgegeven. 
De sprekers kregen het als geschenk, evenals de 
prijswinnende scholieren. Nieuwe leden kregen dit 
jaar het boek als welkomstgeschenk. Ook worden er 
af en toe losse exemplaren verkocht. Het bestuur is 
voornemens om in een nieuwe druk de Nobelprijs 
van 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 scholieren met 
uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitgereikt 
op zes van de acht Haagse scholen die lid zijn van 
Diligentia. Vanwege COVID-19 epidemie waren dit 
minder scholen dan gewoonlijk en verliepen de 
uitreikingen anders dan normaal. Foto’s met namen 
van de prijswinnaars, staan op bladzijde  141 van 
het jaarboek.

Website, video's en live-stream, twitter
De vernieuwde website www.natuurweten-
schappen-diligentia.nl is nu een jaar online en 
functioneert tot volle tevredenheid. Hiermee zijn 
de inhoud, functionaliteit en de lay-out helemaal 
up-to-date. Dit geldt niet alleen voor de informatie-
voorziening vanuit de site, zoals de livestreaming, 
video’s van eerdere lezingen en een nieuwsrubriek, 
maar ook voor het interactieve gedeelte met o.a. 
aanmelding van nieuwe leden, opgave van intro-
ducés, verkoop van losse kaartjes, betaling van 
contributie, etc. Tevens is de site geschikt gemaakt 
voor het reserveren van een stoel in het theater, 
bijv. als er veel bezoekers worden verwacht. Deze 
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mogelijkheid moest al direct in gebruik genomen 
worden vanwege de coronamaatregelen, die tot 
een zeer gereduceerd aantal zitplaatsen in het 
theater leidden aan het begin van het seizoen. 
Het bestuur zorgt voortdurend voor actualisering 
van de website. Regelmatig verschijnen nieuws-
berichten over de vereniging, het programma, de 
excursies, etc. 

Vanaf het seizoen 2020-2021 zijn lezingen voortaan 
ook in een livestream te volgen via een link op de 
website van de vereniging. Leden ontvangen deze 
link al negen dagen voorafgaand aan de lezing in 
een email. Bij de livestream is het mogelijk om via 
een elektronisch bericht vragen te stellen aan de 
spreker, die direct voorgelezen en beantwoord 
worden. Zo is de aanwezigheidsbeleving optimaal.

Sinds najaar 2014 worden video opnames gemaakt 
van de lezingen en op de website online gezet. 
Hierdoor kunnen onze leden en andere belangstel-
lenden de lezingen ook thuis (nogmaals) bekijken. 
Het aantal integraal beschikbare opnames is nu 98 
(dit is inclusief de lezingen van seizoen 2020-2021), 
waarvan 90 openbaar toegankelijk. De overige 8 zijn 
alleen door leden te bekijken. 

De collectie van online beschikbare manuscripten 
over de lezingen gaat nu terug tot het jaar 1872! 
Deze bestaat uit alle 1695 artikelen die de vereni-
ging schriftelijk beschikbaar heeft. Na verschijning 

van het huidige jaarboek worden daar de lezingen 
van seizoen 2020-2021 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 natuurweten-
schappelijke wereld. De berichtenstroom wordt ook 
op onze website weergegeven.

Ledenbestand
Het verenigingsjaar is begonnen met 493 leden en 
geëindigd met 513, een redelijke toename zeker 
gelet op de moeilijke omstandigheden. In figuur  1 
is te zien dat er ten opzichte van het einde van het 
vorige verenigingsjaar wel een lichte daling van het 
ledenaantal is. Dit is veroorzaakt door een vrij groot 
aantal opzeggingen in seizoen 2019-2020. Wellicht 
had dat te maken met het niet doorgaan van de 
laatste 3 lezingen in dat seizoen door de corona 
pandemie. 

Het aantal studentleden bedroeg dit seizoen 17 en 
er waren 8 collectieve schoollidmaatschappen van 
middelbare scholen in Den Haag. Meer informatie 
over lidmaatschappen en contributie is te vinden op 
pagina  135 van het jaarboek. 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) werd gehou-
den op 30 november 2020. Ook de ALV was online, 
waardoor het bestuur genoodzaakt was de stem-
mingen vooraf online te laten plaatsvinden. Tijdens 
de ALV was er wel gelegenheid tot feedback per 
email, waar geen gebruik van werd gemaakt. 

De financiële situatie van de vereniging met een 
positief saldo als eindresultaat werd door de 
penningmeester gepresenteerd. Het gevoerde 
financiële beleid werd door de kascommissie onder 
voorzitterschap van de heer R.H. Jamin gecon-
troleerd en de jaarrekening werd als getrouwe 
weergave van de inkomsten en uitgaven van de 
vereniging gekenmerkt. De jaarrekening werd door 
de ALV met algemene stemmen goedgekeurd en 
er werd décharge verleend aan het bestuur over 
het gevoerde beleid. Met de nieuwe begroting 

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone le-
den en schoollidmaatschappen, 1991-2021. 
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verwacht de penningmeester volgend seizoen rond 
een saldo van nul uit te komen. Hierdoor behoeft de 
contributie geen aanpassing. 

De voorzitter vermeldde ten slotte dat een ver-
nieuwde tentoonstelling van instrumenten van de 
vereniging in het gebouw van theater Diligentia 
vanwege de pandemie is uitgesteld. 

Bestuur
Tijdens de ALV trad Dr. Margriet van de Heijden af. Zij 
was bestuurslid sinds 2016. Het bestuur dankte haar 
voor haar belangrijke inbreng en vele activiteiten. 

De ALV stemde in met de herbenoeming van de 
bestuursleden drs. A.E.R. Kalff en prof. dr. P.J. Sterk, 
en met de benoeming van de nieuwe bestuursleden 
Drs. Dorine Schenk en prof. dr. ir. Fons Verbeek. 

Het bestuur vergaderde dit seizoen vijfmaal, alle 
keren via een online verbinding. Dit betrof ook de 
belangrijke groslijstvergadering in januari, waarin 
het lezingenprogramma voor het nieuwe seizoen 
werd samengesteld.

Overig
Op uitnodiging van de Stichting Elise Mathilde 
Fonds en de Commissie Maatschappelijke Cohesie 
Noorderheide, mocht het bestuur voor de zesde 
keer kandidaten aandragen uit sprekers van 
het afgelopen seizoen voor een retraite op het 
Landgoed Noorderheide in Vierhouten. De heer 
Kiewiet de Jonge, lid van Diligentia, is voorzitter van 
de genoemde commissie. Drie sprekers van het sei-
zoen 2019-2020 werden voorgedragen. Daarbij werd 
ook gelet op de impact die deze bijzondere prijs kan 
hebben op de onderzoeksgroep van de spreker. 
Dit keer ging de uitnodiging voor de retraite naar 
de groep van prof. dr. Menno Schilthuizen van de 
Universiteit Leiden, die vorig seizoen een bijzonder 
interessante lezing verzorgde over het ontdekken 
van nieuwe diersoorten met ‘Citizen Science’ (zie 
pagina 43-50 van het jaarboek 2019-2020).

Het bestuur
Juli 2021

- - -
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2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2021 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
 

Gijs Pols van het Maerlant Lyceum ontving de prijs 
voor prachtige prestaties in de vakken Scheikunde, 
Wiskunde B, Natuurkunde en NLT.

Er zijn acht scholen lid van de Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia', 
die regelmatig met leerlingen de lezingen 

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

Danylo Zavoloko van het Edith Stein College ont-
ving de prijs uit handen van natuurkundedocent 
Erik Zwart voor zijn uitmuntende prestaties in het 
vak Natuurkunde.

Het bestuur van Diligentia feliciteert alle prijswin-
naars, prijst zich gelukkig met zoveel nieuw talent 
in de exacte vakken en hoopt iedereen nog vele 
malen te mogen begroeten bij de lezingen in het 
nieuwe seizoen; alle prijswinnaars kregen o.a. een 
jaar lang gratis lidmaatschap van onze Koninklijke 
Maatschappij voor Natuurkunde.

Lionel Yerbanga van het Gymnasium Haganum 
ontving de prijs uit handen van mentor en 
scheikundedocente Stella Buil voor zijn fraaie 
resultaten in de vakken Natuurkunde, Biologie, 
Scheikunde en Wiskunde.
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Docenten Natuurkunde Jan Willem Bosch (l) en 
Edgar van den Berg hebben de prijs op het Segbroek 
College uitgereikt aan Evana Blok voor haar gewel-
dige prestaties in de exacte vakken en in het bijzon-
der voor haar profielwerkstuk, en aan Shahroz Syed 
voor het vak Natuurkunde en de knappe wijze 
waarop hij zich dit vak geheel autodidactisch heeft 
eigengemaakt.

Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren eindexamenkandidaten 2021

Jip de Buck van het VCL is cum laude geslaagd en heeft 
de prijs gekregen van wiskundeleraar Anton Kalff voor 
zijn over de hele linie prachtige eindlijst: drie achten, 
acht negens voor onder andere alle exacte vakken en zijn 
profielwerkstuk met als titel "Donkere energie, tasten wij 
in het duister?" en zelfs een tien voor bedrijfseconomie, 
waarvan hij een oorkonde in zijn hand houdt.

Anniko Firman (links) en Sarah Swartjes van het Christelijk Gymnasium Sorghvliet ontvingen de prijs beide voor hun 
uitmuntende prestaties in de exacte vakken.
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Schoolnamen voluit:
VCL:  Vrijzinnig-Christelijk Lyceum
Sorghvliet: Christelijk Gymnasium Sorghvliet
Maerlant:  Maerlant-Lyceum
Segbroek:  Segbroek College
Haganum:  Gymnasium Haganum
St-Maartens:  Sint-Maartenscollege
HML:  Haags Montessori Lyceum
Edith Stein: Edith Stein College

Jaar School Naam
2005 VCL Britt van Pelt

Sorghvliet Michiel Kosters
Hok San Yip

2006 VCL Mink Verbaan
Sorghvliet Bryan Tong Minh

2007 VCL Bram Doedijns
Sorghvliet Joen Hermans
Maerlant Lisette van Niekerk

2008 VCL Maarten Kieft
Sorghvliet Just Ruitenberg
Maerlant Drian van der Woude

2009 VCL Irfan Dogan, Eric Schols
Sorghvliet Wiet van Lanschot
Maerlant Saskia Camps
Segbroek Nadia Petkova
Haganum Annelotte Mudde 

2010 VCL Boris de Graaff
Sorghvliet Pieter van Loenen
Maerlant Rosa Sterkenburg
Segbroek Paul van de Vijver
Haganum Leon Loopik

2011 VCL Viktor van der Valk
Niels Hunck

Sorghvliet Pieter Potuijt
Maerlant Vyaas Baldew
Segbroek Ahlem Halim
Haganum Folkert Kuipers

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

Jaar School Naam
2013 VCL Toon Jacobson

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

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

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

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

HML Marlo Barnard
2016 VCL Godert Notten

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

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

2017 VCL Moos Schoemacher
Sorghvliet Sabine de Lange
Maerlant Annemarie Westermann
Segbroek Lieke van der Linden
Haganum Finn Swanenburg
St-Maartens -
HML Douwe Smits
Edith Stein Shijie Liao

Diligentia prijswinnaars 2005 -2021
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Jaar School Naam
2018 VCL Bas de Roos

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

2019 VCL (vwo) Bas Bree
VCL (havo) Rasjieda Imambaks
Sorghvliet Alexander de Ranitz
Maerlant Max Halsema
Segbroek Beau van der Meer
Haganum Tiago Scholten
St-Maartens Sarah de Ruiter
HML Jurre Stok
Edith Stein Daniel Lopez Mendez

2020 VCL Bonny Klop
Sorghvliet Ingmar Degroote
Maerlant Jesse Fitié
Segbroek Eline Hoogeveen
Haganum Theodoor Schiethart
St-Maartens -
HML -
Edith Stein Ana Maria Mekerishvili

2021 VCL Jip de Buck
Sorghvliet Anniko Firman

Sarah Swartjes
Maerlant Gijs Pols
Segbroek Evana Blok

Shahroz Syed
Haganum Lionel Yerbanga
St-Maartens -
HML -
Edith Stein Danylo Zavoloko

Vervolg Diligentia prijswinnaars 2005 -2021
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2.4  Bestuursledenlijst van Diligentia
Sedert de oprichting op 17 september 17931)

1) De vereniging is opgericht door: 
Mr. F.G. Alsche, mr. P. van Buren, A. van der Laar, A. Laurillard dit Fallot, dr. J. Covyn Terbruggen.

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

Dr. M.J. (Marie-José) 
Blankwater (2006-
2019)
Drs. A.E.R. (Anton) 
Kalff (2006-hdn)
Prof.ir. P. (Peter) 
Hoogeboom (2019-
hdn)
ing. A.J.G. (Tonny) 
Regensburg (2020-
hdn)

Dr.ir. J.G. (Joost) 
Vogtländer (2006-
2018)
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 
(2016-2020), prof.dr. J.M. (Jan) van Ruitenbeek 
(2018-hdn), ing. A.J.G. (Tonny) Regensburg (2019-
hdn), prof.dr.ir. F.J. (Fons) Verbeek (2020-hdn) en 
D. (Dorine) Schenk MSc (2020-hdn)

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

Mw. J.W.M. Evers 
(1984-1999)
Mw.dr. G.H. Okker-
Reitsma (1996-2006)
Mw.dr. M.J. Blankwater 
(2006-2019)
Drs. A.E.R. Kalff (2006-
hdn)

Dr. E. Talman (1982-
1996) 
Drs. R. Arlman (1996-
2005) 
Mr. L. van Solkema 
(2005-2006) 
Dr.ir. J.G. Vogtländer 
(2006-2018)

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 (2004-2019), 
drs. A.E.R. Kalff (2005-hdn), prof.dr. P.J. Sterk 
(2005-hdn), mr. J.W. Andringa (2007-hdn), prof.dr. 
K.H. Kuijken (2008-2017)

1990-1995 voorzitter dr. ir. G.P. de Loor

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

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

1988-1990 voorzitter mr. R.R.J.F.H. Muller

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

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

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

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

Ir. M.J. Bottema (1975-1988), mr. R.R.J.F.H. Muller 
(1980-1990), dr.ir. G.P. de Loor (1983-1998), 
ir. P. Waasdorp (1984-1989), dr. W. Bijleveld (1986-
1990), prof.dr. R. van Furth (1987-2013)
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1984-1986 voorzitter ir. M.J. Bottema2

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

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

1982-1984 voorzitter R.R. Drion

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

Dr. E. Talman (1982-
1996)

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

1980-1982 voorzitter ir. M.J. Bottema

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

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

Mw.dr. M.P.M. Erlee (1959-1998), ir. O.A.E. 
Wijnmalen (1965-1984), prof.ir. Y. Boxma (1968-
1985), ir. J.H. van der Torren (1972-1983), R.R. Drion 
(1972-1984), Ir. M.J. Bottema (1975-1988), 
mr. R.R.J.F.H. Muller (1980-1990), dr. E. Talman 
(1981-1996)

1969-1980 voorzitter prof.ir. IJ. Boxma

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

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

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

1959-1969 voorzitter prof.dr. ir. J.L. van Soest

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

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

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

1934-1959 voorzitter dr. A. Schierbeek

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

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

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

1931-1934 voorzitter prof.dr. J. Kraus

E.F. Hardenberg (1919-
1949)

E.F. Hardenberg 
(1919-1949)

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

2) In september 1985 zijn de kunstactiviteiten overgegaan van de Koninklijke Maatschappij naar de 
Stichting Kunstkring Diligentia.
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1926-1931 voorzitter D. Hannema

E.F. Hardenberg (1919-
1949)

E.F. Hardenberg 
(1919-1949)

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

1921-1926 voorzitter J.H. Beucker Andreae

E.F. Hardenberg (1919-
1949)

E.F. Hardenberg 
(1919-1949)

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

1904-1921 voorzitter dr. E.H. Groenman

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

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

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

1898-1904 voorzitter N.Th. Michaelis

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

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

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

1893-1898 voorzitter R.A.W. Sluiter

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

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

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

1888-1893 voorzitter W.C.A Staring

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

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

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

1885-1888 voorzitter dr. L.J. Egeling

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

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

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

1882-1885 voorzitter R.A.W. Sluiter

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

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

W.C.A. Staring, C.T. van Meurs, dr. J. Bosscha, 
dr. H. van Cappelle, dr. E.H. Groenman, 
jhr. dr. E.J.G. Everts, dr. L.J. Egeling, F. de Bas, 
J. van Rijn van Alkemade
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Secretaris Penningmeester Overige bestuursleden
1859-1882 voorzitter dr. A. Vrolik

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

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

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

1793-1859 voorzitterschap  wisselt maandelijks

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

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

Mr. P.A.R. van Ouwenaller, J.F. Eifferts, mr. J.C. van 
de Kasteele, mr. B. van der Haer, G.J. van der Boon 
Mesch, P.K. van der Goes, J. van Cleef, 
mr. F.G. Alsche, L.A. van Meerten, dr. J. Covyn 
Terbruggen, R. Wilding, mr. P. van Buren, 
dr. P. de Riemer, J. Meerman, A. van Linden van 
den Heuvell, J. Scheltema, ds. R.P. van de Kasteele, 
H. van Roijen, S.P. van Swinden, E. Canneman, 
dr. E.J. van Maanen, mr. D.J. Heeneman, mr. G.W. 
Verwey Mejan, L.C.R. Copes van Cattenburch, 
J.G.P. Certon, dr. G. Simons, mr. A.G.C. Alsche, 
jhr. L. de Witte van Citters, B.F. baron van 
Verschuer, jhr.mr. A.J. van der Helm, jhr.mr. H.J. 
Caan, jhr. F. de Stuers, F.C. List, jhr.mr. M.W. de 
Jonge van Campens Nieuwland, D.J.H. Boellaard, 
J.C. Rijk, dr. A. Vrolik, mr. A.J.F. de Bordes
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Aanduiding vakgebieden:
A Weer/Atmosfeer
B Biologie
C Scheikunde
G Aardwetenschappen
M Medicijnen / Geneeskunde
N Natuurkunde
S Sterrenkunde
T Techniek en Industrie
W Wiskunde
X  Overige vakgebieden

2.5  Alfabetisch register van de voordrachten 
in de seizoenen 1991-1992 t/m 2020-2021

Naam Seizoen Titel van lezing vak

A
Aalders, prof. dr.ing. M.C.G. 2014-2015 Crime Scene Investigation: nieuw licht op duistere zaken M
Abrahams, prof. dr. J.P. 2004-2005 Visualisatie van fundamentele levensprocessen C
Acket, prof. dr. G.A. 1994-1995 Recente ontwikkelingen op het gebied van halfgeleiderlasers N
Ale, prof. dr. B.J.M. 2004-2005 Risico’s nemen of risico’s lopen X/T
Andel, dr. M.V. van 1999-2000 Serendipiteit: de ongezochte vondst X
Arends, prof. dr. I.W.C.E. 
(Isabel)

2018-2019 Doorbraak in de ontwikkeling van enzymen C

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

Oceaan
B

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

2019-2020 Instrumentatie voor in de ruimte T

Bekkum, prof. dr. ir. H. 1995-1996 Moleculaire zeven, microporeuze materialen met klimmend 
aantal toepassingen

C

Benthem, prof. dr. J.F.A.K. van 2006-2007 Een stroom van informatie: logica op het grensvlak van alpha, 
beta en gamma

X

Bentvelsen, prof. dr. S.C.M. 2012-2013 De jacht naar het Higgs deeltje N
Berends, prof. dr. F.A. 1999-2000 Honderd jaar elementaire deeltjes N
Berends, prof. dr. F.A. 2006-2007 Lorentz: zijn rol in de natuurkunde, in Nederland en de wereld X
Berg, prof. dr. ir. A. van den 2011-2012 Lab on a chip: nanotechnologie voor de gezondheidszorg T
Berg, prof. dr. ir. J. van den 2014-2015 Cyber Security uitdagingen van de 21ste eeuw T
Bergshoeff, prof. dr. E.A. 2011-2012 Quantum zwaartekracht N
Beukers, prof. dr. H. 1996-1997 De introductie van westerse geneeskunde in Japan M
Bezzina, prof. dr. C.R. (Connie) 2016-2017 De genetica en preventie van plotselinge hartdood M
Bickelhaupt, prof. dr. F.M 2013-2014 Moleculaire architectuur, wetsovertreding en theoretische 

chemie
C

Bijvoet, prof. dr. O.L.M. 1992-1993 Omgaan met botarmoede M
Blank, prof. dr. ir. D.H.A. 2013-2014 Nanotechnologie: van idee naar product N
Bod, prof. dr. L.W.M. (Rens) 2020-2021 De geschiedenis van kennis X
Boddeke, dr. R. 1994-1995 Het TAC-beleid en de Europese visserij politiek B
Bolhuis, prof. dr. J.J. 2004-2005 Op zoek naar het brein achter ons geheugen B
Bonn, prof. dr. D. (Daniël) 2016-2017 Drijfzand en het bouwen van de piramides N

Diligentia beschikt over een register van lezingen 
die zijn gehouden sedert 1872. Onderstaande lijst 
betreft de lezingen die in de afgelopen 30 jaar bij 
Diligentia zijn gehouden. De titel van de bijdrage in 
het jaarboek wijkt soms af van de oorspronkelijke 
titel van de lezing. In die gevallen is zoveel mogelijk 
de titel van de bijdrage in het jaarboek vermeld. Voor 
informatie over oudere lezingen en afdrukken daar-
van wordt verwezen naar de website:
www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Bont, prof. dr. L.J. (Louis) 2019-2020 Structurele biologie leidt tot een vaccin tegen longontsteking bij 

zuigelingen
M

Boom, prof. dr. R. 2008-2009 IJzer: meester der metalen? T
Bourgeois, dr. Q.P.J. (Quentin) 2018-2019 Archeologie, genetica en linguïstiek – Sleutels tot de Europese 

prehistorie van 5.000 jaar geleden
G

Bouwmeester, prof. dr. D. 2008-2009 Quantumsuperpositie en quantumteleportatie N
Bouwmeester, prof. dr. H.J. 
(Harro) 

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

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

vetachtige stoffen en bindweefsel
M

Brand, prof. dr. J.F.J van den 2013-2014 Gravitatiegolven, de dynamica van ruimtetijd N
Brand, prof. dr. J.F.J (Jo) van 
den

2019-2020 Zwaartekrachtgolven: de nieuwste ontwikkelingen N

Briegel, prof. dr. A. (Ariane) 2020-2021 How bacteria interact with their environment B
Brouwer, prof. dr. A. 1992-1993 Thera en het einde van de Minoïsche beschaving op Kreta G
Bruijne, dr. J.H.J. (Jos) de 2018-2019 Gaia: de 3D kaart van één miljard sterren S
Brunekreef, prof. dr. ir. B. 2007-2008 Fijn stof X
Brussaard, mw. prof. dr. C.D.P. 2014-2015 Mariene virale ecologie in relatie tot klimaatverandering B
Bruyn, prof. dr. A.G. de 2004-2005 De ultieme zoektocht naar neutrale waterstof in het heelal: 

LOFAR en de epoche van reïonisatie
S

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

C
Clevers, prof. dr. H.C. 2012-2013 Stamcellen: Dr. Jekyll or Mr.Hyde? M
Cloetingh, prof. dr. S.A.P.L. 2005-2006 Plaattektoniek en aardse risico’s G
Cohen, prof. dr. H.F. (Floris) 2017-2018 Voor Newton en voor Einstein geen wetenschap zonder religie. 

Maar wat voor religie dan?
X

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

den van de muziek
W

Croce, prof. dr. R. (Roberta) 2020-2021 Kan fotosynthese worden verbeterd? B

D
Daan, dr. S. 1993-1994 Slapen en waken, regeling en functie B
Daan, prof. dr. S. 2003-2004 Dawn and Dusk - circadian acceleration and deceleration by 

light?
B

Dalen, prof. dr. D. van 1992-1993 De Intuïtionistische wiskunde van L.E.J. Brouwer W
Damhuis, ing. M.H. 1998-1999 Spraaktechnologie in een telecommunicatieomgeving N
Decowski, prof. dr. M.P. 
(Patrick) 

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

Dicke, prof. dr. M. 2004-2005 Ecologie van de schreeuw om hulp: hoe en waarom planten 
lijfwachten recruteren 

B

Dieks, prof. dr. D.G.B.J. 1997-1998 Bohr en Bell N
Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2000-2001 Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid N
Dijkgraaf, prof. dr. R.H. 2004-2005 Tweehonderd jaar denken over ruimte en tijd N
Dik, prof. dr. J. 2011-2012 Herkomst en veroudering van kunstwerken C/T
Dishoeck, mw. prof. dr. E.F. van 1995-1996 Interstellaire moleculen en de vorming van sterren S
Dishoeck, mw. prof. dr. E.F. van 2012-2013 Water in de ruimte S
Doelman , prof. dr. A. (Arjen) 2019-2020 Dynamische systemen, patroonvorming en het ontstaan van 

woestijnen
W

Dogterom, mw. prof. dr. A.M. 2002-2003 Bio-assembly: force generation by microtubules N
Dogterom, prof. dr. M. 
(Marileen) 

2016-2017 Cellen nabouwen B

Dokkum, prof. dr. P. van 2011-2012 De ontstaansgeschiedenis van sterrenstelsels S
Donk, prof. dr. E. (Ellen) van 2017-2018 Medicijnresten en zoetwaterecologie B
Dorland, dr. R. van 2012-2013 De menselijke factor bij klimaatverandering A
Döller, dr. C.F.A. 2015-2016 De TomTom in ons brein M
Drent, prof. R.H. 1991-1992 Energie-balans bij trekvogels B
Drent, prof. dr. E. 1999-2000 Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium C
Driel, prof. dr. R. van 2011-2012 Systeembiologie: kunnen we levende organismen begrijpen? B
Duijn, mw. prof. dr. C.M. van 2003-2004 De jacht op ziektegenen M
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E
Eb, prof. dr. A.J. van der 1995-1996 Gentherapie M
Ebert, mw. prof. dr. U.M. 2005-2006 Vonken en opwaartse bliksem: hoe geleidende structuren 

groeien en vertakken
N

Eck, prof. dr. M. (Miranda) van 2019-2020 ‘Vaatwastabletten’ voor schone, vetvrije vaten M
Eiben, prof. dr. A.E. 1999-2000 Evolutionary computing T
Engelen, prof. dr. J.J. 2001-2002 Antares: een detector voor kosmische neutrino’s N
Erkelens, prof. dr. D.W. 1996-1997 Van Vetten en Vaten M
Etienne, prof. dr. R.S. (Rampal) 2017-2018 Wat vertelt het DNA uit het heden over biodiversiteit in het 

verleden?
B

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

G

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

Drentse terpen
S

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

2017-2018 Van grensvlak fysica naar nanolithografie N

Frijns, prof. dr. ir. J.H.M. 2011-2012 Cochleaire Implantaten: klinisch probleem, technische oplossing 
en sociale impact

M

G
Geer, mw. prof. dr. S.A. van de 2003-2004 Zeker toeval W
Gen, prof. dr. A. van der 1996-1997 De relatie tussen voeding en kanker M
Gittenberger, prof. dr. E. 2007-2008 De windingsrichting van slakkenhuisjes in breder perspectief B
Goulmy, mw. prof. dr. E.A.J.M. 2005-2006 Van transplantatieproblemen naar therapie voor kanker M
Greenberg, prof. dr. J.M 1992-1993 Laboratorium Astrofysica S
Griessen, prof. dr. R.P. 2010-2011 Schakelbare spiegels: samenspel van licht en waterstof in 

metalen
N

Griffioen, dr. J. 1995-1996 Verspreiding van verontreiniging in het grondwater G
Groen, mw.dr. K. 1997-1998 Natuurwetenschappelijk onderzoek voor het Rembrandt 

Research Project
X

Groot, prof. dr. H.J.M. de 2002-2003 Biofysische organische chemie C
Groot, prof. dr. H.J.M. de 2011-2012 Hoe fotosynthese inspireert tot schone brandstof C
Groot, prof. dr. P. 2015-2016 Zwaartekrachtgolven: bronnen en detectie S
Grootendorst, prof. dr. A.W. 1998-1999 De laatste stelling van Fermat; de geschiedenis van een pro-

bleem
W

Grootenhuis, dr. P.D.J. 1996-1997 Moleculen modelleren met computers C
Grünwald, prof. dr. P.D. 2011-2012 Over kansen gesproken: van Willem Ruis tot Lucia de B. W
Grünwald, prof. dr. P.D. (Peter) 2018-2019 Paranormale statistiek: over de vele problemen met p-waarden, 

en een redelijk alternatief
W

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

internet
N

Hanssen, prof. dr. ir. R.F. 2009-2010 Geofysica vanuit de ruimte G
Haverkorn, mw. prof. dr. M. 2015-2016 Het ecosysteem van onze Melkweg S
Hecke, prof. dr. M. van 2014-2015 Mechanische metamaterialen N
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Heel, prof. dr. M.G. (Marin) van 2017-2018 De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromole-

culen werken
C

Heijnen, prof. dr. ir. J.J. 2009-2010 De cel als chemische fabriek C
Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van 2006-2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N
Heise, dr. J. 1993-1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Helmerhorst, prof. dr. F.M. 2010-2011 Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie M
Herings, prof. dr. P.J.J. 
(Jean-Jacques)

2020-2021 Feilloos veilen W

Hermans, prof. dr. L.J.F. 1996-1997 Voortbewegen op eigen kracht N
Hessels, dr. J.W.T. (Jason) 2019-2020 Pulsars: de kosmische vuurtorens S
Hest, prof. dr. ir. J.C.M. van 2010-2011 Microreactortechnologie: de chemische fabriek op een chip C
Heuvel, prof. dr. E.P.J. van den 2005-2006 Gammaflitsen, kijken naar de verste sterren S
Hiemstra, prof. dr. P. S. (Pieter) 2016-2017 Autofagie: hoe cellen rommel opruimen, en hoe dit proces 

bijdraagt aan chronische ziekten
M

Hilgenkamp, prof. dr. J.W.M. 2009-2010 Supergeleiding, al 99 jaar (g)een koud kunstje N
Hindriks, dr. K.V. (Koen) 2017-2018 Sociale robots T
Hoeijmakers, prof. dr. J.H. 2007-2008 Hoe tikt de biologische klok? M
Hoekman, dr. ir. D.H. 1999-2000 Wereldwijde bosmonitoring met satellietwaarneming T
Hoekstra, prof. dr. P. 2003-2004 Kust op de korrel – Opvattingen en misvattingen over kustge-

drag
G

Hoekstra, prof. dr. R.F. 1998-1999 Sex: een evolutionair raadsel? B
Hoekstra, prof. dr. R.F. 2006-2007 Evolutie van genetische transmissie B
Hofstraat, prof. dr. J.W 2005-2006 Moleculaire geneeskunde M
Hollander, prof. dr. A.I. 
(Anneke) den

2018-2019 De biologische mechanismen van blindheid M

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

matige winst voor patiënten
M

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

I
Icke, prof. dr. V. 2007-2008 De toekomst van het Heelal S
Ingen Schenau, prof. dr. ir. 
G.J. van

1991-1992 De mechanica en energetica van het schaatsen T

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

J
Jacobs, prof. dr. B.D.F. 2011-2012 Waarom alle OV-chipkaarten alweer vervangen moeten worden W/X
Jansen, dr. F.A. (Fred) 2016-2017 Rosetta: het escorteren van – en landen op – een komeet
Jansen, prof. dr. F.W. 2013-2014 Minimaal invasieve chirurgie M
Jansen, prof. dr. J.A. 2004-2005 Biomaterialen en tissue engineering M
Janssen, ir. H.J.T. 1998-1999 DNA-onderzoek in het gerechtelijk laboratorium X
Janssen, ir. W.P.S. 1998-1999 De Øresund vaste oeververbinding: tunnel onder de Drogden T
Janssen, prof. dr. T.W.J. 2011-2012 Quasikristallen C
Janssen, prof. dr. ir. R.A. (René) 2016-2017 Organische en hybride zonnecellen N
Jetten, prof. dr. ir. M.S.M. 2011-2012 Ontdekking van 'onmogelijke' microben in de koolstof- en 

stikstofcyclus
B

Jochemsen, dr. R. 1996-1997 Koude kermis: De wereld van de lage-temperaturen fysica N
Jong, prof. dr. M. de 2015-2016 Neutrino's vissen in het donker S
Jong, prof. dr. M.D. de 2014-2015 Plotselinge wereldwijde epidemieën: hoe gaan we ons wapenen? M
Jong, dr. M.F. (Femke) de 2019-2020 De oceaancirculatie in een veranderend klimaat A
Jong, prof. dr. S.M. de 2015-2016 Aardobservatie voor het monitoren van ecosystemen G
Jong, prof. dr. T. de 2003-2004 Babylon: Bakermat van de Sterrenkunde S
Jongh, mw.dr. P.E. de 2012-2013 Duurzame energievoorziening: een centrale rol voor waterstof C
Jongh, prof. dr. L.J. de 1993-1994 Fysische en chemische nanostructuren N
Jonker, prof. dr. C.M. 
(Catholijn)

2020-2021 Wat heeft AI zelf tot dusver geleerd? (Inleiding bij het debat 
over: Kunstmatige intelligentie: zegen of bedreiging?)

W

Jonker, prof. dr. H.J.J. 2015-2016 Wolkenfysica en de rol van wolken bij weer en klimaat A
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Jonker, prof. dr. P.P. 2009-2010 Humanoïde robots: de mens begrijpen door hem te bouwen T

K
Katan, prof. dr. M.B. 1997-1998 De cholesterol-verhogende factor uit koffiebonen M
Kate, dr. ir. I.L. (Inge Loes) ten 2017-2018 Organisch materiaal in ons zonnestelsel en een mogelijke rol in 

het ontstaan van leven
S

Kattenberg, dr. A. 1992-1993 De rol van de oceanen in het klimaat A
Kayen, dr. A.H.M. 1999-2000 Recycling van kunststoffen C
Keizer, dr. P.L.J. (Peter) de 2018-2019 Het terugdringen van veroudering op cellulair niveau M
Kijne, prof. dr. J.W. 1999-2000 Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet B
Kleingeld, dr. J.C. 1998-1999 Toepassingen van massaspectrometrie in de geochemie C
Klijn, dr. F. 2007-2008 Ontwikkeling van overstromingsrisico’s in Nederland in een 

veranderende omgeving: kansen, gevolgen en mogelijke 
maatregelen

G

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

S

Kloet, prof. dr. E.R. de 2000-2001 Stress in de hersenen M
Kloosterman, prof. dr. ir. J.L. 
(Jan Leen) 

2019-2020 Duurzame kernenergie N

Klous, prof. dr. S. 2015-2016 Wij zijn ‘big data’ T
Knijff, dr. P. de 2001-2002 Wie zijn onze voorouders: Een toepassing van DNA-onderzoek M
Knijff, prof. dr. P. de 2009-2010 DNA-onderzoek bij misdrijven M
Koning, prof. dr. E.J.P. (Eelco) 
de

2018-2019 Diabetes opgelost door transplantatie van insuline-
producerende cellen?

M

Koning, dr. F. 2003-2004 Moleculaire basis voor coeliakie/gluten-allergie M
Kooij, prof. dr. ir. H. van der 2013-2014 Mens en robot in beweging T/M
Koop, dr. ir. H. 1996-1997 Oerwouden van Europa B
Kooter, dr. J.M. 2008-2009 Epigenetica, het dynamische deel van erfelijkheid B
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P. 2001-2002 De science en fiction van nanotechnologie T
Kouwenhoven, prof. dr. ir. L.P. 2013-2014 Quantummechanica en Majorana-deeltjes N
Kowalchuk, prof. dr. G.A. 2007-2008 Moleculaire ontdekkingsreis naar micro-organismen in de 

bodem
B

Kraak, mw. dr. S.B.M. 2003-2004 Hoe mannetjes en vrouwtjes worden gemaakt B
Kroes, prof. dr. G.J. 2013-2014 Moleculaire dynamica op basis van quantumchemie C
Kroon, mw. prof. dr. ir. M. 2013-2014 Moderne scheidingstechnologie voor een duurzame toekomst C
Kroonenberg, prof. mr. dr. S.B. 2000-2001 De Kaspische Zee, een natuurlijk laboratorium voor zeespiegel-

stijging
G

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

B

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

melkwegstelsel
S

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

with refractory juvenile idiopathic arthritis
M

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

M

Kushner, prof. dr. S.A. (Steven) 2020-2021 Biologische oorzaken van psychiatrische aandoeningen M

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

organismen
B

Laat, prof. dr. W. de 2014-2015 The complex transcription regulatory landscape of our genome B
Lambrecht, prof. dr. B. 2012-2013 Dendritische cellen: regisseurs van afweer bij allergie M
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M. 1994-1995 Het leven van de sterren: van hun geboorte tot hun dood S
Lamers, prof. dr. H.J.G.L.M. 2008-2009 Het nieuwe heelal: ontdekkingen van de Hubble Ruimte 

Telescoop
S

Lamme, prof. dr. V.A.F. 2014-2015 Controle, vrije wil en andere kletskoek M
Lammertink, prof. dr. ir. R.G.H. 
(Rob) 

2017-2018 Water aan het grensvlak N
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Lange, prof. dr. E.C.M. 
(Liesbeth) de

2020-2021 Medicijngedrag in de hersenen M

Leeuw, dr. G. de 1998-1999 Atmosferische effecten op waarnemingen over zee A
Leeuw, dr. M.W. 2003-2004 Biologische en chemische wapens: een oude dreiging in een 

nieuw jasje
X

Leeuwen, dr. F.W. van 1998-1999 De Ziekte van Alzheimer – een oprukkende volksziekte M
Lemstra, prof. P.J. 1991-1992 Supersterke kunstvezels en composieten C
Lens, dr. ir. P.N.L. 2002-2003 Technological applications of biological sulphur cycle bioproces-

ses
C

Lenstra, prof. dr. H.W. 2003-2004 Escher en het Droste-effect W
Lenstra, prof. dr. J.K. 1996-1997 Hamiltoncircuits en handelsreizigers W
Levelt, prof. dr. P.F. (Pieternel) 2018-2019 Luchtkwaliteit vanuit de ruimte: indicator van menselijk 

handelen
A

Linde, prof. dr. F.L. 2007-2008 Elementaire deeltjesfysica: de Large Hadron Collider N
Lohse, prof. dr. D. 2004-2005 Bubble puzzles N
Looijen, prof. dr. ir. M. 1994-1995 Rekenmethoden en rekenmachine W
Lopes Cardozo, prof. dr. N.J. 2002-2003 Kernfusie: fysica en andere aspecten N
Louwe Kooijmans, prof. dr. L.P. 2002-2003 Jagers in de wetlands tussen Rijn en Maas, 7500 jaar geleden X
Lub, dr. J. 1995-1996 Veranderlijke sterren S
Lugtenburg, prof. dr. J. 1992-1993 Zien, licht in ons leven B

M
Maan, prof. dr. ir. J.C. 2008-2009 Zeer hoge magneetvelden: hoe en waarom? N
Maat, dr. G.J.R. 1997-1998 De voorouders van Willem van Oranje X
Maat, prof. dr. G.J.R. 2013-2014 Scheurbuik. Sterven in de koude wereld van Spitsbergen M 
Makinwa, prof. dr. K.A.A. 2012-2013 Slimme sensoren: gevoel voor de toekomst T
Meijden, prof. dr. E. van der 1995-1996 Chemische interacties tussen planten, planteneters en hun 

vijanden
B

Meijer, mw. dr. A.H. 2008-2009 Zebravissen bij het ontrafelen van het immuunsysteem B
Meijer, prof. dr. E.W. 2011-2012 Polymeren in actie: functie en architectuur C
Meijer, prof. dr. G.J.M. 1993-1994 Moleculaire voetballen; een nieuwe vorm van koolstof N
Meijer, prof. dr. G.J.M. 2000-2001 Koude Moleculen N
Meijer , prof. dr. J.H. (Joke) 2019-2020 Onze biologische klok in de moderne samenleving B
Melief, prof. dr. C.J. 1994-1995 Afweer tegen kankercellen M
Merks, prof. dr. R.M.H. 
(Roeland)

2020-2021 Het modelleren van moleculen, cellen en weefsels: De wiskunde 
van ontwikkelingsbiologie

B

Migliori, prof. G.B. 2014-2015 Multi-resistent tuberculosis: a threat to the modern world M
Mooij, prof. dr. ir. J.E. 2005-2006 Hoe maak je een quantumcomputer? N
Moorman, prof. dr. A.F.M. 2010-2011 Ontwikkeling van het bouwplan van het hart M
Mulder, prof. dr. F.M. 2010-2011 Elektriciteitsopslag voor automobiliteit: fysica en toekomst-

perspectief
T/N

Mulder, prof. dr. F.M. (Fokko) 2018-2019 Grootschalige energie opslag en conversie de rol van waterstof C
Mulder, prof. dr. ir. J.A. 2007-2008 Bio-geïnspireerde micro- en nano-vliegtuigjes T
Mummery, prof. dr. C.L. 
(Christine)

2020-2021 Pluripotente stamcellen bij hartziekten M

Murk, prof. dr. A.J. (Tinka) 2018-2019 De toekomst van de Noordzee van onze grootouders B

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

laankaarten
G

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

2017-2018 De biologische link tussen veroudering en dementie M

O
Ommen, dr. ir. B. van 2005-2006 Voedsel van topkwaliteit X
Ommen, prof. dr. G.J.B. van 1998-1999 Genoom en geneeskunde M
Oort, prof. dr. F. 1996-1997 Grote getallen W
Oost, prof. dr. J. (John) van der 2019-2020 CRISPR-Cas: van biologie tot toepassing B
Oosterkamp, prof. dr. ir. T.H. 2014-2015 De blinde microscoop: van MRI op nanoschaal tot academische 

vorming
N

Oosterom, prof. dr. ir. P.J.M. van 2004-2005 Van kaarten naar geografische informatiesystemen X
Orrit, prof. dr. M.A.G.J. 
(Michel)

2018-2019 Enkele moleculen in de schijnwerpers N
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Osterhaus, prof. dr. A.D.M.E. 2008-2009 Influenza: een bedreiging uit de dierenwereld M
Otte, prof. dr. A.F. (Sander) 2016-2017 Atomaire assemblage M
Otto, prof. dr. S. 2015-2016 Kunnen we leven maken in het lab? B
Overkleeft, prof. dr. H.S. 2005-2006 Uitdagingen in de bio-organische chemie C

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

communicatie
M

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

B

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

overwinteren en veel wadvogels op de toendra broeden
B

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

Charge Coupled Device (CCD)
N

Portegies Zwart, prof. dr. S.F. 2009-2010 Het tumultueuze leven van sterrenstelsels S
Postma, mw. prof. dr. D.S. 2009-2010 Op zoek naar de genen voor astma en COPD M
Postma, prof. dr. E.O. (Eric) 2020-2021 De kracht van AI (Inleiding bij het debat over: Kunstmatige intel-

ligentie: zegen of bedreiging?)
W

Priem, prof. dr. H.N.A. 1993-1994 Buitenaards geweld G
Prins, prof. dr. H.H.T. (Herbert) 2017-2018 Beschermen van wildlife via ‘crowds’ B
Prinssen, ir. W.C.J.M. 2005-2006 De akoestiek in de gerenoveerde zaal van Diligentia X/T
Putten, prof. dr. ir. W.H. van der 2006-2007 Klimaatverandering en biologische invasies B

Q

R
Rasing, prof. dr. T.H.M. 2010-2011 Magneten schakelen met de snelheid van het licht N
Ree, prof. dr. J.M. van 1992-1993 Verslaving en lichaamseigen opiaten M
Reinhoudt, prof. dr. ir. D.N. 1991-1992 Van moleculaire herkenning naar moleculaire technologie C
Repping, prof. dr. S. 2013-2014 Het gevecht van de voortplantingsgeneeskunde tegen de 

evolutie
M

Ritsema, drs. I.L. 1997-1998 Geo-informatica G
Roebroeks, prof. dr. J.W.M. 
(Wil)

2016-2017 Vuurgebruik en evolutie van de mens G

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

M

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

onderzoek bij de rat
M

Russchenberg, dr. ir. H.W.J. 1995-1996 Radaronderzoek van de atmosfeer A
Russchenberg, prof. dr. ir. 
H.W.J. (Herman)

2020-2021 Is het klimaat maakbaar? A

Rutjes, prof. dr. F.P.J.T. 2003-2004 Combinatoriële chemie C

S
Saarloos, prof. dr. ir. W. van 2005-2006 Spontane patroonvorming in niet-evenwichtssystemen N
Sabelis, prof. dr. M.W. 2009-2010 Interacties tussen planten en de predatoren van herbivoren B
Salemink, prof. dr. H.W.M. 2002-2003 Fotonische kristalstructuren N
Sanden, prof. dr. ir.M.C.M. 
(Richard) van de

2020-2021 De rol van duurzame chemie in een CO2 neutrale infrastructuur 
in 2050

C

Santen, prof. dr. R.A. van 1991-1992 Theoretische aspecten van de heterogene katalyse C
Savenije, prof. dr. ir. H.H.G. 2006-2007 Het meeste valt ernaast (hydrologie) A
Schaar, dr. J.P. van der 2015-2016 Het vroege heelal en de status van kosmologische inflatie S
Schalm, prof. dr. S.W. 1995-1996 Chronische virale hepatitis: nieuwe inzichten in het beloop M
Scharenborg, Dr. O.E. (Odette) 2019-2020 Mens-machine interactie N
Schenk, prof. dr. H. 2001-2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur 

van chocolade
C

Schilperoort, prof. dr. R.A. 1991-1992 Gentechnologie en het programmeren van levensprocessen B
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Schilthuizen, prof. dr. M. 
(Menno) 

2019-2020 Nieuwe diersoorten ontdekken met ‘Citizen Science’ B

Schoon, mw.dr. G.A.A. 1999-2000 Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden 
van de politie

X

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

energie
N

Sinninghe Damsté, prof. dr. 
ir. J.S.

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

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

tele ontwikkelingen
N

Snellen, prof. dr. I.A.G. 2012-2013 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Snellen, prof. dr. I.A.G. (Ignas) 2020-2021 Exoplaneten en de zoektocht naar buitenaards leven S
Snik, dr. ir. F. (Frans) 2017-2018 Exoplaneten in zicht S
Sommerdijk, prof. dr. N.A.J.M. 2014-2015 Biomineralisatie als inspiratie voor materiaal chemie C
Spaink, prof. dr. H.P. 2002-2003 Nieuwe mogelijkheden voor analyse van levensprocessen in 

cellen
B

Spek, prof. dr. P.J. van der 2010-2011 Bioinformatica: van gegevens naar kennis M
Steen, prof. dr. A.F.W. van der 2011-2012 Uw aderverkalking: ongemakkelijk of dodelijk M
Stiekema, prof. dr. W.J. 2001-2002 Het genoom van de modelplant Arabidopsis Thaliana B
Stouthamer, dr. ir. R. 1997-1998 Bacteriële sexmanipulatie; mannendoders, transsexuelen en 

maagdelijke geboorten
B

Straalen, prof. dr. N.M. van 2009-2010 De boom van het leven in de eeuw van de biologie B
Swaab, prof. dr. D.F. 2009-2010 De evolutie van onze hersenen M

T
Terlouw, dr. J.C. 2013-2014 De politieke verantwoordelijkheid van wetenschappers X
Teunissen, prof.dr.dr.hc.ir. 
P.J.G. (Peter) 

2020-2021 Met satellieten op 20.000 km hoogte je positie tot op de mil-
limeter bepalen

T

Tieleman, mw. prof. dr. B.I. 2013-2014 Vogels en hun omgeving: gezond en fit in een wereld van 
verandering

B

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

U
Ubachs, prof. dr. W.M.G. 2013-2014 Zijn natuurconstanten constant? N

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

2017-2018 Hoogdimensionale statistiek W

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

M

Vandersypen, prof. dr. ir. L.M.K. 2009-2010 Grafeen: basis voor nieuwe elektronica N
Veer, mw. dr. L.J. van ‘t 2005-2006 Genexpressieprofielen bij voorspelling ziektebeloop van 

borstkanker
M

Velthorst, mw. prof. dr. N.H. 2000-2001 Licht in de Chemie C
Verduyn Lunel, prof. dr. S.M. 2006-2007 Modellen, analyse en simulatie van complexe, dynamische 

biologische systemen
W

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

2000-2001 Jeugdgezondheidszorg: vroege preventie voor maximaal 
rendement

M

Vermeersen, dr. L.L.A. 2012-2013 Dolende polen G
Verpoorte, prof. dr. R. 2011-2012 Geneesmiddelen en planten B
Versluis, prof. dr. A.M. (Michel) 2017-2018 Druppels en bellen op golven van geluid N
Visscher, dr. L. 2007-2008 Moleculaire virtuele werkelijkheden C
Vlieg, prof. dr. E. (Elias) 2016-2017 Links- of rechtsom via kristallen C
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Voets, prof. dr. I.K. (Ilja) 2020-2021 Zelforganisatie C
Vogelsang, prof. ir. L.B. 2001-2002 Fibre metal laminates: recent developments T
Vogelzang, drs. J. 1994-1995 Het waarnemen en karteren van de zeebodem met radar T
Vos, prof. dr. W.L. 2006-2007 Fotonische kristallen N
Vos, prof. dr. W.M. de 2015-2016 Microbes inside’: darmbacteriën bij gezondheid en ziekte M
Vreeswijk, drs. P.M. 2000-2001 Gamma-uitbarsting; de krachtigste explosies in het heelal sinds 

de oerknal
S

Vrehen, prof. dr. Q.H.F. 1995-1996 Nieuw zicht op licht: niet-lineaire optica N
Vulpen, dr. I.B. (Ivo) van 2018-2019 De melodie van de natuur – zoektocht naar de bouwstenen van 

het heelal
N

W
Wal, dr. ir. W. (Wouter) van der 2020-2021 Ondergrondse oceanen op ijsmanen N
Wall, prof. dr. E.E. van der 1999-2000 Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding? M
Walvoort, dr. M.T.C. (Marthe) 2018-2019 Moderne glycobiologie B
Water, dr. W. van de 1995-1996 Chaos en Turbulentie W
Waters, prof. dr. L.B.F.M. 2002-2003 Sterrenstof S
Weckhuysen, prof. dr. ir. B.M. 2006-2007 Katalyse op moderne wijze onderzocht C
Weert, prof. dr. C.M. de 1993-1994 De rol van kleur in patroonherkennings processen X
Wendelaar Bonga, prof. dr. S.E. 1993-1994 De evolutie van de calciumregulatie bij de gewervelde dieren B
Werkhoven, prof. dr. P.J. 2008-2009 Serieuze game-technologie X
Westendorp, prof. dr. R.G.J. 2001-2002 Waardoor worden wij oud? M
Westrenen, prof. dr. W. van 2013-2014 Reis naar het middelpunt der aarde G
Wiel, prof. dr. ir. W.G. van der 2013-2014 Tussen nanotechnologie en natuur: de elektronica van de 

toekomst
T

Wijers, prof. dr. R.A.M.J. 2010-2011 Gammaflitsen: extreem nieuws uit de oertijd S
Wismans, prof. dr. ir. J. 1997-1998 Letselbiomechanica M
Wisse, dr. P.N.J. 1997-1998 Modern onderzoek aan het zonnestelsel S
Wortel, prof. dr. M. 1994-1995 De dynamica van de lithosfeer in het Middellandse zeegebied G
Wortel, prof. dr. M.J.R. 2010-2011 Nieuwe ontwikkelingen in de plaattektoniek en de geodynami-

sche ontwikkeling van het Middellandse- Zeegebied
G

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

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

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

zwarte gat en het wezen van hoge temperatuur supergeleiding
N

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

N

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

timing van bewegingen
M

Zwaan, prof. dr. B.J. 2012-2013 Oude genen in een nieuwe omgeving B
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2.6  Excursies en bedrijfsbezoeken
in de seizoenen 2000-2001 t/m 2020-2021

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

2019-2020 25-11-2019 Studieverzameling Elektrotechniek TU Delft 38

Helaas is het dit seizoen niet gelukt vanwege de 
Covid 19 pandemie om een excursie te organiseren, 
het geplande bezoek aan het DIFFER research cen-
trum bij de TU Eindhoven is uitgesteld tot volgend 
seizoen. Een buitenlands bezoek aan de VIRGO 
gravitatiegolven meetopstelling nabij Pisa in Italië 
is komen te vervallen.
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 via de website.

Excursie overzicht Diligentia
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