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Voorwoord

Voor u ligt een mijlpaal van een boekwerkje: de 
100e editie van het jaarboek "Natuurkundige 
Voordrachten, Nieuwe Reeks. Met deze keer artike-
len van alle sprekers van het afgelopen seizoen en 
ook nog een nagekomen manuscript van het vorige 
seizoen. De vormgeving is niet veranderd. Goede 
wijn behoeft geen krans.

Het jaarboek wordt al uitgegeven sinds het lezingen-
seizoen 1872-1873. De eerste 50 edities zijn allemaal 
door één persoon gerealiseerd, nl. de journalist 
Pieter Anne Haaxman. Hij schreef van iedere lezing 
een verslag. Deze verslagen werden gebundeld tot 
een jaarboek. Vanaf 1922 veranderde dit. Haaxman 
stopte na 50 jaar en het bestuur koos voor een 
praktische oplossing omdat een opvolger van zijn 
formaat niet was te vinden. Voortaan moesten de 
sprekers zelf een verslag maken of een passend 
artikel aanleveren. Deze aanpak heeft nu tot het 
100e jaarboek geleid. Diverse bestuursleden hebben 
zich in de loop der jaren bezig gehouden met het 

redigeren van het boek, door sprekers te benaderen 
en de artikelen in huisstijl te brengen en te bunde-
len. Sinds 2014 heeft bestuurslid Peter Hoogeboom 
deze taak op zich genomen. Die taak is intensiever 
geworden, o.a. omdat sprekers het vaak te druk 
hebben om spontaan uit zichzelf een tekst aan te 
bieden. Hoewel hij nog niet direct van plan is te 
stoppen, denkt het bestuur wel na over de toekomst 
van het jaarboek, we hebben nog geen opvolger. 
Gaan we door met het boek, kiezen we een andere 
vorm als er geen opvolger is, schaffen we het af, 
omdat we van iedere lezing ook een video hebben?

Uw mening in dezen wordt op prijs gesteld, 
en als u zich geroepen voelt om actief bij te 
dragen aan het jaarboek, bijv. als (toekomstig) 
redacteur, laat het ons dan weten.

Maar allereerst wensen we u nu veel leesplezier!

Het bestuur

Het bestuur kon dit jaar weer fysiek bijeenkomen voor een vergadering op 2 mei. V.l.n.r. staand: 
Jan  Andringa, Anton Kalff, Dorine Schenk, Lex Zandee, Tonny Regensburg, Fons Verbeek. Zittend: 
Bas Buise (als adviseur toegetreden tot het bestuur), Peter Sterk, Jan van Ruitenbeek, Peter Hoogeboom.

foto 2 mei 2022
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Antarctica is een gigantisch continent met 
een diameter van ongeveer 4500 km en een 
oppervlakte van 14 miljoen km2. 99% van 

het continent is bedekt met ijs dat op veel plaatsen 
meer dan 4  km dik is. Als alle ijs op Antarctica zou 
smelten, zou de zeespiegel met ongeveer 58 m 
stijgen. Het klimaat van Antarctica is het koudste op 
aarde, met gemiddelde jaarlijkse temperaturen van 
-57 °C in het binnenland en -10 °C aan de kust. 

De Antarctische ijskap verloor ongeveer 2670  Gt 
over de periode 1992-2000. Dat is goed voor onge-
veer 7,4 mm zeespiegelstijging [4]. Daarmee levert 
Antarctica de vierde grootste bijdrage aan de glo-
bale zeespiegelstijging na 
i) de thermische expansie door opwarmend water, 
ii) het krimpen van gletsjers en 
iii) het smelten van de Groenlandse ijskap. 

Hoewel Antarctica slechts op de vierde plaats komt 
in dit lijstje van zeespiegelstijging (voor zowel de 
observaties als de gemiddelde projecties), speelt 
Antarctica toch een belangrijke rol in toekomstige 
bescherming tegen zeespiegelstijging (figuur 1). 
Antarctica is immers de grootste onzekerheid in de 
projecties van zeespiegelstijging met gemiddelde 
bijdragen die schommelen tussen 3 en 34 cm in 
2100 en 16 tot 146 cm in 2300 afhankelijk van het 
klimaatscenario [8, 4]. Die grote onzekerheid in 
zeespiegelstijgingprojecties in Antarctica leidt tot 
wat we noemen deep uncertainty met extreme 
projecties voor zeespiegelstijging die oplopen tot 
meer dan 10 m in 2300 [4].

Antarctica is een onzeker zwaargewicht als gevolg 
van voortschrijdend inzicht waarbij wetenschappers 
beseffen dat een heleboel processen, die belangrijk 
zijn voor het eventuele toekomstig massaverlies, 
nog hoogst onzeker zijn in de huidige modellen. 

Klimaatverandering speelt een belangrijke rol op 
Antarctica. Ijskernen leren ons dat het klimaat al vaak 
veranderd is en dat ook snelle klimaatveranderingen 

Dr. S.L.M. (Stef) Lhermitte
Geoscience & Remote Sensing
Technische Universiteit Delft

www.earthmapps.io

1.1   Antarctica: een onzeker zwaargewicht voor de zeespiegel

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 13 september 2021.

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

 – Deze eerste lezing van het seizoen, onze KENNIS-
MAKINGSLEZING, was vrij toegankelijk, zowel in 
de zaal als thuis via een interactieve livestream.

Samenvatting van de lezing:
Momenteel vormt Antarctica één van de groot-
ste onzekerheden voor de huidige projecties van 
de zeespiegelstijging. Dit komt vooral door grote 
twijfels over de mogelijke rol van ijsplaten in een 
veranderend klimaat. IJsplaten zijn grote drijvende 
ijsvlakten die vast zitten aan het landijs en vanuit 
gletsjers worden gevoed. Door verwarming van-
uit de atmosfeer of zeewater kunnen de ijsplaten 
instabiel worden, afbreken en instorten. Om dit 
beter te kunnen inschatten wordt momenteel 
gebruik gemaakt van veldmetingen, satellietdata en 
klimaatmodellen.

Tijdens deze lezing werd aan de hand van satel-
lietbeelden en persoonlijke ervaringen van de 
spreker op Antarctica de toekomstige stabiliteit van 
ijsplaten besproken. Wat weten we over de ijsplaten, 
hoe zullen deze de komende eeuwen veranderen, 
welke invloed heeft dit op het massaverlies van de 
Antarctische ijskap en wat betekent dit voor het 
waterpeil aan de Nederlandse kust?

www.earthmapps.io
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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in de geschiedenis vaak voorkwamen [3]. Dat was 
echter in andere omstandigheden dan nu en 
werd veroorzaakt door natuurlijke processen in 
tegenstelling tot de door de mens gedomineerde 
klimaatverandering die we nu zien. Door de hui-
dige klimaatverandering zien we dat Groenland en 
Antarctica snel massa verliezen, waarbij satellietob-
servaties wijzen op een massaverlies dat aan de 
bovenkant van de voorspellingen zit [11]. De proces-
sen achter dat massaverlies zijn voor Groenland en 
Antarctica echter totaal verschillend. 

Groenland verliest ongeveer dubbel zo snel ijs als 
Antarctica [8]. Op Groenland wordt het versnelde 

massaverlies, en dus de zeespiegelstijging, vooral 
gedreven door het smelten van sneeuw en ijs aan 
het oppervlak (figuur 2). Dit komt door warmere 
atmosferische temperaturen die leiden tot enerzijds 
meer sneeuwval en anderzijds meer smelten aan 
het oppervlak. Omdat het smelten domineert, leidt 
dat tot meer massaverlies. Voor Groenland wordt 
daarbij gedacht dat het kantelpunt op 1,5 - 2 °C 
graden regionale opwarming ligt vooraleer de ijs-
kap een kantelpunt bereikt [10]. Vanaf dat punt zou 
Groenland onomkeerbaar massa verliezen, waarbij 
de opwarming een grote invloed heeft op de snel-
heid van het massaverlies. 

Figuur 1: geprojecteerde zeespiegelstijging voor een laag en een hoog uitstootscenario van het IPCC, resp. 
SSP1-2.6 en SSP5-8.5 met verschillende componenten van zeespiegelstijging, waarbij de tijdreeksen wereld-
wijde mediaan waardes weergeven en de kaarten een overzicht geven van de regionale verschillen.
    Bron: Fox-Kemper et. al. [4]
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Op Antarctica spelen er andere processen die lei-
den tot massaverlies. Ten eerste is het kouder op 
Antarctica waardoor smelten aan het oppervlak 
voorlopig nog niet tot groot massaverlies leidt. Ten 
tweede is de geografie van Antarctica verschillend 
waardoor het meeste Antarctische ijs rechtstreeks 
in de oceaan stroomt vooraleer te smelten (in 
tegenstelling tot op Groenland; zie ook figuur 2). 
Bovendien bestaat Antarctica voor ongeveer de 
helft uit marien ijs. Marien ijs is landijs waarvan de 
basis beneden zeeniveau ligt en dat dus in direct 
contact staat met oceaanwater. Het huidig mas-
saverlies op Antarctica wordt dan ook aangedreven 
door warm oceaanwater (i.e., circumpolar deep 
water) dat het ijs smelt in plaats van door smelten 
aan het oppervlak zoals op Groenland.

Drie grote onzekerheden voor instabiliteit
Om de bijdrage van Antarctica aan de zeespiegel 
te modelleren, is het essentieel om de Antarctische 
processen accuraat in de modellen te integreren. 
Onder die processen zijn er momenteel drie grote 
onzekerheden.

Marine ice sheet instability (MISI)
De eerste onzekerheid is het gevolg van het feit 
dat Antarctica voor ongeveer de helft uit marien ijs 
bestaat dat op een continentale plaat ligt waarvan 
de bodem lager afloopt naarmate je verder naar het 
binnenland gaat. Zo een aflopende bodem noemen 
we een retrograde bed en verschilt van een prograde 
bed waar de bodem oploopt (figuur 3). De locatie 
van de grounding line, de grens tussen landijs (dat 

Figuur 2: illustratie van de verschillen in de Groenlandse en Antarctische ijskap waarbij Groenland massa 
verliest door smelten aan het oppervlak in het ablatiegebied en ijsberg calving, terwijl Antarctica vooral 
massa verliest door basale smelt en ijsberg calving.

Bron: Ahlenius [6]
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op land rust) en ijsplaten (die drijven), speelt een 
belangrijke rol in de onzekerheid. Zodra de groun-
ding line op een retrograde bed ligt, krijg je immers 
een instabiele positieve terugkoppeling (Marine 
Ice Sheet Instability (MISI)) waar terugtrekking van 
de grounding line zorgt voor meer massaverlies, 
dat opnieuw zorgt voor verdere terugtrekking van 
de grounding line, etc. Deze terugkoppeling gaat 
door totdat er een nieuwe stabiele situatie optreedt 
waar de bodem niet verder afloopt. Als de groun-
ding line op Antarctica en vooral West-Antarctica 
verder terugtrekt, komt het op een retrograde bed 
terecht waardoor MISI kan optreden. MISI op West-
Antarctica zou kunnen zorgen voor verschillende 
meters aan zeespiegelstijging. Het wetenschap-
pelijke begrip van het MISI en dan vooral het 
beginpunt, snelheid en persistentie van dit MISI 
proces en bijgevolg massaverlies is echter nog zeer 
onzeker omdat het afhankelijk is van verschillende 
factoren (hellingsgraad, geometrie van de bodem, 
mogelijke pinning points) waarvan we de details in 
hoge resolutie niet kennen [8].

Marine ice cliff instability (MICI)
De tweede onzekerheid heet Marine Ice Cliff 
Instability (MICI) en is het gevolg van de aanwezig-
heid van hoge kliffen aan de gletsjerranden (i.e. 
calving front) zodra de ijsplaten afbreken (figuur 3). 
Kliffen die hoger zijn dan 100 m zijn immers poten-
tieel onstabiel, omdat het ijs niet sterk genoeg is 
om zo een klif te ondersteunen [2]. Zodra die hoge 
kliffen instorten, ontstaan er echter nog hogere 
kliffen verder stroomopwaarts waar het ijs typisch 
nog dikker is. Die hogere kliffen kunnen dan op hun 

beurt opnieuw instorten, etc. Dit zorgt mogelijk 
voor een positieve terugkoppeling met grote gevol-
gen op het massaverlies. De onzekerheden rond dit 
proces zijn enorm [8]. Bijvoorbeeld wat gebeurt er 
als ijsklif calving wordt vertraagd door ijsbergen en 
zee-ijs zodat de terugkoppeling wordt afgeremd?

Ice shelf instability
De derde onzekerheid is het gevolg van de onzeker-
heid rond het al dan niet opbreken van ijsplaten. 
IJsplaten zijn de poortwachters van Antarctica [5]. 
Omdat ijsplaten drijven, hebben ze geen recht-
streekse invloed op de hoogte van de zeespiegel; 
vergelijkbaar met een ijsblokje in een glas water: als 
dat smelt, verandert het niveau in het glas ook niet. 
Ijsplaten spelen daarentegen wel een belangrijke 
indirecte rol doordat ze het achterliggende landijs 
afremmen. Je kan het vergelijken met een traag 
rijdende auto in het verkeer, die remt ook de achter-
liggende auto's af en kan daardoor opstoppingen 
en vertragingen veroorzaken. Als ijsplaten afbreken 
of uit elkaar vallen, heeft dat dus een belangrijke 
invloed op de zeespiegelstijging. Momenteel zien 
we bijvoorbeeld dat Antarctica vooral massa verliest 
op plekken waar ijsplaten verdwenen of structureel 
verzwakt zijn.

Onzekere processen
Het modelleren van ijsplaten en hun instabiliteit 
staat nog in de kinderschoenen. Daarbij proberen 
wetenschappers vooral te focussen op drie belang-
rijke processen die kunnen leiden tot ijsplaat 
instabiliteit (figuur 4).

Figuur 3: illustratie van de onzekere processen van MISI en MICI op Antarctica.
Bron: Meredith et. al.[8]
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Hydrofracturing
Ten eerste kunnen ijsplaten uit elkaar vallen door 
hydrofracturing. Hydrofracturing is het proces waar-
bij een ijsplaat uit elkaar valt door de druk van 
water (bijvoorbeeld in meren) die ervoor zorgt dat 
de stress in de ijsplaat toeneemt en dat scheuren 
verder barsten. Een bekend voorbeeld van hydro-
fracturing is de Larsen B ijsplaat die in 2002 binnen 
enkele weken tijd 3250 km2 ijsplaat verloor door 
de aanwezigheid van meren tijdens een extreem 
warme zomer. Deze meren hebben een kettingre-
actie in gang gezet waarbij de stressverandering in 
het ene meer leidde tot scheuren verderop etc.

Smelten aan het oppervlak en hydrofracturing zijn 
twee uiterst onzekere processen voor de toekomst 
van ijsplaten. Enerzijds verschillen klimaatmodellen 
soms sterk in projecties omdat ze bepaalde proces-
sen al dan niet in rekening brengen. Anderzijds is 
hydrofracturing een onzeker proces omdat er niet 
alleen smelten nodig is, maar ook afstroming van 
het water naar meren of scheuren. Het water kan 
echter ook bevriezen of rechtstreeks afstromen 
naar de oceaan. Dat zijn vaak kleinschalige hydrolo-
gische processen die potentieel een grootschalige 
impact hebben op globale zeespiegelstijging. Het 
modelleren van die kleinschalige processen staat 
nog in de kinderschoenen en maakt geen deel uit 
van de modellen die toekomstige zeespiegelstij-
ging projecteren.

Basal melting
Ten tweede kunnen ijsplaten verzwakken en uiteen-
vallen door warm oceaanwater aan de onderkant 
(i.e. basal melting) die vaak de ijsplaat erodeert in 
kanalen aan de onderkant. Het verzwakken van de 
Thwaites en Pine Island ijsplaten zijn daarvan twee 
bekende voorbeelden. Het smelten van een ijsplaat 
door warm oceaanwater is een tweede onzeker 

proces, omdat dit smelten niet alleen afhangt van 
de watertemperatuur, maar ook van de oceaanstro-
ming en het al dan niet concentreren van water 
op specifieke plaatsen. Het warme oceaanwater 
komt van de oceaanbodem en is geen rechtstreeks 
gevolg van de klimaatopwarming, maar wel komt 
het in een opwarmend klimaat vaker voor [9]. Als 
dat warme water zich dan in kanalen op de zwakke 
plekken concentreert, in plaats van dat het zich over 
de ijsplaat verspreidt, kan het lokaal ijsplaten ver-
zwakken zodat ze sneller opbreken. Het modelleren 
van de stroming van warm water onder ijsplaten en 
hoe dat de stabiliteit bepaalt, staat ook nog in de 
kinderschoenen omdat de data om die processen 
te begrijpen nog steeds schaars zijn.

Damage terugkoppeling
Ten derde kunnen ijsplaten verzwakken door een 
damage terugkoppeling [12]. In die terugkoppeling 
krijg je een proces waarbij een ijsplaat sneller gaat 
stromen (bijvoorbeeld door basal melt) waardoor 
de afschuifzones onder grote spanning komen te 
staan. Door die grotere spanning kunnen er scheu-
ren ontstaan, waardoor het ijs verzwakt. Door die 
verzwakte afschuifzone gaat het ijs sneller stromen, 
waardoor de afschuifspanning opnieuw toeneemt, 
er meer scheuren ontstaan, etc.

Damage terugkoppelingen zijn het derde onze-
kere proces voor de toekomst van ijsplaten. 
Satellietobservaties laten zien dat deze damage 
terugkoppeling mogelijk een rol speelt in het ver-
snellen en langzaam afbrokkelen van Pine Island 
en Thwaites [12], (figuur 5). Gedetailleerde model-
len tonen dat dit proces van versnelling van de 
ijsplaat hoofdzakelijk verklaard kan worden door de 
hypothese van een damage terugkoppeling proces. 
Experimenten met gespecialiseerde modellen laten 
zien dat deze feedback processen een erg grote 

Figuur 4: (a) illustratie van ijsplaat processen, (b) waar smelten aan het oppervlak of de oceaankant kan 
leiden tot verzwakking van de ijsplaat, (c) die een damage terugkoppeling kan initiëren.
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invloed hebben op het massaverlies. Het gebruik 
van die modellen in de projecties van het IPCC 
ontbreekt tot op heden.

Antarctica is onze grootste zorg
Massaverlies van Antarctica heeft niet enkel een 
groot effect op de globale zeespiegel, het is ook 
extra belangrijk voor West-Europa en Nederland 
door zogenaamde far-field effecten. Een meter glo-
bale zeespiegelstijging afkomstig van Groenland of 
Antarctica heeft immers niet hetzelfde effect op de 
Nederlandse kust (zie figuur 1). Als een ijskap massa 
verliest, dan verliest ze ook een deel van haar zwaar-
tekracht (zie illustratie in figuur 6). Daardoor wordt 
het water minder aangetrokken. Tegelijkertijd zorgt 
het massaverlies voor een stijging van de aard-
bodem omdat die dan minder wordt ingedrukt. 
De veranderende aantrekkingskracht en stijgende 
bodem zorgen ervoor dat de zeespiegel relatief 
minder snel stijgt (of zelfs daalt) nabij de ijskap en 
extra hard stijgt naarmate je verder van de ijskap af 
bent. Omdat Nederland relatief dicht bij Groenland 
ligt, is de impact van massaverlies van Groenland 
daardoor minder groot dan dat van Antarctica.

Figuur 6: Illustratie van de effecten van massaver-
lies van ijskappen op de relatieve zeespiegel dichtbij 
en veraf.

Bron: AMAP [1]

Figuur 5: damage evolutie op de Pine Island - en Thwaites gletsjer die laat zien hoe de afschuifzones op 
beide gletsjers met de tijd meer verbrokkelen en scheuren.

Bron: Lhermitte et. al. [12]
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Onzekerheden en toekomstige projecties
Wat is nu de impact van deze Antarctische onze-
kerheden op zeespiegel projecties? Ondanks de 
onzekerheid tonen de IPCC rapporten dat we op 
weg zijn naar lange termijn zeespiegelstijging. 
Afhankelijk van de scenario’s en dus de uitstoot van 
broeikasgassen verschillen de cijfers enorm. Die 
uitschieters zijn grotendeels te verklaren door de 
grote onzekerheden in Antarctische processen en 
hoe die in de modellen geïntegreerd worden. Die 
globale zeespiegelstijging getallen kunnen echter 
zorgen voor grote regionale verschillen waarbij de 
effecten verschillen per regio. Deze zeespiegelstij-
ging zal vooral een invloed hebben op de extreme 
waterstanden die veel vaker zullen voorkomen.
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2020 was een apart jaar. Eind 2019 waren de 
eerste uitbraken van SARS-CoV-2 in Azië, en in 
het begin van 2020 waaide het virus over naar 

Nederland. Al snel ging de maatschappij op slot: 
tijdens strenge lockdowns moest men thuisblijven. 
In dat jaar deed een team van de Universiteit 
Leiden mee aan de wereldwijde biotechnologie-
competitie, iGEM. Het team besloot om het nadeel 
van de pandemie in een voordeel om te zetten.

Wat is iGEM?
iGEM is een wereldwijde biotechnologiecompe-
titie die oorspronkelijk is opgezet door MIT, het 
Massachusetts Institute of Technology. Jaarlijks 
gaan in deze competitie meer dan 300 teams aan 
de slag om lokale en globale problemen op te 
lossen met behulp van synthetische biologie. De 
teams bepalen zelf hun project: zo hebben de 
Leidse teams onder andere gewerkt aan nieuwe 
systemen om antibiotica te ontwikkelen en aan de 
detoxificatie van de bodem op planeet Mars om 
voedsel te kunnen verbouwen. De studenten heb-
ben één jaar om hun project uit te werken en een 
proof-of-concept te maken.

Een dreamteam
In figuur 1 zien we het team van veertien studenten 
van de Universiteit Leiden, dat werd samengesteld 
voor één project. Vanaf het begin werd het doel 

Studententeam van de iGEM Competitie 2020
Instituut Biologie
Universiteit Leiden

https://igem.org/
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 4 oktober 2021.

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

 – Deze jaarlijks terugkerende JONG DILIGENTIA 
LEZING is primair bedoeld voor scholieren. 

 – Er gold geen Covid-19 restrictie aan het aantal 
deelnemers in de theaterzaal en de lezing kon 
ook via livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Door verstedelijking, klimaatverandering en ont-
bossing zien we wereldwijd steeds vaker uitbraken 
van pathogenen, waar wij tijdens de COVID-19 pan-
demie voor het eerst in lange tijd wereldwijd de 
directe, grote gevolgen van hebben beleefd. Het is 
in dit soort gevallen van groot belang om besmette 
personen zo vroeg mogelijk te identificeren en 
op die manier verspreiding van het pathogeen te 
voorkomen. Echter, het inzetten van massaal testen 
bleek een groot probleem te zijn.

Studenten van de iGEM (International Genetically 
Engineered Machine) Competitie in Leiden hebben 
om die reden Rapidemic® ontwikkeld: een mole-
culaire testmethode die direct inzetbaar is bij een 
dreigende epidemie en waarmee overal ter wereld 
snel en grootschalig mensen getest kunnen worden.

Tijdens deze avond vertelden studenten van het 
team over het avontuur van de ontwikkeling van 
hun technologie tijdens de coronacrisis en hoe ze 
uiteindelijk de hoofdprijs wonnen van de internati-
onale iGEM competitie 2020.

Figuur 1: Team iGEM Leiden 2020 tijdens hun eerste 
ontmoeting op het Instituut Biologie Leiden.

https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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gesteld om een dreamteam te creëren. De veertien 
studenten werden zorgvuldig uitgekozen door de 
begeleiders: vijf leden kwamen uit vorige iGEM-
teams, die hun kennis zouden overdragen aan de 
nieuwe generatie biotechnologen. Daarnaast werd 
het team ondersteund door twee professoren die 
de iGEM-teams in Leiden al vijf jaar begeleiden. Dit 
zijn Dennis Claessen en Han de Winde: twee ervaren 
hoogleraren op het gebied van microbiologie en 
biotechnologie. 

De begeleiders stelden een team samen met een 
verscheidenheid aan achtergronden in de levens-
wetenschappen: de gekozen studenten waren 
biotechnologen, biofarmaceutische wetenschap-
pers en biomedische wetenschappers. Er was een 
brede mix aan niveaus en nationaliteiten: bachelor 
én masterstudenten, Nederlandse en internationale 
studenten. Wat overeenkwam, was een sterke moti-
vatie om innovatieve ideeën tot werkelijkheid te 
brengen. Het brainstormen kon beginnen!

Een turbulente brainstorm
Helaas kwamen er snel turbulente veranderingen. 
Kort nadat de studenten waren begonnen, ver-
schenen de eerste uitbraken van SARS-CoV-2 in 
Nederland. De hele maatschappij ging in lockdown: 
universiteiten en niet-essentiële winkels moesten 
sluiten. En hierdoor moesten de kersverse teamle-
den elkaar grotendeels via online-platforms leren 
kennen.

Zo begon het team aan zijn talloze wekelijkse 
Zoom-afspraken. Om het proces te stroomlijnen, 
werd het team in kleine groepen opgedeeld die elk 
met een eigen idee mochten komen. Ze doken diep 
in de literatuur om in het brede onderzoeksveld 
van de biotechnologie onderwerpen te vinden, 
waar zij een nieuwe draai aan konden geven. Het 
team had een the sky is the limit mindset: in eerste 
instantie werd een breed scala aan ideeën gepre-
senteerd, en daarna werden deze op haalbaarheid 
en impact gerangschikt. Elke week werd besloten 
welke projecten interessant genoeg waren voor 
verdere uitwerking.

Maar, wat is een goed iGEM-project? Een goed 
project is wetenschappelijk interessant en ingeni-
eus, maar ook maatschappelijk relevant. Uiteraard 
was er een extra uitdaging: iGEM teams moesten 
een project kiezen dat relevant zou zijn, maar dat 
ook rekening hield met de onzekerheden van de 
pandemie.

Het toenemende probleem van uitbraken
De pandemie wees al snel op een probleem: 
infectieziekten zijn een realiteit van deze wereld 
en zullen dat hoogstwaarschijnlijk blijven. In de 
twee jaar sinds de eerste verschijning van SARS-
CoV-2 zijn er 83 uitbraken geweest van andere 
ziekteverwekkers. Dit waren zowel bacteriën, zoals 
de cholerabacterie, als virussen, zoals het ebola-, 
marburg-, nipah- en denguevirus. 

Het lijkt erop dat het aantal infectieziektes en 
uitbraken vanwege meerdere oorzaken niet zal 
afnemen. Een belangrijk fenomeen is overbevol-
king: hoe dichter de wereldbevolking wordt, hoe 
makkelijker een ziekteverwekker van de ene naar 
de andere persoon springt. Tenslotte draagt de 
veehouderij significant bij aan uitbraken: Dieren 
worden in kleine stallen gehouden, waar zij elkaar 
vaak besmetten met bacteriën en virussen. Deze 
ziekteverwekkers, en vooral RNA-virussen, kunnen 
muteren en via het proces van zoönose naar de 
mens overspringen.

Tegelijk is het lastig te voorspellen wat de volgende 
uitbraak zal zijn. De wetenschap voorspelde lange 
tijd dat de volgende grote pandemie door het 
influenzavirus zou ontstaan. Uiteindelijk werd dit 
toch een ander virus.

Problemen met huidige detectiemethoden
De eerste lijn om uitbraken in toom te houden 
zijn diagnostische testen. Deze kunnen op twee 
manieren worden ingezet. Bij diagnose is er een 
vermoeden dat een patiënt geïnfecteerd is, maar 
is het onduidelijk waarmee. Bij screening worden 
symptoomvrije mensen getest om te achterhalen 
of zij mogelijk toch geïnfecteerd zijn. Beide proces-
sen kunnen helpen om in een vroeg stadium te 
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achterhalen met welke ziekte een patiënt besmet 
is. De patiënt kan dan gelijk worden geïsoleerd en 
behandeld, waardoor die minder kans heeft op 
complicaties en de ziekte zich niet verder verspreidt. 
Uiteindelijk bespaart dit gezondheidskosten en 
helpt dit de zorg te verbeteren.

De meest voorkomende diagnostische testen vallen 
in drie categorieën: PCR-testen, antigeentesten en 
antilichaamstesten. Ze hebben allemaal voor- en 
nadelen. PCR (Polymerase Chain Reaction) is erg 
gevoelig en specifiek, terwijl antigeen- en antili-
chaamstesten buiten het laboratorium gebruikt 
kunnen worden.

PCR-testen detecteren het genoom van het patho-
geen: het DNA of het RNA. Tijdens de test wordt 
het genoom veelvoudig gekopieerd. Hierna wordt 
er gemeten hoeveel van het genoom van de ziek-
teverwekker in de oplossing zit. De kopieerstap 
maakt PCR tot een heel nauwkeurige en specifieke 
methode. Echter heeft PCR gespecialiseerde appa-
ratuur nodig, waardoor de monsters vaak naar een 
laboratorium moeten worden opgestuurd. Hierdoor 
zijn de resultaten vaak pas na één tot twee dagen 
beschikbaar.

Als alternatief bestaan er sneltesten in de vorm van 
antigeen- en antilichaamstesten. Antigeentesten 
detecteren de eiwitten aan de buitenkant van de 
ziekteverwekker. Deze testen zijn minder nauw-
keurig en minder specifiek dan PCR, maar kunnen 
zonder extra apparatuur worden uitgevoerd. Voor 
COVID-19 zijn deze testen in het midden van 2020 
op de markt gekomen.

Antilichaamstesten detecteren niet de ziekte-
verwekker, maar de antistoffen die het lichaam 
hiertegen produceert. Dit kan nuttig zijn voor een 
infectie die lastig te detecteren is, omdat de ziekte-
verwekker in zeer kleine hoeveelheden aanwezig is. 
Het nadeel is dat de antistoffen vaak lang na infectie 
in het bloed aanwezig blijven. Daarom kunnen 
antilichaamstesten vals-positieve resultaten geven 
bij patiënten die genezen zijn.

Sneltesten zijn minder gevoelig dan PCR. Bij de 
sneltesten worden de virusdeeltjes aangetoond 
door ze met antilichamen te vangen op een test-
lijn. Vervolgens worden er (ook met antilichamen) 
gouden nanodeeltjes aan de virusdeeltjes geplakt. 
Als de gouden nanodeeltjes dicht bij elkaar komen, 
vindt een proces van surface plasmon resonance 
plaats. Hierbij treedt er een wisselwerking op tussen 
de elektronen aan het oppervlak van de nanodeel-
tjes. De deeltjes nemen dan groen en blauw licht 
op en weerkaatsen rood licht, waardoor een rode 
testlijn ontstaat. Als er te weinig virusdeeltjes op 
een sneltest worden gedruppeld, plakken er ook 
weinig gouden nanodeeltjes op de testlijn. Hierdoor 
ontstaat er geen zichtbaar lijntje. Bij PCR wordt het 
genoom eerst 30-40 keer gekopieerd voordat het 
gedetecteerd wordt. Zelfs als het monster slechts 
één virusdeeltje bevat, zullen er uiteindelijk dankzij 
exponentiële groei in het kopieerproces miljarden 
kopieën van het genoom worden gemaakt, waar-
door detectie plaats kan vinden.

Rapidemic: een nieuwe technologie voor 
snelle diagnoses
Met deze informatie dacht het team: kunnen wij een 
snelle en eenvoudige diagnostische test ontwikke-
len voor detectie van opkomende infectieziekten? 
Het team ging literatuur lezen en theoretische 
opstellingen bouwen. De studenten ontwierpen 
een test die DNA of RNA zou kunnen detecteren. De 
test was gebaseerd op moleculaire technieken. Het 
zou echter ‘point-of-care’ zijn: het zou gebruikt kun-
nen worden door artsen of verzorgers om op locatie, 
zonder laboratorium, een diagnose te stellen.

De test heeft drie stappen, zie figuur 2: extractie, 
amplificatie en detectie. Bij de extractiestap wordt 
een monster van een patiënt afgenomen en in een 
speciale lysisbuffer geplaatst, die de virusdeeltjes 
openbreekt. Het genoom komt vrij in de oplossing. 
Daarna wordt het genoom bij de amplificatiestap 
veelvoudig gekopieerd, waarbij bij het maken van 
elke kopie een reportersequentie wordt geprodu-
ceerd. Tenslotte zorgt de reportersequentie bij de 
detectiestap voor een kleurverandering van de 
oplossing. Dit geeft aan dat de patiënt besmet is. 
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Omdat er veel eenvoudige, commercieel verkrijg-
bare extractiemethoden bestaan, richtte het team 
zich op de laatste twee stappen.

De amplificatie in de Rapidemic-technologie 
bestaat uit twee reacties. De eerste hiervan heet 
Recombinase Polymerase Amplification (RPA). Dit 
is een reactie om snel veel kopieën van DNA te 
maken1). Het werkt door middel van twee primers. 
Dit zijn korte stukjes synthetisch DNA2), die drie 
delen bevatten. Eén deel is ongeveer 25 nucleoti-
den lang en is complementair aan een stukje van 
het genoom van het pathogeen. Het andere deel 
is een speciale modificatie aan het einde van de 
streng: het omgekeerde van een reportersequentie. 
Tussen de twee delen zit een korte sequentie die 
herkend wordt door een nickase, een enzym dat 
een enkelstrengse knip in een dubbelstrengs DNA-
molecuul kan maken.

Wat is het omgekeerde van een reportersequentie, 
en waarom wordt dit gebruikt? De reporterse-
quentie is een stukje enkelstrengs DNA van 
18  nucleotiden dat een kleurverandering kan 

veroorzaken. De bedoeling is dat de Rapidemic-test 
alleen kleurverandering vertoont als een patiënt 
positief is (en dus wanneer er DNA-amplificatie 
optreedt). Om te voorkomen dat de primers op 
zichzelf (zonder amplificatie) een kleurverandering 
teweegbrengen, wordt in de primer niet de repor-
tersequentie ingebouwd, maar een sequentie die 
hieraan complementair is. Wanneer de primer in 
een dubbelstrengs DNA-molecuul wordt gebouwd, 
wordt in de andere streng de reportersequentie 
gevormd. Deze kan dan in de volgende reactie in de 
oplossing vrijkomen.

Figuur 2: De drie delen van de Rapidemic test.

2) DNA bestaat uit twee strengen. Een streng DNA 
bestaat uit een sequentie van bouwstenen, 
genaamd nucleotiden: adenine (A), cytosine (C), 
guanine (G), en thymine (T). Elke nucleotide 
vormt een bond met één bepaalde nucleotide op 
de andere streng: A met T en G met C. Zo kan 
een DNA streng er uitzien als:

A A G  C  T A  G
T T  C  G A T  C

Er wordt dan gezegd dat de strengen ‘comple-
mentair’ zijn aan elkaar. Als de strengen los in een 
oplossing zouden zitten, zouden zij na verloop 
van tijd aan elkaar binden. 

1) Als het genoom uit RNA bestaat, wordt deze eerst 
tot DNA omgevormd met een enzym dat een 
reverse transcriptase heet.
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Na RPA volgt er een tweede amplificatiereactie: 
Linear Strand Displacement Amplification (LSDA), 
zie figuur 4. Dit is een reactie die veel kopieën maakt 
van een enkelstrengs DNA-molecuul. Het werkt als 
volgt: een enzym dat een nickase heet, bindt zich 
aan het DNA. Dit enzym maakt een enkelstrengse 
knip in het DNA en laat daarna los. Op de plek van 
de knip komt dan een polymerase, die het DNA in 
één richting verlengt. Hierbij wordt de DNA-streng 
die eerder op die plek zat weggeduwd. Dit proces 
vindt vele malen plaats, waardoor er veel enkel-
strengse DNA-kopieën met de reportersequentie in 
de oplossing vrijkomen. 

Tenslotte laat de detectiestap in figuur 5 zien of 
het DNA daadwerkelijk gekopieerd is. De vrijge-
komen reportersequenties vouwen zich om een 
cofactor, hemine. Dit zorgt ervoor dat zij een 
speciale vorm krijgen: er ontstaat een zogehe-
ten Guanine-Quadruplex (GQ) DNAzyme. Als er 
TMB (Tetramethylbenzidine) en waterstofperoxide 
(H2O2) worden toegevoegd aan de reactie, kunnen 
de GQ DNAzymes de TMB-moleculen oxideren. 
Bij deze oxidatiereactie krijgt het TMB een blauwe 
kleur. Als er zwavelzuur wordt toegevoegd, kleurt 
de oplossing geel. Zo kan snel en nauwkeurig 
worden bepaald of de patiënt geïnfecteerd is.

Bij de tweede reactie, de RPA-reactie (zie figuur 3) 
worden de twee DNA-strengen uit elkaar getrokken 
met een speciaal enzym (eiwit) dat een recombinase 
heet. Als de strengen uit elkaar zijn, bindt elke streng 
een primer, die plakt aan het complementaire deel 
van de streng. De primers worden dan door een 
speciaal enzym (polymerase) verlengd. Elke keer 
als dit gebeurt, wordt het aantal DNA-moleculen 
verdubbeld: 1 tot 2, 2  tot 4, enzovoort. Het aantal 
DNA-moleculen stijgt exponentieel, en daarom 
heet dit proces exponentiële DNA-amplificatie. 

Figuur 4: De Linear Strand Displacement Amplification reactie. GQ codeert voor de Guanine-Quadruplex 
DNAzyme. Zie voor de overige afkortingen figuur 3.

Figuur 3: De Recombinase Polymerase Amplifica-
tion-reactie. Het turquoise deel van de primer is 
complementair aan een sequentie in het genoom 
van de ziekteverwekker. N is een sequentie die her-
kend wordt door een nickase, N’ de complementaire 
sequentie. G is een sequentie die codeert voor een 
guanine-quadruplex DNAzyme, G’ de complemen-
taire sequentie.
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De voordelen van de Rapidemic-techno-
logie
De nieuwe techniek heeft vier voordelen. Ten eerste 
is het (net als PCR) gebaseerd op DNA-amplificatie. 
Hierdoor werd de test veel nauwkeuriger dan 
de huidige sneltesten. Daarnaast is het een plat-
formtechnologie. Door de primers (kleine stukjes) 
synthetisch DNA aan te passen, wordt het mogelijk 
om alles wat leeft, te detecteren. Verder werkt de 
test op basis van een zichtbare kleurverandering. 
Dit is in tegenstelling tot PCR, dat met fluorescentie 
werkt, waarvoor extra apparatuur nodig is, wat tot 
hogere kosten leidt. Tenslotte werken de reacties 
op kamertemperatuur, waardoor er geen verhitting 
nodig is. Omdat het monster niet naar een labora-
torium hoeft te worden opgestuurd, worden kosten 
bespaard. 

Het duurt jaren om een nieuwe technologie op de 
markt te brengen. Daarom wilde het team zich niet 
richten op de COVID-19 pandemie, maar op het voor-
komen van toekomstige pandemieën. Echter, het is 
lastig om te voorspellen waar, wanneer en door welke 
pathogenen toekomstige uitbraken zullen ontstaan. 
Het team bedacht een oplossing: ze konden de 
testkit opdelen in een standaardonderdeel en een 
modulair onderdeel. Het standaardonderdeel zou 
de hardware moeten bevatten, de lysisbuffer en alle 
benodigde enzymen. Die kunnen overal ter wereld 
opgeslagen worden. Bij een uitbraak kan de sequen-
tie van het genoom van de ziekteverwekker worden 

bepaald. Hiermee wordt het modulaire onderdeel 
geproduceerd: de primer. Deze kan dan snel worden 
opgestuurd en in de kit worden opgenomen. Daarna 
kunnen de kits worden gebruikt om de pandemie in 
de kiem te smoren. Later bleek in ons onderzoek dat 
dit lastig zou zijn te implementeren: omdat testkits 
een beperkte houdbaarheidsdatum hebben, zou het 
niet kosteneffectief zijn om ze in afwachting van een 
pandemie te bewaren. 

De test heeft nog een voordeel: deze zal veel goed-
koper zijn dan sneltesten. Bij sneltesten worden 
specifieke antilichamen gebruikt die het pathogeen 
herkennen. Deze worden in een kostbaar biologisch 
proces geproduceerd. De antilichamen zijn voor elk 
pathogeen uniek, en voor elke nieuwe test moet 
dus een ingewikkeld biotechnologisch proces wor-
den opgezet. Omdat de primers in de Rapidemic 
testkit synthetisch worden geproduceerd, zijn deze 
goedkoper. 

Praktisch werk: de tijd in het laboratorium
Alles wat tot nu toe beschreven is, werd bedacht 
voordat het team het laboratorium in mocht gaan. 
Hoewel de ideeën theoretisch interessant leken, 
moesten zij ook praktisch worden uitgevoerd. Het 
team had zich goed voorbereid en hard gelobbyd 
bij de universiteit, zodat zij ondanks het tekort aan 
werkplekken vanwege COVID-19 toch het labora-
torium in konden. En – hoera! – het team kreeg 
4 weken labtijd. 

Figuur 5: De detectiereactie, waarbij de GQ DNAzyme zich opvouwt en een kleurreactie katalyseert.
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In het laboratorium werkten zij aan een proof-of-
concept: een bewijs dat het idee zou werken. Een 
van de eerste praktische vraagstukken was het 
kiezen van het organisme om de eerste test voor te 
bouwen: SARS-CoV-2? Influenza A?

Uiteindelijk koos het team voor Saccharomyces 
cerevisiae: bakkersgist. Hier waren twee redenen 
voor: ten eerste was gist helemaal veilig om mee te 
werken, waardoor niemand van het team per onge-
luk besmet zou kunnen worden. Als het systeem 
zou werken, kon het later worden omgebouwd voor 
andere ziekteverwekkers. Ten tweede bevat gist 
DNA, in tegenstelling tot het RNA van virussen zoals 
SARS-CoV-2. Om RNA aan te tonen moet deze eerst 
worden omgezet naar DNA. Dit is een extra stap, die 
weer kostbare labtijd zou vragen. 

De studenten koppelden de reacties aan elkaar en 
kwamen een paar wetenschappelijke uitdagingen 
tegen. De eerste was primer-dimerisatie. Bij een 
amplificatie-reactie plakken de primers soms aan 
elkaar. Dit is bij PCR geen probleem: PCR vindt 
op hoge temperaturen plaats, waarbij de primers 
letterlijk uit elkaar trillen. Helaas gebeurde dit aan 
elkaar plakken op kamertemperatuur wel. Als de pri-
mers aan elkaar plakten, werden deze gekopieerd, 
zelfs als er geen bakkersgist-DNA in de oplossing 
zat. Hierbij werden ook de ‘reporter-sequenties’ van 
de Rapidemic-reactie gemaakt, wat zorgde voor 
vals-positieve resultaten: een groot probleem voor 
een diagnostische test.

Om dit op te lossen, werden meerdere veranderin-
gen aangebracht. Door het ontwerp van de primers 
aan te passen, lukte het om de interacties tussen 
de primers zwakker te maken. Daarnaast hielp het 
toevoegen van DMSO (Dimethylsulfoxide) aan de 
reacties. Dit is een stof die zich aan het DNA bindt, 
waardoor de primers nog minder aan elkaar kleven. 
Verder optimaliseerde het team de reactiebuffers 
om de reacties beter te laten verlopen.

Een belangrijk aspect van iGEM zijn Human 
Practices: hoe het project en de wereld elkaar beïn-
vloeden. Om daar achter te komen onderzoeken 

commerciële bedrijven of hun producten nuttig 
zijn voor de wereld en of potentiële klanten die 
daadwerkelijk willen. Dat leidde bij de studenten 
tot een belangrijk inzicht: hoe leuk wetenschap 
ook is, in een vacuüm heeft zij geen bestaansrecht. 
Onderzoekers moeten rekening houden met hoe de 
wereld in elkaar zit om hun ideeën tot werkelijkheid 
te kunnen brengen. Daarom praatten de studenten 
met veel stakeholders, waarbij het team veel heeft 
geleerd over de diagnostiek en over hoe artsen in 
verschillende landen werken. Het studententeam 
sprak met artsen, onderzoekers, ngo’s, patiënten, 
en zelfs notified bodies (private organisaties die tests 
mogen certificeren). 

Tijdens de Human Practices leerde het team een 
aantal belangrijke lessen. Zo bleek dat diagnos-
tische tests goed tegen temperatuurverschillen 
moeten kunnen, omdat zij anders niet kunnen 
worden gebruikt in landen waar geen koeling in de 
logistieke ketens zit. Daarnaast is een diagnostische 
test alleen nuttig als een individu op basis daarvan 
praktische beslissingen kan nemen: bijvoorbeeld 
in zelfisolatie gaan of bepaalde medicijnen nemen. 
In Nederland schreven de zorgrichtlijnen lange 
tijd voor dat iemand met een luchtweginfectie 
thuis uit moest zieken zonder verdere behandeling, 
tenzij de patiënt in een risicogroep viel. Volgens 
deze richtlijnen gaf het geen meerwaarde om te 
achterhalen welke ziekte diegene had: de extra 
informatie voegde niets toe. Hier kwam door de 
corona-pandemie echter verandering in, aangezien 
een COVID-19-diagnose patiënten beter overtuigt 
van de noodzaak tot thuisisolatie en kan leiden tot 
goed gericht bron- en contactonderzoek.

Als deel van de Human Practices bezocht het team 
Zavin: het Nederlandse ziekenhuisafvalverwer-
kingsbedrijf. Daar leerden zij hoe ziekenhuisafval 
wordt verwerkt. Het bleek dat het afval werd ver-
brand. Het nobele idee om de kits van bioplastic 
te maken zou in de praktijk dus weinig toevoegen.

Een ander belangrijk onderdeel van iGEM is public 
engagement. Hierbij leerden de studenten hoe zij 
het publiek over de werking van biotechnologie 
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kunnen informeren en hoe biotechnologie kan 
worden gebruikt om de wereld te verbeteren. 
De studenten praatten met het publiek, maakten 
video’s en organiseerden een symposium met ver-
schillende iGEM-teams.

Eén van de teamleden was kleurenblind en vertelde 
tijdens het project over de problemen die hij in de 
wetenschap tegenkwam. In de microscopie worden 
er vaak groene en rode eiwitten gebruikt om bio-
logische moleculen te visualiseren. Dit zijn kleuren 
die kleurenblinde mensen vaak niet van elkaar 
kunnen onderscheiden. Hier is een eenvoudige 
oplossing voor: door gele en groene eiwitten te 
gebruiken, kunnen de resultaten van biologische 
experimenten toegankelijk worden gemaakt voor 
kleurenblinde mensen. Het team maakte hier een 
webpagina over, om deze oplossing te delen met 
toekomstige iGEM-teams en andere onderzoekers.

Het team wilde zoveel mogelijk praktisch uitvoe-
ren, zodat de testkit daadwerkelijk de wereld in 
kon. Toevallig kwam één van de teamleden enkele 
weken voor de eerste coronalockdown op een 
conferentie een nieuw bedrijf in Nederland tegen. 
Die ontwikkelde testkits voor infectieziektes. Het 
lukte om een samenwerking te beginnen, waarbij 
het bedrijf de studenten leerde over het ontwik-
kelproces van testkits. Het idee was om een soort 
microfluidisch apparaat te maken: een chip waarin 
de vloeistof stroomt tussen verschillende kamers 
en waarin de biochemische reacties plaatsvinden. 
Hierdoor zouden de reacties op een goede manier 
gecombineerd worden en zouden zij elkaar niet 
belemmeren. 

Het resultaat: prijzen en een onderneming
Na een jaar van hard werken, veel geluk en goede 
tips van de begeleiders belandde het team in de 
finale. Met veel zenuwen hoorde het team dat 
iGEM Leiden meerdere prijzen had gewonnen: de 
hoofdprijs, de prijs voor het beste diagnostische 
project, het meest ondernemende project, de beste 
projectwebsite en zelfs een inclusivity-prijs voor hun 
pagina over kleurenblindheid. 

Van project naar bedrijf
iGEM omvat in feite de eerste stappen die nodig 
zijn om een startup op te zetten. Alle aspecten van 
een iGEM-project – het kiezen van een idee, deze 
uitbouwen met feedback, praten met gebruikers, 
de markt verkennen en het bouwen van een pro-
totype  – moet een bedrijf ook aanpakken. Tijdens 
de competitie hielp een patentadvocaat om een 
octrooiaanvraag in te dienen voor de technologie. 
Dit legde de basis voor verdere ontwikkeling.

Onderzoekers hebben een maatschappelijk man-
daat: als zij een nuttige innovatie ontwikkelen, 
moeten zij die ook naar de wereld brengen. Daarom 
bestaat vanaf april 2021 de startup Rapidemic. Twee 
Leidse ondernemers waren zo aardig om het pro-
ject te huisvesten, waardoor de studenten verder 
konden bouwen aan de test. Sindsdien is Rapidemic 
voortgezet door enkele oude én nieuwe teamleden. 
De proof-of-concept is verder uitgebouwd door de 
reactietemperatuur te verlagen met enzymen uit 
de Noordpool. Na verdere gesprekken met artsen 
is de readout van de kit veranderd in één waar zij 
gewend aan zijn: een lijn zoals op een sneltest. En 
de reactietijd van de kit is verder verkort.

Naast het wetenschappelijk onderzoek zijn de 
Human Practices voortgezet. Er wordt voortdurend 
gepraat met belanghebbers uit het Nederlandse 
zorgstelsel en de business case wordt verbeterd. 
Gesprekken met regelgevers, leveranciers en distri-
buteurs hebben het team verder geholpen.

Op het moment van schrijven heeft Rapidemic 
€100.000 financiering opgehaald, een aantal subsi-
dieaanvragen ingediend en een eerste werknemer 
aangenomen. Maar het op de markt brengen van 
een innovatie kost 5-10 jaar, dus het team is maar 
net begonnen.

Tips voor jonge ondernemers
In de hoop dat het jongere publiek bij deze Jong 
Diligentia Lezing van onze ervaringen kan leren, 
presenteren wij hier een paar conclusies:
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Ten eerste: het hoger onderwijs opent deuren. 
Zonder zo’n geweldig studententeam zou 
Rapidemic nooit zijn ontstaan. De universiteit helpt 
om mensen te ontmoeten en helpt om kernen van 
kennis te creëren. Als men veel knappe koppen 
bij elkaar steekt, kan er iets ontzettend moois 
gebouwd worden.

Ten tweede: er zijn talloze manieren om de biotech-
nologie en synthetische biologie te implementeren 
in de wetenschap, maar ook in de samenleving. Met 
ons project hopen wij het publiek te inspireren door 
iets te ontwikkelen dat de wereld kan verbeteren.

Ten derde: als je de kans krijgt om mee te doen 
aan een studententeam, moet je daarvoor gaan. 
Dit kan een iGEM-team of een team in een ander 
vakgebied zijn. Bij de meeste universiteiten heb je 
zogenaamde dreamteams die werken aan heel inte-
ressante projecten in verschillende vakgebieden.

Tenslotte: na jullie studies willen velen van jullie 
mogelijk de academische wereld in om bijvoorbeeld 
professor te worden. Weet dat je ook buiten de 
academische wereld wetenschap kunt doen, bij-
voorbeeld in een bedrijf. In onze startup werken 
wij nog dagelijks aan academische vraagstukken. 
Maar, om de basisvaardigheden hiervoor te krijgen 
is het volgen van een wetenschappelijke opleiding 
cruciaal!
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Facts and figures
Do you know how much it costs for the World Food 
Programme to feed an adult let us say somewhere in 
Africa for one day? Less than 40 dollar cents! And for 
children even less! In 2021, worldwide 820 million 
people went to bed hungry every day. Let us make 
this number more concrete.

It is more than the number of people living in 
Europe, and 2.5 times the number of people living 
in the United States. To feed them would cost 820 
million times 365 days times 0.40 dollar per day, 
which is 120 billion dollar. That sounds like a huge 
amount, but Europe’s GDP is around 16 trillion dol-
lar, and the GDP of the US is around 21 trillion dollar. 
Hence, the 120 billion dollar needed to feed the 
820 million people in hunger in a year, is only 0.33% 
of the total GDP of Europe and the United States. Or 
to put it differently, suppose that the population of 
Europe and US would pay this, it will cost 9 dollar 
per month for each inhabitant. Unfortunately, the 
amount of money available to feed all the people 
in hunger is far below the amount needed. In this 
section we describe how mathematics is used to 
reduce the food supply costs, and as a consequence 
millions more people can be fed every year.

The positive news with respect to hunger is, that 
for many years already the number of people that 
suffer from malnutrition is decreasing. For example, 
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 18 oktober 2021.

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

 – Er gold geen Covid-19 restrictie aan het aantal 
deelnemers in de theaterzaal en de lezing kon 
ook via livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Het lijkt erop dat een wiskundig model en algo-
ritme kunnen helpen bij het optimaliseren van de 
voedselketen van het Wereld Voedsel Programma 
van de Verenigde Naties. Hierbij bepaalt een algo-
ritme het meest geschikte mengsel van ingrediën-
ten voor de dagelijkse maaltijd van groepen men-
sen die honger lijden en kiest het de beste manier 
om de voedselketen in te richten. Het model en 
algoritme zijn inmiddels toegepast in landen als 
Jemen, Syrië, Irak en diverse Afrikaanse landen. 
Hierdoor kan het Wereld Voedsel Programma mil-
joenen meer mensen voeden.

Tijdens de lezing werd dit onderzoeksproject toe-
gelicht. Het is een voorbeeld van Analytics for a 
Better World. Dit is een initiatief van de Universiteit 
van Amsterdam met MIT in Boston, gericht op de 
inzet van geavanceerde data analyse ten behoeve 
van het VN programma Sustainable Development 
Goals. 

https://www.uva.nl/profiel/h/e/d.denhertog/d.den-hertog.html
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the percentage of the world population that suffer 
from undernourishment was 13.4% and reduced 
in 2017 to 8.8%. See figure 1. (Only the last few 
years, especially because of Covid 19, this number is 
increasing.) This is an enormous achievement, and 
it is remarkable that most people are not aware of 
this. Positive developments in the world, especially 
those that can only be observed after a longer 
period of time, are most of the time not reported 
in the media. These positive developments are 
inspiring to continue trying to make this world a 
better place, and to strive for Zero Hunger, since still 
a huge number of people suffer from hunger.

The point is that there is enough food in the world 
to feed everybody in this world. However, in some 
regions there is a shortage of food, and in other 
regions a surplus of food. Hence, basically we do 
have a transportation issue here. Where should the 
food ingredients be purchased and how should 
these be transported to the people that are in 

hunger, such that the costs are minimal? That is 
exactly where mathematics can be of much help. It 
uses data on purchasing prices, transportation cost 
etc., and uses smart algorithms to find optimal food 
supply chains.

World Food Programme
Sustainable Development Goal 2 (SDG 2) aims to 
“end hunger, achieve food security and improved 
nutrition and promote sustainable agriculture”. It is 
one of the 17 Sustainable Development Goals (see 
figure 2) established by the United Nations in 2015.

Assisting 80 million people in around 80 countries 
each year, the UN World Food Programme (WFP) is 
the leading humanitarian organization saving and 
changing lives, delivering food assistance in emer-
gencies and working with communities to improve 
nutrition and build resilience. On any given day, 
WFP has 5,000 trucks, 20 ships and 92 planes on the 
move, delivering food and other assistance to those 

Figure 1: Share of people that are undernourished.
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in most need. Every year WFP ships 30 million tons of 
food. To illustrate how much food this is, let us con-
sider a queue of trucks from Amsterdam to Rome, 
where the headquarters of WFP is located. And 
also such a queue back from Rome to Amsterdam, 
and another such queue from Amsterdam to Rome. 
Now suppose that all these trucks are full of food: 
this is approximately the amount of food that is 
transported by WFP every year. For the readers that 
are more US oriented: same story for such a queue 
of trucks from Boston to Chicago, back to Boston, 
and another queue from Boston to Chicago. In 2021 
WFP received the Nobel Peace Prize “for its efforts 
to combat hunger, for its contribution to bettering 

conditions for peace in conflict-affected areas and for 
acting as a driving force in efforts to prevent the use of 
hunger as a weapon of war and conflict.”

Core problem
Suppose that there are many people in hunger in a 
certain country and WFP wants to help them. Then 
the first question WFP has to answer is: “What kind 
of food should be delivered there?”. More precisely, 
suppose that we can choose from a number of 
ingredients, such as rice, beans, oil, maize, milk, etc., 
how much of these ingredients should be included 
in the ration? This mix should be such that all 
kinds of micro and macro nutritional requirements 
are satisfied. For example an adult should receive 
enough calories, vitamins, minerals, etc. For each of 
the ingredients we know how much one unit scores 
on each of the nutrients. For example 60 grams of 
rice contains 80 calories, 1 gram protein, 0.1 gram 
fat and 18 grams carbs. Moreover, WFP collects data 
on where the ingredients can be purchased. Some 
of the ingredients can be purchased locally, some 
regionally, and others internationally. Also data on 
the purchasing prices, and transportation costs 
for each of the ingredients is collected. The final 
puzzle to be solved by WFP is now to determine 
the optimal mix of ingredients for the ration and 

Figure 2: The 17 Sustainable Development Goals of the United Nations.

Figure 3: The World Food Programme in action.
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problem. Not only for a human being this puzzle is 
too complex, but also for modern computers! The 
problem is really like finding a needle in a haystack. 
Fortunately, by using mathematics these complex 
problems can be solved within a few minutes.

The mathematical approach
The first step in the mathematical approach is to 
collect lots of data on, e.g., purchasing prices for 
possible ingredients of the ration at different locati-
ons in the world, on transportation possibilities and 
costs, on harbors and their capacities and handling 
costs, and very important, on the nutritional requi-
rements and nutritional values of the ingredients. 
Since, this data can change rapidly over time, this 
data is constantly being updated. The second step 
is to use mathematical optimization to find the best 
actions: what should be the best mix of ingredients 
for the ration, where to purchase them, and how 
to transport it to the beneficiaries? More precisely, 
we build a so-called Linear Optimization model. 
Since Linear Optimization has such a huge value, 
and is used in a huge number of applications, we 
will explain below the basics of Linear Optimization.

the locations to purchase these ingredients, such 
that all nutritional requirements are satisfied, and 
the total costs of purchasing and transportation are 
minimized.

Why is this so complex?
Finding the best solution is very challenging since 
the number of possible solutions is enormous. Let 
us make the problem simple by only looking at fin-
ding the best mix. Suppose that we have 40 possible 
ingredients, and suppose that we consider 10 possi-
ble amounts for each ingredient (including 0, which 
means that ingredient is not included in the ration). 
Notice that in reality we have many more possible 
values for each ingredient. Then in total we have 
1040 (a one with 40 zeros) possible rations. With 
a standard computer nowadays one can evaluate 
around 109 possible rations per second. Hence, we 
need 1031 seconds to evaluate all 1040 possibilities. 
And 1031 seconds is much more than the age of the 
universe. So, suppose Adam, the first human being, 
would have had a modern laptop, and would have 
started it to evaluate all possibilities, the calculation 
would certainly not have been finished now. And 
this amount of time is needed for the simplified 

Figure 4: WFP’s sourcing plan for different countries in Africa.
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the last row of table 1. Both the requirements and 
the amount of each nutrient in one portion oatmeal 
and dairy are also given in table 1. For example: 
oatmeal contains 150 Kcal energy per portion, and 
dairy 50 Kcal, and in total the mix should contain 
at least 800 Kcal. Moreover, it is given that the 
purchasing price per portion oatmeal is 2 dollar 
cents, and 4 dollar cents per portion dairy. See also 
the last column of table 1. The problem that we have 
to solve is: find the amount for oatmeal and dairy 
such that all constraints are satisfied and the costs 
are minimized.

The first step in developing a Linear Optimization 
model is defining the variables. In this case we only 
have two variables: x1 is the number of portions 
oatmeal, and x2 is the number of portions dairy. The 
second step is developing the so-called objective 
function. The aim is to minimize costs. One portion 
oatmeal costs 2 cents, so the costs for x1 portions 
oatmeal is 2x1, and for x2 portions dairy 4x2. In 
terms of the variables, the total costs are 2x1+ 4x2. 
So, the objective is min 2x1+ 4x2. The third step is 
developing the constraints. Let us first concentrate 
on the energy requirement: the number of portions 
oatmeal and dairy should be such that in total it 
contains at least 800 Kcal. Each portion oatmeal 
contains 150 Kcal, so x1 portions contain 150x1, and 
x2 portions dairy contain 50x2 Kcal. Together that 
should be at least 800 Kcal. Hence, we arrive at the 
constraint:

150 x1 + 50 x2 ≥ 800.
In a similar way we can develop the constraint for 
calcium:

30 x1 + 140 x2 ≥ 460,
and for proteins:

3 x1 + 3 x2 ≥ 24.

Millions more people
Since the early 2010s WPF has been using the Linear 
Optimization model to optimize their food supply 
chain. The model finds optimal ingredients for the 
daily meal of beneficiaries such that the nutritional 
requirements are satisfied and total logistics costs 
(purchasing, transportation, handling, etc.) are 
minimized. WFP has used this model for example in 
Syria, Yemen, Iraq and Ethiopia, and uses it for every 
new operation. The Linear Optimization model has 
saved millions of euros and, more importantly, has 
contributed to feeding millions more people.

Figure 4 shows an example of an optimal food 
supply for several countries in Africa. It shows that 
the necessary ingredients are purchased in different 
locations of the world. Such a model also helps 
WFP to being able to react fastly and adequately 
when there are unexpected changes. For example, 
suppose that the regional price for lentils shows a 
big increase, how should the food supply chain be 
changed? Or suppose that a certain harbor is bloc-
ked and cannot be used anymore, should a different 
transportation route be taken or should lentils be 
purchased elsewhere in the world such that this 
harbor is not needed anymore? The model gives 
answers to these questions within a few minutes.

Illustration for a simplified problem
Let us illustrate how Linear Optimization works on 
an extremely stylized problem. Suppose that we 
leave out the transportation costs, and that there 
are only two possible ingredients: oatmeal and 
dairy. The prices per portion oatmeal and dairy 
are known, and given in the last column of table 1. 
Suppose that there are three nutritional require-
ments: at least 800 Kcal for energy, at least 460 mg 
for Calcium, and at least 24 g for Proteins. See also 

Table 1: Ingredients and nutritional data.

Energy (Kcal) Calcium (mg) Proteins (g) Price

Oats (30 g) 150 30 3 2

Dairy (100 ml) 50 140 3 4

Necessary 800 460 24



1.3   Miljoenen meer mensen voeden dankzij 'slimme wiskunde’

28

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 100

And finally, of course, the portions should be 
nonnegative: x1 ≥ 0 and x2 ≥ 0. Collecting all the 
elements of the model that we derived, we obtain 
the final Linear Optimization model:

max 2 x1 + 4 x2
s.t. 150 x1 + 50 x2 ≥ 800
30 x1 + 140 x2 ≥ 460  (1)
3 x1 + 3 x2 ≥ 24
x1 ≥ 0,   x2 ≥ 0.

This is called a Linear Optimization model, since 
both the objective and the constraints are linear 
in the variables. Since this highly simplified model 
only has two variables, we can graphically solve this 
problem. The horizontal axis indicates the number 
of portions oatmeal (x1), and the vertical axis the 
number of portions dairy (x2). See also figure 5.

Let us first try to find those points (values for 
x1 and x2) in this picture, that are feasible with 
respect to all the constraints. Let us start with the 
simplest constraints, namely the last constraints 
of (1). This basically means that all points right to 
the x2-axis and above the x1-axis are feasible with 
respect to these constraints. Let us now continue 
with the third constraint of (1). We first draw the 
points for which equality holds, i.e., 3x1 + 3x2= 24. 

This is a line, and it is easy to calculate the point 
on the x1 that is on this line: if we take x2 = 0, then 
x1 = 24/3 = 8. Hence, (8, 0) is one point on the line. 
Similarly, we can calculate the point on the x2-axis: 
if we take x1 = 0, then x2 = 24/3 = 8. Hence, (0, 8) is 
another point on the line. Hence, if we draw the 
line through these two points, we obtain the set 
of points for which we have 3x1 + 3x2 = 24. See also 
the blue line in figure 5. However, the constraint 
contains a “≥” instead of an  “=”. It is clear that not 
only all points on the line, but also all points to the 
right of this line satisfy the third constraint of (1). 
One can follow a similar procedure for the first and 
second constraint of (1); see the orange and green 
lines in figure 5. If we take all constraints together, 
then the points that are to the right of the x2-axis, 
and the blue, orange and green lines, and above the 
x1-axis are the ones that satisfy all the constraints. 
This is the shaded area in figure 5.

We now want to find the best point in the shaded 
area that has lowest objective value. We first draw 
the line where the objective value is 4. To do that we 
calculate that both (2, 0) and (0, 1) are on that line, 
and then draw a line between these two points. This 
is the lowest red line in figure 6. However, no point 
on this line has a point in common with the shaded 
area. Even if we increase the objective value to 16, 

Figure 5: The feasible region, indicated by the grey area.

3 x1 + 3 x2 ≥ 24
150 x1 + 50 x2 ≥ 800
30 x1 + 140 x2 ≥ 460
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then the corresponding line (the highest red line in 
figure 6), has no point in common with the shaded 
area. If we shift the red line, such that it touches the 
shaded area in point (6, 2), then we have obtained 
the optimal solution, i.e., the solution that is feasible 
with lowest costs. Hence, the optimal ration is 
6 portions oatmeal and 2 portions dairy, and in total 
that costs 20 cents.

Linear Optimization
The key notion of the 2D example is that the 
mathematical model is linear in the variables. Both 
the objective function and the constraints are linear 
in the variables. In other words, the model does 
not contain nonlinear parts as x1

2 or x1x2. The 
constraints can be of ≤, ≥, or = type. The objective 
is either minimize (min) or maximize (max). Such 
models are called Linear Optimization models. Of 
course we simplified the problem and reduced it to 
two variables, just to be able to draw a 2D picture. 
Maybe it is possible to draw a picture in 3D. But 
in real-life examples the number of variables are 
often 10,000s, or even millions, and then making 
a picture is not possible anymore. However, one 
can still develop a Linear Optimization model as for 
the 2D example above. We might have many more 
variables, and many more constraints, but still it is 
a Linear Optimization model, since the objective 

and constraint functions are linear in the variables. 
For such large-scale Linear Optimization problems 
there are efficient solvers available nowadays, that 
can indeed solve problems with a few million varia-
bles in a few minutes.

Linear Optimization started already in 1947 when 
George Dantzig proposed his Simplex Method 
to solve such problems. His technique has been 
improved since then, and computers have become 
much more powerful, such that we are now able 
to solve huge Linear Optimization problems. A 
huge number of practical problems can be mode-
led as Linear Optimization problems. Production 
planning problems, transportation problems, port-
folio investment, manpower planning, food supply 
chains, cancer radiotherapy treatment plans, etc. 
The power of this mathematical model is that it is 
extremely generic: we do not have to develop a new 
solution approach for each new practical problem. 
As long as we can model it in the mathematical 
format of a Linear Optimization problem, we can 
solve it by using Linear Optimization solvers. In 
fact it is amazing that mathematics is this powerful: 
with Linear Optimization one can optimize the food 
supply and, e.g., also optimize the radiotherapy 
treatment plans for cancer patients.

Figure 6: Obtaining the optimal solution.
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Since 1947 scientific research has yielded not 
only better and faster algorithms to solve Linear 
Optimization problems, but also methodologies to 
deal with uncertainties. For example, for the food 
supply chain problem the purchasing cost for the 
food ingredients can be rather volatile, and one 
would like to get a solution that is robust against 
these cost uncertainties. One popular approach is 
Robust Optimization. Moreover, scientific research 
has developed ways to model and solve large-scale 
problems from practice that have a nonlinear beha-
viour in terms of the variables.

Final comments
The research on the food supply chain has been 
carried out when the author was affiliated with 
Tilburg University. The research was led by 
Prof. dr. ir. Hein Fleuren, director of the Zero Hunger 
Lab, in close cooperation with a team from the 
World Food Programme, led by Koen Peters.

Those who would like to read more on the Linear 
Optimization model developed for WFP or on the 
applications and impact, are referred to the papers 
[1] and [2]. For a textbook on Linear Optimization we 
refer to [3]. Readers who would like to know more 
about Robust Optimization are referred to [4], but 
this book requires an advanced mathematical level.
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Op de ‘intensive care’ afdeling, in correct 
Nederlands de afdeling voor ‘intensieve 
zorg’, zijn de behandelingen intensiever 

dan op andere afdelingen in een ziekenhuis. Op 
de intensive care afdeling liggen kritisch zieke 
patiënten bij wie een of meerdere belangrijke 
lichaamsfuncties worden bedreigd zoals de adem-
haling en de bloedcirculatie. Op de intensive care 
afdeling worden kritisch zieke patiënten middels 
hoogtechnologische apparatuur gemonitord, en 
worden complexe en vaak ook invasieve behan-
delingen gegeven: de bedreigde lichaamsfuncties 
worden bewaakt, ondersteund of zelfs helemaal 
overgenomen.

Verstoorde fysiologie
Bij een kritische ziekte is de fysiologie ern-
stig verstoord; er is sprake van pathofysiologie. 
Intensivisten, artsen gespecialiseerd in de behande-
ling van kritisch zieke patiënten, zorgen er samen 
met intensive care verpleegkundigen en ander 
zorgpersoneel voor dat de fysiologie niet verder 
ontspoort, en nemen zo nodig actie. Hierbij gebrui-
ken zij specifieke apparaten, of passen bijzondere 
behandelingen toe. 

De principes zijn buitengewoon simpel. Als een 
patiënt niet meer zelfstandig kan ademhalen, dan 
neemt het team deze functie over — en hier geldt, 
heel simpel, ‘er moet lucht in en er moet lucht 
uit’. Inademen, en ook weer uitademen, met de 
nuance dat bij de ene patiënt lucht moeilijk de long 
ingaat, en bij de andere patiënt juist omgekeerd 
lucht moeilijk de long uitgaat. Een uitdaging. En als 
een patiënt een falende bloedsomloop heeft, dan 
kan dit deels worden hersteld door het toedienen 
middels een infuus van zoutoplossing — en hier 
geldt, ook weer heel simpel, ‘er moet ‘water’ in en 
er moet ‘water’ uit’. Water in, door middel van de 
toediening van een zoutoplossing via het infuus, en 
water uit, via de urinewegen in de vorm van urine. 
Bij een kritisch zieke patiënt moet vaak behoorlijk 
wat ‘water’ worden gegeven, maar dat is niet zo 

Prof. dr. M. J. (Marcus) Schultz
 – Afdeling Intensive Care, Amsterdam Universiteit 
Medische Centra, locatie ‘AMC’, Amsterdam

 – Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

https://lnkd.in/gxgbkuZP

1.4   Verstoorde of gestoorde fysiologie op een intensive care?

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 1 november 2021.

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

 – Er gold geen Covid-19 restrictie aan het aantal 
deelnemers in de theaterzaal en de lezing kon 
ook via livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Op de intensive care afdeling liggen de meest 
zieke patiënten, waarbij tal van orgaanfuncties zijn 
verstoord. De artsen en verpleegkundigen zijn in 
staat om deze functies te ondersteunen en even-
tueel zelfs over te nemen. Bij elke behandeling zijn 
belangrijke afwegingen te maken: moet alles zo ver 
als mogelijk naar normaal worden gecorrigeerd, of 
mag een afwijking tot op zekere hoogte worden 
geaccepteerd? Anders gezegd: moeten artsen en 
verpleegkundigen de fysiologie terugbrengen, 
of mogen zij pathofysiologie accepteren? Aan de 
hand van een voorbeeld, beademing, wordt dui-
delijk gemaakt dat ‘fysiologische manipulaties’ niet 
per se leiden tot een verbetering in patiëntgerichte 
uitkomsten.

https://lnkd.in/gxgbkuZP
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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moeilijk. Echter, wat er eenmaal inzit, dat komt 
er niet meer zou makkelijk uit. Ook weer, een 
uitdaging.

‘Gestoorde’ fysiologie
De twee hierboven beschreven behandelingen, ook 
wel ‘beademen’ en ‘resuscitatie’ genoemd, dienen 
een zeker doel. Maar de grote vraag is wel; welk 
doel? In de geneeskunde hebben we nogal eens 
een en ander te vaak rechtstreeks vertaald vanuit 
de fysiologie: fysiologie is normaal, en alles wat 
niet normaal is moet, liefst direct en zo snel als 
mogelijk, worden gecorrigeerd. Nogal eens heeft 
dit geleid tot verkeerde adviezen. Een voorbeeld: 
patiënten met een hartinfarct, veroorzaakt door 
een gedeeltelijke of volledige afsluiting van een 
van de kransslagvaten, kregen aan het eind van 
de vorige eeuw wel heel bijzondere levensbeper-
kingen ‘opgelegd’. Rust is goed voor het hart (in 
fysiologische zin waar), en dus moesten ze verplicht 
zes weken bedrust houden; persen verhoogt de 
spanning in het hart (in fysiologische zin waar), en 
dus mochten ze twee weken niet naar het toilet; 
bèta–blokkers verlagen de slagkracht van het hart 
(in fysiologische zin waar), en dus werden er geen 
bèta–blokkers gegeven; aanraken van de afsluiting 
in het kransslagvat zou kunnen leiden tot een acute 
volledige afsluiting (in fysiologische zin waar), en 
dus was een acute ‘dotter’ procedure obsoleet; en 
het ware probleem was ‘zuurstoftekort’ achter de 
afsluiting (in fysiologische zin waar), en dus werd 
zoveel mogelijk zuurstof toegediend, ook al waren 
de ademhaling en bloedsomloop niet verstoord. Dit 
alles is, zo’n 40 jaar later, niet waar gebleken: hartin-
farctpatiënten zijn aantoonbaar beter af als ze snel 
worden gemobiliseerd; ze kunnen prima naar het 
toilet; bèta–blokkers verbeteren de uitkomst van 
hartinfarctpatiënten; een vroege ‘dotter’ procedure 
verbetert de uitkomst; en het geven van extra zuur-
stof is juist slecht gebleken. Alles wat we baseerden 
op de ‘fysiologie’ bleek niet, of zelfs averechts te 
werken: ‘gestoorde fysiologie’.

Beademing
Net zoals cardiologen, hebben ook de intensivisten 
hun ‘leermomenten’ gehad, bijvoorbeeld op het 

gebied van beademen. Het doel van beademen, 
zo’n 30 jaar geleden toen de eerste echte intensive 
care afdelingen wereldwijd werden opgezet, was 
om de gaswisseling te ‘optimaliseren’. De eerste 
intensivisten waren anesthesiologen, die ruime 
ervaring hadden met beademen van patiënten 
tijdens narcose. Zij wisten als geen ander dat, door 
de narcose en de vaak toegepaste spierverslapping, 
delen van de long samenvallen. Dit noemen wij ‘ate-
lectasen’. Atelectasen leiden tot een, soms ernstige 
verstoring van de gaswisseling. De zuurstofspan-
ning in het bloed daalt, wat nare consequenties 
kan hebben voor de patiënt. Eén oplossing voor dit 
probleem is het geven van extra zuurstof, soms veel 
zuurstof. Maar een andere oplossing is het geven 
van ‘grote’ ademteugen: ‘meer lucht in, en lucht uit’, 
want hiermee blijven de longen beter ontplooid, er 
ontstaan minder, of minder ernstige atelectasen, 
en daarmee een minder lage zuurstofspanning. 
Dit werd ook bevestigd in menig dierexperimen-
teel onderzoek, en dus was het goed. Streef naar 
‘fysiologie’, een ‘open, goed ontplooide, long’, en 
vermijdt de ‘pathofysiologie’, een ‘deels samenge-
vallen long’. En zo werd dit concept meegenomen 
naar de behandeling van intensive care patiënten. 
Bij het ontstaan van intensive care afdelingen was 
het heel gebruikelijk om een kritisch zieke patiënt 
te beademen met grote ademteugen — tot wel een 
liter of meer, en wel zo gebruikelijk dat het de voor-
keursinstelling was van de beademingsmachines 
zoals die op de intensive care afdelingen werden 
gebruikt.

Er ontstond twijfel. Was het wel zo goed om zulke 
grote ademteugen te gebruiken? Voorstanders 
veronderstelden dat het wel goed móest zijn, want 
met het gebruik van grote teugen verbeterde de 
nogal eens ernstig verstoorde zuurstofspanning 
in het bloed en wel om heel logische redenen: de 
longen ontplooien beter met grotere ademteugen 
(in fysiologische zin waar). Tegenstanders, echter, 
veronderstelden ook nadelige effecten, namelijk 
dat een deel van de grotere ademteugen het nog 
gezonde, reeds ontplooide longweefsel zou kunnen 
oprekken, en op die manier schade zou kunnen 
veroorzaken — daar hadden ze zelfs een term 
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voor bedacht: ‘ventilator–induced lung injury’. Dit 
leidde ertoe dat er na eerst verschillende kleine 
studies later een serieus grote klinische studie werd 
gedaan — eentje waarbij kritisch zieke patiënten 
met een longontsteking werden beademd met 
grote ademteugen (tot wel een liter of meer) of met 
kleine, half zo grote, ademteugen [1]. De resulta-
ten waren opvallend: inderdaad hadden patiënten 
die met grote ademteugen werden beademd een 
betere gaswisseling, een hogere zuurstofspanning 
in het bloed (de fysiologie werkt!), maar ze hadden 
ook een veel grotere kans om dood te gaan (de 
fysiologie werkt niet?). Het verschil in ‘mortaliteit’, 
ruim 10%, was nog nooit gezien in onderzoek met 
kritisch zieke patiënten. De behandeling kost ook 
nog eens ‘niets’ — het behelst immers niets anders 
dan het omlaag draaien van de (teug)volumeknop. 
Veel belangrijker echter, is dat deze studie liet zien 
dat het ‘najagen’ van fysiologie averechtse effecten 
heeft.

Een andere, veel gebruikte oplossing om atelec-
tasen te voorkomen, of op zijn minst in grootte 
te laten afnemen is het gebruik van een beetje 
tegendruk tijdens de uitademing. Dat wordt 
‘positive end–expiratory pressure’, afgekort ‘PEEP’ 
genoemd. Door gebruik van PEEP loopt de long 
net niet zo ver leeg dat delen van de long kunnen 
samenvallen: ‘lucht in, wat minder lucht uit’. En ook 
dit werkt, zo wisten de anesthesiologen al, want 
bij patiënten onder narcose leidde PEEP ook tot 
een hogere zuurstofspanning in het bloed. En ook 
dit werd bevestigd in menig dierexperimenteel 

onderzoek (zie figuur  1), en dus was het goed. 
Streef naar ‘fysiologie’, een ‘open, goed ontplooide, 
long’, en vermijdt de ‘pathofysiologie’, een ‘deels 
samengevallen long’. Het was aan het eind van de 
vorige eeuw haast een sport om zoveel mogelijk 
PEEP te geven, om daarmee een zo hoog mogelijke 
zuurstofspanning in het bloed van kritisch zieke 
patiënten te bereiken; 5 cm waterdruk, 10 cm water-
druk, 15 cm waterdruk, en nog wel hoger.

Maar ook hierover ontstond twijfel. Was het wel zo 
goed om PEEP, en dan ook nog eens zo hoog, te 
gebruiken? En ook hierin, veronderstelden de voor-
standers dat het wel goed móest zijn, want met het 
gebruik van PEEP verbeterde de nogal eens ernstig 
verstoorde zuurstofspanning in het bloed en wel 
om heel logische redenen: de longen ontplooien 
beter met grotere ademteugen (in fysiologische zin 
waar). Maar ook weer tegenstand, want er waren 
ook potentieel nadelige effecten, namelijk dat PEEP 
het nog gezonde, reeds ontplooide longweefsel 
zou kunnen overrekken, en op die manier schade 
zou kunnen veroorzaken. Daarnaast had PEEP ook 
een effect op de bloedsomloop. Door de verhoogde 
druk in de borstkast kan de bloedsomloop verstoord 
raken, en patiënten moesten daarom vaker en 
meer bloeddrukverhogende middelen toegediend 
krijgen. De twijfel leidde weer tot verschillende 
studies, eerst wat kleine maar later een serieus grote 
klinische studie — eentje waarbij kritisch zieke pati-
enten met een longontsteking werden beademd 
met hoog PEEP (tot wel een liter of meer) of met 
laag PEEP [2]. De resultaten waren belangwekkend: 

Figuur 1: Ex vivo beademing van een long van een rat zonder en met PEEP. (A) de situatie tijdens beademing 
zonder PEEP; (B) de situatie tijdens beademing met 5 cm H2O PEEP; (C) de situatie tijdens beademing met 
10 cm H2O PEEP.
Een video hiervan is te zien op https://natuurwetenschappen-diligentia.nl/schultz-lung_toronto/.

https://natuurwetenschappen-diligentia.nl/schultz-lung_toronto/
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inderdaad hadden patiënten die met hoog PEEP 
werden beademd een betere gaswisseling, een 
hogere zuurstofspanning in het bloed (de fysiolo-
gie werkt!), maar ze hadden ook een veel grotere 
kans om dood te gaan (de fysiologie werkt niet?). 
Het verschil in kans om dood te gaan, 20% meer, 
was dermate hoog dat direct deze strategie werd 
verlaten. Conform wat werd gevonden ten aanzien 
van grote ademteugen, liet deze studie zien dat het 
‘najagen’ van fysiologie averechtse effecten heeft.

Bias
Waarom duurt het zo lang voordat we doorhebben 
dat iets ten onrechte in gebruik blijft als het in 
een bepaald opzicht voordeel heeft, maar tegelijk 
ook zeer schadelijk is? Wat zit achter het ‘najagen 
van fysiologie’ en niet gewoon ‘accepteren van 
pathofysiologie’?

Zoals iedereen, zijn intensivisten en intensive care 
verpleegkundigen gevoelig voor vooroordeel, ook 
wel ‘bias’ genoemd. Twee vormen van bias spelen 
een rol: ‘aantrekkingskracht’ (‘attribution bias’ in de 
Engelse taal) en rechtstreeksheid (‘immediacy bias’ 
in de Engelse taal).

Bij attribution bias wordt een anekdotische en 
selectieve observatie van gunstige effecten 
toegeschreven aan een interventie, wat leidt tot 
onterecht vertrouwen in de effectiviteit ervan — de 
aantrekkingskracht van het open kunnen blazen 
van een deels samengevallen long is groot: je 
kan dus iets terug brengen naar ‘normaal’, je kan 
de fysiologie herstellen. Die aantrekkingskracht 
wordt versterkt door de visuele resultaten van, 
vaak buiten het lichaam uitgevoerde, experimenten 
waarbij je met het blote oog kan zien dat beade-
ming met een grotere ademteug, of meer PEEP, de 
longen daadwerkelijk doet ontplooien. Geloof je de 
dierexperimenten niet, dan zie je het wel op een 
borstkastfoto, of een computer tomografie scan 
van de long bij een beademde patiënt. Het werkt! 
En dus moet het goed zijn.

Bij immediacy bias leidt een selectieve onmiddel-
lijke waarneming van een gunstig effect dat aan 
de interventie wordt toegeschreven ertoe, dat er 
te veel gewicht wordt gehecht aan een dergelijke 
verandering in plaats van aan andere, die ofwel 
onzichtbaar of vertraagd zijn — denk hier aan het 
korte termijn effect van beademing met een grotere 
ademteug, of meer PEEP, op de zuurstofspanning in 
het bloed. Op korte termijn wellicht gunstig, en het 
maakt iedereen blij en tevreden. Het werkt! En dus 
moet het goed zijn. We zijn echter niet in staat om te 
kijken naar lange termijn effecten, die er veel meer 
toe doen: wat is het effect op overleven?

De beademing voorbij
In dit pleidooi voor het meer accepteren van de 
pathofysiologie bij kritisch zieke patiënten lag de 
focus op de beademing. De intensivist en de inten-
sive care verpleegkundigen doen echter meer dan 
beademen, en hier zien we parallellen. Er heerst nu 
een strijd over hoeveel, en hoe snel vocht moet wor-
den toegediend bij patiënten met een verstoorde 
bloedsomploop, waarbij een veelal gesteunde 
strategie van ‘vroeg en veel’ vocht om de fysiologie 
te herstellen [3] steeds vaker wordt ontkracht door 
resultaten van nieuwe studies die laten zien dat dit 
of niet werkt [4] of zelfs de kans om dood te gaan 
doet toenemen [5]. Geheel vergelijkbaar zijn de 
discussies over het streven naar normale, en dus 
fysiologische lactaatwaarden, hemoglobinewaar-
den, bloedsuikerwaarden, bloedeiwitwaarden, et 
cetera.

De echt grote doorbraken in de behandeling van 
kritisch zieke patiënten zijn te verwachten in de 
hoek van ‘accepteren van de pathofysiologie’, en 
niet bij het ‘najagen van fysiologie’. Anders gezegd: 
‘bij het toepassen van fysiologische manipulaties 
moeten clinici rekening houden met de onze-
kerheid rondom de effecten op patiëntgerichte 
uitkomsten’ [6].
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Het leven is vol uitdagingen… dit geldt niet 
alleen voor ons eigen dagelijks leven, maar 
voor ieder organisme, klein of groot. Echter, 

de uitdagingen waar verschillende organismen voor 
staan, zijn uiterst divers. Een enkelcellig organisme, 
zoals een bacterie, een gist of een pantoffeldiertje, 
moet besluiten nemen over het wel of niet groeien 
of delen, welke kant op te bewegen, welke voedings-
stof te gebruiken, en nog veel meer. Meercellige 
organismen hebben daarnaast nog een aantal 
andere grote uitdagingen: hoe ervoor te zorgen 
dat een collectie cellen een geheel vormt waarin de 
cellen op een zinvolle manier verschillende functies 
uitvoeren? Hoe een mooi geordende meercellige 
structuur te bouwen? Het zijn uitdagingen die wel-
licht ver van onze beleving afstaan, maar niettemin 
zijn deze bepalend voor meercellig leven.

Simpel gezegd is er een klein aantal specifieke 
eigenschappen en moeten cellen in een meer-
cellig organisme de keuzes maken waardoor een 
functioneel meercellig organisme kan ontstaan, zie 
figuur 1. Het gaat daarbij om: 
1) Het controleren van de adhesie van cellen na 

deling (de feitelijke meercelligheid);
2) Het bepalen waar, wanneer en hoeveel deling en 

groei er optreedt; 
3) Het vastleggen van verschillende domeinen in de 

cel die informatie verschaffen over waar een cel 
zich bevindt ten opzicht van de buiten/binnen/
voor/achterkant van het organisme.
Dit wordt celpolariteit genoemd, en dit kan in 
de cel gekoppeld worden aan andere processen, 
zoals celdeling of groei; 

4) Het feitelijk vastleggen van verschillen in lot 
en functie van de verschillende cellen in het 
organisme. 

Al deze elementen dragen in belangrijke mate bij 
aan het vormen van een 3-dimensionaal, functione-
rend, meercellig organisme. In deze lezing zoomen 
we in op één van deze elementen: de aanleg van 
celpolariteit. 

Prof. dr. D. (Dolf) Weijers
Laboratorium voor Biochemie
Universiteit Wageningen

wur.nl/en/Persons/Dolf-prof.dr.-D-Dolf-Weijers.htm

1.5   Op zoek naar de oorsprong van het kompas van de cel

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 15 november 2021.

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

 – Er gold geen Covid-19 restrictie aan het aantal 
deelnemers in de theaterzaal en de lezing kon 
ook via livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Cellen van meercellige organismen - en zelfs vele 
ééncelligen - hebben gedefinieerde voor/achter/
boven/ onderkanten, waarin verschillende eiwit-
ten en andere moleculen zitten. Deze zogenaamde 
celpolariteit is van groot belang om vitale proces-
sen in de cel, zoals celdeling of differentiatie, af te 
stemmen op andere cellen en op het omliggende 
weefsel of organisme. Zo wordt celpolariteit bij-
voorbeeld gebruikt om ervoor te zorgen dat cellen 
in slijmhuid altijd loodrecht op het oppervlak delen 
en dus een enkele cellaag blijven vormen. 

Meercelligheid en celpolariteit zijn in de evolutie 
meer dan eens ontstaan en een belangrijke vraag 
is of er een set gemeenschappelijke onderliggende 
principes bestaat waaraan polariteit-systemen vol-
doen. Een recente en onverwachte observatie is dat 
het vormen van eiwit-polymeren een belangrijke 
rol speelt bij het aanleggen van celpolariteit.

Tijdens deze lezing werd ingegaan op nieuwe 
inzichten in celpolariteit bij planten en kwamen 
enkele onderliggende gemeenschappelijke princi-
pes aan bod die met andere meercelligen worden 
gedeeld.

https://www.wur.nl/en/Persons/Dolf-prof.dr.-D-Dolf-Weijers.htm
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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Aanleg van celpolariteit
Zoals gezegd, celpolariteit is het ontstaan van 
domeinen in een cel die anders zijn dan de rest van 
de cel. In een meercellige kunnen deze domeinen 
reflecties zijn van de “assen” van het organisme. 
Daarbij moet gedacht worden aan de boven/onder, 
links/rechts, voor/achter, binnen/buiten assen, zie 
figuur 2. Maar hoe kan een cel bepalen waar haar 
boven- of buitenkant is? Als mens kunnen we onze 
telefoon, een plattegrond of de positie van de zon 
gebruiken om vast te stellen waar de noordelijke 
kant is van de kamer waarin we ons bevinden. Maar 
hoe doet een cel dat?

Kortgezegd zijn er een aantal stappen die gezet 
moeten worden: Allereerst moet er een signaal 
zijn dat door de cel waargenomen kan worden, en 
dat informatie bevat over de richting waaruit dat 
signaal afkomstig is. Na het waarnemen van zo’n 
signaal moet de symmetrie in de cel doorbroken 
worden, en moeten er moleculen (eiwitten) op 
een specifieke plaats ophopen. Vervolgens moet 
deze ongelijkheid gestabiliseerd worden, zodat het 
domein ook daadwerkelijk is vastgelegd. Tenslotte 
moet dit domein processen in de cel, zoals bijvoor-
beeld celdelingsrichting of groei, aansturen. Een 
bijkomende complexiteit is dat de cellen in een 
meercellig organisme ook nog met elkaar moeten 
communiceren om hun polariteit op elkaar af te 
stemmen. 

Een paar voorbeelden: in de gist Schizosaccharomyces 
pombe (S. pombe) heeft polariteit twee rollen: het 
vastleggen van de groeipunten in twee tegen-
overliggende zijden van de cel en het zoeken van 
een partnercel tijdens het paren. In goed bestu-
deerde meercellige organismen zoals de worm 
Caenorhabditis elegans (C. elegans) of de fruitvlieg 
Drosophila melanogaster, worden in de eicel voor- 
en achterkant met eiwitten gemarkeerd. Na deling 
hebben deze eiwitten een rol in het vastleggen van 
verschillende celtypes. In onze darmen (en elders 
in ons lichaam) zorgt een slijmhuidlaag voor het 
opnemen van voedingsstoffen en voor uitscheiding 
van verteringsenzymen. Die functies vinden plaats 
aan de buitenkant van de cel, terwijl de onderkant 
er juist voor moet zorgen dat het weefsel stevig vast 
blijft zitten. Ook hier zijn eiwitten die de boven- of 
onderkant markeren.

De voorbeelden die hierboven zijn genoemd 
betreffen allen het schimmel- of dierenrijk. Echter, 
er is nog een derde meercellig koninkrijk, de plan-
ten. Ook daar is celpolariteit gekoppeld aan vele 
functies. Zo plaatsen planten transporteiwitten 
voor voedingsstoffen, hormonen en gifstoffen aan 
één kant van de cel om deze stoffen één kant op te 
transporteren. Met andere woorden, in alle eukar-
yote koninkrijken lijkt celpolariteit een niet weg te 
denken rol te spelen in ontwikkeling en fysiologie.

Controle van celpolariteit
Maar hoe werkt dit op moleculair niveau? Voor het 
vastleggen van celpolariteit is het nodig dat een 
eiwit op een specifieke plaats in de cel ophoopt. 
Dit is niet iets wat uit zichzelf zou gebeuren, het 

Figuur 2: Vertaling van organismale assen (links) 
naar celpolariteit (rechts).Figuur 1: Elementen van meercelligheid.
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gaat in tegen de natuurwetten waar ook cellen 
aan onderworpen zijn. Kortom, de cel moet actief 
haar best doen om celpolariteit te installeren. Door 
celbiologisch, genetisch en biochemisch onderzoek 
naar celpolariteit in een aantal modelsystemen 
(gist en dieren), is duidelijk geworden dat er twee 
algemene principes zijn die cellen helpen om cel-
polariteit op te bouwen en de symmetrie in de cel te 
doorbreken. De eerste is positieve terugkoppeling. 
Wat dit inhoudt is dat een aanvankelijke kleine 
ongelijkheid kan worden versterkt wanneer deze 
ongelijkheid (bijvoorbeeld: een paar eiwitten die op 
dezelfde plek ophopen) de ongelijkheid versterkt. 
Dus bijvoorbeeld wanneer de ophoping van een 
eiwit de ophoping van meer van hetzelfde eiwit 
gemakkelijker maakt. Een tweede principe is dat 
van de wederzijdse onderdrukking. Wanneer twee 
eiwitten elkaar remmen of afstoten, dan zullen deze 
eiwitten gescheiden domeinen in de cel vormen.

En hoe zou nou zo’n eiwitdomein kunnen worden 
vertaald naar processen in de cel? Dit blijkt soms 
eenvoudig te zijn. In de gist S. pombe bijvoorbeeld, 
bindt het eiwit dat in de groeipunt van de cel 
ophoopt direct aan actine-kabels in de cel. Langs 
die kabels worden membraanblaasjes getranspor-
teerd. Die komen nu dus vanzelf in de groeipunt van 
de cel en leveren daar hun membraan materiaal af.

Doordat er verschillende regulatoren van celpolari-
teit zijn ontdekt, is het ook duidelijk geworden wat 
er misgaat wanneer zo’n regulator ontbreekt, en 
dus wanneer polariteit verstoord is. In mens en dier 
leidt dit tot uiteenlopende problemen zoals sterfte 
tijdens de embryo ontwikkeling, kanker of andere 
ziektes. In planten is het nog onduidelijk wat de 
consequentie is van het ontbreken van polariteit, 
maar op basis van het grote aantal processen dat 
aan polariteit gekoppeld is, zal het waarschijnlijk 
een dramatisch effect op groei en gezondheid 
hebben.

Celpolariteit is dus een universele eigenschap in 
cellen die in meercellige organismen een essen-
tiële rol lijkt te spelen in de organisatie van het 
organisme. Echter, de laatste gemeenschappelijke 

voorouder van de meercellige koninkrijken (dier, 
plant, schimmel) in de evolutie was een eencellige. 
Wat betekent dit? Is celpolariteit meer dan eens 
ontstaan in de evolutie (zie figuur 3)? Of bezat de 
voorouder een soort polariteit die bij het ontstaan 
van meercelligheid op verschillende manieren is 
ingezet? Deze vragen zijn lastig te beantwoorden 
omdat in planten de mechanismen grotendeels 
onbekend zijn. Dit is dan ook één van de belang-
rijkste vragen in mijn onderzoeksgroep: hoe wordt 
celpolariteit in planten gecontroleerd? Zodra we dit 
weten, kunnen we de ultieme vergelijking maken 
tussen de verschillende koninkrijken, en achter-
halen of er gemeenschappelijke onderliggende 
principes bestaan.

De hoeksteen van celpolariteit
In de afgelopen jaren heeft onze groep gefocust 
op het onderzoeken van de aanleg en controle 
van celpolariteit in de zandraket, een modelplantje 
dat in het onderzoek veel wordt gebruikt. In het 
bijzonder bestuderen we de prilste stadia van de 
ontwikkeling, wanneer uit een bevruchte eicel een 
nieuw embryo ontstaat, zie figuur 4. Door te kijken 
naar de ophoping van eiwitten waarvan bekend 
is dat ze in de wortel de buiten- of binnenkant 
van cellen markeren, hebben we gevonden dat de 
buiten- en binnenkant van cellen in de zandraket 
al worden vastgelegd op het allereerste moment 

Figuur 3: Evolutie en de “tree of life”. 
   Bron: http://tolweb.

org/tree/learn/concepts/whatisphylogeny.html
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dat dit mogelijk is: wanneer een fysieke scheiding 
tussen de membranen optreedt. Verder is gebleken 
dat deze buiten/binnen polariteitsinformatie ook al 
vroeg in het embryo gebruikt wordt om de richting 
van celdeling te sturen.

Door de hele vroege controle van celdelingsrichting 
en polariteit als een startpunt te nemen, hebben we 
eiwitten geïdentificeerd die een rol zouden kunnen 
spelen in dit proces. Hierbij zijn we gestuit op 
een merkwaardig eiwit, SOSEKI genaamd. Dit eiwit, 
wiens naam afkomstig is van het Japanse woord 
voor “hoeksteen”, bevindt zich in één van de hoe-
ken van de cel in het embryo, zie figuur 5. Dit eiwit 
komt niet alleen voor in de zandraket, maar blijkt 
terug te vinden te zijn in alle landplanten. Sterker 
nog, ook in mossen en levermossen hebben we 
kunnen aantonen dat het eiwit netjes in een hoek 

van de cel ophoopt. Dat betekent dat de SOSEKI 
eiwitten al ruim een half miljard jaar in planten 
polariteit markeren.

Maar wat is dat SOSEKI eiwit? Eiwitten zijn opge-
bouwd uit domeinen die elk hun functie hebben. 
Door de domeinen in SOSEKI eiwitten te vergelij-
ken met eiwitten buiten het plantenrijk hebben 
we gevonden dat deze een gemeenschappelijk 
domein delen met eiwitten in mens en dier. En 
niet de eerste de beste eiwitten… Het gaat om een 
zogenaamd DIX domein (zie figuur 6) dat vóórkomt 
in dierlijke eiwitten die een belangrijke rol spelen 
in celpolariteit, en ook zelf aan één kant van de 
cel vóórkomen. Van het DIX domein in de dierlijke 
eiwitten is bekend dat ze ketens kunnen vormen, 
polymeren gemaakt van eiwitmoleculen. Door de 
kristalstructuur van het domein uit een SOSEKI eiwit 

Figuur 4: Embryogenese in de zandraket. 
Bron: Palovaara et al., [9].

Figuur 5: SOSEKI eiwitlokalisatie in de zandraket Arabidopsis thaliana (links), de mos Physcomitrium patens 
(midden) en de levermos Marchantia polymorpha (rechts). 

Bron: Yoshida et al., [9] en van Dop et al., [1].
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op te helderen is gebleken dat ook dit polymeren 
vormt. Tenslotte bleek dat in zowel plant als dier 
de rol van deze eiwitten is om hele hoge plaatse-
lijke eiwitconcentraties te vormen. Dit maakt het 

mogelijk om binding aan te gaan met eiwitten die 
een lage bindingsaffiniteit hebben. Op deze manier 
kan SOSEKI andere eiwitten naar de hoek van de 
cel “recruteren”, een rol die wordt gedeeld met de 
dierlijke eiwitten (figuur 7).

Figuur 6: Eiwitstructuren van de humane (links) en Arabidopsis (rechts) DIX domeinen. 
Bron: van Dop et al., Cell (2020)..

Figuur 7: Werkwijze van SOSEKI eiwitpolymeren in de cel – “recruteren” van eiwitten naar de hoek.
Bron: van Dop et al., [1].
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De oorsprong van celpolariteit?
Het is nu natuurlijk erg aanlokkelijk om te specu-
leren over de oorsprong van celpolariteit, zeker 
nu we een eiwit en een principe hebben ontdekt 
dat in het planten- en dierenrijk een soortgelijke 
biochemische en cellulaire rol lijkt te spelen. Echter, 
helaas brengt deze bevinding ons nog niet veel 
dichter bij een antwoord op de vraag of er een 
gemeenschappelijke oorsprong van celpolariteit is, 
of dat systemen onafhankelijk zijn ontstaan. Het is 
simpelweg erg lastig om te bewijzen of uit te sluiten 
dat er een gemeenschappelijke oorsprong is, omdat 
die voorouder zo lang geleden leefde dat er geen 
restanten van zijn, en we enkel via reconstructie van 
genetische informatie een beeld kunnen vormen 
van hoe zo’n organisme er mogelijk uitgezien kan 
hebben. Misschien had deze voorouder wel een 
SOSEKI-achtig eiwit, maar het kan ook zijn dat deze 
eiwitten op een andere manier in de planten en 
dieren terecht zijn gekomen.

Hoe het ook zij… het feit dat eiwitpolymerisatie 
in beide koninkrijken een soortgelijke rol blijkt te 
spelen in celpolariteit kan ook betekenen dat dit 
een algemeen principe is dat heel goed werkt om 
verschillen in een cel aan te leggen. In ieder geval 
dient dit als een mooi voorbeeld hoe het speuren 
naar de principes van celpolariteit de onderzoeks-
velden in planten- en dierlijke biologie kunnen 
samenbrengen.
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Een flexibel stuk touw kan omgezet worden in 
een starre constructie door er een knoop in 
te leggen. Ook is het mogelijk in moleculaire 

draden knopen te leggen. Al sinds chemici grote 
moleculaire ringen konden maken rijst de vraag 
of het mogelijk is een moleculaire draad door zo’n 
ring te trekken of zelfs twee moleculaire ringen 
te vervlechten. Het heeft tot 1964 geduurd tot 
het de Freiburgse chemicus Gottfried Schill lukte 
middels een zeer ingenieuze strategie twee ringen 
te vervlechten [1]. Dergelijke moleculen noemde 
hij catenanen. In dezelfde periode lukte het de 
Groningse promovendus Tamme Doornbos even-
eens een catenaan te synthetiseren [2]. Het eerder 
verschijnen van Schill’s publicatie leidde tot zoveel 
frustratie dat het Groningse werk nooit gepubli-
ceerd werd.

Ook de natuur legt in flexibele moleculaire dra-
den zoals DNA/RNA en eiwitten knopen wat leidt 
tot compacte structuren met een sterk beperkte 
beweeglijkheid van de atomen. Begin deze eeuw 
werd de ruimtelijke structuur van het lassopeptide 
microcin J25 opgehelderd (zie figuur 1). Peptiden 
zijn kleine eiwitten ofwel moleculaire kralenket-
tingen van aminozuren. In lassopeptiden vormen 
7-9 aminozuren van de staart een lus waar de 
resterende keten van aminozuren van de kop door-
heen steekt. De keten van het meest bestudeerde 

Prof. dr. J.H. (Jan) van Maarseveen
Van ’t Hoff Instituut
Universiteit van Amsterdam

https://www.uva.nl/en/profile/m/a/j.h.vanmaarseveen
/j.h.vanmaarseveen.html

1.6   Hoe leg je moleculaire knopen?

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 29 november 2021.

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

 – Vanwege Covid-19 restricties was het theater 
gesloten en kon de lezing alleen via livestream 
thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Moleculaire knopen komen in de natuur voor in 
DNA, RNA, eiwitten en ook in relatief kleine mole-
culen zoals peptiden. Tot de laatste klasse behoren 
de lassopeptiden. Bacteriën maken lassopeptiden 
als afweer tegen andere micro-organismen wat 
deze peptiden interessant maakt als antibiotica. 

Maar hoe leg je nu een moleculaire knoop? Hoe 
trek je een moleculaire draad door een ring? Mo-
menteel worden synthetische methoden ontwik-
keld om dit te verwezenlijken. Naast toepassingen 
als antibiotica wordt ook aan moleculaire ring- en 
draadmoleculen gewerkt, die kunstmatige fotosyn-
these kunnen bewerkstelligen. 

Prof. Van Maarseveen nam ons tijdens deze lezing 
op toegankelijke wijze mee in de wereld van het 
ontwerp en de synthese van complexe, door de na-
tuur geïnspireerde verknoopte moleculen en blikte  
vooruit naar hun toepassingen.

Figuur 1: Structuur van microcin J25 en schets van 
mechanische chiraliteit.

https://www.uva.nl/en/profile/m/a/j.h.vanmaarseveen/j.h.vanmaarseveen.html
https://www.uva.nl/en/profile/m/a/j.h.vanmaarseveen/j.h.vanmaarseveen.html
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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lassopeptide microcin J25 zit zó stevig gevangen 
in de lus dat zelfs bij verhitten in kokend water de 
structuur intact blijft. Deze nauwe omsluiting van 
de ring om de draad zorgt ervoor dat de laborato-
riumsynthese van lassopeptiden uiterst moeilijk is. 
Dat na bijna 20 jaren na publicatie van de exacte 
ruimtelijke structuur een synthese nog ver weg 
lijkt, laat dit wel zien [3]. Gezien de antibiotische 
eigenschappen zijn lassopeptiden interessant voor 
verder farmacochemisch onderzoek. Echter, hier-
voor is het wenselijk een laboratoriumsynthese 
beschikbaar te hebben om analoga te maken 
met verbeterde eigenschappen. Inmiddels is de 
biochemische synthese tot in detail opgehelderd. 
Zelfs blijkt het enzym dat het staarteinde om de 
kop vouwt en vervolgens ringsluit genoegen te 
nemen met andere aminozuren  [4]. Toch blijft het 
voor synthetici zoals ik de ultieme uitdaging een 
geschikte route in het laboratorium te vinden. Hoe 
kunnen wij in het laboratorium de keten aan de 
staartzijde dwingen tot een vouwing precies tussen 
twee aminozuren in aan de kopzijde? Lukt dat, dan 
is er nog een symmetrieprobleem dat moet worden 
opgelost. In een peptide zijn de aminozuur bouw-
stenen verbonden door amidebindingen waarin 
een koolstof (C) en stikstof (N) atoom met elkaar ver-
bonden zijn. Dit zorgt ervoor dat een peptideketen 
een richting krijgt van NC. Kortom, de ring (lus) 
heeft een richting maar ook de moleculaire draad 
die er doorheen steekt (zie figuur 1). Als gevolg 
hiervan levert een lasso waarbij de draad-kop vanaf 
de bovenzijde wordt ingestoken het spiegelbeeld 
op van een draad-kop die van de onderzijde wordt 
ingestoken. Deze vorm van asymmetrie bij ring/
draad verbindingen wordt mechanische chiraliteit 
genoemd. De natuur maakt echter slechts één 

spiegelbeeld dus ook synthetisch moet de lus in 
de juiste richting rond de draad gelegd kunnen 
worden. In een persoonlijke communicatie heeft 
de beste natuurstofchemicus van deze tijd, Phil 
Baran van het Scripps Research Institute te La Jolla 
(USA), mij laten weten dat de ontsluiting van een 
algemene methode voor de totaalsynthese van 
lassopeptiden één van de allergrootste uitdagingen 
is. Het unieke is ook dat het simpelweg aan elkaar 
rijgen van aminozuren synthetisch een peulenschil 
is. In tegenstelling tot andere natuurstofsynthesen 
hoeven we dus helemaal geen nieuwe reacties uit 
te vinden maar gaat het om het ontwikkelen van 
methoden die de precieze vouwing van ringprecur-
sors rond een draad/keten bewerkstelligen.

Wat is nodig om een moleculaire draad door een 
ring te trekken tot een zogenaamd rotaxaan of 
om twee ringen in elkaar te vervlechten tot een 
catenaan? Beide architecturen hebben gemeen 
dat de twee componenten een loodrechte hoek 
maken. Schill maakte bij zijn eerste synthese van 
een catenaan gebruik van de aanwezigheid van 
een loodrechte hoek tussen de twee vlakken in 
een tetrahedraal koolstofatoom (zie figuur 2). Pas 
in de jaren tachtig van de vorige eeuw storten zich 

Figuur 2: De loodrechte oriëntatie van de compo-
nenten in een tetraëdrisch koolstofatoom, catenaan 
en rotaxaan.

Schema 1: Supramoleculaire synthese van een catenaan door Sauvage op basis van coördinatie bindingen 
tussen fenantrenen en een Cu(I)-ion.
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ook andere synthetici op catenaan synthesen en 
zijn er veel efficiëntere methoden ontwikkeld op 
basis van supramoleculaire chemie, destijds een 
geheel nieuw onderzoeksveld. In de supramolecu-
laire chemie draait het allemaal om niet-covalente 
bindingen zoals H-bruggen, ionogene bindingen 
en metaal coördinatie bindingen. Als voorbeeld 
van een supramoleculaire benadering beschouwen 
we de catenaan synthese van de Franse synthe-
tisch chemicus Jean-Pierre Sauvage (schema 1) [5]. 
Vanuit zijn achtergrond als coördinatiechemicus 
wist Sauvage dat twee fenantreenmoleculen en 
een koper(I)-ion spontaan een complex vormen 
met een loodrechte hoek tussen de vlakken van de 
twee fenantrenen. Nadat een fenantreen voorzien 
werd van twee alcohol (OH) groepen werd het Cu(I) 
complex gevormd en kon vervolgens tussen de alco-
holen gemakkelijk een ring geïnstalleerd worden. 
Verwijderen van het Cu(I)-ion, dat in feite fungeerde 
als een mal om de twee componenten loodrecht te 
positioneren, gaf het catenaan. Dit betekende dat 
vanuit een simpele bouwsteen in drie eenvoudige 
stappen de complexe catenaan architectuur bereid 
kon worden. Dit was een enorme stap voorwaarts 
in vergelijking met de synthese van Schill die maar 
liefst 18 stappen vergde.

Sauvage heeft, net als de Schotse syntheticus Fraser 
Stoddart, catenanen en rotaxanen gemaakt die 
kunnen dienen als moleculaire motoren. Tesamen 
met de Groningse syntheticus Ben Feringa hebben 
zij hiervoor in 2016 de Nobelprijs voor Scheikunde 
ontvangen. De supramoleculaire benadering heeft 
geleid tot vele nieuwe synthesen waarbij naast 
coördinatiebindingen ook ionogene-, H-brug-, 
dipool-dipool- en quadrupoolinteracties de lood-
rechte oriëntatie van beide componenten kunnen 
bewerkstelligen. Echter, de compacte vouwing, 
precieze positionering van de ring tussen twee spe-
cifieke aminozuren en de mechanische chiraliteit 
van lassopeptiden maken een supramoleculaire 
aanpak mijns inziens onmogelijk. Naast bijvoorbeeld 
H-bruggen zijn er in een supramoleculaire aanpak 
ook altijd specifieke herkenningselementen nodig, 
zoals de fenantrenen in de synthese van Sauvage, 
die nu eenmaal ontbreken in lassopeptiden.

Als antwoord hierop hebben wij in Amsterdam de 
gerichte meerstapsynthese route van Schill weer 
afgestoft om deze verder te ontwikkelen om de 
lassopeptiden of derivaten daarvan synthetisch te 
ontsluiten. Onze strategie begint met het koppelen 
van beide draadcomponenten (zie schema 2, rode 

Schema 2: Strategie om een moleculaire ring rond een draad te leggen.
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bouwsteen kan een rotaxaan gemaakt worden door 
de uiteinden van de draad van stoppers te voorzien 
gevolgd door het verbreken van alle tijdelijke cova-
lente bindingen. Een catenaan wordt uit de centrale 
bouwsteen verkregen door de uiteinden van het 
draadfragment te verbinden, gevolgd door het 
verwijderen van de tijdelijke bindingen.

Voor het testen van de strategie is als loodrechte 
koppeling tussen de twee draadfragmenten geko-
zen voor een tetrahedraal C-atoom (zie figuur 3), 
echter, in tegenstelling tot Schill met permanente 
bindingen. Dit zou toegang geven tot een nog 
onbekende moleculaire architectuur met een 
geïnverteerde spirogeometrie. De spirogeometrie 
kenmerkt zich door de aanwezigheid van twee rin-
gen die gebonden zijn aan een gemeenschappelijk 
tetrahedraal koolstofatoom en is alomtegenwoordig 
in natuurlijke en synthetische moleculen. Door nu 
bij de vorming van twee ringen de draadprecursors 
terug te vouwen zoals dat gebeurt in onze nieuwe 
strategie onstaat een geïnverteerde spirogeome-
trie. In feite kunnen beide geometrieën in elkaar 
overgaan na inversie van het centrale C-atoom. 
Bij een molecuul met slechts één asymmetrisch 

en blauwe draad) met een loodrechte covalente 
binding die later weer verbroken kan worden zoals 
in Schill’s benadering. Vervolgens, en daar komt de 
nieuwe strategie om de hoek kijken, verbinden we 
één van de draden (blauw), wederom met tijdelijke 
bindingen, met een mal fragment (rode zeskant in 
schema 2). Door de uiteinden van de andere draad 
(rood) te koppelen met het malfragment ontstaat 
het moleculaire bouwwerk waarbij een ring rond 
een draad is teruggevouwen. Uit deze centrale 

Figuur 3: Inversie van een tetrahedraal C-atoom en 
de twee mogelijke geometrieën van ringen verbon-
den aan een centraal C-atoom (= spiro) met de voor-
heen nog onbekende geïnverteerde configuratie.

Schema 3: Synthese van een molecuul met een gewone en een spirogeometrie middels het terugvouwprin-
cipe vanuit dezelfde bouwsteen. 
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spiroverbinding werd verkregen met Röntgen 
kristallografie en uitgebreide vergelijkende NMR 
studies van beide spiroverbindingen.

De volgende uitdaging was de synthese van 
beide spirogeometrieën zonder dat het centrale 
C-atoom ook nog onderdeel is van een vijfring 
(zie figuur  4)  [7]. In principe kan een C-atoom bij 
hoge temperatuur inverteren. Dus zou dan de com-
pactere en energetisch minder gunstigere inverse 
spirogeometrie kunnen omleggen naar de gewone 
spiroverbinding. Na de succesvolle synthese van 
de geïnverteerde spiroverbinding bleek dat deze 
bij verhitting niet omlegde naar de reguliere spi-
rogeometrie maar ontleedde. Uit computationele 
berekeningen bleek dat de energie die nodig is 
voor inversie (omklappen) veel groter is dan voor 
het verbreken van C-C bindingen. Maar goed, naast 
de synthese van een nieuwe moleculaire geometrie 
werd de kracht aangetoond van onze nieuwe stra-
tegie om grote ringen te maken vanuit een flexibele 
keten door het precies positioneren van de eind-
groepen met een covalent gebonden moleculaire 
mal. In het algemeen is het maken van grote én 
flexibele moleculaire ringen problematisch omdat 
i.p.v. ringsluiting oligomerisatie optreedt. Ofwel, de 
moleculen reageren met elkaar i.p.v. in het molecuul 
zelf. Derhalve worden de macrocycliseringsreacties 
onder hoge verdunning uitgevoerd om ongewenste 
intermoleculaire reacties te onderdrukken. Ook is 
speciaal gekozen voor reacties die zich bewezen 

C-atoom levert inversie van dat C-atoom het spie-
gelbeeld (enantiomeer) op. Echter, in het geval van 
inversie van het gemeenschappelijke C-atoom in 
een spiroverbinding ontstaan twee geheel verschil-
lende moleculen (diastereomeren) hetgeen uniek is.

De daadwerkelijke synthese van het geïnverteerde 
spiromolecuul, gebaseerd op de cartoon weergave 
van de strategie in schema 2, staat weergegeven in 
schema 3. Opgemerkt dient te worden dat de tijde-
lijke bindingen tussen het blauwe draadfragment 
en het malfragment, weergegeven als een stippel-
lijn in schema 2, in werkelijkheid een moleculair 
fragment op zichzelf is (in zwart weergegeven in 
schema 3). Dit ‘koppelstuk’ is met tijdelijke bin-
dingen verbonden aan zowel het draad- en het 
malfragment zodat het na gedane arbeid volledig 
afgesplitst wordt.

De eerste stap op weg naar de geïnverteerde spiro-
geometrie, de koppelingsreactie tussen het blauwe 
ringfragment en de mal onder vorming van een 
ring van 21 atomen, verliep in een opbrengst van 
69% [6]. Het centrale tetrahedrale C-atoom zorgt 
er nu voor dat het vlak met de eindgroepen om de 
rode ring te vormen, loodrecht staat op de blauwe 
draad. De eindgroepen in het rode draadfragment 
van de mal liggen in hetzelfde vlak als die van 
het bovenste rode draadfragment en zijn dus per-
fect gepositioneerd om de rode ring te vormen. 
De rode ring, met een omtrek van maar liefst 31 
atomen, werd verkregen in een opbrengst van 
79%. Vanuit de aldus verkregen centrale bouwsteen 
kon zowel de normale alsmede de geïnverteerde 
spirogeometrie bereid worden. Na sluiting van de 
blauwe ring, 27 atomen groot, rond de rode ring 
evenals het verwijderen van de tijdelijke groepen 
cq. bindingen werd het geïnverteerde spiromole-
cuul in goede opbrengst verkregen. Om de gewone 
spiroverbinding te synthetiseren werden de (ester)
bindingen tussen het blauwe draadfragment en de 
mal verbroken wat leidde tot spontaan ontwinden 
van de draad uit de ring. Sluiting van de blauwe 
ring en verwijderen van de tijdelijke bindingen gaf 
het bicyclische molecuul met de reguliere spirogeo-
metrie. Het structuurbewijs van de geïnverteerde Figuur 4: Zuiver bicyclische spiromoleculen.
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hebben in de sluiting van grote ringen. Het kop-
pelen van de mal aan de draad is bewerkstelligd 
met omesteringsreacties en voor de andere macro-
cyclisatiereacties zijn ringsluitingsmetathese en 
de koper gekatalyseerde azide/alkyn (-N3/HC≡C) 
cycloadditie gebruikt (zie figuur  5). Beide laatste 
reacties zijn respectievelijk ontwikkeld door de 
Nobelprijswinnaars Bob Grubbs en Barry Sharpless.

De stap naar een daadwerkelijk catenaan werd 
gemaakt door beide ringprecursors loodrecht 
te verankeren met een tijdelijke binding (zie 
schema  4  [8]. Hiervoor is gekozen voor een zoge-
naamd acetaal omdat deze groep (zie kader links 
in schema 4) zowel een loodrechte oriëntatie van 
beide fragmenten geeft en, na reactie met water in 

aanwezigheid van wat zuur als katalysator (hydro-
lyse reactie), gemakkelijk gesplitst kan worden.

Na het volgen van precies dezelfde route als naar de 
geïnverteerde spiroverbinding werd, na hydrolyse 
van de acetaalbinding, het [2]catenaan verkregen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat deze laat-
ste hydrolysereactie pas na toevoegen van het 
zeer sterke zuur zwavelzuur verliep. De ongewoon 
lage reactiviteit van het acetaal is waarschijnlijk 
te wijten aan het feit dat deze ingesloten zit in de 
afgeschermde ruimte tussen de twee ringen.

Naast de terugvouwmethode is een tweede 
strategie ontwikkeld om fragmenten loodrecht 
te positioneren op basis van benzeenesters (zie 

Figuur 5: Moderne en efficiënte reacties voor zo-
wel inter- alsmede intramoleculaire toepassingen. 
Omestering, Grubbs metathese en Sharpless 'click' 
reactie. 

Schema 4: Synthese van een catenaan middels het terugvouwprincipe.

Figuur 6: Loodrechte positionering van benzeenes-
ters.
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figuur 6) [9]. Voor het functionaliseren van benzeen 
zesringen is zeer veel chemie ontwikkeld de afgelo-
pen eeuw dus het incorporeren van benzeenringen 
in zowel het draadfragment en de ringfragmenten 
geeft vele mogelijkheden. Deze strategie is geïn-
spireerd op de mal in de terugvouwmethode en 
maakt gebruik van dezelfde reactie om de draad 
(in rood) en ring (in blauw) fragmenten te koppelen 
via tijdelijke esterbindingen, zie schema 5. Na de 
koppeling werd de ring gesloten waarbij het prero-
taxaan in hoge opbrengst gevormd werd [10]. Van 
het prerotaxaan werden ook kristallen verkregen 
van voldoende kwaliteit om met Röntgendiffractie 
de precieze ruimtelijke structuur op te helderen. 
Daaruit kwam prachtig naar voren dat de centrale 
benzeenring (in rood) loodrecht georiënteerd staat 
ten opzichte van de grote ring (in blauw).

Dientengevolge bevinden beide alcoholgroe-
pen (HO-groep) aan de centrale benzeenringen 
zich elk aan een zijde van het vlak van de grote 
ring. Omdat deze alcoholgroepen gemakkelijk 
gefunctionaliseerd kunnen worden biedt dit vele 
mogelijkheden. Zo hebben we aan de alcohol 
groepen staarten bevestigd met azide of alkyn 
eindgroepen ten behoeve van de krachtige 
Sharpless ‘click’ reactie. Vervolgens konden we, 
net zoals je met Lego bouwt, de verschillende 
componenten aan elkaar ‘klikken’. In schema 6 staat 
hoe we in slechts vier stappen vanuit de ‘Lego’ 
bouwstenen een [3]rotaxaan gemaakt hebben met 

twee verschillende ringen maar ook met verschil-
lende stoppers. Ook kon precies gestuurd worden 
welke ring bij welke stopper geplaatst werd.

De synthese van catenanen middels het terugvouw-
principe en rotaxanen op basis van de loodrechte 
positionering van benzeenesters laat zien dat de 
beide strategieën geschikt zijn voor het trekken 
van een moleculaire draad door een ring. Door 
deze twee principes te combineren kon ook het 
probleem van de moeizame laatste stap bij de 
terugvouwmethode, te weten de hydrolyse van het 
acetaal, worden opgelost door de loodrechte posi-
tionering van beide ring/ring of ring/draad (blauw/
rood) fragmenten middels een acetaal te vervangen 
door een benzeenester [11]. Het koppelen van beide 
fragmenten en het aanbrengen van de mal middels 
robuuste verestering verliep probleemloos even-
als de ‘click’ terugvouwcyclisatie tot de centrale 
bouwsteen. Deze laatste werd omgezet in zowel 
een precatenaan en een rotaxaan, zie schema 7. 
Verder is het belangrijk te vermelden dat in de 
draad (blauw) reeds de contouren van een peptide 
zichtbaar zijn met de amide bindingen (-C(=O)-NH-) 
die de centrale benzeenring flankeren, reeds in 
dezelfde richting georiënteerd.

Momenteel wordt gewerkt aan rotaxanen en 
catenanen met aminozuren in beide fragmenten 
en functionalisering van een prerotaxaan in een 
lassostructuur. Alhoewel de weg naar de natuurlijke 

Schema 5: Synthese van een prerotaxaan vanuit loodrecht gepositioneerde benzeenesters.
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Schema 7: Synthese van zowel een [2]rotaxaan en [2]catenaan vanuit dezelfde centrale bouwsteen. De cen-
trale bouwsteen is gesynthetiseerd met gebruikmaking van zowel de benzeenester strategie en het mal 
terugvouwprincipe om loodrechte positionering van de componenten te bewerkstelligen.

Schema 6: "Lego" type synthese van een hetero [3]rotaxaan uit vier verschillende componenten.
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lassopeptiden nog lang is, hopen we via deze 
methode derivaten te maken die de benodigde ami-
nozuren bevatten zodat de gewenste biologische 
activiteiten nagebootst worden.

Een belangrijk probleem dat we proberen op te los-
sen is het sturen van de mechanische chiraliteit (zie 
figuur 1). Hiertoe bereiden we prerotaxanen met 
de benzeenester methode (schema 5) met een ring 
waarin een draairichting ingebouwd zit zoals bij 
lassopeptiden. Schema 8 toont dat incorporatie van 
een amidebinding in de ringprecursor en ringslui-
ting met een click reactie, waarbij zowel een alkyn 
(-C≡CH) en azide (N3) in een ringprecursor aanwezig 
is, een ring geeft met een draairichting. Aan het 
uiteinde van het symmetrische draadfragment 
bevinden zich esters (MeO2C). Vanuit elke ester 
bezien heeft de ring een verschillende draairichting. 
Er zijn vele enzymen bekend die esters kunnen 
omzetten in een carboxylzuur (HO2C). Enzymen zijn, 
omdat ze immers zelf zijn opgebouwd uit asymme-
trische aminozuren, ook asymmetrisch en kunnen 
waarschijnlijk onderscheid maken tussen beide zij-
den van de ring. Op die manier zou een enzym dus 
selectief één ester omzetten in het carboxylzuur 
met als resultaat het verkrijgen van een prerotaxaan 
in maar één van beide spiegelbeeldvormen (enan-
tiomeer). Afgezien van de drie benzeenringen is dan 
de volgende stap om alle andere componenten te 
vervangen door aminozuren om aldus een derivaat 
te synthetiseren dat nauw verwant is aan natuurlijke 
lassopeptiden.

Als laatste zijn we doende om met de benzeenester 
strategie rotaxanen te maken met zogenaamde 
chinon eenheden in de ring, zie schema 9. Hiermee 
trachten we een gedeelte van de werking van 
natuurlijke fotosynthese na te bootsen. Bij fotosyn-
these wordt het chromofoor chlorofyl (dat de groene 
kleur aan bladeren en algen geeft) door zonlicht 
aangeslagen waarbij het een elektron loslaat. Om te 
voorkomen dat het elektron terugspringt naar het 
achtergebleven positieve ‘gat’ is er een hele keten 
chinon moleculen die het elektron opneemt en aan 
elkaar doorgeeft. Aan het einde van de keten geeft 
een laatste chinon zijn elektron af aan de verdere 
biomoleculaire machinerie die uiteindelijk leidt tot 
de synthese van glucose. Bij het nabootsen van dit 
proces met synthetische moleculen is het terug-
springen van het elektron naar het achtergebleven 
positief geladen ‘gat’ (recombinatie) een onopge-
lost probleem. Dit komt omdat het natuurkundig 
proces (vrijmaken elektron) uiterst snel verloopt en 
het daaropvolgende chemische proces (het maken 
van chemische bindingen) relatief traag is, waar-
door recombinatie de overhand heeft. De truc van 
een chinon is dat de negatieve lading die ontstaat 
als een elektron opgenomen wordt, onmiddellijk 
neutraliseert na protonering (reactie met H+ ofwel 
een proton). Wij gaan chinonen inbouwen in de 
ring van rotaxanen waarvan de draad aan één kant 
voorzien is van een chromofoor-stopper en aan de 
andere kant een stopper draagt waarin een proton-
reductie-katalysator verwerkt is.

Schema 8: Werk in uitvoering: synthese van een asymmetrisch rotaxaan. Omdat beide vlakken van de ring 
van het prochirale prerotaxaan een verschillende 'draairichting' hebben, hopen we deze te desymmetrise-
ren met een enzym.
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Concluderend kan worden gezegd dat het onder-
zoek om nieuwe methoden te vinden om een 
moleculaire draad door een ring te trekken geleid 
heeft tot twee succesvolle strategieën, de terug-
vouw en de benzeenester methode, die momenteel 
verder ontwikkeld worden voor de synthese van 
analoga van de natuurlijke lassopeptiden en voor 
moleculaire apparaatjes voor de productie van 
waterstofgas onder invloed van zonlicht.
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https://research.rug.nl/en/publications/de-synthese-van-een-procatenaan
https://research.rug.nl/en/publications/de-synthese-van-een-procatenaan
https://research.rug.nl/en/publications/de-synthese-van-een-procatenaan
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Inleiding1)

Medisch onderzoek wordt vaak uitgevoerd om 
uitspraken te doen over oorzakelijke verbanden. 
In deze lezing bekijken we verschillende manieren 
om causale vragen te beantwoorden. Dit kan met 
experimenteel onderzoek, of door gegevens te 
gebruiken uit epidemiologisch onderzoek waarin 
grote groepen mensen door de tijd heen geobser-
veerd worden. 

Gerandomiseerd onderzoek
Een manier om causale vragen te beantwoorden is 
door middel van gerandomiseerd onderzoek, waar-
bij door loting bepaald wordt welke behandeling 
een patiënt krijgt. Hierdoor zijn proefpersonen in de 
verschillende behandelingsgroepen vergelijkbaar 
qua prognose. Verschillen in uitkomsten tussen 
de groepen kunnen berekend worden, waarbij de 
statistiek nodig is om de onzekerheid in de bevin-
dingen weer te geven. Wanneer we verschillen zien 
die groter zijn dan door toeval verwacht, kunnen 
we die toeschrijven aan het verschil in behandeling. 

Gerandomiseerd onderzoek wordt vaak gezien als 
de meest valide vorm van onderzoek. Maar de 
kosten van het uitvoeren zijn vaak hoog. Het aantal 
deelnemers is daarom ook vaak relatief klein, en 
resultaten zijn meestal pas jaren later bekend. In de 
praktijk wordt ook lang niet iedere geschikte patiënt 
geïncludeerd in een studie. Soms heeft de patiënt of 
de arts een sterke voorkeur voor een behandeling. 
Dat kan leiden tot selectieve patiëntengroepen, 
in een setting die afwijkt van de dagelijkse klini-
sche praktijk. Een voorbeeld hiervan is de Digitat 
studie  [1] waarin vrouwen die minimaal 36  weken 
zwanger waren met een verdenking op een groei-
achterstand bij het kind, gerandomiseerd werden 
tussen inleiden van de bevalling of afwachten, 
met zorgvuldige controles. In de gerandomiseerde 
studie gaven beide behandelingen equivalente 

1) Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op de inau-
gurele rede van Prof. dr. S. le Cessie, 2017.

Prof. dr. S. (Saskia) le Cessie
Klinische Epidemiologie & Biomedical Data Sciences
Leids Universitair Medisch Centrum

https://www.lumc.nl/org/klinische-epidemiologie/
medewerkers/90303022156229
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 17 januari 2022.

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

 – Vanwege Covid-19 restricties was het theater 
gesloten en kon de lezing alleen via livestream 
thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Gerandomiseerd onderzoek wordt binnen de 
geneeskunde vaak gezien als de gouden stan-
daard om causale vragen te beantwoorden. Het 
uitvoeren van dit soort onderzoek is echter om 
financiële, ethische en praktische redenen lang 
niet altijd haalbaar. Een alternatief is om gegevens 
te gebruiken uit epidemiologisch onderzoek waar 
grote groepen mensen gedurende de tijd geobser-
veerd worden. 

Daarnaast worden steeds vaker routinematig 
gegeneerde zorggegevens, zoals uit elektronische 
patiënten¬dossiers, gebruikt om medische onder-
zoeksvragen te beantwoorden. Tijdens deze lezing 
werden mogelijke valkuilen van dit soort onder-
zoek besproken. 

Een grote uitdaging voor statistici en epidemio-
logen is om ook in situaties waar geen geran-
domiseerde data beschikbaar zijn, met redelijke 
betrouwbaarheid uitspraken te doen over moge-
lijke causaliteit. Hier zijn moderne epidemiologi-
sche en statistische methoden voor ontwikkeld.  
De voordelen en beperkingen van deze methoden 
werden in deze lezing getoond.

https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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er andere factoren meespelen, factoren die zowel 
de blootstelling of behandeling als de uitkomst 
beïnvloeden, noemen we confounding. Om die 
kluwen van factoren te ontrafelen, en het echte 
effect van koffiedrinken of roken of een behande-
ling te bepalen, zijn allerlei statistische methoden 
ontwikkeld. Vaak worden regressiemodellen zoals 
het logistische model of het Cox model gebruikt om 
voor confounding te corrigeren. Maar deze regres-
sieaanpak is niet altijd waterdicht. Bij heterogeniteit 
van effecten bijvoorbeeld, of wanneer we behan-
delingen door de tijd heen bestuderen, waarbij 
confounders van waarde veranderen als gevolg 
van eerder gegeven behandelingen. We moeten 
dan gebruik maken van speciale causale methoden, 
deze zullen verderop besproken worden. 

Selectie
Vertekening door selectie is een ander probleem in 
observationeel onderzoek. Dit speelt bijvoorbeeld 
wanneer we een specifieke subgroep volgen zoals 
patiënten met een bepaalde ziekte, personen met 
overgewicht, ouderen of patiënten in het ziekenhuis. 
Dit fenomeen is voor het eerst beschreven door de 
statisticus Berkson [3]. Hij liet zien dat factoren die 
in de algemene bevolking niet samenhangen (als 
voorbeeld gebruikt hij diabetes en galblaasont-
steking), in een ziekenhuispopulatie opeens wel 
gecorreleerd kunnen zijn. Dat komt door de selectie 
die is gemaakt: mensen zonder diabetes en gal-
blaasontsteking worden minder vaak opgenomen 
in een ziekenhuis. Selectiebias kan zorgen voor para-
doxale bevindingen. Zo bleek in een onderzoek dat 
kinderen met een laag geboortegewicht van wie de 
moeder tijdens de zwangerschap heeft gerookt het 
gemiddeld beter doen dan kinderen met een laag 
geboortegewicht van niet-rokende moeders  [4]. 
Dit is zeker geen causaal verband, we moeten 
zwangere vrouwen niet gaan aansporen om te 
roken. Het is te verklaren doordat roken tijdens de 
zwangerschap juist het geboortegewicht omlaag 
brengt en we hier selecteren op laag geboortege-
wicht. Figuur 1 laat dit zien met behulp van een 
directed acyclic graph (DAG), een diagram waarmee 
assumpties over oorzaak en gevolg grafisch weer-
gegeven worden. Zowel roken in de zwangerschap 

uitkomsten bij de kinderen. Maar niet elke vrouw 
die gevraagd werd deel te nemen aan deze studie 
stemde ook toe en de overgrote meerderheid van 
de niet gerandomiseerde vrouwen koos voor niet 
inleiden, waarschijnlijk hopend op een natuurlijke 
bevalling. Juist bij deze weigeraars, die gemiddeld 
iets ouder en hoger opgeleid waren en daarbij 
minder rookten en minder zwaar waren, kwamen 
meer slechte uitkomsten voor [2]. Verschillende 
verklaringen zijn hiervoor denkbaar: toeval, een 
minder goede monitoring buiten studieverband, of 
het feit dat deze vrouwen anders zijn. De voorkeur 
om natuurlijk te bevallen kan er voor gezorgd 
hebben dat er langer gewacht werd met ingrijpen. 
Het langer afwachten kan leiden tot een verhoogd 
risico op sterfte en minder optimale neurologi-
sche ontwikkelingen. De waarnemingen buiten het 
gerandomiseerde onderzoek gaven in deze studie 
dus extra relevante informatie, die meegenomen is 
in de uiteindelijke aanbevelingen.

Observationeel onderzoek
Naast deze kanttekeningen zijn er ook veel vra-
gen die niet met gerandomiseerd onderzoek te 
beantwoorden zijn. Denk hierbij aan vragen over 
blootstellingen als roken, alcoholgebruik of oplei-
dingsniveau. Een grote uitdaging voor statistici 
en epidemiologen is om ook in situaties waarin 
geen gerandomiseerde data beschikbaar zijn, met 
redelijke betrouwbaarheid uitspraken te doen over 
mogelijke causaliteit. We gebruiken dan gegevens 
uit observationeel onderzoek: onderzoek waarbij 
er geen interventies uitgevoerd worden, maar waar 
alleen de huidige praktijk geregistreerd wordt. 

Niet vergelijkbare groepen, confounding
Wanneer we uitspraken willen doen over oorzaak 
en gevolg met observationele gegevens, moeten 
we oppassen voor vertekening. Wanneer we bij-
voorbeeld observeren dat koffiedrinkers minder 
vaak trombose krijgen, hoeft dat niet door de koffie 
veroorzaakt te worden. Koffiedrinkers zijn anders 
dan thee- of waterdrinkers. Zo zijn er relatief meer 
mannen onder de koffiedrinkers, en mannen heb-
ben een ander risico op trombose. Dit fenomeen 
dat groepen niet direct vergelijkbaar zijn omdat 
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zijn (zie figuur 2). Deze vorm van vertekening wordt 
immortal time bias genoemd. Immortal time bias 
komt helaas regelmatig voor in medisch onder-
zoek [7], bijvoorbeeld in de bevinding dat patiënten 
met kanker en een tweede primaire tumor een 
veel betere overlevingskans hebben dan patiënten 
zonder een tweede tumor. Ook in recent obser-
vationeel onderzoek naar behandelingen voor 
COVID-19 komt immortal time bias voor. 

Hergebruik van routinematig verkregen 
data
In veel medische studies worden gegevens speciaal 
voor onderzoek verzameld. Vooraf wordt nagedacht 
over de onderzoeksvragen en het studiedesign. In 
het studieprotocol wordt precies vastgelegd welke 
gegevens er verzameld gaan worden en op welke 
tijdsmomenten dat gebeurt. Elke proefpersoon 
wordt op dezelfde manier, objectief, nauwkeurig en 
volledig gemeten en op dezelfde manier gevolgd 
in de tijd. 

Een alternatief voor deze werkwijze is, om gege-
vens die voor andere doeleinden verzameld zijn, 
te gebruiken voor onderzoek. Zo genereert de 
patiëntenzorg grote hoeveelheden data die digitaal 
opgeslagen worden, zoals elektronische patiën-
tendossiers, laboratoriumuitslagen, röntgenfoto’s 
en scans, medicatievoorschriften, registraties van 
bijwerkingen en verzekeringsclaims. Dat levert een 
enorme hoeveelheid informatie op over heel veel 
patiënten. 

Deze zorggegevens worden nu in rap tempo ontslo-
ten en beschikbaar gesteld voor onderzoek. Dit is 

als genetische afwijkingen bij het kind hebben in 
deze figuur invloed op het geboortegewicht. In 
de groep kinderen met een laag geboortegewicht 
zal er een negatieve associatie optreden tussen 
roken en genetische afwijkingen, bij de kinderen 
met een laag geboortegewicht waarvan de moeder 
niet gerookt heeft zullen relatief vaker genetische 
afwijkingen gevonden worden. Deze vorm van bias 
wordt ook wel collider bias genoemd, omdat er twee 
pijlen samenkomen (‘collide’) in de variabele waarop 
we geselecteerd hebben. Vertekening door selectie 
speelt op heel veel gebieden: in onderzoek naar 
recidief, we spreken dan van index-event bias  [5], 
in onderzoek naar patiënten met en zonder over-
gewicht: de obesitas paradox, en survival bias in 
onderzoek naar ouderen. 

Tijd
Een gerandomiseerd onderzoek heeft een helder 
gedefinieerd beginpunt, deelnemers worden 
gevolgd vanaf het moment van randomisatie. In 
observationeel onderzoek is het startpunt soms 
moeilijker te bepalen. Denk bijvoorbeeld aan een 
observationeel onderzoek waar men het effect van 
het wel of niet starten van een behandeling wil 
bestuderen. Het bepalen van het startpunt voor 
onbehandelde personen is dan niet triviaal. Een 
bekend voorbeeld van het negeren van tijdseffec-
ten is de bevinding dat Oscarwinnaars gemiddeld 
vier jaar langer leven dan acteurs en -actrices die 
nooit een Oscar hebben behaald [6]. Hieruit kan 
men niet concluderen dat het winnen van een 
Oscar voor meer gezonde levensjaren zorgt. Er is 
hier vertekening doordat de Oscarwinnaars op het 
moment van nominatie voor de prijs nog in leven 

Figuur 1: Een directed acyclic graph om de para-
doxale associatie tussen roken tijdens de zwanger-
schap en mortaliteit in de kinderen met een te laag 
geboortegewicht te verklaren. Laag geboortege-
wicht is zowel een gevolg van roken als van gene-
tische afwijking.

Figuur 2: Illustratie van immortal time bias: Oscar-
winnaars kunnen in de periode tot aan de nominatie 
voor een Oscar niet overleden zijn. Wanneer hier 
geen rekening mee wordt gehouden in de analyse, 
zal het lijken alsof Oscar winnaars langer leven dan 
niet Oscar winnaars. 



1.7  De betrouwbaarheid en reikwijdte van observationeel medisch onderzoek

56

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 100

waarschijnlijk ook door ongemeten factoren. Er is 
geen gestandaardiseerde follow-up en er ontbre-
ken veel gegevens, waarbij het feit dat een meting 
ontbreekt veel informatie kan bevatten over de 
conditie van een patiënt. 

Causale methoden
In de afgelopen twintig jaar is een keur aan statis-
tische en epidemiologische methoden ontwikkeld 
om rekening te houden met bronnen van verte-
kening in observationeel onderzoek. Met behulp 
van causale diagrammen zoals in figuur 3 kan 
vertekening door confounding en selectiebias 
geïdentificeerd worden. Deze diagrammen geven 
aan voor welke variabelen er wel en niet gecor-
rigeerd moet worden in de statistische analyse. 

Binnen de epidemiologie en statistiek wordt het 
raamwerk van potentiële uitkomsten vaak gebruikt 
om causale gevolgtrekkingen te maken. Een 
stappenplan is te vinden in een recent overzichts-
artikel van professor Goetghebeur en anderen [8]. 
De eerste stap is heel nauwkeurig de interventie te 
definiëren. Zijn we bijvoorbeeld geïnteresseerd in 
het effect van het voorschrijven van een behande-
ling, het effect van het daadwerkelijk starten met de 
behandeling, of het effect van de behandeling als 
deze gedurende drie maanden volgens voorschrift 
gevolgd is? Vervolgens kiezen we de uitkomstmaat, 
waarmee we het effect van de interventie willen 
meten. Daarna moet ook de populatie waarin we 
het effect willen bestuderen (de hele bevolking, 
jongeren die op 16-jarige leeftijd met roken begin-
nen) nauwkeurig gedefinieerd worden.

niet eenvoudig. Gegevens komen uit verschillende 
bronnen die gekoppeld moeten worden en er zitten 
invoerfouten in dit soort gegevens. Zo vonden wij 
in een studie dat er opvallend veel personen in 
voorkwamen die rond de 80, 90 cm lang waren en 
daarbij ook nog extreem zwaar waren, rond de 170, 
180 kilogram. Het was meteen duidelijk: regelmatig 
waren lengte en gewicht bij het invoeren verwis-
seld. Voor de zorg heeft zo’n invoerfout geen con-
sequenties, de dokter hoeft maar naar de patiënt 
te kijken om zijn lengte goed te kunnen schatten. 
Maar zulke fouten kunnen wel de resultaten van 
analyses vertekenen. Het is een misvatting te den-
ken dat invoerfouten in grote databestanden niet 
erg zijn omdat ze zouden uitmiddelen. Integendeel, 
uitschieters kunnen een grote invloed hebben op 
resultaten van analyses. Bovendien geven meet-
fouten in confounders of mediatoren systematische 
vertekening. Goede controle van data is dus nodig. 

Gegevens worden alleen goed geregistreerd 
als er prikkels zijn om dit te doen. Artsen zullen 
afwijkingen eerder vastleggen dan standaardbe-
vindingen en aanvullende diagnostiek wordt niet 
bij elke patiënt uitgevoerd, maar alleen bij redelijke 
verdenking op bepaalde aandoeningen. Als een 
patiënt een ziekere indruk maakt, worden er meer 
laboratoriumbepalingen uitgevoerd en zullen er 
vaker scans gemaakt worden. Dit illustreert dat het 
bij hergebruik van data belangrijk is te weten hoe er 
geregistreerd is, of er verandering in de manier van 
registreren over de tijd is, of verschillende artsen op 
dezelfde manier registreren en waar de registratie 
onvolledig of verkeerd is. Verder beïnvloedt de ernst 
van een aandoening de keuze van behandeling. Bij 
die keuze spelen ook factoren mee die moeilijk te 
registreren zijn: hoe presenteert de patiënt zich, 
maakt hij een vitale indruk, ziet hij bleek, heeft hij 
voorkeur voor een behandeling? Patiënten worden 
ook niet op dezelfde manier gevolgd. Mensen met 
een mildere vorm van een bepaalde ziekte worden 
minder vaak en minder intensief gecontroleerd. 

Analyse van dit soort gegevens is dan ook niet 
eenvoudig. Er zijn meetfouten, waaronder syste-
matische fouten. Er is sprake van confounding, 

Figuur 3: Directed acyclic graphs om causale 
relaties weer te geven. Links confounding: de 
variabele Z beïnvloedt zowel de blootstelling X 
als de uitkomst  Y. Midden collider: de variabele Z 
wordt zowel beïnvloed door X als Y. Conditioneren/
selecteren op Z zal leiden tot afhankelijkheid tussen 
X en Y. Rechts mediatie: de variabele Z ligt in het 
causale pad van X naar Y.
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nagebootst door factoren te gebruiken die perso-
nen enigszins willekeurig over behandelingen of 
blootstellingsgroepen verdelen. Zo’n factor wordt 
een “instrument” genoemd, een variabele die de 
blootstelling beïnvloedt, maar die niet gerelateerd 
is aan de prognose van een patiënt. Een voor-
beeld van een instrumentele variabele binnen het 
geneeskundig onderzoek is het ziekenhuis waar een 
patiënt behandeld wordt, wanneer verschillende 
ziekenhuizen hetzelfde soort patiënten anders 
behandelt. Andere voorbeelden zijn het voor-
schrijfgedrag van artsen waarbij gebruikt wordt dat 
verschillende artsen bij hetzelfde type patiënt toch 
andere (of geen) medicatie voorschrijven [9], gene-
tische variatie, of de periode voor versus tijdens de 
Covid-19 epidemie. 

Imbens gebruikte het winnen van Massachusetts 
State Lottery als instrument om het effect van een 
gegarandeerd minimum inkomen te bestuderen 
[10]. Het voordeel van deze tweede categorie van 
methoden is dat niet alle confounders gemeten 
hoeven worden. Er zijn echter wel andere aanna-
mes waaraan voldaan moet worden. Zo mag het 
instrument de uitkomst alleen beïnvloeden via de 
blootstelling en niet ook via andere paden (zie 
figuur 4). 

Een grote verdienste van Imbens en Angrist is dat 
zij theorie ontwikkeld hebben om de instrumentele 
variabele methoden in het potentiële uitkomst-
framewerk te plaatsen, en om te bepalen hoe de 
gevonden schattingen uit een instrumentele vari-
abele analyse geïnterpreteerd kunnen worden [11]. 

In een perfecte studie zouden we iedere pati-
ent onder dezelfde omstandigheden elk van de 
interventies geven en steeds opnieuw kijken wat 
de uitkomst is. Die mogelijke uitkomsten noemen 
we potentiële uitkomsten. In de praktijk zien 
we per patiënt slechts het effect van één van 
de interventies. De andere uitkomsten zijn coun-
terfactual, uitkomsten die we zouden zien als er 
anders gehandeld was. Het concept van potentiële 
uitkomsten is heel bruikbaar want daarmee kun-
nen we precies het causale contrast waarin we 
geïnteresseerd zijn definiëren. Wanneer we bijvoor-
beeld willen weten wat de gezondheidswinst is van 
een bepaalde behandeling, in de groep die op dit 
moment behandeld wordt, dan zijn we in causale 
termen geïnteresseerd in het treatment effect in de 
treated. Wiskundig kunnen we dit verschil precies in 
formules opschrijven.

De volgende stap is om het gewenste causale 
contrast dat we wiskundig exact geformuleerd heb-
ben, te schatten met de beschikbare data. Hierbij 
moeten de gemaakte aannames bij het definiëren 
van de potentiële uitkomsten en het schatten van 
effecten precies geformuleerd worden. Hiervoor 
is een heel instrumentarium aan statistische 
methoden beschikbaar. We kunnen de schattings-
methoden op grond van de gemaakte aannames 
onderverdelen in twee categorieën. In de eerste 
categorie vallen methoden waarbij verondersteld 
wordt dat er geen ongemeten confounding is, 
en dat er voldoende variabelen gemeten zijn om 
adequaat voor confounding te kunnen corrigeren. 
Regressiemethoden, propensity score methoden en 
combinaties hiervan (dubbel robuuste methoden) 
vallen onder deze categorie. De tweede categorie 
bevat methoden die gebruik maken van natuurlijke 
experimenten. 

Nobelprijs
Voor onderzoek naar methoden uit deze tweede 
categorie heeft de Nederlandse econometrist Guido 
Imbens recentelijk in 2021 de Nobelprijs voor de 
economie gewonnen, samen met Joshua Angrist en 
David Card. Bij een natuurlijk experiment wordt met 
observationele data een gerandomiseerde studie 

Figuur 4: Directed acyclic graph met een 
instrumentele variabele. Een variabele is een 
instrument als (1) de variabele samenhangt met 
de blootstelling, (2) de variabele de uitkomst 
niet beïnvloedt via andere paden dan via de 
blootstelling, (3) de variabele onafhankelijk is van 
de confounding variabelen.
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als in het toepassen ervan. Omgaan met veel 
confounders bijvoorbeeld, met confounders met 
meetfouten, met missende observaties. 

Nu even terug naar het gerandomiseerde onder-
zoek. We zien dat er veel overeenstemming is tussen 
de opzet van een gerandomiseerd onderzoek en 
observationeel onderzoek. Een nieuwe ontwikke-
ling binnen het causale onderzoek is om expliciet 
gerandomiseerde trials na te bootsen met obser-
vationele gegevens, target trial emulation [12]. Dit 
dwingt degene die observationele data analyseert, 
om de onderzoekspopulatie met inclusiecriteria, de 
behandelingsopties, de uitkomsten en tijdsschalen 
expliciet te definiëren. Op deze intuïtieve manier 
wordt het causale stappenplan dan doorlopen.

Impliceren de ontwikkelingen in het causaal model-
leren nu dat we geen gerandomiseerd onderzoek 
meer hoeven uit te voeren? Dat zeker niet! Het 
grote voordeel van randomisatie is dat niet alleen 
gemeten maar ook alle ongemeten factoren die de 
uitkomst beïnvloeden gelijk verdeeld zijn over de 
verschillende behandelingsarmen. Maar er valt veel 
winst te behalen door gerandomiseerde trials in te 
bedden in observationele cohorten en registraties, 
zoals in de Digitat-studie gedaan is. Observationele 
data kunnen input genereren voor de trials, wat 
tot kleinere steekproefgroottes kan leiden. De 
resultaten zijn ook beter generaliseerbaar naar 
de dagelijkse praktijk, en vragen over variatie in 
dosering tussen subgroepen kunnen beantwoord 
worden. 

Ik hoop dat ik u heb kunnen laten zien dat het 
gebruik van observationele data veel nieuwe 
mogelijkheden biedt om causale vraagstellingen 
te bestuderen, maar dat er valkuilen bij dit soort 
onderzoek zijn. Kennis van moderne epidemio-
logische en statistische causale methoden, en 
inhoudelijke achtergrondkennis over data en data-
verzameling zijn dan ook nodig om systematische 
fouten te voorkomen. 

De interpretatie hangt af van gemaakte aannames. 
Onder de voorwaarde dat het causale effect van 
een behandeling gelijk is voor alle personen in de 
populatie (homogeen behandelingseffect), schat 
een instrumentele variabele analyse het behan-
delingseffect in de gehele populatie, maar bij een 
heterogeen behandelingseffect wordt er onder 
bepaalde andere voorwaarden (monotoniciteit) een 
lokaal behandelingseffect geschat. 

Met deze causale methoden kunnen we, gebruik 
makend van observationele gegevens, veel verschil-
lende relevante problemen aanpakken. We kunnen 
subgroepen identificeren die veel of juist weinig 
baat bij de interventie hebben. We kunnen behan-
delingsstrategieën door de tijd heen vergelijken, 
bijvoorbeeld om te bepalen wat het beste moment 
is om een behandeling te starten. Kortom, deze 
methoden zijn in een groot aantal verschillende 
toepassingsgebieden erg bruikbaar. Dat laat onver-
let dat de naam causale modellen niet garandeert 
dat deze methoden valide conclusies opleveren. Bij 
het schatten van de effecten worden er altijd aan-
names gemaakt. Zo veronderstellen veel causale 
schattingsmethoden dat alle confounding gemeten 
is, iets wat in de praktijk vaak te betwijfelen valt. Er 
moet variatie in blootstelling of behandeling zijn. 
Wanneer bepaalde patiëntengroepen strak volgens 
richtlijnen behandeld worden, zijn de methoden 
niet bruikbaar. Meestal zijn er grote databestanden 
nodig. Hoe specifieker we interventies definiëren, 
hoe meer data nodig zijn. Als we het effect van 
twintig jaar roken willen bestuderen, moeten er 
gegevens zijn van mensen (met verschillende waar-
den van confounders) die daadwerkelijk zo lang 
gerookt hebben. 

Bij een goede causale analyse hoort in ieder geval 
een methodologische bijsluiter waarin alle assump-
ties staan die er tijdens de analyses gemaakt zijn. 
Het is belangrijk om te kijken hoe robuust de 
resultaten zijn en er moeten sensitiviteitsanalyses 
uitgevoerd worden om de effecten van bijvoor-
beeld meetfouten en ongemeten confounding te 
bepalen. Er liggen nog veel uitdagingen in dit 
causaliteitsonderzoek, zowel in de methodologie 
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Het vermogen voor taal en muziek is te vinden 
in alle culturen en daarmee kenmerkend 
voor de mens als soort. Tegelijk rijst hiermee 

de vraag naar de oorsprong van deze vermogens: 
hoe zijn die in de loop van de evolutie ontstaan? 

In de biologie wordt de vraag naar de evolutionaire 
oorsprong van een eigenschap vaak onderzocht 
door vergelijkend onderzoek: is dezelfde eigen-
schap of een mogelijke voorloper daarvan te vinden 
bij verwante diersoorten? Als het gaat om taal en 
muziek is die vraag lastig te beantwoorden. De 
geluiden die onze nauwste verwanten, de mens-
apen, maken, zijn in complexiteit ver verwijderd van 
onze taal. En ook zien we ze geen muziek maken. 
Daarmee lijken taal en muziek unieke en specifiek 
menselijke eigenschappen. 

Toch kan vergelijkend onderzoek wel degelijk 
inzicht geven in de evolutie van deze complexe 
eigenschappen wanneer we ons realiseren dat 
zowel taal als muziek berusten op een combinatie 
van verschillende cognitieve vermogens. Voor taal 
is dat bijvoorbeeld vocaal leren, het kunnen maken 
en perceptueel verwerken van snelle opeenvolging 
van gevarieerde geluiden, een repertoire aan bete-
kenisvolle woorden en van syntactische regels die 
structuur aan taal geven. Voor muziek zijn dat deels 
vermogens die met die voor taal overlappen maar 
ook het vermogen om toonhoogten, melodieën en 
ritmes te onderscheiden. 

Deze afzonderlijke cognitieve vermogens lenen 
zich wel goed voor vergelijkend onderzoek. Daarbij 
zijn twee benaderingen mogelijk. De ene is om 
ons te richten op aan de mens verwante soorten, 
dus primaten en in het bijzonder mensapen. We 
delen met hen een gemeenschappelijke voorouder 
en vergelijkend onderzoek kan laten zien of een 
bepaalde cognitieve component ook bij hen, en 
daarmee vermoedelijk al bij de gemeenschappelijke 
voorouder aanwezig was en als bouwsteen voor 
talige of muzikale vermogens heeft gediend. 

Prof. dr. C.J. (Carel) ten Cate
Instituut Biologie
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/carel-ten-cate
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 31 januari 2022.

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

 – Er gold een Covid-19 restrictie op het aantal deel-
nemers in de theaterzaal, de lezing kon ook via 
livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
De zang van zangvogels kan complex van struc-
tuur zijn en klinkt ons soms muzikaal in de oren. Die 
eigenschappen, en ook het feit dat zangvogels hun 
liedjes door een leerproces verwerven, hebben 
velen (waaronder Darwin) er toe gebracht parallel-
len te zien met menselijke taal en muziek. 

Zijn die gelijkenissen meer dan oppervlakkig?  
Daarvoor moeten we kijken naar de functie en de 
mechanismen van vogelzang. Er blijken duidelijke 
verschillen te bestaan tussen vogelzang, taal en 
muziek. 

Desondanks kan onderzoek aan vogels ons wel ver-
der helpen om de evolutie van taal en muzikaliteit 
beter te begrijpen. We doen dat door te onderzoe-
ken of vogels een aantal cognitieve vermogens 
hebben die voor ons menselijk taalvermogen en 
onze muzikaliteit van belang zijn.

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/carel-ten-cate#tab-1
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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De andere benadering is om te kijken naar soorten 
die niet nauw verwant zijn aan de mens maar die 
toch een bepaald vermogen met de mens lijken 
te delen. Onderzoek hiernaar kan aan het licht 
brengen of een vermogen dat bij de mens speciaal 
in de context van taal of muziek geëvolueerd lijkt 
te zijn ook los daarvan kan zijn ontstaan en daar-
mee vooraf aan, in plaats van in samenhang met, 
de evolutie van taal en muziek kan zijn ontstaan. 
Het biedt ook de mogelijkheid de onderliggende 
mechanismen van zo’n vermogen te onderzoeken 
zonder dat die verknoopt zijn met andere talige 
of muzikale vermogens. Het kan dus hypotheses 
opleveren over welke eigenschappen aan de basis 
van talige en muzikale vermogens kunnen hebben 
gestaan.

Waarom vogels?
Charles Darwin stelde in 1871 in zijn boek ‘The 
descent of man’ [1] ‘the sounds of birds offer in 
several respects the nearest analogy to language’ 
en ook ‘The perception, if not the enjoyment of 
musical cadences and of rhythm is probably com-
mon to all animals’. Wat Darwin hierbij in gedachten 

had was de zang van zangvogels. Anders dan de 
geluiden van primaten kenmerkt de zang van veel 
zangvogels zich door een snelle afwisseling van een 
reeks gevarieerde klanken die volgens bepaalde 
patronen (‘regels’, ‘ritmen’) geproduceerd worden. 
Deze zang wordt bovendien geleerd (zie hieronder) 
en vertoont soms patronen die ook aan muzikale 
patronen doen denken. Maar de vraag is of de over-
eenkomsten die Darwin zag meer dan oppervlakkig 
zijn en wat voor inzichten onderzoek hiernaar kan 
opleveren of heeft opgeleverd over de cognitieve 
vermogens voor taal en muziek en hun mogelijke 
evolutie. 

Hieronder bespreek ik wat we inmiddels weten over 
een drietal vermogens van vogels: vocaal leerver-
mogen, klankperceptie (tonen en spraakklanken) en 
patroonherkenning (ritme en regels). 

Vocaal leren
Dat sommige vogels hun zang leren werd al in 
1773 beschreven [2]. Gericht onderzoek naar hoe 
dit leerproces in elkaar zit en bij welke vogels het 
voor komt kreeg pas echt vorm vanaf ca 1960 met 

Figuur 1: Geluidsspectrogrammen van vinkenzang. De liedjes bestaan uit enkele series herhaalde elemen-
ten, eindigend met een langer, niet herhaald, element. Verticaal: frequentie (toonhoogte); horizontaal: tijd. 
De mate van zwarting geeft de intensiteit van het geluid aan. Jonge vinken die na hun geboorte (jaar 0) de 
liedjes in de linkerkolom te horen kregen, zongen toen ze 1 jaar oud waren een uitstekende kopie daarvan. 
Een vink die na de geboorte geen voorbeeld heeft gehoord zingt later een sterk afwijkend liedje.

spectrogrammen: Katharina Riebel [3]
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het beschikbaar komen van makkelijk te hanteren 
geluidsopnameapparatuur en de mogelijkheid om 
geluiden als spectrogrammen weer te geven en er 
metingen aan te verrichten. Onderzoek aan diverse 
zangvogels zoals de Amerikaanse witkruingors, de 
Europese vink en de gedomesticeerde, uit Australië 
afkomstige zebravink liet zien dat alleen indivi-
duen die bij hun eigen soort opgroeien normale 
zang ontwikkelen – zang die bovendien in hoge 
mate lijkt op die van hun vader. Individuen die op 
heel jonge leeftijd geïsoleerd van soortgenoten 
opgroeien of aan de zang van andere soorten 
worden blootgesteld laten sterk van de normale 
zang afwijkende liedjes horen of kopiëren de zang 
van de andere soort (figuur 1, [3]). 

Dit zangleerproces blijkt te bestaan uit twee fasen. 
De eerste vindt vaak plaats op jonge leeftijd tijdens 
een ‘gevoelige periode’, vaak rond het uitvliegen en 
zelfstandig worden. In deze zogenaamde ‘sensory 
learning’ fase wordt de zang opgeslagen in het 
geheugen. De jonge vogel zingt dan nog niet. 
Tegen de tijd dat de vogel seksueel volwassen 
wordt – voor vinken en gorzen op een leeftijd van 
één  jaar – begint de tweede fase. In deze ‘senso-
rimotor learning’ fase begint de vogel in eerste 
instantie ongestructureerd geluid te maken. Dit 
‘gebrabbel’ dat bekend staat als ‘subsong’ verandert 
via een ‘plastic song’ fase geleidelijk aan in normale 
stereotype zang. Experimenten hebben laten zien 
dat in deze fase de vogel het eigen geluid moet 
kunnen horen en daarmee de ontwikkelende zang 
modelleert naar het opgeslagen liedje. 

Het moment van de gevoelige periode kan van 
soort tot soort verschillen en sommige soorten kun-
nen ook als volwassen vogel nog zang leren. Ook 
is er variatie in welke geluiden als geschikt model 
voor de zang kunnen worden gebruikt. Sommige 
soorten leren alleen liedjes die in bepaalde ken-
merken op die van de eigen soort lijken, anderen 
accepteren ook meer afwijkende modellen [4]. 

In veel opzichten lijkt dit leerproces op het leren van 
spraakklanken en woorden bij jonge kinderen en er 
vindt dan ook veel experimenteel onderzoek plaats 

naar de neurobiologie en neurogenetica van het 
zangleren bij vogels om meer te weten te komen 
over de taal- en spraakontwikkeling bij de mens.

Naast het proces van vocaal leren staat ook de 
evolutie van die eigenschap in de belangstelling. 
Bij de ontwikkeling van de geluiden van andere 
primaten dan de mens spelen leerprocessen geen 
rol van betekenis. Ook onder andere zoogdiergroe-
pen is vocaal leren zeldzaam. Uitzonderingen zijn 
dolfijnen en walvissen, sommige vleermuissoorten, 
en onder bepaalde omstandigheden is het ook 
bij olifanten en zeehonden gevonden [5]. Het lijkt 
dus maar enkele keren ontstaan te zijn. Hoe zit dat 
bij vogels? Er zijn ruwweg zo’n 10.000 vogelsoor-
ten bekend die worden onderverdeeld in zo’n 40 
verschillende hoofdgroepen – ‘orden’. Ongeveer 
de helft van de vogelsoorten behoort tot de zang-
vogels. Bij ons zijn dat naast vinken bijvoorbeeld 
ook mezen, merels en kraaiachtigen. Bij vrijwel alle 
onderzochte zangvogels speelt het leerproces een 
belangrijke rol bij zangontwikkeling. Dat betekent 
dat het leervermogen bij de gezamenlijke voorou-
der van de zangvogels, d.w.z. zo’n 40 miljoen jaar 
geleden, moet zijn ontstaan.

Naast het voorkomen bij zangvogels is vocaal leren 
ook bekend van papegaaien en kolibries. Ook bij 
deze orden is het waarschijnlijk dat de eigenschap 
in de voorouder is ontstaan. Lange tijd bestond het 
beeld dat vocaal leren bij vogels dus slechts drie 
keer onafhankelijk van elkaar geëvolueerd is. En 
inderdaad liet onderzoek aan diverse andere groe-
pen, zoals aan duiven, zien dat deze hun normale 
geluiden ontwikkelen zonder dat ze die gehoord 
hoeven te hebben. 

Toch zou het voorkomen van vocaal leren in andere 
groepen nog wel eens onderschat kunnen zijn. Zo 
bleken er in 1987 opnamen gemaakt te zijn van 
een Australische muskuseend [6], Ripper, die met 
de hand was grootgebracht in een vogelpark. Op 
volwassen leeftijd bleek deze eend in plaats van de 
normale fluittoon tijdens de balts een menselijke 
stem te imiteren en een geluid te maken dat klinkt 
als ‘you bloody foo(l)(d)’ (figuur 2)! Deze opnamen 
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Muziek- en toonperceptie
De zang van diverse vogelsoorten klinkt voor ons 
muzikaal. Er zijn experimenten gedaan waarbij 
vogels door op een bepaald stokje in een kooi te 
gaan zitten een muziekfragment te horen kregen. 
Zo kregen Japanse rijstvogels de keuze om te luis-
teren naar een stukje Bach (French suite opus 5 
BWV 816) of Schönberg (suite voor piano, opus 25). 
Ze bleken een sterke voorkeur voor Bach te hebben 
en zelfs liever op een stokje zonder geluid te zitten 
dan naar Schönberg te luisteren. Hetzelfde patroon 
werd gevonden bij een keuze tussen een fragment 
van Vivaldi en van Carter. 

Maar wat vertelt zo’n uitkomst over de muzikaliteit 
van vogels? Horen ze wat wij horen en luisteren ze 
naar muziek zoals wij dat doen? Dat daar een ver-
schil in kan zitten bleek uit een ander experiment. 
Hierin werden duiven getraind in een kooi met twee 
piktoetsen. Ze moesten op de ene toets pikken 
na het horen van geluid A en op de andere na het 
horen van geluid B. De beloning voor dit gedrag 

waren wel beschreven in lokale vogelliteratuur, 
maar niet doorgedrongen tot onderzoekers van 
vocaal leren. Recent zijn de opnamen systematisch 
onderzocht en werden er ook bij enkele andere 
individuen geluidsimitaties gevonden. Omdat veel 
eenden- en ganzensoorten op allerlei plekken in de 
wereld gedomesticeerd zijn en er ook veel onder-
zoek aan is gedaan en daarbij nooit aanwijzingen 
voor vocaal leren zijn gevonden lijkt het er op dat 
deze soort een vrij uniek geval betreft waarbij het 
leervermogen in deze soort is ontstaan. Mogelijk 
zijn er andere groepen vogels waarbinnen zich ook 
zulke unieke soorten bevinden. 

Zulke situaties waarbij, net als bij de mens onder 
de primaten, een enkele soort het vocale leer-
vermogen heeft en verwante soorten niet, biedt 
de beste mogelijkheid om inzicht te krijgen in de 
omstandigheden die evolutie van het leervermogen 
stimuleerden. Maar voorlopig zijn de voorbeelden 
onder zoogdieren en vogels nog te beperkt om hier 
echt uitspraken over te doen. 

Figuur 2: Links: Ripper, een met de hand grootgebrachte manlijke Australische muskuseend (Biziura lobata). 
Rechts: op volwassen leeftijd liet Ripper diverse imitaties horen, o.a. van een mannenstem die ‘you bloody 
foo(l)(d)’ zei. Bovenste spectrogram: Ripper; onderste: een mannenstem (niet degene die als model heeft 
gediend). Ook van andere, met de hand grootgebrachte, individuen zijn dergelijke imitaties bekend [zie 5].
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was het krijgen van wat voedsel. A en B waren hier 
respectievelijk een fragment van Stravinsky’s Rite of 
Spring, en van Bach’s organ music. Na het leren van 
dit onderscheid bleken ze andere muziek van deze 
componisten op dezelfde manier te onderscheiden 
en ook generaliseerden ze van Bach naar muziek 
van een tijdgenoot: Buxtehude. Maar toen er een 
fragment van Vivaldi klonk bleken de duiven dit 
meer op Stravinsky te vinden lijken dan op Bach! 

Waar mensen letten op de muziekstijl letten de 
duiven kennelijk op iets heel anders. Dat kan de 
aanwezigheid van bepaalde klanken of klankwis-
selingen zijn. Sommige geluidsaspecten hebben 
voor de rijstvogels of de duiven wellicht associaties 
met bepaalde geluiden die biologisch gezien rele-
vant voor ze zijn. Dus onderzoek naar muzikale 
voorkeuren laat zich lastig interpreteren en om 
inzichten in de klankperceptie van vogels te krijgen 
is een betere strategie om de perceptie van verschil-
lende componenten waaruit muziek is opgebouwd, 
systematisch te onderzoeken – toon, melodie of 
ritme [7].

Experimenten waarbij zebravinken, maar ook 
enkele andere vogelsoorten werden getraind om 
onderscheid te maken tussen pure tonen (d.w.z. 
tonen van één specifieke frequentie) in bepaalde 
frequentiegebieden lieten zien dat ze een heel 
goed absoluut gehoor hebben: ze maakten heel 
weinig fouten wanneer ze wel of juist niet op 
een toon van een bepaalde toonhoogte moesten 
reageren. Wanneer ratten en mensen met dezelfde 
geluiden werden getest hadden die veel meer 
moeite om de correcte keuze te maken. Vogels heb-
ben dus een beter absoluut gehoor dan zoogdieren 
(inclusief de mens). 

Maar hoewel mensen dus vrij slecht presteren in het 
classificeren van tonen op basis van hun absolute 
frequentie zijn we juist goed in het herkennen 
van een melodie ongeacht het instrument of de 
toonhoogte van uitvoering. We hebben dus een uit-
stekend relatief gehoor. Ook dit is getest bij vogels. 
Onder meer spreeuwen werden getraind om een 
reeksje van vier in frequentie oplopende tonen te 

onderscheiden van dezelfde vier tonen in aflopende 
volgorde. De spreeuwen hadden geen moeite de 
trainingsgeluiden te onderscheiden, maar bij testen 
met reeksen waarbij de frequenties van de tonen 
werden veranderd bleek dat de spreeuwen de trai-
ningsreeksen hadden onderscheiden op basis van 
de toonhoogte van het eerst element van de reeks 
en niet op het verloop. Alle oplopende reeksen 
begonnen laag en de aflopende reeksen hoog en 
op basis van het eerste element konden ze dus 
bepalen met wat voor reeks ze van doen hadden. 
Dus waar wij vooral op het verloop van het patroon 
zouden letten doen de spreeuwen dat niet. 

Uit verdere experimenten bleek dat bij specifieke 
training de spreeuwen wel in staat waren om meer 
op het verloop te letten. Dus hoewel hun eerste 
neiging is om alleen op absolute frequenties te let-
ten kunnen ze ook leren om op relatieve patronen 
te letten.

Spraakklankperceptie
Menselijke spraakklanken zijn veel complexer van 
structuur dan de tonen die in bovengenoemde 
experimenten werden gebruikt. Een belangrijke 
categorie spraakklanken zijn de klinkers. De bron 
voor het maken van klinkers zijn onze stembanden. 
Die worden in trilling gebracht en het openen en 
sluiten produceert een geluid met bepaalde grond-
toon en een reeks boventonen die veelvouden van 
de grondtoon zijn. Door verschillende standen van 
onze mond en tong veranderen de resonantieka-
rakteristieken die de mondholte heeft en daarmee 
verandert ook welk deel van dit geluidsspectrum 
meer of minder sterk naar voren komt. Dit resul-
teert in verschillende ‘formanten’ – selectief in 
geluidssterkte versterkte delen van het frequentie-
spectrum. Afhankelijk van waar die formanten in 
het spectrum zitten horen we een andere klinker. 
De absolute frequenties van deze formanten vari-
eren met de afmetingen van de stembanden en 
de grootte van de mond-, keel en neusholten. Dit 
is ook waarom mannen in de regel lagere stem-
men hebben dan vrouwen. Hun stembanden liggen 
lager in de keel en zijn groter waardoor ze met een 
lagere frequentie trillen. Wanneer we iemand horen 
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praten, ook al is dat een niet eerder gehoorde stem, 
dan horen we twee dingen: of het een man of vrouw 
is en ook wat die persoon zegt. Dus een woord als 
‘wet’ of ‘wit’ herkennen we ongeacht de persoon 
die het zegt. 

Deze opmerkelijke eigenschap staat bekend als 
‘sprekernormalisatie’ en komt tot stand doordat we 
bij spraakperceptie niet letten op de absolute fre-
quenties van de verschillende formanten, maar op 
de relatieve frequenties – de onderlinge frequen-
tieverhoudingen (figuur 3). Voor het onderscheid 
tussen een mannen- en een vrouwenstem maken 
we daarentegen vooral gebruik van de absolute 
frequentie van de grondtoon. Spraakklankperceptie 
is dus een behoorlijk speciaal en complex proces. 

Maar is het ook uniek voor de mens en in samenhang 
met spraak geëvolueerd? Dat lijkt niet het geval. Het 
was al bekend dat diverse vogelsoorten klinkers 
van elkaar kunnen onderscheiden, ook wanneer 
die van verschillende sprekers afkomstig zijn. In ons 
onderzoek hebben we bij zebravinken onderzocht 
of die sprekernormalisatie laten zien - kunnen ze 
de woorden ‘wet’ en ‘wit’ van elkaar onderscheiden 

ongeacht of ze door een mannenstem of een vrou-
wenstem worden uitgesproken – maar ook of ze 
daarnaast mannenstemmen van vrouwenstemmen 
kunnen onderscheiden ongeacht of die ‘wet’ of ‘wit’ 
zeggen. 

In eerste instantie werden de zebravinken getraind 
op het maken van onderscheid tussen 5 stemmen 
(alleen mannen of alleen vrouwen) die beide woor-
den uitspraken. Wanneer ze het ene woord hoorden 
leverde een pik op een knop voedsel in een bakje 
op. Op het andere woord moesten ze juist niet pik-
ken – deden ze het wel dan ging het licht even uit. 
De vogels leerden dit gemakkelijk. Vervolgens wer-
den de bekende stemmen vervangen door nieuwe, 
maar van dezelfde sekse als waarmee ze getraind 
waren. Ze generaliseerden naar die nieuwe stem-
men, d.w.z. ze maakten nog steeds onderscheid 
tussen ‘wit’ en ‘wet’. Maar omdat de stemmen van 
dezelfde sekse waren, overlapten hun klankkarak-
teristieken met die van de in de training gebruikte 
stemmen. De cruciale test is of ze ook naar stemmen 
van de andere sekse generaliseren. Wanneer de 
mannenstemmen door die van vrouwen werden 
vervangen of omgekeerd bleken ze de woorden 

Figuur 3: Links: Spectrogrammen van een vrouwen- en een mannenstem die ‘wet’ en ‘wit’ zeggen. Voor de 
klinkers ‘e’ en ‘i’ zijn 4 ‘formanten’ aangegeven (in rood) – plaatsen in het geluidsspectrum waar de meeste 
energie is geconcentreerd. Bij vrouwenstemmen liggen de formanten op een hoger frequentieniveau, maar 
we herkennen het woord ongeacht de sekse van de spreker. Rechts: Zebravinken getraind om ‘wet’ en ’wit’ 
te onderscheiden, uitgesproken door mannen of door vrouwen, generaliseren niet alleen naar nieuwe spre-
kers van dezelfde sekse, maar ook naar de andere sekse [7].
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nog steeds goed te onderscheiden, ze vertoonden 
dus inderdaad sprekernormalisatie [8]. 

In enkele andere experimenten werd aangetoond 
dat zebravinken woorden ook op basis van de sekse 
van de spreker kunnen onderscheiden. Ze konden 
ook leren om bij het maken van onderscheid tussen 
kunstmatig gemaakte geluiden uitsluitend gebruik 
te maken van formantprofielen ongeacht de fun-
damentele frequentie, dan wel van fundamentele 
frequenties ongeacht de aanwezige formanten. Ze 
laten dus dezelfde gevoeligheden zien die mensen 
hebben en gebruiken die om zowel klinkers als 
sprekers van elkaar te onderscheiden. Vermoedelijk 
is dit vermogen evolutionair al oud: ook bij de 
vocale communicatie tussen soortgenoten worden 
geluiden gebruikt die onder meer in gebruik van 
fundamentele frequenties of benadrukte delen van 
het frequentiespectrum van elkaar kunnen verschil-
len en waarbij hetzelfde type geluid van individu tot 
individu net wat kan verschillen. Hun perceptuele 
gevoeligheden kunnen helpen om in die geluidsva-
riatie de juiste signalen op te pikken.

Ritmegevoeligheid
Het is geen wonder dat Darwin dacht dat zoiets als 
ritmegevoeligheid breed onder dieren verspreid 
zou zijn. Veel dieren, en met name vogels, maken 
geluiden waarin een bepaald patroon min of meer 
ritmisch wordt herhaald. Dat hoeft echter niet te 
betekenen dat die soorten ook andere typen ritmi-
sche patronen in arbitraire geluiden, zoals muziek, 
kunnen herkennen. Zo reageren honden die samen 
met hun eigenaar op muziek ‘dansen’ of paarden 
die in dressuur op muziek bewegen vooral op 
bewegingen van hun trainer en niet op het ritme 
van de muziek. 

Daar tegenover staat het voorbeeld van een 
geelkuifkaketoe, Snowball, die op het ritme van 
muziek kop en pootbewegingen maakte en bij 
tempoveranderingen ook de snelheid van de 
bewegingen aanpaste. Het aanpassen van de 
bewegingen aan tempovertragingen of -versnel-
lingen is essentieel voor het vaststellen of een 
dier op het patroon reageert - de onderlinge 

verhoudingen van geluidselementen en pauzes 
die bij tempoveranderingen identiek blijven - dan 
wel op de absolute duur van een specifiek element 
of een pauze. Dat een vocaal lerende soort als de 
kaketoe wel ritmegevoelig is en honden en paarden 
(die hun vocalisaties niet leren) niet, leidde tot de 
hypothese dat ritmegevoeligheid gekoppeld zou 
zijn aan vocaal leren. 

Bij vocaal lerende soorten zijn goede connecties 
aanwezig tussen hersengebieden betrokken bij de 
perceptie van geluiden en motorische gebieden, 
wat noodzakelijk zou zijn voor het vertonen van 
ritmeperceptie. Deze hypothese leek ondersteund 
te worden in een breed opgezet onderzoek aan 
YouTube filmpjes van dieren die op muziek bewo-
gen waarbij gekeken werd of de bewegingen de 
muziek volgden of niet. Hierin werd synchronisatie 
tussen de ‘beat’ van de muziek en beweging alleen 
gevonden bij soorten waarvan bekend was dat 
het vocale leerders waren en niet bij bijvoorbeeld 
primaten, inclusief mensapen. 

Maar een wat kritische beschouwing van de gege-
vens laat zien dat de leerders die ritmeperceptie 
laten zien vrijwel uitsluitend papegaaiensoorten 
zijn [9]. Er staan ook enkele zangvogelsoorten (vocale 
leerders) op de lijst, maar die vertoonden geen 
ritmegevoeligheid. Dat werpt de vraag op of er iets 
speciaals met papegaaien aan de hand is. Dit was 
aanleiding voor een experiment waarin zebravin-
ken (zangvogel) en parkieten (papegaaiensoort) 
werden onderzocht op verschillen in ritmegevoelig-
heid. Hiertoe werden beide soorten getraind om 
onderscheid te maken tussen twee reeksen korte 
geluidpulsen. Elke reeks had twee typen geluiden 
die elkaar afwisselden: de een wat luider en hoger 
dan de andere. In de ene reeks (A) was de afstand 
tussen de luidere pulsen regelmatig, terwijl reeks B 
onregelmatig was. Nadat de vogels dit onderscheid 
geleerd hadden werd gekeken hoe op tempover-
tragingen of versnellingen werd gereageerd. Als 
ze de reeksen onderscheiden op basis van het 
ritme – het overkoepelende patroon – zouden ze 
bij tempoveranderingen nog steeds onderscheid 
moeten maken. Dat onderscheid bleek grotendeels 
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verdwenen en uit andere varianten waarmee ze 
getest werden bleek dat beide soorten vooral letten 
op details in de structuur in plaats van het overkoe-
pelende patroon. 

In eerder, enigszins vergelijkbaar onderzoek von-
den andere onderzoekers al dat spreeuwen redelijk 
in staat zijn om ondanks tempoveranderingen 
ritmische patronen te blijven herkennen, maar dat 
duiven al veel moeite hebben met het leren om een 
regelmatig patroon van een onregelmatig patroon 
te onderscheiden. Wat hieruit blijkt is dat we niet 
kunnen generaliseren omdat vogelsoorten variëren 
tussen goed ritmegevoelig (Snowball) en niet of 
nauwelijks in staat om een overkoepelend patroon 
te herkennen met daartussen soorten die daartoe 
in meerdere of mindere mate in staat zijn [9]. De 
andere conclusie is dat de aanwezigheid van vocaal 
leren mogelijk noodzakelijk is (duiven zijn geen 
leerders, de andere soorten wel) maar niet toerei-
kend om goede ritmeherkenning te laten zien. Wat 
dan wel bepalend is voor ritmeperceptie is op dit 
moment nog onduidelijk.

Syntax
Talen worden gekenmerkt door het hebben van een 
syntax – een systeem van regels waarin klanken en 
woorden of woordcategorieën gerangschikt wor-
den. Zo weten we dat ‘hond bijt man’ iets anders 
betekent dan ‘man bijt hond’. Het is in belangrijke 
mate de verdienste van de taalkundige Noam 
Chomsky dat het besef is ontstaan dat bij de syntax 
van talen verschillende niveaus van complexiteit 
zijn te onderscheiden, vergelijkbaar aan de formele 
hiërarchie van programmeertalen. 

Wanneer vogelzang op een soortgelijke formele 
manier wordt geanalyseerd blijken de zangstructu-
ren zich in de onderste regionen van die hiërarchie 
te bevinden. Dat neemt niet weg dat vogels toch 
het cognitieve vermogen zouden kunnen hebben 
om bepaalde taalregels te leren. Dit is inmiddels 
bij diverse vogelsoorten onderzocht. Daarbij wordt 
gebruik gemaakt van een techniek – ‘artificial 
grammar learning’ - die ook gebruikt wordt om 
te onderzoeken of baby’s van 6-9 maanden oud 

in staat zijn om grammaticale regels te herken-
nen. Dat gebeurt door ze een aantal betekenisloze 
reeksen spraakklanken te laten horen die volgens 
een bepaalde regel zijn samengesteld. Als de baby’s 
gewend zijn aan deze voorbeelden krijgen ze 
nieuwe klanken te horen in ofwel hetzelfde patroon 
dan wel een nieuw patroon. 

Het al dan niet reageren op die nieuwe klankreeks 
maakt duidelijk of de baby’s reageren op de nieuwe 
geluiden of op de verandering in de wijze waarop 
de klanken gerangschikt zijn – de regel. Deze aan-
pak is ook toepasbaar om te onderzoeken of vogels 
de onderliggende regel uit reeksjes klanken kunnen 
leren. 

Een voorbeeld hiervan is een experiment dat we 
ook in dit geval aan zebravinken en parkieten 
hebben gedaan. Het was gebaseerd op een veel 
geciteerd onderzoek waarbij baby’s spraakklanken 
te horen kregen die in een XXY structuur waren 
gerangschikt, bijvoorbeeld ‘ga ga ti’ of ‘li li na’. 
Vervolgens kregen ze nieuwe geluiden te horen, 
bijvoorbeeld ‘mo mo fi’ of ‘mo fi mo’. De baby’s 
reageerden sterker op deze geluiden wanneer die 
als XXY gerangschikt waren dan als XYX. Ze hadden 
dus kennelijk de onderliggende ‘regel’ XXY’ geleerd. 

In ons onderzoek trainden we de zebravinken en 
parkieten om onderscheid te maken tussen een 
reekjes zangelementen (‘geknipt’ uit liedjes van 
zebravinken) die ofwel een XYX dan wel een XXY 
structuur hadden. Vervolgens kregen ze XXY en 
XYX-testgeluiden te horen. Sommige testgeluiden 
bestonden uit bekende elementen, maar dan in 
nieuwe combinaties aangeboden. Andere beston-
den uit nog niet eerder gehoorde elementen. 

Er bleek een duidelijk verschil tussen beide soorten 
te zijn. De zebravinken bleken niet te reageren op 
de nieuwe geluiden, maar wel op nieuwe combi-
naties van bekende klanken. Deze was echter niet 
gebaseerd op hun rangschikking als XYX of XXY 
maar op of een nieuwe combinatie qua klank leek 
op een trainingsgeluid. Daarentegen bleken de par-
kieten wel te letten op de onderliggende structuur: 
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Figuur 4: Links: Zebravinken en parkieten werden getraind om onderscheid te maken tussen 
zangelementen afkomstig uit zebravinkzang (voorbeelden A t/m F) gerangschikt als een XYX of XXY 
structuur. Rechts: na training op structuren gemaakt van elementen A t/m H werden zes parkieten 
van de ene dag (‘voor wissel’) op de andere (‘na wissel’) geconfronteerd met XYX en XXY structuren 
bestaande uit niet eerder gehoorde elementen (I t/m L). Uiterst rechts: proportie correcte reacties op de 
trainingsgeluiden voor en na de wisseling. Vijf van de zes parkieten klassificeren XYX en XXY structuren 
gemaakt van onbekende elementen vanaf het begin al correct – ze hebben de onderliggende regel geleerd.

ook met nieuwe klanken konden ze onderscheid 
maken tussen een XXY en XYX structuur. Zij hadden 
dus de onderliggende regel uit de voorbeelden 
afgeleid (figuur 4) [10]! Dit is een van de eerste stu-
dies waarin dat vermogen kon worden aangetoond 
en verder onderzoek zal duidelijk moeten maken 
waarom parkieten wel op de structuur letten, maar 
zebravinken meer op klankgelijkenissen. 

Conclusie
Het hierboven beschreven onderzoek maakt duide-
lijk dat diverse cognitieve vermogens die aan taal 
en muzikaliteit ten grondslag liggen ook te vinden 
zijn bij diverse vogelsoorten: vocaal leren, geavan-
ceerde klankperceptie, ritmeperceptie en het leren 
van een syntactische regel. Deze vermogens kun-
nen ontstaan zijn omdat ze in een andere context 
van belang zijn. Dat kan te maken hebben met 
het verkrijgen van biologisch relevante informatie 
uit de geluiden van hun eigen soort of uit andere 
geluiden, of omdat het herkennen en generaliseren 
van patronen ook in andere situaties van belang 
kan zijn. Het is daarmee heel waarschijnlijk dat die 
vermogens ook bij de mens al bij een voorouder 

zonder taal of muziek aanwezig geweest zijn en 
niet in samenhang met taal en muziek geëvolueerd 
zijn. Deze componenten zouden echter wel de 
evolutie van taal en onze muzikale vermogens 
mogelijk gemaakt en vorm gegeven kunnen heb-
ben. Ze laten zien dat een geleidelijke evolutie 
van de meer geavanceerde menselijke vermogens 
mogelijk geweest kan zijn. 

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat er dui-
delijke verschillen tussen soorten aanwezig zijn in 
diverse vermogens, zoals in ritmegevoeligheid of 
het leren van regels. Onduidelijk is nog of deze ver-
schillen wijzen op de aanwezigheid van kwalitatief 
verschillende mechanismen tussen soorten of meer 
kwantitatief van aard zijn en/of een gevolg van 
verschillen in het gewicht dat soorten toekennen 
aan bepaalde componenten (zoals een focus op 
absolute of relatieve toonhoogte) van een in de 
basis overeenkomend mechanisme. Hoe dan ook, 
veel verschillen die tussen de mens en andere dier-
soorten aanwezig leken, blijken bij nader onderzoek 
minder absoluut en fundamenteel, dan lang werd 
verondersteld.
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Geneesmiddelen, waar komen die eigen-
lijk vandaan?
Ruim een eeuw geleden dacht iedereen dat ziekten 
niet met chemische stoffen (die nu geneesmiddelen 
heten) genezen zouden kunnen worden. Natuurlijk 
had je kruiden, andere planten, bier en wijn die 
je konden helpen bij ziekten en verder hielp je 
favoriete heilige soms. Maar een chemische stof? 
Het is interessant om te bedenken dat men nu een 
geneesmiddel tegen elke ziekte verwacht, terwijl 
men toen niet kon geloven dat dat überhaupt 
mogelijk was.

Geneesmiddelontwikkeling is in een aantal stappen 
gegaan. Het was de Duitse chemicus Ehrlich die 
stelde dat een geneesmiddel gevaarlijker voor de 
ziekte moest zijn dan voor de zieke. Het gebied 
tussen behandeling van de ziekte en schade (bij-
werkingen) voor de zieke wordt het therapeutische 
window genoemd. Het is eigenlijk heel logisch 
maar tegelijkertijd was dit één van de belangrijkste 
nieuwe ideeën in de geneeskunde.

Een proces uit de Duitse verfindustrie had een 
interessant neveneffect. Er werden kleurstoffen 
gebruikt om bacteriën min-of-meer specifiek aan 
te kleuren. Ehrlich realiseerde zich dat dit soort 
stoffen een specificiteit hadden voor de bacterie 
en mogelijk gebruikt konden worden als basis voor 
antibiotica. Hij maakte een boel varianten van die 
kleurstoffen en ontwikkelde in 1907 zo het eerste 
antibioticum (compound 606 of Salvarsan) welke 
heel goed tegen Syfilis bleek te werken. Dit leidde 
weer tot situaties die we ons nu niet meer kunnen 
voorstellen. In Amerika was Salvarsan niet beschik-
baar omdat ‘Syfilis de straf van God was omdat 
deze mannen hoeren bezocht hadden’. Dit bleek 
onhoudbaar omdat het Amerikaanse leger hierdoor 
ook niet meer functioneerde en dus wel Salvarsan 
kreeg. Toen was het niet meer tegen te houden!

Dat in eerste instantie de nadruk lag op antibio-
tica ontwikkeling was niet verwonderlijk omdat 

Prof. dr. J.J.C. (Sjaak) Neefjes
Cell & Chemical Biology
Leids Universitair Medisch Centrum

universiteitleiden.nl/medewerkers/sjaak-neefjes

1.9  Waarom zijn de Academia nodig om nieuwe ‘oude’ anti-kanker 
geneesmiddelen te maken?

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 28 februari 2022.

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

 – Er golden geen Covid-19 restricties meer voor 
de theaters, niettemin kon de lezing ook via 
livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
De behandeling van kanker is steeds beter om een 
aantal redenen. Eén ervan is dat er door de farma-
ceutische industrie aan te verdienen valt, wat de ont-
wikkeling van nieuwe geneesmiddelen stimuleert. 
Maar de belangrijkste anti-kanker stoffen als doxoru-
bicine en cis-platina zijn al lang bekend, goedkoop 
en werken redelijk goed. Maar ze zijn wel erg giftig. 
Zo’n 9 jaar geleden werd ontdekt dat doxorubicine 
niet alleen breuken in DNA introduceert, maar ook 
een andere, nog onbekende activiteit bleek te heb-
ben. Namelijk: het verwijderen van histonen uit 
chromatine. Na het chemisch scheiden van de oude 
en de nieuwe activiteit konden varianten worden 
gemaakt die hun anti-kanker werking behielden, 
terwijl de giftigheid bleek te zijn verdwenen. 
Uitbehandelde patiënten zouden dus nog met 
deze stoffen behandeld kunnen worden. 
Hiervoor is een ‘Academic Pharma’ opgericht, waar-
mee zo’n stof voor klinische studies bij uitbehan-
delde kankerpatiënten gemaakt kan worden. Hulp 
hierbij van de farmaceutische industrie ontbrak, 
omdat er geen patent te krijgen is op deze stoffen. 
Dit bleek het begin van een avontuur over vreemde 
regelgeving, drugsmokkel uit China, drugproduc-
tie in India en proeven op honden.

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/sjaak-neefjes#tab-3
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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infecties één van de belangrijkste doodsoorzaken 
waren zo’n 100 jaar geleden. Dat kunnen we ons 
door de betere hygiëne, vaccinaties (of: vaccins) en 
antibiotica nu niet echt meer voorstellen.

Het verhaal van de ontdekking van penicilline is 
natuurlijk bekend. Hoe een schimmel op de bac-
terieplaten van Fleming terecht kwam en daar een 
stof maakte die bacteriën doodde. Men kwam er 
in de 2e wereldoorlog achter dat er ook bacteriën 
in de grond leven die antibiotica maken. Schatz en 
Waksman ontdekten dat bepaalde grondbacteriën 
van de Streptomyceten familie zo vriendelijk waren 
om het antibioticum Streptomycine te maken dat 
eindelijk TB patiënten weer perspectief kon bieden.

Maar het is onwaarschijnlijk dat deze Streptomyceten 
streptomycine maken om ons mensen te helpen bij 
de bestrijding van bacteriële infecties. Ze doen dat 
om andere bacteriën, schimmels en soms virussen 
in de grond aan te vallen en te doden. Er vindt dus 
eigenlijk een soort chemische oorlogsvoering in de 
grond plaats zonder dat we daar iets van merken 
(figuur 1). Alhoewel we soms het resultaat ervan 
slikken om infecties te bestrijden.

Deze ontdekking was de basis voor een grote zoek-
tocht naar andere antibiotica in grondmonsters 
vanuit de hele wereld. Zo werd een andere strep-
tomyceet (Streptomyces peucetius) ontdekt bij het 
kasteel del Monte aan de Adriatische kust van Italië. 
Deze grondbacterie maakt doxorubicine dat we 
-vanwege de plek waar het gevonden is- ook wel 
adriamycine noemen. Zo waren de antibiotica de 
basis voor de ontwikkeling van één van de belang-
rijkste anti-kanker middelen; de anthracyclines met 
als bekendste lid dit doxorubicine.

Varianten van deze bacterie maken ook varianten 
van deze stof. Zo is in Japan een streptomyceet 
gevonden die een anti-kanker stof maakt die acla-
rubicine heet. Er zijn nog veel meer grondbacteriën 
die voor ons nuttige stoffen kunnen maken. En nog 
veel meer die nog ontdekt moeten worden.

Doxorubicine en aclarubicine; wat zijn ze 
en wat doen ze?
Doxorubicine en aclarubicine zijn twee leden van de 
anthracycline groep van anti-kanker middelen. Ze 
werden ontwikkeld als mogelijke antibiotica maar 
bleken te giftig te zijn. Later zijn hun anti-kanker 
activiteiten ontdekt. Maar het zijn in feite versui-
kerde varianten van het antibioticum tetracycline! 
De anthracyclines hebben allemaal als basis een 
structuur met 4 ringen (net zoals bij tetracycline; 
de naam zegt het al!) met daaraan één of meer-
dere aminosuikers (figuur 2). En dit zie je terug bij 
bijvoorbeeld daunorubicine, epirubicine, en idaru-
bicine, die voor de behandeling van kanker gebruikt 
worden. De anthracycline anti-kanker drugs zijn 
redelijk succesvol en nu na zo’n 50 jaar nog steeds 
een belangrijk onderdeel van de kankertherapie. 

Maar hoe kan zo’n anthracycline een cel doden? Eén 
cel heeft ongeveer 1,5 meter DNA in zich en dat is 
allemaal opgevouwen in de kern. Opgevouwen DNA 
is niet direct bruikbaar voor de cel dus hebben we 
een enzym, topoisomerase II, die opgevouwen DNA 
ontvouwt door het DNA te knippen en het daarna 
te laten ontwinden. Na ontvouwing moet het DNA 
natuurlijk weer aan elkaar gezet worden anders ver-
snippert het DNA. Dit is een heel belangrijk proces 

Figuur 1: Ondergrondse chemische oorlogsvoe-
ring. Er zijn nogal wat grondbacteriën die stoffen 
maken om andere bacteriën en virussen te doden. 
Sommige van die stoffen blijken te werken als an-
tibiotica voor ons. Sommige van die stoffen blijken 
ook als anti-kanker middel te werken. Doxorubicine 
is daar één van. Dit wordt dan ook gemaakt door de 
gezuiverde grondbacterie in grote vaten te groeien 
en het uitgescheiden stofje dan op te zuiveren.
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dat continu in vrijwel alle cellen van ons lichaam 
plaats vindt. De anthracycline anti-kanker drugs 
verstoren dit proces. De tetracycline ringen gaan in 
het DNA zitten en de aminosuiker gaat een reactie 
aan met topoisomerase II waardoor dit enzym niet 
meer in staat is om -na een knip- het DNA weer aan 
elkaar te plakken. Het resultaat van behandeling 
van cellen met doxorubicine is dan dat de breuken 
in het DNA niet meer gerepareerd kunnen worden. 
Omdat snel delende cellen gevoeliger zijn voor DNA 
breuken, gaan die daardoor sneller dood. En zo is 
er ook hier een therapeutisch window tussen het 
laten sterven van kankercellen en gezonde, normaal 
groeiende cellen. Een groot probleem is wel dat dit 
niet helemaal perfect werkt, want ook cellen van 
het afweersysteem en bijvoorbeeld onze haarcellen 
zijn snel groeiende cellen die dan ook gedood 
kunnen worden door doxorubicine of één van haar 
familieleden. Haarverlies is vaak de meest zichtbare 
bijwerking van kankerbehandeling en een verzwakt 
afweersysteem één van de meest gevaarlijke.

Bovenstaande is in zo’n 100.000 publicaties 
beschreven. Maar toch is er iets raars. Aclarubicine 
is een anti-kanker stof die bij AML (Acute Myeloïde 
Leukemie) patiënten heel effectief is. Aclarubicine 
was ooit in Europa op de markt maar is van de markt 

gehaald omdat ‘het niet goed genoeg verkocht’. 
Het wordt nog wel in China en Japan gebruikt. Toen 
wij aclarubicine testten, ontdekten wij dat het geen 
DNA breuken maakt. Hoe werkt het dan wel tegen 
kanker? Het heeft ons meer dan een jaar gekost 
om vervolgens een andere toen nog onbekende 
activiteit van anthracyclines te ontdekken. 

Even terug. Ik vertelde dat 1,5 meter DNA in één 
kern gepropt is. Dat is niet helemaal correct. Het 
wordt eigenlijk opgerold rondom knikkers die we 
nucleosomen noemen en die bestaan uit histonen. 
Die histonen hebben vervolgens weer informatie 
die bepaalt of genen actief moeten worden en RNA 
en eiwit moeten maken, of niet. Eigenlijk zorgen his-
tonen ervoor dat een neus een neus is en een oog 
een oog terwijl ze beide hetzelfde DNA hebben. Dit 
heet epigenetica. 

Wat wij ontdekten was dat aclarubicine, maar ook 
doxo- en de andere anthracyclines deze histonen 
uit bepaalde plekken in het DNA wippen waardoor 
de cellen snel dood gaan. We hebben vervolgens 
chemie gedaan om te ontdekken hoe we doxoru-
bicine zo moesten veranderen dat het geen DNA 
breuken meer kon maken. Toen we die stoffen test-
ten en vergeleken met doxorubicine, bleek dat de 

Figuur 2: De structuur van doxorubicine (links) en van aclarubicine (rechts). De anthracycline klasse van 
anti-kanker middelen zijn eigenlijk een tetracycline ring (in rood en oranje) met daaraan een aminosuiker. 
De aminogroep is paars omcirkeld. Tetracycline (dus 4 (=tetra) ronde structuren) is ook een antibioticum 
en de anti-kanker middelen doxo- en aclarubicine zijn eigenlijk gewoon versuikerde antibiotica. Ze werken 
trouwens ook als antibiotica.
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variant die alleen histonen uit DNA wipte nog even 
goed was in het doden van kankercellen terwijl de 
varianten die alleen maar DNA breuken maakten 
behoorlijk minder goed hierin waren, zie figuur 3. 

Doxorubicine en haar varianten hebben dus twee 
activiteiten. Ze maken DNA breuken en ze wippen 
histonen uit het DNA. Deze laatste activiteit blijkt 
het meest belangrijk te zijn in het doden van kan-
kercellen. Maar er is een ander probleem…

Doxorubicine heeft bijwerkingen, en niet 
zo’n beetje ook
Doxorubicine wordt in het ziekenhuis ook wel 
Toxorubicine genoemd omdat het een zeer giftige 
stof is. Naast misselijkheid, overgeven en haarver-
lies, zijn er een aantal problemen die op de langere 
termijn veel erger zijn. Doxorubicine veroorzaakt 
onvruchtbaarheid, kan een tumor veroorzaken (dus 
een kanker door de anti-kanker behandeling!) en 
beschadigt de hartspier met als gevolg hartfalen. 
De veroorzaakte onvruchtbaarheid is dan ook de 
reden waarom van kinderen met kanker, als ze al 

oud genoeg zijn, sperma of eicellen kunnen worden 
ingevroren, zodat ze die later bij een kinderwens 
kunnen gebruiken. Een tweede tumor na de kanker-
behandeling is vaak een leukemie die zich binnen 
een jaar of 2 na afloop van de eerste behande-
ling ontwikkelt. Dit is psychologisch dramatisch. 
Maar het belangrijkste en meest acute probleem 
is cardiotoxiciteit. De kans op hartfalen neemt toe 
met de totale hoeveelheid doxorubicine en wordt 
onacceptabel hoog na 6 kuren. Dit heeft tot gevolg 
dat patiënten na 6 kuren uitbehandeld zijn; niet 
omdat doxorubicine niet meer werkt tegen de 
kanker maar vanwege de kans op dodelijk hartfalen! 
Figuur 4 toont het effect van de bijwerking op een 
muizenhart.

Het is daarom logisch dat er veel aandacht is voor 
de bijeffecten van doxorubicine. Helaas is dat nog 
niet succesvol. Een theorie was dat de bijwerkin-
gen werden veroorzaakt door radicaalvorming 
maar radicaalvangers doen niets in de kliniek. Het 
inpakken van doxorubicine is geprobeerd en dat 
helpt een klein beetje. Maar er is nog geen echte 

Figuur 3: Anthracycline anti-kanker stoffen hebben niet één maar twee mechanismen waarmee ze kankercel-
len kunnen doden. Klassiek is het mechanisme waardoor het enzym topoisomerase II geremd wordt nadat het 
een DNA breuk gemaakt heeft. Maar doxorubicine gooit ook histonen uit het DNA. Anthracycline varianten die 
alleen DNA breuken maken of alleen histonen uit het DNA gooien zijn veel minder giftig. Maar de anti-kanker 
werking zit met name bij de stoffen die alleen maar histonen eruit gooien (evicten), stoffen zoals aclarubicine. 
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oplossing en dus zijn er uitbehandelde patiënten 
die nog steeds behandeld zouden kunnen worden 
als doxorubicine niet zo giftig zou zijn.

Zijn de anti-kanker effecten en de bijef-
fecten te scheiden?
Doxorubicine is dus een goed anti-kanker genees-
middel maar tegelijkertijd heel giftig. De vraag is 
dan of doxorubicine minder giftig gemaakt kan 
worden zonder de anti-kanker werking te verliezen. 
In moleculaire termen is de vraag simpel: is de reden 
voor het anti-kanker effect dezelfde als die voor 
de giftigheid? Indien niet, dan zou in principe de 
giftigheid van de anti-kanker werking gescheiden 
kunnen worden door de structuur van doxorubicine 
aan te passen. 

We wisten intussen dat anthracyclines zoals acla-
rubicine hele goede anti-kanker middelen zijn 
terwijl ze geen DNA breuken maken! Dus zijn we 
doxorubicine varianten gaan maken die niet meer 
in staat zijn DNA breuken te maken maar wel nog 
histonen uit het DNA kunnen wippen. Daar zijn we 
in geslaagd! En wat bleek? 

 – Doxorubicine varianten die alleen nog DNA 
breuken konden maken waren minder goede anti-
kanker middelen maar ook niet meer giftig. 
 – Doxorubicine varianten die nog wel histonen kun-
nen uitwippen maar geen DNA breuken maken, 
zijn nog steeds goede anti-kanker middelen maar 
hebben zeker twee giftige eigenschappen niet 

meer: Ze veroorzaken geen kanker meer en ze 
geven geen hartfalen meer.

Waar muizen na 8 injecties doxorubicine allemaal 
sterven door hartfalen, zijn we met één variant 
genaamd dimethyldoxorubicine 15 keer met injec-
teren doorgegaan (toen was de stof op) en hadden 
de muizen geen enkele indicatie van hartfalen. 
Het is dus mogelijk om door een chemische truc 
de werking van de bijwerking te scheiden. Dit is 
heel belangrijk want met deze minder gevaarlijke 
doxorubicine varianten kan je patiënten langer 
behandelen, kan je mensen met een zwak hart en 
oudere patiënten beter behandelen en zo kunnen 
we in veel gevallen kanker meer een chronische 
ziekte maken. Natuurlijk willen we deze stoffen voor 
onze patiënten gaan maken! En nu wordt het pas 
écht moeilijk…

De mogelijkheden en onmogelijkheden 
van bench-to-bedside onderzoek
We hebben twee minder gevaarlijke anthracyclines 
geselecteerd om verder te ontwikkelen: aclaru-
bicine en dimethyldoxorubicine. Waarom deze 
twee? Aclarubicine werkt heel goed bij een deel 
van de AML patiënten en dat komt o.a. omdat 
deze stof behoorlijk in het bloed en de bloedvor-
mende organen blijft. Daar heb je dus niets aan 
bij vaste tumoren zoals botkanker of longkanker 
of darmkanker. Dimethyldoxorubicine verdeelt 
zich in het lichaam net als doxorubicine. Dus voor 

Figuur 4: Het effect van doxorubicine op het hart. In deze proef is een echo van een muizenhart gemaakt die 
ofwel gewoon is (links) ofwel 8 keer doxorubicine gekregen heeft (rechts). De linker hartkamer (in paars) is 
door doxorubicine sterk vergroot, net als bij de mens, wat uiteindelijk dodelijk is. Dit bijeffect van doxorubicine 
beperkt de behandeling van kankerpatiënten tot maximaal 6 kuren.
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vaste tumoren zoals botkanker is het logisch om 
dimethyldoxorubicine te proberen. Ook zouden 
uitbehandelde patiënten met een tumor die goed 
op doxorubicine reageert, langer kunnen worden 
behandeld met dimethyldoxorubicine.

Een groot probleem is niet de logica of de weten-
schap maar de financiering. Beide stoffen hebben 
een slechte patent positie en investeerders willen 
er dan niet in investeren (‘want iedereen kan het 
namaken’). Dat de patiënt er door kan genezen, is 
helaas minder relevant. Voor de Farmaceutische 
industrie (de ‘’Farma’’) is het niet interessant want 
er valt niet veel aan te verdienen. En overheden 
mogen niet investeren omdat ‘dat marktverstorend 
werkt’. De conclusie is dus dat met publieksgeld 
wel een oplossing voor het grote probleem van de 
giftigheid van doxorubicine gevonden is, maar dat 
het daarbij zal blijven. En dat is onacceptabel!

Wij zijn dan ook een groot nieuw experiment aan-
gegaan. Iets waarvan de universiteit ook niet echt 
weet wat ze er mee aan moeten. We hebben beslo-
ten deze twee stoffen dan maar zelf te gaan maken 
en te zorgen dat er patiënten mee behandeld 
kunnen gaan worden. Hierbij gebruiken we privé 
gelden (o.a. uit de nalatenschap van mijn schoon-
moeder Els Borst), prijzengelden (mijn Josephine 
Nefkens prijs en mijn Spinoza prijs) en we zijn op 
zoek naar ondersteuning bij het KWF en Oncode. En 
natuurlijk krijgen wij hulp van velen bij het LUMC. 
Geneesmiddelontwikkeling is namelijk zowel duur 
als ingewikkeld door alle eisen die de wetgeving 
hieraan stelt.

Wij hebben eerst de bacteriestam die aclarubicine 
maakt gevonden in Finland en de eigenaresse bij 
dit project betrokken. De bacteriestam (eigenlijk 
zijn het er twee) is eerst gecheckt in Turku (Finland) 
en toen naar een bedrijf in India gebracht om ze 
daar via fermentatie aclarubicine te laten maken. De 
communicatie met deze Indiase partij is zeer moei-
zaam en we zijn er ook een paar keer heen gegaan 
om technische problemen op te lossen. De produc-
tie is nu eindelijk gelukt en het wordt op stabiliteit 
getest voordat het naar Nederland mag komen. Dan 

wordt het hier eerst weer gecontroleerd voordat 
het vrijgegeven mag worden voor een klinische stu-
die. Dit alles duurt nu al 6 jaar! Omdat aclarubicine 
hier ooit op de markt is geweest, hoeven we niet 
eerst de bijwerkingen te onderzoeken maar kunnen 
we het snel in een Fase IIb studie gaan testen bij 
uitbehandelde AML patiënten. Op basis van de 
resultaten van die studie kan het dan breder getest 
en ingezet gaan worden.

Dimethyldoxorubicine is een ander verhaal. We 
hebben eerst geprobeerd de bacterie die doxoru-
bicine maakt aan te passen om deze nieuwe stof 
te maken. Dat lukte niet echt want het was veel te 
giftig (voor de bacteriën, niet voor mensen). We 
hebben dit nu opgelost door de route voor GMP 
(Good Manufacturing Practice) synthese van deze 
stof te vinden, uitgaande van doxorubicine. Dit 
heeft ongeveer een jaar gekost en nu wordt nog 
aan de opzuiveringsroute gesleuteld. We hopen 
binnenkort met de GMP synthese van dimethyl-
doxorubicine te beginnen. Daar hebben we weer 
een ander gespecialiseerd bedrijf voor gevonden, 
dit keer in Italië. Dimethyldoxorubicine is nooit in 
de mens getest, wel in muizen, ratten en konijnen. 
Maar dat is al een tijd geleden en deze testen zijn 
niet volgens de moderne standaards gedaan. Dus 
alles moet over en dat moet weer door een ander 
gespecialiseerd bedrijf gedaan worden. Dit kost 
naast veel proefdieren, ook veel geld. Pas daarna 
mag het vrijgegeven worden voor zogenaamde 
Tox/Phase I studies naar de giftigheid en later naar 
de werkzaamheid van deze stof. 

Dit hele proces is alleen mogelijk met een heel 
team van mensen die bij de universiteit Leiden, 
bij het LUMC en bij Oncode en KWF werken. Het 
team bestaat o.a. uit moleculair biologen bij de 
universiteit Turku en Leiden die aan de strepto-
myceten sleutelen, analytisch chemici in Italië die 
aan de opzuivering werken, chemici in Leiden en 
Groningen om de GMP synthese route van dime-
thyldoxorubicine te vinden, oio’s en post-docs in 
mijn lab die allerlei eigenschappen van deze stof-
fen onderzoeken, hematologen in Shanghai en 
groepsleiders op het NKI die klinische data van AML 
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patiënten verwerken, medewerkers van de LUMC 
apotheek en het dierenhuis die de contracten met 
het bedrijf dat de preklinische studies gaat doen 
hebben geschreven, anderen op het LUMC en bij 
Oncode, die het contract met het bedrijf in Italië 
dat dimethyldoxorubicine gaat maken, hebben 
geschreven, de apotheek van het NKI en het LUMC 
voor alle QC (kwaliteitscontrole) van de gemaakte 
stoffen, de LUMC oncologie en de hematologie 
artsen die het klinische protocol geschreven heb-
ben en nog veel meer. 

Geneesmiddelontwikkeling kan op academisch 
niveau, maar alleen met de hulp van zo’n groot 
team, met het geld van de prijzen die ik heb mogen 
ontvangen (en met hulp van KWF) en met de 
ondersteuning van mijn vrouw Andra die het mooi 
vond om de erfenis van haar moeder hiervoor te 
gebruiken. Want als wij deze geneesmiddelen niet 
maken, gaat niemand het doen. 

De toekomst van het dimethyldoxorubi-
cine en aclarubicine
Volgens de Farma kost het maken van 1 geneesmid-
del meer dan 1 miljard euro. Dit is dan ook één van 
de redenen om hoge prijzen voor geneesmiddelen 
te vragen. Wij maken dimethyldoxorubicine en ook 
aclarubicine voor onder de 10 miljoen euro. Dit 
kan omdat we veel stappen op academisch niveau 
doen. Advies onder collega’s kost normaliter niets, 
chemie door medewerkers weinig en een klinische 
studie ook weinig. En we kunnen nu ook iets bij-
zonders doen, namelijk een nieuwe stof als eerste 
bij patiënten testen in Nederlandse ziekenhuizen. 
Nu wordt het meestal eerst bij grote prestigieuze 
(Amerikaanse) ziekenhuizen getest omdat dat de 
waarde en bekendheid verhoogt. 

Zijn we er dan? Nee. Een groot probleem is dat 
dit soort stoffen opgekocht kunnen worden door 
de Farma om het vervolgens op de plank te zet-
ten zodat ze hun eigen duurdere geneesmiddel 
kunnen verkopen. Een ander probleem is dat het 
geen zin heeft om met de Farma in competitie 
te gaan voor bepaalde geneesmiddelen. Zij heb-
ben meer mankracht, meer geld en kennen de 

regels over toelating tot de markt ook veel beter. 
Academische geneesmiddelontwikkeling moet 
zich bezig houden met geneesmiddelen waar de 
Farma niet in geïnteresseerd is. Dat kan natuurlijk 
veranderen, zoals recentelijk met de mRNA vaccins 
geïllustreerd is. Een ander probleem is dat anderen 
ook dimethyldoxorubicine of aclarubicine voor de 
markt kunnen gaan maken. Dat geeft dan wel het 
succes van de ontwikkeling van deze stoffen aan en 
als wij het goedkoop op de markt brengen is er voor 
anderen ook niet veel aan te verdienen en zullen ze 
dat dus niet snel doen. Wij willen dat ook patiënten 
in arme landen er profijt van kunnen hebben. Lijkt 
mij uiterst belangrijk.

Ik hoop dat dit pleidooi laat zien dat academi-
sche geneesmiddelontwikkeling soms de enige 
mogelijkheid is. Maar alle relevante partijen zijn 
daar (nog) niet op ingesteld. Er is een majeure 
investering nodig die het gat tussen bench-en-
bedside vult en daar zijn geen fondsen voor. Als 
investeerders de ontwikkeling overnemen, dan is 
de academia de regie kwijt (en zijn de kosten niet 
meer beheersbaar). De wegen naar regelgevende 
organen als EMA, CCMO en CBG zijn onduidelijk 
evenals simpele zaken als ‘hoe zuiver moet zo’n stof 
nu eigenlijk zijn?’. En het is onaantrekkelijk voor een 
wetenschappelijke carrière omdat het lang duurt 
om al deze stappen te zetten met een redelijk groot 
risico dat het uiteindelijk niet doet wat je hoopt. En 
er valt niets over te publiceren. En als het wel werkt, 
dan krijgt niet het team dat dit met zoveel moeite 
heeft ontwikkeld, maar de arts die de patiënt er mee 
behandelt, de eer.… 

Als je geneesmiddelen wilt ontwikkelen, dan is het 
nuttig om zowel naïef als koppig te zijn. Ik hoop 
dat we daardoor twee anti-kanker geneesmiddelen 
het komende jaar bij de patiënt kunnen brengen. 
En ik hoop dat voor deze geneesmiddelen de kan-
kerpatiënt op een muis lijkt waarbij we weten 
dat de geneesmiddelen goed werken, want dan 
zal ons werk een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verbeteren van kankerbehandeling voor veel 
patiënten. 
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Lorentz: gevierd fysicus, geboren verzoener
De begrafenis van Hendrik Antoon Lorentz op don-
derdag 9 februari 1928 in zijn woonplaats Haarlem 
was een grootse gebeurtenis die tot op de dag 
van vandaag diepe indruk maakt. Het was een 
mooie winterdag: de zon liet zich regelmatig zien, 
er stond een kalme bries en met temperaturen 
oplopend tot wel tien graden was het buiten prima 
toeven. Ook de natuur deelde in het eerbetoon dat 
de overledene op overweldigende wijze ten deel 
viel. Filmfragmenten (op YouTube eenvoudig te 
achterhalen) tonen de imposante begrafenisstoet 
op de Grote Markt.

De ambiance was die van een staatsbegrafenis. 
Tot de genodigden behoorden vertegenwoordigers 
van het Koninklijk Huis, het openbaar bestuur en 
de academische wereld. Langs de route stond het 
zwart van de mensen die bij het passeren van de 
stoet eerbiedig het hoofd ontblootten. Lantaarns 
waren met zwarte doeken omwikkeld en verspreid-
den een omfloerst licht (zie figuur 1). De klokken 
van de St. Bavo en de andere Haarlemse kerken bei-
erden tot de stoet de Algemene Begraafplaats aan 
de Kleverlaan had bereikt. De Rijkstelegraafdienst 
onderbrak stipt om twaalf uur drie minuten de 
dienstverlening. Uit Leiden arriveerden extra trei-
nen met belangstellenden.

1.10   Lorentz: een leven voor de wetenschap

Prof. dr. D. (Dirk) van Delft
Instituut-Lorentz voor Theoretische Fysica
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/dirk-van-delft

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 14 maart 2022.

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

 – Er golden geen Covid-19 restricties meer voor 
de theaters, niettemin kon de lezing ook via 
livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) is, met 
Christiaan Huygens, Nederlands grootste natuur-
kundige. Geboren in Arnhem, in welke stad hij in 
‘splendid isolation’ het elektron bedacht, werd hij 
op 24-jarige leeftijd in Leiden hoogleraar theore-
tische natuurkunde. Na zijn Nobelprijs van 1902 
groeide hij uit tot internationale coryfee. Zijn 
elektronentheorie stond op gelijke hoogte met 
Einsteins relativiteitstheorie. 

Met zijn diepe inzicht, innemende karakter, tact 
en talenkennis was Lorentz de ideale voorzitter 
van de wereldberoemde Solvay Raden in Brussel. 
Diezelfde gaven benutte hij in en na de Eerste 
Wereldoorlog als onvermoeibaar verzoener. Ook 
was hij een begenadigd popularisator, een talent 
waarvan hij bij Diligentia vele malen blijk gaf.

Figuur 1: Begrafenis van Lorentz op 9 februari 1928.
bron Noord-Holland Archief

https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/dirk-van-delft#tab-1
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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Aan het graf sprak als eerste Lorentz’ opvolger 
Paul Ehrenfest namens de Leidse universiteit. Paul 
Langevin voerde het woord namens het Collège 
de France in Parijs, Ernest Rutherford namens de 
Royal Society in Londen en Albert Einstein namens 
de Pruisische Academie in Berlijn – de volgende 
dag zou hij in het Groot Auditorium van het Leidse 
Academiegebouw een herdenkingsrede houden. 
Ook Madame Curie was aanwezig.

Geen wetenschapper in Nederland is bij zijn over-
lijden zo’n indrukwekkend en massaal eerbetoon 
ten deel gevallen als Lorentz. Niet alleen bracht zijn 
uitvaart drommen mensen op de been, ook de dag- 
en weekbladen herdachten Lorentz in paginagrote 
artikelen. En onmiddellijk vormde zich een natio-
naal comité dat een groots monument wilde. Op 
9 september 1931 onthulde prinses Juliana in park 
Sonsbeek in Arnhem een sober en streng kunstwerk 
ontworpen door Oswald Wenckebach. Achter een 
bronzen Lorentz bevinden zich in een stenen wand 
de reliëfs van voorgangers Huygens, Fresnel en 
Maxwell en opvolgers Planck, Bohr en Einstein.

Hoe valt al die aandacht te verklaren? Die vraag 
dringt zich te meer op als we bedenken dat het om 
een theoretisch natuurkundige gaat. Een internati-
onaal vermaard theoretisch natuurkundige, zeker, 
en in 1902 samen met Pieter Zeeman winnaar van 
de Nobelprijs (zie intermezzo 'Het Zeemaneffect'). 
Niettemin, de wetenschap die Lorentz beoefende 
was uitermate abstract. Ontoegankelijk voor vrijwel 
iedereen die in Haarlem langs de route stond.

Alvorens op zoek te gaan naar een antwoord, wie 
was Lorentz? Hentje, geboren in 1953 in Arnhem 
als zoon van een tuinder, doorliep – zoals vrijwel 
alle Nederlandse Nobelprijswinnaars – de HBS 
(hogere burgerschool). Dat nieuwe type middelbaar 
onderwijs, in 1863 op initiatief van Thorbecke in 
het leven geroepen, besteedde veel aandacht aan 
exacte vakken. Hendrik muntte uit in alle vakken en 
koos, aangestoken door populairwetenschappelijke 
boeken van de astronoom Frederik Kaiser, voor 
een studie wis- en natuurkunde in Leiden. In 1870 
kwam hij aan, om na zijn kandidaatsexamen (dat 

hij na ruim een jaar magna cum laude behaalde) 
naar Arnhem terug te keren. Lorentz had niets met 
het Leidse studentenleven of kroegjolen, miste de 
bossen en ook speelde er een financieel argument: 
thuis was het geen vetpot. 

Terug in Arnhem vervolgde Hendrik in splendid 
isolation zijn studie, waarbij hij af en toe naar Leiden 
moest voor een tentamen. Na zijn doctoraalexamen 
(juni 1873) schreef Lorentz een proefschrift over 
de terugkaatsing en breking van het licht op basis 
van de wetten van de Schot James Clerk Maxwell. 
Om de kost te verdienen gaf hij op de Arnhemse 
burgeravondschool les aan knapen die nauwelijks 
jonger waren dan hijzelf (en soms een kop groter) 
en die na overdag bij een baas te hebben gewerkt 
’s avonds niet altijd gemotiveerd bleken.

Na Lorentz’ promotie, december 1875 en opnieuw 
met de hoogste lof, schreef hij, nog altijd thuis in 
Arnhem, een baanbrekend artikel over dispersie: 
het uiteenrafelen van wit licht in zijn afzonder-
lijke kleuren, bijvoorbeeld na het doorlopen van 
regendruppels (regenboog). Om zijn verklaring 
rond te krijgen, zag Lorentz zich gedwongen 
te veronderstellen dat zich in een atoom kleine 
bewegende geladen deeltjes ophouden – later zou 
blijken dat het om elektronen ging. Het vormde de 
opmaat naar zijn aanstelling in november 1876 als 
hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden. 
De nieuwe Wet op het hoger onderwijs van alweer 
Thorbecke had deze nieuwe leerstoel (een van 
de eerste in Europa op dit vakgebied) mogelijk 
gemaakt. Eenmaal gesetteld, trouwde Lorentz met 
Aletta Kaiser, nichtje van de (in 1872 overleden) 
astronoom. Ze kochten een riant dubbel herenhuis 
met Louis XVI-salon aan de Hooigracht, met in de 
tuin een studeerkamer waar Lorentz het in Arnhem 
ingezette onderzoek voortzette en uitdiepte.

Lorentz’ grootste wapenfeit betrof het ontwikkelen 
van zijn ‘elektronentheorie’, die de wisselwerking 
beschrijft tussen elektromagnetische golven (waar-
onder licht) en materie. Onderdeel van die theorie 
is ook de Lorentzkracht op een elektrische stroom 
in een magnetisch veld (die we van de middelbare 
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Het Zeemaneffect

Augustus 1896 onderzocht Pieter Zeeman in het Leidse Natuurkundig Laboratorium de invloed van 
magnetisme op het spectrum van een natriumvlam. Het bleek dat beide gele D-lijnen (met golflengtes 
van 589,0 en 589,6 nm) zich verbreedden zodra het magneetveld werd aangezet – later bleken de lijnen 
zich te splitsen. Nadat Zeeman zijn proeven nog eens zorgvuldig had herhaald, lichtte hij in de loop van 
oktober directeur Kamerlingh Onnes in.

Zodra deze Zeemans ontdekking de laatste zaterdag van oktober de vergadering van de Akademie van 
Wetenschappen meedeelde, zon Lorentz op een verklaring op basis van zijn elektronentheorie. Een eer-
ste versie had Lorentz in 1892 gepubliceerd, waarbij hij strikt gescheiden rollen aanhield voor de materie 
en de ether, drager van elektromagnetische golven. In het eerste domein golden de wetten van Newton, 
in het tweede de Maxwellvergelijkingen.

Al op maandag riep Lorentz na afloop van het practicum voor geneeskundestudenten Zeeman bij zich 
om hem op het bord de verklaring van het effect uit de doeken te doen. Trillende geladen deeltjes in een 
atoom (‘ionen’), zo legde Lorentz uit, ondervinden in een magnetisch veld een (Lorentz)kracht loodrecht 
op zowel de trillingsrichting als de veldrichting. Om het effect daarvan na te gaan, ontbond Lorentz de 
trillingsrichting van het ‘ion’ in een component dwars op en een component evenwijdig aan het magne-
tisch veld. De loodrechte component splitste hij vervolgens in twee cirkelvormige trillingen (loodrecht op 
de evenwijdige component) die tegen elkaar in draaiden.

Van de aldus drie verkregen componenten ondervond de evenwijdige geen invloed van het magnetisch 
veld. Maar beide cirkeltrillingen merkten die wél: de ene kreeg een iets hogere frequentie, de tweede een 
iets lagere. Conclusie: een enkele lijn in het spectrum van een lichtbron splitst in een magnetisch veld in 
drie afzonderlijke lijnen, waarvan de twee buitenste, zo voorspelde Lorentz, circulair gepolariseerd zijn. 
De aard van die polarisatie, links- of rechtshandig, bepaalde het teken van de lading: positief dan wel 
negatief. Onder niet ideale omstandigheden overlapten die lijnen elkaar en zag de waarnemer slechts 
een verbreding van de oorspronkelijke lijn – de buitenranden van die verbrede lijn vertoonden alsnog het 
polarisatie-effect.

Met de theorie van Lorentz in de hand kon Zeeman vaststellen dat het ‘ion’ negatief geladen was. Ook 
gaf zijn proef de getalswaarde van de verhouding van lading en massa van de ‘ionen’. Die bleek ruim 
duizend keer groter dan bij waterstofionen, een uitkomst die Lorentz in eerste instantie ‘een kwaad ding’ 
noemde. Immers, het wees op een kleine massa waar Lorentz vooralsnog niet aan wilde. Toen Zeeman in 
vervolgexperimenten de circulaire polarisatie wist aan te tonen, sprak Lorentz van ‘een meevaller’ en van 
‘een direct bewijs voor ’t bestaan van ionen.’ 

De ontdekking van het elektron, veelal aan Joseph Thomson toegeschreven, heeft meerdere vaders, 
onder wie Lorentz. In 1902 waren de ontdekking en verklaring van wat inmiddels het Zeemaneffect 
heette, goed voor een gedeelde Nobelprijs voor de Natuurkunde voor Zeeman en Lorentz. In 1921 
legde Harm Kamerlingh Onnes ontdekking, verklaring en voorspelling vast in drie glas-in-loodramen die 
aanvankelijk een plekje kregen in de ruimte waar Zeeman het onderzoek had uitgevoerd en die later zijn 
verplaatst naar het Oortgebouw (figuur 8). 
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school kennen, inclusief rechterhandregel). 
Gaandeweg het opbouwen van zijn elektronenthe-
orie had Lorentz, gezien het constant zijn van de 
lichtsnelheid (etherwind mee of etherwind tegen 
maakte niet uit, hadden Michelson en Morley in een 
beroemd experiment uit 1887 laten zien) bij wijze 
van noodgreep bedacht dat meetlatten krimpen als 
ze een waarnemer met hoge snelheden tegemoet 
vliegen – later Lorentzcontractie genoemd (zie 
figuur 2).

Gaat dat de gewone burger boven de pet, niet 
minder geldt dat voor correspondentie die Lorentz 
het jaar voor zijn dood met Erwin Schrödinger 
voerde – en die aantoont hoezeer hij het vak 
nog volgde. Die handelde over de revolutionaire 
quantummechanica die de Oostenrijke fysicus had 
opgesteld en waarover hij Lorentz’ mening wilde. 
De niet-specialist zal de dichtbeschreven vellen 
vol formules bewonderen om hun prachtige hand-
schrift (zie figuur 3). Tegelijk is er het nuchtere 
besef dat de duizelingwekkende wiskunde waarvan 
Lorentz zich bediende slechts is weggelegd voor 
ingewijden. Dus opnieuw de vraag: vanwaar die 
massale aandacht bij Lorentz’ begrafenis? Waarom 
was deze ‘grote Nederlander’ in alle lagen van de 
bevolking zo geliefd?

Daarbij is het goed te bedenken dat die nationale 
bekendheid en brede waardering Lorentz pas op 
het eind van zijn leven ten deel zijn gevallen. 
Bij de verkiezing van de ‘Grootste Nederlander 

van de afgelopen vijftig jaar’ die weekblad de 
Nieuwe Amsterdammer in 1915 onder zijn lezers 
hield, kwam Lorentz als negentiende uit de bus. 
Na staatsman Thorbecke, schilder Josef Israels en 
auteur Multatuli was bioloog Hugo de Vries met een 
vierde positie de hoogst genoteerde wetenschap-
per. Ook chemicus J.H. van ’t Hoff (Nobelprijs 1901; 
achtste) en oogheelkundige F.C. Donders (tiende) 
prijkten hoger in de einduitslag. Zelfs Lorentz’ 
naaste collega en goede vriend Heike Kamerlingh 
Onnes, de fysicus die in Leiden met zijn vloeibare 
helium in 1908 het koudste plekje op aarde schiep, 
stond twee plaatsen hoger. En na het overlijden 
van Kamerlingh Onnes, februari 1927, was van een 
massaal huldebetoon geen sprake geweest.

Ook Lorentz’ bemoeienis met de Afsluitdijk kan 
moeilijk hebben bijgedragen aan zijn populariteit 
bij zijn overlijden. Weliswaar had minister Lely juni 
1918, op het eind van de Wereldoorlog, na weer een 
watersnoodramp kans gezien zijn Zuiderzeewet er 
in het parlement door te krijgen, en had Lorentz als 

Figuur 2: Lorentzcontractie bij hoge snelheid vormt 
het onderwerp van een van de Leidse muurformules.

foto Instituut-Lorentz

Figuur 3: Uit een brief over golfmechanica van Lo-
rentz aan Schrödinger, 19 juni 1926.

 bron: Zentralbibliothek für Physik, Wenen
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voorzitter van de Staatscommissie de invloed van 
de Afsluitdijk op de waterhoogten tegen de dijken 
persoonlijk uitgerekend (door toedoen van Lorentz 
leidde dat bij de sluizen van Kornwerderzand tot 
een knik in de Afsluitdijk), maar dat was technisch 
van aard en haalde bij publicatie in november 1926 
nauwelijks de pers. De dagbladen hielden hun kruit 
droog tot de opening van de Afsluitdijk in 1933 en 
toen was Lorentz vijf jaar dood. Overigens was het 
berekenen van die waterhoogten, gezien de geulen 
in de Waddenzee, een monsterklus geweest waar 
zoveel tijd in was gaan zitten dat Albert Einstein 
op de begrafenis van Lorentz de verantwoorde-
lijke ingenieur van Rijkswaterstaat verweet Lorentz 
absurd lang van zijn werk te hebben gehouden.

Als zowel Lorentz’ Nobelprijswinnende elektronen-
theorie als zijn bemoeienis met de Afsluitdijk geen 
verklaring bieden voor de mensenmassa’s bij zijn 
begrafenis, wat dan wel? Het antwoord op die 
vraag schuilt in Lorentz’ internationale statuur, niet 
alleen als briljant theoretisch natuurkundige maar 
vooral ook als vredestichter en verzoener na een 
verwoestende oorlog die in 1914 de internationale 
‘republiek van geleerden’ uiteen had geslagen.

Symbool voor die internationale samenwerking 
tussen fysici waren de Solvay-conferenties. De 
eerste van die expertbijeenkomsten gewijd aan 
één onderwerp vond najaar 1911 plaats – de meest 
recente in de serie, nummer 28, uitgesteld vanwege 

Tijdlijn H.A. Lorentz

1853 Geboorte Hendrik Antoon Lorentz, 18 juli, in de Steenstraat
1870 Admissie-examen Universiteit Leiden, start studie natuurkunde
1871 Kandidaatsexamen magna cum laude, 5 november
1873 Doctoraalexamen natuurkunde magna cum laude, 13 en 14 juni
1875 Over de theorie der breking en terugkaatsing van het licht, proefschrift magna cum laude,
  11 december
1877 Artikel met ‘elektron’-hypothese, september aangeboden in Akademie
1877 Benoeming tot hoogleraar mathematische fysica te Leiden, november
1882 Leerboek der differentiaal en integraalrekening (Brill)
1882-1905 Voordrachten ‘Maatschappij Diligentia’ Den Haag en Leidse Volkshuis
1888-1890 Beginselen der natuurkunde, deel 1 en 2
1892 Eerste versie ‘elektronentheorie’; invoering Lorentzkracht en Lorentzcontractie
1896 Zeemaneffect, najaar
1902 Nobelprijs voor de Natuurkunde (met Pieter Zeeman)
1904 Definitieve versie elektronentheorie, Lorentztransformaties
1909 The Theory of Electrons and its Applications to the Phenomena of Light and Radiant Heat
1910 Curator Natuurkundig Laboratorium Teylers Stichting, januari
1910-1920 Voorzitter afdeling Natuurkunde Akademie van Wetenschappen 
1912-1928 Voorzitter Solvay Instituut voor Natuurkunde
1912 Overstap naar Teylers Stichting, verhuizing naar Haarlem 
1918-1926 Voorzitter Zuiderzeecommissie
1919-1926 Lid Onderwijsraad; Academisch Statuut 1921
1920-1928 Secretaris Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
1923 Lid Comité International de Coopération Intelectuelle (CICI)
1925 Gouden doctoraat, 11 december; start Lorentzfonds; invoering Lorentzmedaille
1927 Problems on Modern Physics (op basis van Caltech-colleges 1922)
1928 Overlijden 4 februari
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covid-19, vond plaats in mei 2022 en ging over 
quantum-informatie. Op initiatief van Walther 
Nernst kwamen oktober 1911 in het Brusselse Hotel 
Métropole ruim twintig natuurkundigen van de 
bovenste plank bijeen (figuur 4). Vijf dagen beraad-
den ze zich op problemen die samenhingen met 
nieuwe denkbeelden over straling en de in 1900 
door Max Planck ingevoerde geheimzinnige quanta: 
geen continue energie-uitwisseling tussen straling 
en materie maar in afgepaste pakketjes of quanta. 
Het was een noodgreep van Planck, bedoeld om 
af te rekenen met de ‘ultravioletcatastrofe’ (Paul 
Ehrenfest): de overdaad aan ultraviolet in het op 
basis van klassieke natuurkunde berekende licht-
spectrum van een ‘zwarte straler’ (een voorwerp 
dat alle geabsorbeerde straling weer uitzendt, zij 

Figuur 4: Deelnemers aan de eerste Solvay-conferentie in Brussel in 1911.
Foto Institut International de Physique Solvay)

het niet per se bij dezelfde golflengtes). Planck 
vertrouwde erop dat zijn ‘wanhoopsdaad’ in een 
later stadium op een artefact zou neerkomen – dat 
was ijdele hoop.

Nernst, die in Berlijn experimenteel onderzoek had 
uitgevoerd naar in 1906 door Einstein afgeleide 
consequenties van de quantumhypothese voor de 
soortelijke warmte van kristalroosters (de ener-
gie nodig om een kilo van een stof een graad 
Celsius in temperatuur te doen stijgen) bij ultralage 
temperaturen (het Leidse cryogeen laboratorium 
aftroevend), had de Belgische sodafabrikant en 
amateurgeleerde Ernest Solvay bereid gevonden de 
‘heksensabbat’ (Einstein) te financieren. Tot de aan-
wezigen in Brussel behoorden, naast Nernst, Planck 
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en Einstein, de crème de la crème van de interna-
tionale natuurkunde, onder wie Ernest Rutherford, 
Marie Curie, Wilhelm Wien, Henri  Poincaré, 
Marcel  Brillouin, Arnold Sommerfeld, James Jeans 
en Heike Kamerlingh Onnes.

Lorentz trad op als voorzitter. Een ideale keuze: de 
Nederlander sprak zijn talen, had kennis van zaken 
en kon als geen ander diplomatiek opereren. Na een 
Duitse voordracht gaf hij de essentie in het Frans 
weer, waardoor de Fransen het beter begrepen 
dan de landgenoten van de spreker. ‘’t Was een 
genot om te zien,’ schreef Kamerlingh Onnes na 
afloop naar Leiden, ‘hoe niemand lof genoeg wist te 
vinden voor die buitengewone helderheid, gemak-
kelijkheid en vriendelijkheid, waarmee Lorentz de 
mensen wist te leiden en bij alle meningsverschil 
een prettige, vriendschappelijke, genoeglijke en 
toch ernstige toon wist te doen ontstaan en te 
onderhouden.’

Zijn uitstekende optreden leidde ertoe dat Lorentz 
gevraagd werd als voorzitter van het op te richten 
Solvay Instituut voor Natuurkunde. Dat zou niet 
alleen de organisatie op zich nemen van nieuwe 
Solvay-conferenties, maar ging zich bovendien 
bezighouden met het toekennen van subsidies aan 
in te dienen onderzoeksprojecten. Onafhankelijk 
opererend, door geldschieter Solvay voorzien van 
dertig jaar budget, een internationaal samengesteld 
beoordelingscomité, toegankelijk voor iedereen 
met een goed voorstel, wars van vriendjespolitiek: 
als financieringsinstrument was het Solvay Instituut 
zijn tijd ver vooruit.

Zijn Brusselse taken brachten met zich mee dat 
Lorentz zijn positie als gewoon hoogleraar in 
Leiden in versneld tempo opgaf. In 1910 was hij 
zijn aanhoudende onderwijslast (inleidende college 
natuurkunde aan grote groepen geneeskunde-
studenten, inclusief tijdrovende begeleiding van 
practica) beu. Hij werd curator van het labora-
torium van Teylers Stichting in Haarlem. Dat gaf 
hem intellectuele lucht en tegelijk bood het hem 
de gelegenheid eigen experimenteel onderzoek 
uit te voeren – een stille wens die in Leiden nooit 

in vervulling was gegaan. In eerste instantie bleef 
Lorentz naast zijn functie in Haarlem in Leiden zijn 
hoogleraarstaken vervullen. Maar na zijn aanstelling 
bij het Solvay Instituut was die combinatie te veel 
van het goede en zodra Paul Ehrenfest najaar 1912 
als opvolger in beeld kwam (Einstein hield de boot 
af), verhuisde Lorentz naar Haarlem (zie figuur 5). 
Wel bleef hij in Leiden als bijzonder hoogleraar op 
de maandagmorgen gevorderde studenten, promo-
vendi en collega’s college geven over onderwerpen 
die hem bezighielden, waaronder het atoommodel 
van Bohr en de algemene relativiteitstheorie van 
Einstein.

November 1913 stond de tweede Solvay-conferentie 
in het teken van ‘de structuur van de materie’. De 
aandacht ging vooral uit naar röntgendiffractie, 
welke techniek om kristalroosters op atoomschaal 
te onderzoeken het jaar ervoor door Max von Laue 
was ontdekt. De discussies in Brussel over de bouw 
van het atoom, waarbij het ‘krentenbroodmodel’ 
van J.J. Thomson (elektronen als atomaire krenten) 
het aflegde tegen het kersverse ‘planetenmodel’ 
van Rutherford en Bohr, liepen soms hoog op. 
Maar dat was niets vergeleken met wat de Solvay-
vriendenkring na de moordaanslag juni 1914 in 
Sarajevo op de Oostenrijkse troonopvolger Frans 
Ferdinand en zijn gemalin te wachten stond. 
Zodra de Krieg der Geister augustus dat jaar in 
volle hevigheid was losgebarsten, spatte die kring 
uiteen. Collega’s die eerst de natuurkunde dienden, 

Figuur 5: Lorentz’ studeerkamer in de Julianastraat 
in Haarlem, met aan de wand een foto van Einstein.

foto Noord-Hollands Archief
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dienden nu het vaderland. Voortaan voerden eng 
nationalisme en blinde haat jegens de vijand de 
boventoon.

De hele oorlog is Lorentz druk in de weer geweest 
collega’s uit beide kampen tot redelijkheid aan te 
sporen. Bijvoorbeeld door ze pamfletten toe te 
sturen die opriepen tot verzoening, of brochures 
met feitelijke informatie als tegenwicht tegen hyste-
rische berichtgeving in de kranten. Hoewel Lorentz’ 
integriteit boven alles was verheven en niemand 
zijn goede bedoelingen in twijfel trok, logen de 
reacties er niet om. Haast zonder uitzondering 
sloegen zijn collega’s een fel nationalistische toon 
aan en verweten de vijand lafhartige acties, de 
verschrikkelijkste wreedheden en kwaadaardige 
opruiende berichtgeving. Het was verzoenen tegen 
de klippen op.

Maar Lorentz wilde van geen opgeven weten: op 
het spel stond de toekomst van de wetenschap, met 
als boegbeeld Solvay. Een bescheiden succesje was 
Plancks bereidheid in het Algemeen Handelsblad 
van 11 april 1916 een brief te publiceren met als 
boodschap dat ‘op het vlak van geest en moraal er 
werelden bestaan buiten de gevechten om, en dat 
het van harte medewerking verlenen aan behoud 
van internationale cultuurgoederen, net zo goed 
als persoonlijk respect betonen aan bewoners van 
een vijandelijke natie, heel goed samengaat met 
vurige liefde en daadkrachtige inzet voor het eigen 
vaderland’.

Midden in de Grote Oorlog voltooide Einstein zijn 
nieuwe theorie van de zwaartekracht: de algemene 
relativiteitstheorie. November 1915 presenteerde 
hij haar op vier achtereenvolgende zittingen van 
de Pruisische Academie in Berlijn, culminerend in 
de zogeheten ‘veldvergelijkingen’, samen te vatten 
als ‘massa kromt de ruimtetijd’. ‘Zufrieden aber 
ziemlich kaputt’, schreef Einstein zijn studievriend 
Michèle Besso nadat de klus was geklaard. Honderd 
jaar na dato onthulde Robbert Dijkgraaf op straat bij 
Museum Boerhaave de bijbehorende muurformule, 
de eerste in een serie waarvan er twee in direct 
verband staan met Lorentz. Allereerst die over 

Lorentzkracht, aangebracht op een buitenmuur 
van eetcafé ‘De Hooykist’, tegenover Hooigracht 48 
waar Lorentz woonde. En verder Lorentzcontractie, 
welke de treinreiziger op weg van Leiden naar 
Utrecht langs ziet schuiven (figuur 2).

In Leiden was Einsteins worsteling om tot de juiste 
veldvergelijkingen te komen met grote interesse 
gevolgd. Toen Einstein februari 1911 op uitnodiging 
van Leidse studenten in het Academiegebouw een 
lezing gaf, nodigde Lorentz hem direct uit te komen 
logeren: kon hij, op zoek naar een opvolger, van 
nabij zien wat voor vlees hij in de kuip had. Later 
zou Lorentz zich herinneren hoe Einstein bij die 
gelegenheid hem had verteld dat een klokje sneller 
ging lopen als je het omhoog hield: zwaartekracht 
vertraagt de tijd. Dat was nog voor hij dat effect 
van de algemene relativiteitstheorie had gepu-
bliceerd. Satellietnavigatiesystemen gebaseerd op 
atoomklokken dienen met dit (cumulatieve) effect 
rekening te houden (alsook met het vertragen van 
de tijd bij hoge snelheid), anders sturen ze de 
gebruiker op aarde onherroepelijk het bos in.

Na alle correspondentie met Lorentz en Ehrenfest 
over zijn nieuwe theorie zocht Einstein in 1917 zijn 
vrienden en collega’s in het neutrale Nederland op. 
Logeren deed hij bij Paul Ehrenfest in Leiden, in 
de door echtgenote Tatiana Afanassjewa ontwor-
pen ‘Petersburgse’ villa aan het eind van de Witte 
Rozenstraat, internationaal trefpunt van fysici. In 
tegenstelling tot Berlijn, waar Einsteins denkbeel-
den nauwelijks weerklank kregen, vormde zich in 
Leiden een heuse onderzoekschool relativiteitsthe-
orie, met als deelnemers Ehrenfest en Lorentz, maar 
ook Adriaan Fokker, Johannes Droste (die in 1916 
de mogelijkheid van een zwart gat onderkende) 
en directeur van de Leidse Sterrewacht Willem de 
Sitter. De laatste ging met Einstein in debat over een 
uitdijend heelal en de kosmologische constante die 
Einstein ad hoc invoerde om het heelal statisch te 
houden. Na de experimentele bevestiging van het 
uitdijende heelal in 1929 door Edwin Hubble (aan 
de hand van de gemeten roodverschuiving van 
ver verwijderde sterrenstelsels) repte Einstein van 
‘de grootste blunder uit mijn leven’ – dertig jaar 
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na zijn dood zou die kosmologische constante een 
spectaculaire comeback maken, nu ter verklaring 
van de versnelde uitdijing van het heelal.

Toen de Britse astronoom Arthur Eddington in 
1919 tijdens een totale zonsverduistering waarnam 
hoe sterlicht dat vlak langs de zon scheerde een 
afbuiging onderging die klopte met hetgeen de 
Algemene Relativiteitstheorie voorspelde, maakte 
dat Einstein op slag wereldberoemd. Keerzijde was 
dat hij in Duitsland slachtoffer werd van antise-
mitisme, waarbij zijn ‘joodse’ theoretische fysica 
het mikpunt werd van aanhangers van ‘Arische’ 
experimentele natuurkunde en Einstein werd uit-
gemaakt voor ‘charlatan’, ‘publiciteitsgeile hond’ en 
‘wetenschappelijke dadaïst’. Geschrokken regelden 
Lorentz, Ehrenfest en Kamerlingh Onnes in 1920 een 
bijzonder hoogleraarschap dat Einstein jaarlijks een 
maand naar Leiden voerde, ‘dat verrukkelijke stukje 
grond op deze dorre aarde’. Hij kwam er tot rust, 
ver weg van het rumoerige Berlijn ten tijde van de 
Weimarrepubliek, en had in zijn Leidse vrienden een 
klankbord voor zijn ideeën.

Na de oorlog probeerde Lorentz met het 
Solvay Instituut de draad weer op te pakken, 
maar het duurde tot april 1921 eer een derde 

Solvay-conferentie doorgang kon vinden, ditmaal 
ook met Amerikanen. Duitsers waren van deelname 
uitgesloten. Einstein, Zwitsers staatsburger, kreeg 
wel een uitnodiging maar gaf de voorkeur aan een 
fundraising trip met Chaim Weizmann in Amerika ten 
behoeve van de jonge Hebreeuwse universiteit in 
Jerusalem. Ook in 1924 bleef Einstein weg, ditmaal 
uit solidariteit met zijn opnieuw uitgesloten Duitse 
collega’s. Pas op de vijfde Solvay-conferentie van 
oktober 1927 zag Lorentz zijn diplomatieke inspan-
ningen beloond: alle kopstukken waren weer van 
de partij, onder wie quantumpioniers Heisenberg 
en Schrödinger.

Ook op een ander front was Lorentz als verzoener 
actief. Na de Vrede van Versailles van 1919 brak 
al snel het besef door dat ook samenwerking op 
het terrein van wetenschap, onderwijs en cultuur 
tussen voorheen elkaar naar het leven staande 
landen geboden was. Hiertoe werd vanuit de 
Volkenbond in 1922 CICI opgericht, de Commission 
Internationale de Coopération Intellectuelle – de 
voorloper van UNESCO. Tot de leden van het 
eerste uur behoorden voorzitter Henri Bergson, 
George  Ellery Hale, Marie  Curie en Albert Einstein. 
Lorentz trad april  1923 toe en zou januari 1926 de 
voorzittersrol van Bergson overnemen (zie figuur 6). 

Natuurkundige lezingen bij Diligentia door Lorentz 
Lorentz sprak in totaal 15 keer bij Diligentia in de periode 1881 - 1905. Zijn lezingen waren soms mini-
colleges die over 2 lange avonden verdeeld werden. Verslagen van deze lezingen zijn terug te vinden op 
de Diligentia website www.natuurwetenschappen-diligentia.nl.

Seizoen Titel lezing

1881/1882 Over de theorie der voortplanting van het geluid

1884/1885 Over de grens voor het onderscheidingsvermogen van het microscoop

1889/1890 De electrische stroom als bewegingsverschijnsel (I en II)

1891/1892 Schetsen uit de wereld der moleculen I en II)

1892/1893 Licht en aether (I en II)

1896/1897 Over electrisch geladen atomen (I en II)

1899/1900 De lichtverschijnselen als hulpmiddel bij het onderzoek naar den aard der stof (I en II)

1901/1902 De voortplanting der warmte door geleiding en door straling

1904/1905 Nieuwe denkbeelden over electriciteit (I en II)
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Activiteiten van CICI, waaronder het uitwisselen 
van docenten en studenten of het verstrekken van 
boeken, haalden regelmatig de publiciteit en steeds 
meer ontpopte Lorentz zich tot een publieke figuur.

Wat ook aan Lorentz’ zichtbaarheid bij het brede 
publiek bijdroeg waren de festiviteiten in 1925 
rond de viering van zijn gouden doctoraat. Bij 
die gelegenheid kende de Leidse universiteit de 
jubilaris op initiatief van de Faculteit Geneeskunde 
een eredoctoraat toe, als dank voor het natuur-
kundeonderwijs dat Lorentz al die jaren studenten 
medicijnen had gegeven (zie figuur 7). Op de recep-
tie voerden Colijn (namens de regering), Madame 
Curie (CICI) en Einstein (Pruisische Academie) het 
woord. Giften van collega’s uit de hele wereld 
vormden het startkapitaal van het door Kamerlingh 
Onnes aangeboden Lorentzfonds ter versterking 
van de theoretische natuurkunde, bijvoorbeeld 
door talentvolle fysici uit het buitenland een verblijf 
in Leiden aan te bieden. Ook stelde de Akademie 
van Wetenschappen de Lorentzmedaille in, om de 
vier jaar uit te reiken aan een eminent theoretisch 
fysicus. In 1927 was de eerste voor Max Planck, in 
2018 ging hij naar snaarfysicus Juan Maldacena van 
het Institute for Advanced Study in Princeton, het 
instituut waarnaar Einstein in 1933 uitweek en waar 
Robbert Dijkgraaf directeur was voor hij minister 
werd.

Van al die activiteiten deden de media uitvoerig 
verslag, inclusief het diner in het Hodshonhuis van 
de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen 
in Haarlem waarop ook Niels Bohr en Paul Langevin 
acte de présence gaven. Eindelijk kreeg Nederland 
in de gaten wat voor bijzonder mens Lorentz was. 
Iemand zonder de minste geldingsdrang, met groot 
rechtvaardigheidsgevoel. Iemand die zijn leven 
lang geen vlieg kwaad deed, die zich zijn leven 
lang had ingezet voor de publieke zaak, integer en 
de eenvoud zelve. Waarbij zijn warme vriendschap 
met Einstein – die Lorentz ‘een levend kunstwerk’ 
noemde – extra publiciteit opleverde.

Figuur 6: Vergadering in Parijs van het Comité Inter-
nationale de Coopération Intellectuelle (CICI), voor-
loper van UNESCO. Aanwezig o.a. Lorentz (voorzit-
ter), Marie Curie, Albert Einstein en Robert Millikan.

 foto Noord-Hollands Archief

Figuur 7: Hendrik Lorentz en Aletta Kaiser bij het 
Academiegebouw aan het Rapenburg, voorafgaand 
aan de huldiging t.g.v. het gouden doctoraat, 10 de-
cember 1925.

 foto Rijksmuseum Boerhaave
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Geen wonder dat Lorentz’ infectieziekte (wondroos) 
vanaf half januari 1928 goed was voor dagelijkse 
berichtgeving in de kranten. En dat toen Lorentz 
zaterdag 4 februari ‘kalm en vredig’ de laatste adem 
had uitgeblazen, het op de begrafenis vijf dagen 
later langs de route naar het kerkhof zwart zag van 
de mensen. Zelf had Lorentz zich het liefst aan alle 
aandacht onttrokken, maar deze keer was er geen 
ontkomen aan.

Verder lezen
1. Frits Berends en Dirk van Delft, 2019, Lorentz. 

Gevierd fysicus, geboren verzoener, (Amsterdam).

2. Walter Isaacson, 2015 Einstein. De biografie, 
(Utrecht).

3. H.A. Lorentz, 1934-1939, Collected Papers (onder 
redactie van A.D. Fokker en P. Zeeman) I t/m IX 
(Den Haag).

- - -

Figuur 8: Zeemanramen, in 1921 ontworpen door Harm Kamerlingh Onnes. Het bovenste raam beeldt de 
ontdekking af, het middelste de verklaring van Lorentz en op het onderste controleert Zeeman of het licht 
aan de rand circulair gepolariseerd is.

foto’s Instituut Lorentz
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1.11  Biodiversiteit: mooi of noodzaak?
 Het Diligentia debat

Prof. dr. J.C. (Koos) Biesmeijer
Wetenschappelijk Directeur Naturalis Biodiversity Center
Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal, Universiteit Leiden
naturalis.nl/wetenschap/onderzoekers/koos-biesmeijer
en
Prof. dr. S. (Bas) Haring
Leiden Institute for Advanced Computer Sciences
Universiteit Leiden
universiteitleiden.nl/medewerkers/bas-haring

 – HET DILIGENTIA DEBAT, een wetenschappe-
lijke discussie over een actueel onderwerp, 
gehouden bij de Koninklijke Maatschappij 
voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gravenhage 
op 28 maart 2022 onder voorzitterschap van 
bestuurslid Fons Verbeek.

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

 – Er golden geen Covid-19 restricties meer voor 
de theaters, niettemin kon het debat ook via 
livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van het debat-thema:
Hoe vaak hoor je nog een grutto of een veldleeuwe-
rik? De afname van rijkdom aan biologische soor-
ten gaat in Nederland erg snel, zowel in de lucht, de 
bodem als in het water. Het verlies aan biodiversi-
teit strekt zich uit van ééncelligen tot insecten, van 
vissen tot zoogdieren, en van planten tot bomen. 
Veel is hiervan nog niet eens in kaart gebracht, iets 
dat middels een groot project gericht op het ‘near-
real-time’ monitoring van biodiversiteit nu wel lan-
delijk gaat gebeuren. 

Biodiversiteit hoort bij complexe ecosystemen 
waar we allemaal een zekere schoonheid aan toe-
schrijven. Maar in hoeverre is die complexiteit echt 
nodig voor een gezonde leefomgeving voor de 
mens? Reikt dat verder dan natuurgebieden? Of 
moeten we alleen zuinig zijn op soorten die nuttig 
zijn voor onze voedselvoorziening, medicijnen of 
een leefbaar milieu? Kortom, wat is de werkelijke 
waarde van biodiversiteit?

Inleiding prof. dr. J.C. (Koos) Biesmeijer1)

Biodiversiteit omvat al het leven op Aarde. Op zee, 
op land en in de lucht leven organismen die middels 
intrigerende systemen van alles mogelijk maken, 
waaronder het klimaat. Veel mensen beseffen niet 
dat biodiversiteit overal is: in de regenwouden van 
Costa Rica, maar ook in de achtertuin.

Biodiversiteit is een maatstaf voor de verschei-
denheid van soorten. Soorten kun je beschrijven 
en onderscheiden van elkaar. Door middel van 
onderzoek kun je erachter komen hoe de soort 
geëvolueerd is, waar die vandaan komt, hoe het 
uiterlijk verschilt van andere soorten, enzovoorts. 
Wetenschappers schatten dat er ongeveer twintig 
miljoen soorten op de wereld voorkomen, exclusief 
bacteriën en virussen. Slechts één procent van 
alle soorten zijn gewervelden en meer dan vijftig 
procent van alle soorten op Aarde zijn geleedpo-
tigen, waar insecten en spinnen tot behoren. Deze 
soorten zijn bij lange na niet allemaal beschreven: 
slechts twee miljoen van de twintig miljoen soorten 
hebben een naam.

De interactie tussen soorten is erg belangrijk om te 
bestuderen. Interacterende soorten vormen net-
werken, die de kern van biodiversiteit zijn (figuur 1). 

Figuur 1: Interacties binnen een soort en tussen 
soorten, weergegeven in een netwerkdiagram. 

1) Het verslag van dit debat is opgesteld door 
Megan Hulscher.

https://naturalis.nl/wetenschap/onderzoekers/koos-biesmeijer
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/koos-biesmeijer#tab-2
https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/bas-haring#tab-1
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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We zien dit ook om ons heen: bomen communi-
ceren via schimmels, insecten bestuiven planten. 
Netwerken zorgen bovendien voor veerkracht: 
hoe meer de interacties tussen soorten met elkaar 
verweven zijn, hoe steviger het ecosysteem is. Dit 
is goed te vergelijken met een energienetwerk. In 
plaats van één centrale ring met kabels naar alle 
huizen bestaat de kern van een energienetwerk 
uit verschillende energiecentrales die met elkaar in 
verbinding staan, zie figuur 2.

In 2003 viel in New York alle elektriciteit uit, doordat 
bij toeval twee energiecentrales het tegelijk bega-
ven. Deze ‘black-out’, zoals een dergelijk voorval 
genoemd wordt, liet de New Yorkers beter naden-
ken over de structuur van het netwerk en hoe zij het 
in de toekomst minder fragiel kunnen maken. 

Ook in de natuur kan het voorkomen dat één 
onderdeel wegvalt uit een netwerk. Koraalriffen, 
bijvoorbeeld, worden hard getroffen door klimaat-
verandering. Deze riffen bestaan uit verschillende 
soorten koraaldiertjes die samenwerken met algen. 
De opwarming van de oceaan heeft als consequen-
tie dat koraal deze algen kwijtraakt. Het koraal 

wordt wit en verliest het vermogen tot fotosyn-
these. Dit resulteert in minder voedingsstoffen voor 
de koralen, daardoor slechte groei of zelfs afsterven 
van koraal. Ook zorgt het voor een verminderde 
concentratie van zuurstof in zee. Het verlies van één 
onderdeel van het netwerk heeft dus een enorme 
invloed.

Ook op land is dat merkbaar. In de afgelopen decen-
nia zijn er veel bestuivers in aantal afgenomen, 
waaronder wilde bijen en hommels. Bestuiving moet 
in sommige gebieden zelfs al met de hand plaats-
vinden. Dit is het geval bij onder andere vanille, 
dat massaal gecultiveerd wordt in Madagaskar. De 
plant komt oorspronkelijk uit Mexico. De specifieke 
wilde bijensoort die verantwoordelijk is voor de 
bestuiving komt echter op Madagaskar niet voor 
en is niet meegenomen bij het importeren van de 
vanilleplant. 

Een ander voorbeeld is te vinden in China, waar 
appels veelal met de hand worden bestoven, 
omdat wilde bijen niet meer aanwezig zijn door 
de intensieve landbouw, inclusief bestrijdingsmid-
delengebruik, en imkers hun honingbijen niet naar 

Figuur 2: Schematische weergave van een electriciteitsnetwerk. De vele verbindingen op verschillende ni-
veau's zorgen voor voldoende redundantie en bescherming tegen stroomuitval. 

bron: Paul Cuffe - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70226122.

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=70226122
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zo’n slecht gebied willen brengen. Het product is 
echter economisch zo belangrijk voor de regio, dat 
de mens de bestuiving heeft overgenomen.

Als mens moeten wij nadenken over het belang van 
biodiversiteit. Willen we die omarmen, en proberen 
alle soorten in stand te houden, of aankijken en 
accepteren dat soorten nou eenmaal uitsterven, ter-
wijl er ook nieuwe soorten ontstaan? Een onderzoek 
uitgevoerd in 26 Europese landen laat zien dat de 
aanwezigheid van een groter aantal soorten vogels, 
gemiddeld tot een beter gevoel van levensvoldoe-
ning leidt bij de inwoners, zie figuur 3.

De levensvoldoening groeit zelfs sterker met het 
aantal soorten vogels dan met het inkomen. Dit 
brengt ons bij de waardebepaling van natuur. Bij 
bestuiving is dat berekend: het gaat om tussen de 
250 en 500 miljard euro per jaar. Maar de waarde 
van natuur is niet altijd in geld uit te drukken. In 
Nederland hebben wij duinen: deze voorzien ons 
van drinkwater, waar een geldwaarde aan toe te 
kennen is, maar ook recreatiegebieden én mooie 
natuur. Die laatste twee zijn niet zomaar in geld 
uit te drukken. Als we alle bekende waarde van de 
natuur optellen, blijkt dat deze totale waarde hoger 
is dan de waarde van al onze economieën samen. 
Kortom Natuur voegt meer toe aan ons leven dan 
onze economie.

Mensen denken dat we erop vooruit zijn gegaan 
vergeleken met onze voorouders. Toch is er veel 
schade zichtbaar, zoals door grootschalige ontbos-
sing. Het is niet gek om je zorgen te maken om de 
volgende generatie. Het technisch oplossen van 
toekomstproblemen is gedeeltelijk nodig, maar het 
is een stuk slimmer om dat met de natuur samen 
te doen. Biodiversiteit is immers essentieel voor 
de toekomst. Met zijn allen moeten we op Missie 
Aarde. 

- - -

Figuur 3: De levensvoldoening die de mens voelt 
stijgt zowel met het aantal vogelsoorten als met het 
inkomen.
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Inleiding prof. dr. S. (Bas) Haring

Prof. Bas Haring is hoogleraar Publiek begrip van 
wetenschap en wat er daarom voor hem in dit 
verband toe doet is hoe leken kijken naar biodi-
versiteit. Veel leken zijn bang dat biodiversiteit 
minder wordt, wat eerder geïllustreerd is door 
prof.  Koos  Biesmeijer. Ruim één miljoen soorten 
zijn met uitsterven bedreigd. Het idee dat bij veel 
mensen bestaat is dat de afname van biodiver-
siteit rampzalige gevolgen zou kunnen hebben. 
Dit gevoel van rampzaligheid is interessant, en 
het onderwerp van deze inleiding. Dat biodiver-
siteit essentieel is, lijdt geen twijfel, echter de 
vraag is hoeveel het minder kan worden voordat 
het bij leken rampzalig gaat voelen. De Canadese 
illustrator Graeme MacKay bracht vlak na het uit-
breken van de coronapandemie een cartoon uit, 
zie figuur  4. Deze cartoon laat het lijken alsof ‘de 
grootste ramp der rampen’ biodiversiteitsverlies 
is. Blijkbaar voelen mensen dit zo. Wat alleen niet 
altijd duidelijk is, is of deze ramp het verlies zelf 
betreft, of de gevolgen van het verlies. Eén mogelijk 
gevolg van biodiversiteitsverlies is het instorten 
van ecosystemen. Ecosystemen zijn veerkrachtig 
maar als de biodiversiteit afneemt dan stort mis-
schien het hele systeem in. De filosoof René ten 
Bos besprak in zijn boek Extinctie de Ierse berg 
Mount Muckish, zie figuur 5, die door websites 
voor toeristen wordt aangeprezen als iconisch en 

mystiek, maar in werkelijkheid een door de mens 
zelf geschapen woestijnlandschap is. De kaalheid 
van deze berg blijkt een gevolg van ontbossing 
en gronderosie, waardoor lokaal het ecosysteem 
er totaal is ingestort. Zo'n ingestort ecosysteem, 
een kale woestenij, kan als een bedreiging van 
biodiversiteit worden gezien, als het op grote schaal 
zou gebeuren. Biologen hebben dit grauwe toe-
komstbeeld al ontkracht, maar bij leken lijkt dit nog 
wel het idee te zijn.

Veel leken maken een fundamentele denkfout als 
ze nadenken over de natuur: onderdelen van de 
natuur zijn er ten behoeve van het geheel van de 
natuur. Een gesprek op de radio tussen een bioloog 
en een luisteraar bood een voorbeeld: Waartoe 
dienen teken? Eigenlijk nergens toe, want teken 
bestaan niet ten behoeve van hun ecosysteem. 
Als dat wel het geval zou zijn, dan zou het verlies 
van elke soort resulteren in het instorten van een 
ecosysteem.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat diver-
siteit correleert met stabiliteit. Hoe groot is die 
correlatie? Instabiliteit betekent niet dat het eind-
station Mount Muckish is; instabiliteit betekent 
dat ecosystemen veranderlijk zijn. Systemen met 
minder diversiteit zijn minder veerkrachtig in de 
zin dat ze minder de neiging hebben terug te keren 
naar hun originele toestand, maar naar een andere 
toestand veranderen. Als je het zo omschrijft hoeft 
dat niet rampzalig te zijn.

Professor Biesmeijer heeft eerder een voor-
beeld geschetst van een ingestort ecosysteem. 
Koraalriffen verspreid over de hele wereld zijn aan 
het verbleken. Dit is echter niet het gevolg van 
biodiversiteitsverlies. De boosdoener is hier een 
temperatuursverandering, die vervolgens leidt 
tot biodiversiteitsverlies. Dit is een veelgemaakte 
redeneerfout. Het ineenstorten van de natuur is 
niet iets wat dreigt als gevolg van ons huidige 
biodiversiteitsverlies.

Biodiversiteit speelt ook een grote rol in het voor-
zien van diensten en producten, zoals voedsel. Als 

Figuur 4: Cartoon die biodiversiteitsveries als een 
allesoverstijgende tsunami-bedreiging weergeeft. 

bron: Graeme MacKay - Artizans.com.
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de diensten minder worden, kunnen we ook spre-
ken van een rampzalig scenario. Het is eigenlijk niet 
logisch dat de afname van biodiversiteit zorgt voor 
minder diensten. De afname van biodiversiteit zorgt 
namelijk er niet zelf voor dat we minder te eten 
hebben, het is eerder de andere kant op. Als gevolg 
van het feit dat wij willen eten, is er minder diver-
siteit. Stel je een gekapt regenwoud voor, waar we 
vervolgens mais op gaan verbouwen: er is dan meer 
voedsel beschikbaar, maar de soortendiversiteit is 
enorm gekelderd. Het gros van de twintig miljoen 
soorten eten we niet, heeft niets te maken met ons 
voedsel, en heeft daardoor nauwelijks effect op de 
diensten en producten die biodiversiteit voorzien.

Voor bijen geldt een ander verhaal. De diversiteit 
van bijen is nuttig voor het bestuiven van aller-
lei gewassen. De bijendiversiteit pleit alleen niet 
voor biodiversiteit per sé. De bij is een bijzonder 
wezen en zit tussen tamme dieren en wilde dieren 
in, en dat geldt niet voor de rest van de natuur. 
Bijendiversiteit doet ertoe, maar dat betekent niet 
dat alle diversiteit ertoe doet.

Biodiversiteit, de maatstaf van soortenverscheiden-
heid, is eigenlijk maar een getal. Een ander getal dat 
we daar tegenover kunnen zetten, is de CO2 con-
centratie. Deze neemt toe door menselijk handelen 
en leidt tot klimaatverandering. De biodiversiteit 
neemt momenteel af. De afname van biodiversiteit 
wordt vaak als uiteindelijk argument gebruikt, alsof 
het daar allemaal op terug te leiden is. Mensen 
denken dat elk initiatief tegen de afname van biodi-
versiteit ertoe doet, maar dat is niet zo. Als je in dat 
argument de woorden ‘afname van biodiversiteit’ 
vervangt door ‘toename van CO2’, zou het wel klop-
pen. CO2 diffundeert namelijk door de atmosfeer. 
Als we in Nederland maatregelen nemen om de 
hoeveelheid CO2 in de lucht te reduceren, dan heb-
ben ze daar profijt van in Suriname, en andersom. 
Dat is niet het geval bij biodiversiteit: daarbij zijn 
consequenties altijd lokaal van aard. Een toename 
in het aantal soorten in Nederland betekent niets 
voor Suriname.

- - -

Figuur 5: Mount Muckish in Ierland. Deze kale vlakte, aangeprezen bij toeristen om zijn mystiek en schoon-
heid, zou ook model kunnen staan voor een ingestort ecosysteem, als gevolg van ontbossing en gronderosie.

bron: https://www.guide-ireland.com/tourist-attractions/muckish-cairn/.

https://www.guide-ireland.com/tourist-attractions/muckish-cairn/
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Discussie
Dagvoorzitter Fons Verbeek opent het debat met 
de eerste stelling: 

Stelling 1: Diversiteit zorgt voor veerkracht
Biesmeijer en Haring zijn het hier beiden mee eens. 

Bas Haring meldt dat de vraag die je zou moeten 
stellen is: “wat is het gevolg als je geen veerkracht 
hebt. En hoe erg zou dat zijn?” In elk systeem is het 
anders.

Biesmeijer: “Als we het koraalrif weer als casus 
nemen: CO2 wordt opgeslagen in de oceaan. Daar 
wordt het vervolgens steeds zuurder. Er is bij-
voorbeeld plankton dat geen schelpjes meer kan 
maken, want daar is kalk voor nodig. Daarvoor is de 
oceaan te zuur geworden. Erg jammer, want deze 
minuscule slakjes zijn ontzettend mooi. Er komt een 
tipping point waarop de zee straks geen CO2 meer 
kan opnemen.”

Bas Haring reageert daarop met een verbetering. 
“Je punt is helder, alleen gebruikte je het trefwoord 
biodiversiteit in je inleiding. Je moet het eigenlijk 
hebben over de zuurgraad, want de afname van 
biodiversiteit is hier niet het probleem. Ik ben 
huiverig voor twee dingen: 
1. functiedenken, omdat mensen denken dat 

bepaalde organismen of factoren er zijn ten 
behoeve van de natuur en 

2. dat men denkt biodiversiteit te kunnen gebrui-
ken om grote dingen op te lossen.”

“Ja, prima,” zegt Koos Biesmeijer, “maar als je het 
hebt over plankton, dan gaat dat ook erg achteruit. 
Er wordt daardoor minder zuurstof in de oceaan 
geproduceerd. Ons CO2-probleem levert een veran-
dering in de biodiversiteit, die echt een effect heeft 
op zuurstof. Er zijn organismen waar wij enigszins 
van afhankelijk zijn.”

Bas Haring stelt dat er 700 soorten vijgenwespen 
zijn. “Als het er op den duur 350 worden, dan heeft 
dat geen gevolgen. Er zijn ook organismen die wél 
voor gevolgen zouden zorgen. Dan moet je die 

soorten beschermen, maar dat is dus anders dan 
de diversiteit bewaren in zijn totaliteit. Bij plankton 
geldt dat ook. Plankton waar wij niet van afhankelijk 
zijn, zou in principe zonder gevolgen voor de mens-
heid mogen verdwijnen.”

“Dan ga je er wel vanuit dat we alles weten. De 
stelling ‘als er soorten uitsterven gaan we eraan’ 
is onzin, want er sterven elke dag soorten uit. Dat 
duidt op een grote veerkracht - het systeem werkt 
nog steeds, ondanks de enorme schade die wij 
hebben aangericht. Maar wanneer stort het wel in?” 
aldus Biesmeijer.

Haring: “Tien procent van alle soorten is met 
uitsterven bedreigd. Veel leken denken dat die 
instorting snel plaatsvindt. Laatst hoorde ik ook een 
gesprek over de grutto: ‘Het feit dat deze vogel lijkt 
te verdwijnen is een teken dat Nederland langzaam 
onbewoonbaar wordt’. Dat is natuurlijk onjuist, 
maar het is zorgelijk dat zo’n bericht bij het publiek 
terecht komt.”

“De grutto is wel een voorbeeld van hoe wij met de 
omgeving omgaan.” zegt Biesmeijer. “Ik bestudeer 
hommels. Vroeger moest ik een rondje van 400 
kilometer rijden om alle 27 soorten tegen te komen. 
Nu moet ik duizenden kilometers reizen, en één is er 
zelfs al uitgestorven.”

Haring: “Het is eigenlijk erg jammer dat deze tipping 
points niet goed bestudeerd worden.”

Biesmeijer zegt dat dat best moeilijk is. “Het tip-
ping point tussen Oekraïne en Rusland was ook 
onverwachts, ondanks het aantal mensen die dat 
onderzochten.”

Bas Haring vindt dat het meer onderzocht moet 
worden. “Hoe groot is de veerkracht? Het is belang-
rijk om dat niet als argument te gebruiken om 
biodiversiteit in stand te houden. Beter is het als 
je je afvraagt of het erg is als het in een ander sys-
teem verandert. Ecosystemen veranderen in andere 
ecosystemen, en wij vinden daar vervolgens wat 



97

1.11  Biodiversiteit: mooi of noodzaak

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 100

van. Het systeem van bijen zou echter niet moeten 
veranderen. Zij zijn zo uniek, welke andere dieren 
hebben de rol van een soort half-wild dier?”

“Daar ben ik het niet mee eens.” Volgens Biesmeijer 
zijn bijen helemaal geen half-wilde dieren. “Ze 
bestuiven 90% van alle planten. Honingbijen daar-
entegen, zijn dan wel weer landbouwdieren. Ons 
onderzoek gaat niet over honingbijen, maar wilde 
bijensoorten.”

“Je kunt het bestuif-argument niet gebruiken bij 
muizen, vleermuizen en uilen. Bijen zijn speciaal, 
omdat ze een rol spelen in onze voedselvoorzie-
ning.” reageert Haring. “Biologisch gezien zijn bijen 
niet speciaal, maar economisch gezien wel gezien 
je kan aantonen dat de diversiteit ons voedsel ople-
vert. Dat is voor het gros van de andere organismen 
niet zo.”

Biesmeijer haalt het voorbeeld van het regenwoud 
weer terug. “Als we een divers regenwoud zouden 
kappen en een maisveld op die plaats zouden 
leggen, is er inderdaad meer eten maar minder 
diversiteit. Aan de andere kant kijk je dan alleen 
naar een eendimensionale voedsellaag, terwijl het 
regenwoud een rol speelt in lokaal en regionaal 
klimaat, en bovendien de bodem ernstige erosie 
vertoont wanneer het bos gekapt wordt. Het is een 
te makkelijk argument als je naar zo’n klein stukje 
kijkt. Maar, zonder landbouw hadden we nooit met 
zoveel mensen op deze planeet kunnen wonen.”

Bas stemt daarmee in. “Landbouw is tevens de 
grootste reden van biodiversiteitsverlies.”

De dagvoorzitter sluit daarmee de eerste stelling af, 
en kondigt de tweede aan.

Stelling 2: Veel verliezen zorgt voor nare gevolgen
Bas Haring geeft aan niet te weten hoeveel ‘veel’ 
is. Hij vertelt een anekdote: “Een onderzoeker had 
de taak om de vlinderdiversiteit wereldwijd in kaart 
te brengen. Op een borrel vertelde hij dat als je alle 

vlindersoorten in een strook ter breedte van Europa 
van de Noordpool tot de Zuidpool zou vervangen 
door dezelfde soorten die in Amerika voorkomen, 
je wereldwijd een enorme achteruitgang van de 
biodiversiteit hebt. Tegelijkertijd gebeurt er hele-
maal niets.” Haring illustreert dit met een metafoor. 
“Als Marie er alleen is om Jan te helpen, dan wordt 
Jan niet geholpen als Marie er niet is. Maar als Marie 
er gewoon is, dan kan ze Jan helpen, maar als Marie 
er niet is dan is dat niet zo’n gemis. Dat werkt ook 
zo bij soorten, de biodiversiteit kan afnemen totdat 
er een duidelijk effect is. Deze uitspraak levert mij 
altijd veel boze reacties op.”

Biesmeijer reageert: “Wat nou als je het woord ‘bio-
diversiteit’ vervangt door ‘natuur’, of ‘ecosysteem’? 
Geldt het dan nog steeds?

Haring: “Als je een stuk natuur vervangt door een 
stuk natuur met minder soorten, dan is er nog 
steeds natuur, ondanks de afname in biodiversiteit.” 
Hij verwijst hierbij naar het regenwoud-voorbeeld 
uit de eerste discussie. 

“Op een paar plekken in Afrika worden er bos-
sen gekapt wat ervoor zorgt dat de boeren geen 
geschikt klimaat meer hebben om te kunnen ver-
bouwen.” zegt Biesmeijer. “Je kan dan een plantage 
aanleggen van alleen eucalyptus, maar dat gaat dan 
niet op een net zo efficiënte manier werken.”

Bas Haring gaat terug naar zijn voorbeelden uit 
zijn inleiding. “Er is een groot verschil tussen CO2 
en biodiversiteit. Er is niemand die zegt: ‘de CO2-
concentratie dient 300 ppm te zijn, en het is op zich 
al een ramp dat het nu 400 ppm is’. Mensen vinden 
de wereld niet lelijker omdat de CO2-concentratie 
is gestegen. Ze maken zich zorgen vanwege de 
gevolgen. Bij de afname van biodiversiteit is het 
anders: mensen voelen diep van binnen dat het erg 
is als de biodiversiteit afneemt.”

Koos Biesmeijer: “Gaat dit dan over diversiteit, of 
gaat het over de ijsbeer bijvoorbeeld? Ik zou mij 
rot schamen als de ijsbeer is uitgestorven voordat 
ik overlijd.”
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De dagvoorzitter oppert nu de mogelijkheid tot 
discussie met mensen uit de zaal. 

Een gedeelte van de vragen uit de zaal:
Bezoeker: “Even terugkomend op het argument 
dat CO2 diffundeert en biodiversiteit niet; ik kan 
mij herinneren van de middelbare school dat er 
ook trekvogels bestaan die vanuit Nederland naar 
Spanje vliegen. Dat argument klopt dan toch niet?”

Prof. Haring: “Natuurlijk is er sprake van uitwisseling 
tussen gebieden. Bij diffusie is er sprake van een 
gelijke concentratie in de hele wereld na verloop 
van tijd. Daar is echt geen sprake van bij biodiversi-
teit. De eilandtheorie bevestigt bijvoorbeeld dat er 
stukken land bestaan die volledig geïsoleerd zijn, er 
is dan geen gelijke concentratie diersoorten.”

Bezoeker: “Ik lees de stelling ‘Veel verliezen zorgt 
voor nare gevolgen’ en ik vraag me dan af wat de 
nare gevolgen zijn. Is dit niet erg mens-gecentreerd? 
Als wij er niet meer zijn dan is er één soort minder, 
gebeurt er dan wat ernstigs met de Aarde?’

Prof. Biesmeijer reageert dat het verdwijnen van 
de mens alleen maar positief zou zijn, behalve voor 
bijvoorbeeld de bedwants. 

Prof. Haring vraagt zich af voor wie het dan positief 
is. “Niet voor de mens, want die is er dan niet 
meer. Niet-mens-gecentreerde gevolgen bestaan 
ook, zoals dierenleed. De gevolgen van de afname 
van biodiversiteit die vandaag genoemd zijn, zijn 
inderdaad mens-gecentreerd. Biodiversiteit is nota 
bene een menselijk begrip.’

Na deze levendige discussie, ook met inbreng uit 
de zaal, sluit de voorzitter onder dankzegging van 
beide inleiders het debat af. 

- - -

“Dan kan je zeggen: ‘diversiteit is iets waar we ons 
zorgen over moeten maken, los van de gevolgen’. 
Gaat het dan wel over diversiteit? Gaat het om die 
700 vijgenwespensoorten, of gaat het om een aan-
tal voor ons zeer belangrijke soorten?” aldus Haring. 

Biesmeijer denkt terug aan een bezoek aan een 
museum in Brabant. Het museum zou een nieuwe 
tentoonstelling maken over biodiversiteit. “Heeft 
iets intrinsieke waarde of heeft het nut? Moet het 
beide? Welke boodschap zou je in een museum 
verkondigen?”

Haring: “Het gaat erom of biodiversiteit belangrijk 
is, of dat wij het belangrijk vinden. In de Nederlandse 
wet staat dat dieren intrinsieke waarde hebben 
vanwege het feit dat ze hun eigen leven ervaren. 
Vroeger gold deze wet alleen bij mensapen, maar 
de groep dieren in deze wet wordt steeds groter 
naarmate wij de natuur meer bestuderen. Deze 
definitie van intrinsieke waarde gaat sowieso niet 
op voor biodiversiteit, want dat ervaart zichzelf 
niet. Het is slechts een maat van verscheidenheid. 
Als mensen dus zeggen dat biodiversiteit intrinsieke 
waarde heeft, dan moet je nagaan wat dat eigenlijk 
betekent. De vermoedelijke betekenis is gewoon 
‘waarde’.”

Biesmeijer reageert dat intrinsieke waarde vaak 
over recht van bestaan gaat. “Niet over waarde, 
maar ‘je mag er gewoon zijn’.”

Bas Haring vraagt zich af waarom dat wel, en 
iets anders niet. “De intrinsieke waarde van een 
rivier in Nieuw Zeeland is sinds kort ook wettelijk 
beschermd. Dan vraag je je af: Is het daadwerkelijk 
de rivier die het recht van bestaan heeft, of is dat 
recht eigenlijk van de aboriginals die in de buurt 
wonen?”
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1.12  Een zwart gat in je broekzak

Prof. dr. K.E. (Koenraad) Schalm
Instituut Lorentz voor Theoretische Fysica
Universiteit Leiden

universiteitleiden.nl/medewerkers/koenraad-schalm

 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 11 april 2022.

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

 – Er golden geen Covid-19 restricties meer voor 
de theaters, niettemin kon de lezing ook via 
livestream thuis gevolgd worden.

Samenvatting van de lezing:
In 1997 ontdekte Juan Maldacena, bouwend op 
recente inzichten uit de snaartheorie, een wiskun-
dige relatie die de fysica van zwarte gaten letterlijk 
vertaalt naar de meer conventionele deeltjesfysica 
gebaseerd op de kwantummechanica. Deze verta-
ling werkt beide kanten op. Hierdoor kan de fysica 
van bijvoorbeeld elektronen in een chip in zekere zin 
beschouwd worden als zwarte gaten fysica. 

Deze ontdekking was het begin van een kleine 
revolutie in de natuurkunde. Plotseling werd het 
mogelijk om fenomenen te exploreren die tot dus-
ver ontoegankelijk waren. Hierdoor ontstond een 
opmerkelijke onderzoeksrichting die de raadselen 
omtrent elektronen in exotische materialen terug-
brengt tot hanteerbare problemen uit de natuur-
kunde van zwarte gaten. 

Prof. Schalm besprak wat we hierdoor bijvoorbeeld 
geleerd hebben over de zeer sterke interactie van 
elektronen, die ten grondslag ligt aan supergelei-
ding bij relatief hoge temperatuur.

Introductie1)

In 1997 ontdekte Juan Maldacena, voortbouwend 
op een aantal recente inzichten in de snaartheorie, 
een wonderbaarlijk woordenboek dat letterlijk de 
mysterieuze natuurkunde van zwarte gaten vertaalt 
naar de normale natuurkunde van de kwantumme-
chanica van deeltjes, een onderhand goed begrepen 
deel van de natuurkunde [12]. De vertaling werkt 
twee kanten op. Vanuit het wederperspectief kan 
de natuurkunde van deeltjes, zoals elektronen in 
een chip, gezien worden als de natuurkunde van 
zwarte gaten.

Deze ontdekking ontketende een kleine revolutie in 
de natuurkunde. Plotseling konden wij problemen 
bestuderen die eerder niet toegankelijk waren en 
gerelateerde vragen beantwoorden. Een bijzonder 
opmerkelijke onderzoeksrichting is hoe zekere 
mysterieuze gedragsvertoningen van elektronen 
in exotische materialen nu berekenbare problemen 
worden in zwarte gaten. Hier beschrijven we hoe 
dit zo kan zijn en wat wij hebben geleerd van 
sterk gekoppelde elektronensystemen waarvan wij 
veronderstellen dat ze fenomenen bepalen zoals 
hoge temperatuur supergeleiding.

Zwarte gaten zijn niet echt zwart
Zwarte gaten fascineren. Wat zijn eigenlijk zwarte 
gaten? Waar bestaan ze uit? Zwarte gaten zijn 
een onweerstaanbare verleiding voor de menselijke 
drang naar ontdekking. Wij weten dat je in een 
zwart gat kan vallen, maar noch jij, noch een foto, 
noch enige andere vorm van communicatie, kan 
ons daarbuiten vertellen wat je daarbinnen aantreft. 
Einstein’s wet dat niets sneller dan het licht kan rei-
zen verbiedt dit categorisch. Hoewel zwarte gaten 
ons natuurkundigen al tientallen jaren uitdagen, 
lijken zij tegelijkertijd zo eenvoudig. Ze zijn heel 
makkelijk te verklaren met eerstejaars natuurkunde. 
De energie die een object A met massa mA nodig 

1) Dit artikel is gebaseerd op een vertaling van 
K.  Schalm, A black hole in your pocket, F&M 
Scientist, winter 2015.

https://universiteitleiden.nl/medewerkers/koenraad-schalm
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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heeft om te ontsnappen aan de zwaartekracht van 
een lichaam B met massa MB dat een afstand r weg 
is, is gelijk aan:
                 ,
met Newton’s constante GN=6,673 x 10-11 Nm2/kg2. 
Het object A zal van B weten te ontsnappen, als 
zijn kinetische energie groter is dan deze zwaarte-
krachts-energie. Als A met een zich verwijderende 
snelheid v beweegt, is zijn kinetische energie gelijk 
aan:

Uit het gelijkstellen van deze twee vergelijkingen 
volgt de minimale ontsnappingssnelheid:

Beschouw nu een lichaam B waarvan de totale 
massa MB geconcentreerd is binnen een straal:

waarin c=3x108 m/s gelijk is aan de lichtsnelheid. 
In dat geval zou de ontsnappingssnelheid van het 
oppervlak van dit lichaam groter dan de snelheid 
van het licht moeten zijn. Maar dit zou Einstein’s 
speciale relativiteitstheorie tegenspreken dat niets 
sneller kan gaan dan de snelheid van het licht. 
Niets, maar dan ook absoluut niets, zelfs niet licht, 
kan daarom van zo’n dicht samengepakt object 
ontsnappen. Voor een buitenstaander is het een 
zwart gat.

Diepere en nauwkeurigere overwegingen vereisen 
Einstein’s algemene relativiteitstheorie om wiskun-
dig consistent de speciale relativiteitstheorie met 
de zwaartekracht te verenigen. Niettemin schetst 
dit simpele plaatje van een zwart gat het in essentie 
correct. In de praktijk echter, is de straal van de 
horizon rHorizon waarbinnen niets kan ontsnappen 
ongelofelijk klein, zelfs voor astrofysische objecten. 
Onze Aarde zou tot een object met een straal 
van minder dan een centimeter moeten worden 
samengeperst om een zwart gat te worden. Vele 
jaren lang werd de notie van een zwart gat daarom 
afgedaan als een kunstmatig aspect van de theorie 
die negeerde dat echte objecten altijd een grootte 
hebben. Dit duurde tot het baanbrekende werk van 
Hawking en Penrose in de jaren 1965-1975 [13, 6, 7]. 
Zij lieten zien dat het onherroepelijk was dat de 
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algemene eindtoestand van een hoeveel materie, 
die onder de kracht van de zwaartekracht in elkaar 
stort, een zwart gat moest zijn. Sinds de jaren 1990 
hebben we ook waarnemingen die het bestaan van 
zwarte gaten aantonen. Het middelpunt van ons 
eigen melkwegstelsel bevat een supermassief zwart 
gat met ongeveer vier miljoen keer zoveel massa als 
de zon [14]. De waarneming hiervan door Genzel, 
Ghez en medewerkers is in 2020 met de Nobelprijs 
beloond. Sterker nog, er zijn gegronde redenen dat 
elk melkwegstelsel zo’n supermassief zwart gat in 
zijn middelpunt heeft [10].

Natuurlijk zijn deze astrofysische zwarte gaten niet 
de zwarte gaten die relevant zijn voor dit ver-
haal. Hawking’s en Penrose’s argument dat zij echt 
moesten bestaan tezamen met de daaropvolgende 
waarneming maakte echter wel de mysterieuze 
eigenschappen van zwarte gaten belangrijker. 
Lange tijd echter, kon geen enkele vraag die op 
zwarte gaten werd afgevuurd ontsnappen aan de 
onherroepelijke grens die door de horizon is getrok-
ken. Niets kon bespeurd worden van wat erachter 
zat. De draad die toch het tapijt van mysteries begon 
te ontrafelen was een inzicht van Hawking. In 1975 
probeerde hij te berekenen wat er zou gebeuren 
als je ook de kwantummechanische eigenschappen 
van deeltjes mee beschouwde [8]. Normaliter is 
kwantummechanica alleen relevant op de schaal 
van atomen en daarom had men altijd aangenomen 
dat op de schaal van astrofysische objecten met 
massa’s miljoenen malen groter dan de zon dit 
effect ongelofelijk klein zou zijn. Dit argument mist 
echter een belangrijk punt. Kwantummechanica 
is niet gewoon een kleine aanpassing; het is een 
fundamenteel andere beschrijving van de wetten 
van de natuurkunde. Het drukt alle natuurkundige 
waarnemingen uit in termen van waarschijnlijk-
heden in plaats van zekerheden. Normaal merken 
wij dit nauwelijks, omdat bijna alle objecten van 
menselijke, alledaagse afmetingen waargenomen 
kunnen worden met een waarschijnlijkheid van 
één. De verhouding van deze dominantie over 
andere toestanden wordt bepaald door het getal 
van Avogadro. Niettemin is in de kwantumme-
chanica niets 100% waarschijnlijk. Zelfs de lege 
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ruimte — “niets” — bestaat kwantummechanisch 
niet. Binnen een tijd Δt die binnen de onzekerheids-
relatie valt:

kunnen een deeltje en zijn anti-deeltje met geza-
menlijke energie ΔE spontaan ontstaan en weer 
verdwijnen. Hierin is ħ=1,054 x 10-34 Js gelijk 
aan de gereduceerde constante van Planck die de 
grootte van kwantumeffecten bepaalt. Vanwege 
deze door de kwantummechanica geboden gele-
genheid is het “vacuum” van de lege ruimte in 
feite een constant ge-bubbel van deeltjes-creatie 
en annihilatie. Hawking ontdekte nu dat wanneer 
dit dichtbij de horizon van een zwart gat gebeurt, 
het deeltje of zijn anti-deeltje achter de horizon 
kan verdwijnen voordat het de kans heeft gehad 
weer terug te annihileren met zijn tegenhanger. 
Met als gevolg dat deze tegenhanger dan wordt 
uitgestraald en het een oprecht waarneembaar 
object wordt. Kwantummechanisch zijn zwarte 
gaten daarom dus helemaal niet zwart, maar stralen 
ze continu deeltjes uit. Dichtbij de horizon van een 
zwart gat is kwantummechanica dus zeker geen 
klein effect. Omdat het fundamenteel de aard van 
de natuurkundige wetten verandert, verandert de 
kwantummechanica ook fundamenteel de aard van 
een zwart gat.

De horizon van een zwart gat als hologram
Hawking berekende ook het exacte spectrum 
dat een zwart gat uitstraalt en ontdekte dat het 
precies het thermische spectrum was. Een zwart 
gat als perfecte absorber straalt als een ideaal 
zwart lichaam. Dit was echter helemaal niet 
geruststellend. Integendeel, het creëerde zelfs een 
groter probleem. De temperatuur van een systeem 
beschrijft alleen het gemiddelde. Als je in detail 
naar het spectrum van een stralend lichaam zou 
kijken, vind je altijd afwijkingen van het ideale 
zwart lichaam spectrum. Dit moet ook zo zijn, 
want de temperatuur meet de gemiddelde snelheid 
van de deeltjes in het object. In principe kan men 
echter de precieze snelheden van alle deeltjes in 
het object sommeren. Sommige van deze deeltjes 
zullen niet de gemiddelde snelheid hebben, en dit 
verandert het spectrum een beetje. Alle precieze 
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microscopische informatie van het systeem zit in 
deze afwijkingen. Als je een blanco vel papier en 
een zelfde vel met de letter A erop verbrandt, 
stralen ze op dezelfde temperatuur, maar uit de 
precieze verschillen in de straling tussen de een en 
de ander en uit de asresten die over blijven kan men 
in principe de twee onderscheiden.

Het spectrum van het zwarte gat was echter precies 
het thermische spectrum. Dit betekende dat hoe 
precies je ook mat, je nooit enige informatie over de 
opbouw van het zwarte gat kon bepalen. Dit is een 
serieus probleem, in het bijzonder in de context van 
het kwantummechanische beginpunt van de bere-
kening. In de kwantummechanica zijn deze kleine 
afwijkingen van het thermische spectrum precies 
wat nodig is om te garanderen dat aan het eind van 
de berekening alle waarschijnlijke uitkomsten weer 
tot 100% optellen. Als er geen kleine afwijkingen 
waren, dan scheen het dat op één of andere manier 
waarschijnlijkheden verloren konden gaan. Deze 
inherente tegenspraak, bekend als de “informatie 
paradox”, klopte van geen kanten.

Aan de andere kant, bleek het wel zo te zijn dat 
het zwarte gat toch op één of andere manier een 
gemiddelde was van heel veel kleinere objecten. Dit 
konden deeltjes zijn of niet. Om agnostisch te zijn 
gebruikt men de term vrijheidsgraden. De manier 
waarop Hawking’s berekening dit liet zien, was dat 
men een entropie aan het zwart gat kon toeschrij-
ven. Entropie is formeel de grootheid die de grootte 
weergeeft van hoeveel je “bent-vergeten-te-tellen” 
in het middelen in thermodynamische eigenschap-
pen. Het is gedefinieerd als

Hierin is Nstates het aantal toestanden/configu-
raties van het systeem waarover men middelt en 
kB = 1,38 x 10-23 J/K is de constante van Boltzmann. 
De entropie maal de temperatuur meet daarom een 
energie van het systeem; denk aan de gecombi-
neerde snelheid-in-het-kwadraat. Preciezer gezegd, 
als alle andere parameters onveranderd blijven, 
maar men verandert alleen de (mogelijke) vrijheids-
graden in het systeem, dan verandert de energie als

S k logNB states  = .
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Deze verhouding is een vereenvoudigde versie van 
de eerste wet van de thermodynamica. Nu, als je de 
massa van een zwart gat een klein beetje verandert, 
dan verandert ook de straal van de horizon op zo’n 
manier dat het zich precies gedraagt als de eerste 
wet:

Hierin is THawking de temperatuur van de straling 
zoals door Hawking berekend en AHorizon is de 
oppervlakte van de horizon (oppervlakte van de bol 
met straal rHorizon). Dit is de genoemde eerste wet, 
als men de oppervlakte van de horizon in eenheden 
van 4GNħ/c3 interpreteert als de entropie van 
het zwarte gat [1]. Deze overeenkomst tussen de 
natuurkunde van zwarte gaten en de wetten van 
de thermodynamica werd bevestigd in vele, meer 
gecompliceerde, voorbeelden en in ieder geval 
bleek dat de entropie op deze manier kon worden 
geïdentificeerd. Dit suggereerde sterk dat men toch 
over een zwart gat op één of andere manier moest 
nadenken als een gemiddelde over heel veel klei-
nere vrijheidsgraden. Als men die vrijheidsgraden 
kon identificeren had men een kans de puzzel van 
het exacte thermische spectrum en het daarmee 
samenhangend verlies van waarschijnlijkheid op 
te lossen.

Eén opmerkelijk aspect van de entropie van een 
zwart gat sprong wel naar voren. In tegenstelling 
tot gewone materie waar de entropie groeit met 
het volume, groeit de entropie van een zwart gat 
met de oppervlakte van zijn horizon. In 1993, na 
vele pogingen om deze schijnbaar onschuldige 
gewaarwording te begrijpen, realiseerden ‘t  Hooft 
en Susskind zich dat men dit zeer serieus moet 
nemen [9,  16]. Als zwaartekracht aanwezig is, 
zo redeneerden zij, is het onmogelijk om meer 
vrijheidsgraden binnen een stukje ruimte-tijd 
te proppen dan een kwart van de omringende 
oppervlakte in eenheden van de Planck-lengte-in-
het-kwadraat l2Planck=GNħ/c3. Als je dat probeert, 
vervalt het vanwege de zwaartekracht in een zwart 
gat, en een zwart gat heeft een entropie die groeit 
met de oppervlakte. Zij maakten zelfs een ster-
kere bewering. In natuurkundige systemen zonder 
zwaartekracht groeit de entropie altijd met het 
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volume. ‘t Hooft en Susskind beweerden dat, omdat 
de oppervlakte gelijk is aan het volume van een 
systeem dat één dimensie minder heeft, dus de 
manier waarop je het aantal vrijheidsgraden in een 
zwart gat telt, kan uitgedrukt worden in termen van 
een normale theorie zonder zwaartekracht in één 
dimensie minder. Bovendien, omdat zwarte gaten 
de algemene eindtoestand zijn van ineenstorting 
onder de zwaartekracht, geldt dit automatisch voor 
de algehele kwantumtheorie van de zwaartekracht. 
Dit is het makkelijkst te begrijpen als een hologram, 
een twee-dimensionaal stukje folie dat toch alle 
informatie bevat om een drie-dimensionaal object 
af te beelden wanneer je er met een laser op schijnt. 

Op zo’n zelfde holografische manier is alle infor-
matie, met alle dynamica en alle aspecten van een 
theorie van kwantumzwaartekracht in een driedi-
mensionale ruimte- plus één tijd-dimensie weer te 
geven in termen van een kwantumtheorie zonder 
zwaartekracht in een tweedimensionale ruimte- 
en één tijd-dimensie. Omdat deze geponeerde 
holografische kwantumtheorie automatisch alle 
waarschijnlijkheden zou behouden, zou het vin-
den hiervan direct de serieuze informatie-paradox 
oplossen. Daarbij zouden de vrijheidsgraden van 
deze holografische theorie de verklaring geven 
voor de entropie van het zwarte gat. Noch ‘t Hooft 
noch Susskind had echter enig idee op dat moment, 
wat mogelijkerwijs deze theorie kon zijn.

Maldacena’s voorstel
Eén van de grootste obstakels bij de pogingen 
om deze holografische theorie te vinden is dat wij 
de kwantumtheorie van de zwaartekracht niet in 
alle zekerheid kennen. Hawking’s berekening liet 
duidelijk zien dat de entropie van een zwart gat 
onlosmakelijk verbonden is met de kwantum aard 
van de wetten van de natuurkunde, en een grondig 
begrip hiervan vereist daarom een kwantumtheorie 
van de zwaartekracht. Naar zo’n theorie is men al 
meer dan zeventig jaar op zoek, en het is onge-
lofelijk moeilijk gebleken. Tussen alle mogelijke 
ideeën staat er nog maar één kandidaat overeind. 
Dit is de snaartheorie, uitgaande van het radicale 
idee dat op de allerkleinste schaal de fundamentele 
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bouwstenen van materie niet punt-deeltjes zijn 
maar miniscule open-eindige snaren of gesloten 
lusjes. Hoewel snaartheorie een groot aantal onge-
lofelijke successen heeft weten te behalen, weten 
we nog steeds niet precies wat de theorie is. Er is 
geen duidelijke definiërende vergelijking zoals de 
Schrödinger vergelijking voor de kwantummecha-
nica of Einstein’s vergelijking voor de algemene 
relativiteitstheorie. We weten alleen waartoe deze 
definiërende vergelijking vereenvoudigt onder 
bepaalde hele speciale omstandigheden. Door slim 
hiermee om te gaan, kunnen we toch een groot 
aantal eigenschappen berekenen, maar we kunnen 
niet alles berekenen wat we zouden willen.

Of snaartheorie de echte theorie van kwantum 
zwaartekracht is die ons heelal beschrijft weten 
we ook niet. Maar als het zo’n theorie zou zijn, kan 
snaartheorie ons dan laten zien wat zijn holografi-
sche beschrijving is, hoe de informatieparadox kan 
worden opgelost en welke objecten de entropie 
van een zwart gat telt? Midden jaren 1990 was 
het inmiddels een aantal jaren bekend dat zoge-
naamde D-brane-configuraties met snaartheorie 
reduceerden tot zwarte gaten in algemene relativi-
teitstheorie, in de limiet waar men ze van heel ver 
weg beschouwde. In 1995 realiseerden Strominger 
en Vafa zich dat zij een bepaalde D-brane con-
figuratie konden bouwen waar ze letterlijk het 
aantal toestanden konden tellen in de limiet waar 
de lengte van de string oneindig klein werd [15]. Het 
getal dat zij vonden was precies gelijk aan een kwart 
van de omringende oppervlakte in eenheden van 
de Planck-lengte-in-het-kwadraat. Dit is misschien 
wel het belangrijkste succes van de snaartheorie. 
Het liet rechtstreeks zien dat de ogenschijnlijke 
overeenkomst tussen de wetten van de thermody-
namica en de eigenschappen van zwarte gaten in 
feite was gebaseerd op precies hetzelfde principe 
van middelen over microscopische toestanden. Nu 
was er een opening om zwarte gaten te gaan 
begrijpen.

Voortbouwend op de baanbrekende berekening 
van Strominger en Vafa, vond Maldacena twee jaar 
later het eerste voorbeeld van een holografische 

beschrijving van kwantum zwaartekracht [12}. Ook 
hier was het beginpunt een bepaalde D-brane 
configuratie. Maldacena wist al dat de reden dat 
Strominger en Vafa de toestanden in snaartheorie 
konden tellen was dat in de limiet de lengte van de 
snaar oneindig klein werd en de theorie een nor-
male kwantum theorie zonder zwaartekracht werd, 
hoewel een heel speciale. Zijn eerste revolutionaire 
inzicht was dat als je naar deze D-brane configuratie 
kijkt als kiemen van zwarte gaten dat deze limiet 
correspondeert met het inzoomen tot heel dicht 
bij de horizon van het zwarte gat. Voor de speciale 
D-brane configuraties waar je het aantal toestanden 
kan tellen, wordt de ruimte-tijd dichtbij de horizon 
algemeen beschreven door een zogenaamde anti-
de-Sitter ruimte met één dimensie meer dan de 
kwantumtheorie van telbare toestanden. Hij had 
een holografische theorie gevonden. Zo’n anti-de-
Sitter ruimte is in essentie de uitvergrote hals van 
de put in de ruimte-tijd gevormd door het zwarte 
gat; het ziet eruit als het uiteinde van een trompet, 
zie figuur 1. Dit was echter niet alles. Zijn tweede 
revolutionaire inzicht was dat hij kwantitatief kon 

Figuur 1: Anti-de-Sitter ruimte-tijd is een hyperbo-
loïde oppervlak opgespannen in ruimte-tijd. Een 
hyperboloïde is de bekerachtige vorm aan het uit-
einde van een trompet, of de hals van het energie-
landschap rond een zwart gat.
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laten zien dat zowel het aantal vrijheidsgraden N 
van de trillingen van de D-brane configuratie als de 
parameter g die de sterkte van de interacties tussen 
deze trillingen bepaalt, groot moesten zijn om alle 
kwantum-zwaartekrachts snaareffecten verwaar-
loosbaar te maken, en men simpelweg Einstein’s 
algemene relativiteitstheorie kan gebruiken om het 
zwarte gat te beschrijven.

Dit eerste inzicht van een expliciet holografische 
theorie die de vrijheidsgraden in kwantum zwaarte-
kracht telt is enorm belangrijk vanuit fundamenteel 
opzicht. Het is het tweede inzicht van Maldacena, 
daarentegen, dat vanuit praktisch opzicht veel 
belangrijker is gebleken. In de natuurkunde is nor-
maliter de situatie waar de parameter g, die de 
sterkte van de interacties bepaalt, groot wordt een 
flink probleem. Dit betekent dat de krachten tussen 
de deeltjes zo sterk worden dat we eigenlijk niet 
meer in termen van individuele deeltjes kunnen 
denken. We moeten dan de natuurkunde op een 
totaal andere manier beschouwen. Water kan hier 
als een analogie dienen: op hele kleine afstanden 
(denk kleine waarde voor de parameter g) wordt 
water beschreven door de bewegingen van zijn 
individuele moleculen, maar op grote afstanden 
(denk grote waarde voor de parameter g) is het veel 
handiger om in termen van golven na te denken. 
Het onderliggende probleem is vaak: wat is de 
juiste manier om over een natuurkundige situatie 
met een grote waarde van de interactieparameter 
na te denken? Wat Maldacena liet zien, is dat er 
bepaalde hele bijzondere theorieën zijn waarvoor 
deze alternatieve beschouwing gelijk is aan het 
holografische gezichtspunt van een zwaarte-
krachtstheorie met één dimensie meer. Sterker nog, 
direct na Maldacena’s ontdekking, wisten Witten 
en onafhankelijk Gubser, Klebanov en Polyakov een 
exact “woordenboek” te construeren dat wiskundig 
precies elke grootheid van het sterk interagerende 
systeem vertaalt naar de holografische afbeel-
ding in de zwaartekracht dragende anti-de-Sitter 
ruimte [17, 4]. Opeens was er een manier om reken-
kundig hele specifieke vraagstukken in sterk 
wisselwerkende systemen te beantwoorden met 
gebruik van zwarte gaten. Om te begrijpen wat zo 

bijzonder is aan de theorieën waarvoor Maldacena’s 
holografische vertaling relevant is en hoe deze 
toegepast kan worden, hebben we nog één ander 
stuk kennis van de moderne natuurkunde nodig.

Een moderne blik op natuurkundige 
wetten
De ontwikkeling van de natuurkunde is gedreven 
door de wens de meest fundamentele bouwstenen 
van materie te begrijpen. Sinds de jaren 1970 rees 
langzaam de gewaarwording dat het eigenlijk heel 
bijzonder is dat wij een coherent beeld van de 
wereld kunnen construeren zonder dat wij het 
echte fundamentele plaatje kenden. Om het in ter-
men van een concrete vraag samen te vatten: hoe 
komt het dat de interacties die wij in ons dagelijks 
leven tegenkomen niet in detail afhangen van het 
type bouwstenen waaruit alles is opgebouwd? Er 
is wel wat afhankelijkheid, maar naïef beschouwd 
had deze afhankelijkheid veel sterker kunnen zijn 
dan die we waarnemen. De onderliggende reden 
waarom dat niet zo is, is vanwege wat wij verstaan 
onder lokaliteit van interacties. Alle objecten in 
de moderne natuurkunde interageren alleen met 
elkaar wanneer zij op precies hetzelfde punt in 
de ruimte op precies hetzelfde moment van de 
tijd zijn. Dit is zelfs zo voor wisselwerking van 
krachten. Dankzij kwantummechanica weten wij 
dat ook krachten worden overgebracht via deeltjes: 
bijvoorbeeld de elektromagnetische kracht wordt 
door fotonen overgebracht, i.e. deeltjes van licht. 
Vanuit dit oogpunt omvat natuurkundige analyse 
het sommeren van alle lokale botsingen tussen al 
deze deeltjes. Dit is niet altijd makkelijk, maar wat 
het doenbaar maakt is dat lokaliteit je toestaat altijd 
lokaal te middelen over een deeltje en zijn directe 
buren en dit nieuwe samengestelde object weer 
een “effectief groter” deeltje te noemen. Daarna 
kan je de interacties tussen deze grotere effectieve 
deeltjes bestuderen. Formeel heet deze middelings 
procedure coarse graining, of in het Nederlands 
vergroven.

Natuurlijk kan je dan nu deze “effectieve deeltjes”-
beschrijving nog eens vergroven. En daarna nog een 
keer, en nog een keer, totdat men een hele keten 
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van effectieve beschrijvingen heeft opgebouwd 
(zie figuur 2 links). Dit is letterlijk wat men in feite 
doet. De reden is de volgende: Bij elke stap moet 
je de sterkte van de interacties tussen de effectieve 
deeltjes herkalibreren om er voor te zorgen dat je 
nog steeds dezelfde natuurkunde beschrijft. Er zijn 
nu drie mogelijkheden: 
1. Bij elke stap wordt de interactie een klein beetje 

zwakker. Wanneer we dan ons vergrovingsproces 
doorlopen, voelen de effectieve deeltjes elkaar 
elke keer minder en minder en wordt het mak-
kelijker en makkelijker om al hun botsingen te 
sommeren. Nu kan je inzien, waarom natuur-
kundigen door zo’n ogenschijnlijk moeizame 
vergrovingsprocedure heen lopen. Het is een 
erg formele verzameling van stappen die je toe-
laat het systeem te reduceren tot een simpelere 
beschrijving waaraan je berekeningen kan doen. 

2. De tweede mogelijkheid is dat de interacties bij 
elke stap een klein beetje sterker worden. Dit is 
wat moeilijker te begrijpen, maar dit is wat er in 
de werkelijkheid gebeurd met de sterke kern-
kracht die de quarks samenbindt tot protonen 
en neutronen. Hier gebruik je de vergrovingspro-
cedure andersom (dus verfijning naar kleinere in 
plaats van grotere schalen) om bij een navolgbare 
en berekenbare beschrijving te komen. 

3. Er is nog één andere mogelijkheid. Het kan 
zo zijn, dat de interactiesterkte helemaal niet 

verandert tijdens het vergroven. Dit klinkt erg bij-
zonder. Eigenlijk klinkt het alsof dit zo bijzonder 
is, dat je als je echte waargenomen natuurkun-
dige systemen beschrijft, dit simpelweg nooit zal 
tegenkomen. Het betekent namelijk dat onafhan-
kelijk van hoe diep of hoe ver je in- of uitzoomt 
door voorwaartse of achterwaartse vergroving, 
de natuurkunde er exact hetzelfde zou uitzien. 

Opmerkelijk genoeg, komen zulke situaties toch 
voor in de werkelijke natuurkunde. Dit gebeurt in 
het bijzonder precies op het punt dat een natuur-
kundig systeem een fase-overgang ondergaat, zoals 
bijvoorbeeld de overgang van een vloeistof naar 
een gas. Een voorbeeld van een fase-overgang die 
dit hele bijzondere gedrag intuïtief verbeeldt is de 
magnetisatie van een metaal. Een metaal is in feite 
opgebouwd uit heel veel kleinere gemagnetiseerde 
domeinen. In de on-gemagnetiseerde fase wijst het 
magnetisch veld in al deze domeinen in willekeurige 
richtingen en daarom is het stuk metaal als geheel 
niet gemagnetiseerd. In de gemagnetiseerde fase, 
daarentegen, wijzen ze wel allemaal dezelfde kant 
op: alle domeinen zijn in feite samengevoegd tot 
één groot domein. Je kan de overgang tussen een 
gemagnetiseerde en niet-gemagnetiseerde fase nu 
inbeelden als precies het moment waar door het 
opnieuw arrangeren, de samenvoegingen, opsplit-
singen, etc., van deze domeinen een nieuwe fractal 

Figuur 2: Links: De vergrovingsprocedure die vele begrippen in de moderne natuurkunde onderbouwt. Je 
kan een effectieve beschrijving stap voor stap opbouwen door elke keer over de aangrenzende vrijheids-
graden te middelen. Bij elke volgende stap vormt de gemiddelde vrijheidsgraad weer een nieuwe vrijheids-
graad, waarover je tezamen met zijn aangrenzende buren weer kan middelen. Rechts: Als je dit tot in het 
oneindige doorvoert voor hele speciale conformal field theorieën die na elke middelingsstap er precies zo 
uitzien als ervoor, dan is de gecombineerde stapel van al deze effectieve theorieën vergelijkbaar met een 
anti-de-Sitter ruimte-tijd.
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vormt. En het is bekend dat fractal arrangementen 
self-similar zijn. Het maakt niet uit hoe ver je in- of 
uitzoomt; het ziet er altijd hetzelfde uit.

In de natuurkunde heten deze hele speciale schaal-
invariante theorieën die niet veranderen tijdens 
vergroving, conformal field theorieën. Maldacena 
ontdekte nu dat het precies deze hele bijzondere 
conformal field theorieën zijn die wanneer ze sterke 
interactie krachten hebben, het holografische beeld 
beschrijven van anti-de-Sitter zwaartekracht in één 
dimensie hoger.

Toegepaste holografie
Maldacena’s ontdekking van een holografische 
afbeelding van deze bizarre, moeilijk-te-berekenen, 
schaal-invariante natuurkunde naar makkelijk te 
begrijpen zwaartekrachtsdynamica in een anti-de-
Sitter ruimte-tijd, tezamen met de exacte vertaling 
via het woordenboek van Gubser, Klebanov, Polyakov 
en Witten heeft tot een revolutie van nieuwe inzich-
ten geleid in meerdere natuurkundige richtingen. 
In het bijzonder geldt dit voor de mysteriën rond 
het gedrag van zogenaamde hoge-temperatuur 
supergeleiders.

Al lang is bekend dat bij extreem lage tempera-
turen normale metalen zoals lood of aluminium 
plotseling alle weerstand tegen elektrische stroom 
verliezen. Weerstand is in feite niets anders dan 
het afketsen van de elektronen — de ladingsdra-
gers — van elkaar en van de atomen in het metaal. 
De verklaring van het fenomeen “supergeleiding” 
stamt uit de jaren 1950 als een speciaal kwantum 
effect waarbij er bij hele lage temperaturen paren 
van ladingsdragers ontstaan en deze paren met 
andere paren tezamen een staande golf vormen.

Net zoals bijvoorbeeld een tsunami, is deze staande 
golf heel robuust en bijna ongevoelig voor de 
andere deeltjes in het systeem. Daardoor kan het 
extreem efficiënt lading overdragen met effectief 
nul weerstand.

Weerstand is verantwoordelijk voor het verlies van 
energie (warmteontwikkeling) in elektronische 

schakelingen, en supergeleiding staat daarom zeer 
sterk in de belangstelling bij de industrie. Voor 
normale metalen echter is de temperatuur waar 
supergeleiding begint zo laag — ongeveer 20 Kelvin 
of nog minder — dat het praktisch niet toepasbaar 
is. Jarenlang is er daarom een actieve zoektocht 
geweest naar materialen die bij hogere tempera-
turen supergeleiding vertoonden. In 1985 deden 
Bednorz en Mueller de verrassende ontdekking dat 
bepaalde keramische koperoxides die normaliter 
hele slechte geleiders zijn niettemin bij tempera-
turen hoger dan 20  K supergeleiding vertoonden. 
Het huidige record dat deze koperoxides hebben 
kunnen laten zien is ongeveer 133 K, veel hoger dan 
de temperatuur van 77 K waarbij stikstof vloeibaar 
wordt. Wanneer je zulke materialen onderdompelt 
in vloeibaar stikstof, wat goedkoper is dan gedistil-
leerd puur water, opent dit de deuren naar transport 
van elektriciteit zonder energieverlies.

Met het inmiddels dertig-jaar oude begrip van 
supergeleiding in metalen, dacht men dat dit zelfde 
fenomeen in deze nieuwe koperoxide materialen 
binnen korte tijd zou worden begrepen. Niets 
was minder waar. Alle pogingen het te begrijpen 
faalden. Langzaam, gedurende vele jaren van nauw-
gezette precisie-experimenten, werd het duidelijk 
waarom dit zo moeilijk was. Als je verschillende 
experimentele bevindingen combineerde, leek 
het erop dat de keramische configuratie waar de 
overgangstemperatuur naar supergeleiding het 
hoogste was precies op een type fase-overgang was 
(zie figuur 3). Overeenkomstig, was op dit moment 
de dynamica van lading-dragende elektronen niet 
eenvoudig dat van botsende deeltjes, maar het 
was zo’n bijzondere schaal-invariante conformal 
field theorie. Bij gebrek aan een betere naam werd 
deze schaal-invariante theorie een "vreemd metaal" 
genoemd.

Het feit dat zo’n soort fase overgang met schaal-
invariante dynamica in elektronische materialen 
kan voorkomen is nog verwonderlijker dan het 
optreden ervan in andere systemen. Dit heeft te 
maken met een ander speciaal kwantum effect. Eén 
van de eerste successen van de kwantummechanica 
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was Niels Bohr’s verklaring waarom een elektron 
dat in een baan om een atoomkern wentelt niet 
in een steeds kleinere spiraalbeweging naar bin-
nen beweegt. Kwantummechanisch wordt elk 
deeltje beschreven door een golffunctie en de 
bijbehorende golf kan alleen in bepaalde harmo-
nische trillingspatronen bestaan. De lengte van de 
baan van een elektron moet een geheel getal maal 
de golflengte zijn, anders zou de kwantum-golf 
destructieve interferentie vertonen. Dit verklaarde 
echter niet, waarom een volgend elektron in een 
andere baan moest zitten. De oplossing van deze 
puzzel kwam van Wolfgang Pauli. Elektronen heb-
ben een heel speciaal type golffunctie.

Als je twee identieke elektronen in precies dezelfde 
toestand neemt en je ze verwisselt, dan verandert 
de gecombineerde golffunctie van teken. Maar, 
omdat de elektronen identiek zijn, is dit precies 
dezelfde situatie als de uitgangspositie.

De enige oplossing is dat de gecombineerde golf-
functie nul moet zijn, of in andere woorden, twee 
elektronen mogen niet in dezelfde toestand op 
hetzelfde moment zijn. Alle deeltjes die aan dit 
Pauli-exclusie-principe voldoen heten gezamenlijk 
fermionen. In het bijzonder betekent dit ook dat 
twee fermionen niet dezelfde energietoestand 
kunnen hebben. Daarom is er in elk systeem dat 

Figuur 3: Het fase-diagram van een keramische koperoxide dat hoge-temperatuur supergeleiding ver-
toont. In zijn pure toestand is het koperoxide een anti-ferromagnetische isolator. De x-as geeft de hoeveel-
heid “doping” weer: dit zijn kleine veranderingen aan de samenstelling door een klein percentage van de 
atomen te vervangen door zijn buren in het periodieke systeem. Op deze manier kan je een tekort aan elek-
tronen creëren. Precies op het punt waar de hoogste overgangstemperatuur naar supergeleiding plaats-
vindt, weerspiegelen de eigenschappen van het systeem op nog hogere temperatuur de “vreemde metaal” 
karakteristieken van een schaal-invariant systeem.
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meerdere fermionen heeft een duidelijke ener-
gie-schaal. Deze Fermi energie is de energie die 
overeenkomt met de energie van het allerlaatste 
fermion dat aan het systeem is toegevoegd. Elk brok 
normale materie is zo’n systeem, omdat het een ein-
dig aantal elektronen heeft, die in principe telbaar 
zijn. Zo geldt dit fundamenteel ook voor de koper-
oxides, maar op het punt van de fase-overgang 
opeens niet. Het diepe mysterie van het vreemde 
metaal in hoge-temperatuur supergeleiders is hoe 
door eenvoudig de compositie van het materiaal 
een klein beetje te veranderen, deze energieschaal 
plots verdwijnt. Elke poging tot uitleg, echter, was 
op geen enkele manier in staat deze intrinsieke 
eigenschap van elektronen te doen “vergeten”. Dit 
principiële struikelblok hield enige voortgang meer 
dan dertig jaar tegen.

In 2009 vroegen wij ons af of deze gloednieuwe 
inzichten in schaal-invariant sterk interagerende 
dynamica die Maldacena’s holografische afbeelding 
op een anti-de-Sitter ruime-tijd had bloot gelegd 
een antwoord op dit struikelblok kon geven. In 
werkelijkheid draaiden wij de vraag om. Konden 
wij, door op een doordachte manier Maldacena’s 
constructie met een schaal-invariante theorie aan te 
passen, deze intrinsieke energieschaal terugkrijgen? 
Als wij dit zouden kunnen doen, zouden we het ook 
weer kunnen doen verdwijnen. Het uitgangspunt 
was dat op temperaturen die veel hoger waren dan 
deze intrinsieke schaal het systeem in essentie gelijk 
zou moeten zijn aan de schaal-invariante theorie. 

Bij hoge temperatuur brengt de extra energie in 
het systeem alle ladingsdragers in een willekeurige 
toestand en heeft het Pauli-exclusie-principe nau-
welijks consequenties. Maar bij het verlagen van 
de temperatuur in het aangepaste systeem, zou 
dit dramatisch moeten veranderen en deze schaal 
duidelijk zichtbaar moeten worden. Om dit naar 
de holografische afbeelding van een anti-de-Sitter 
ruimte-tijd af te beelden, was het eerste houvast 
dat een beschrijving van een schaal-invariante 
theorie op eindige temperatuur betekende dat we 
een zwart gat in anti-de-Sitter ruimte-tijd moesten 

beschouwen [18]. De Hawking temperatuur van dit 
zwarte gat is dan de temperatuur van de hologra-
fisch geprojecteerde theorie. 

De meer ingewikkelde vraag was hoe de theorie aan 
te passen zodat hij niet meer een schaal-invariante 
configuratie beschreef. De inspiratie hiervoor 
was gegeven door een belangrijk holografisch 
inzicht van een jaar eerder. In een vergelijkbare 
zoektocht om hoge temperatuur supergeleiders 
te begrijpen hadden Gubser en Hartnoll, Herzog 
en Horowitz laten zien dat de manier om een 
eindige dichtheid aan de theorie toe te voegen 
overeen kwam met het zwarte gat zelf elektrisch 
geladen te maken [4, 5]. Zij ontdekten dat zulke 
geladen zwarte gaten holografisch supergeleiders 
beschrijven met overgangstemperaturen vergelijk-
baar met de energie-schaal behorend bij de eindige 
ladingsdichtheid. Dit suggereerde sterk dat het via 
holografie inderdaad mogelijk zou kunnen zijn de 
waargenomen fenomenen in daadwerkelijke sterk 
interagerende elektronen-systemen te beschrijven. 

Supergeleiding op zichzelf bestaat ook in normale 
metalen, daarentegen. De diepere vraag was of 
het echt het ontstaan en doen verdwijnen van 
de intrinsieke schaal kon laten zien, die zo karak-
teristiek is voor een echte vreemd metaal fase in 
koperoxides. Wij en onafhankelijk Liu, McGreevy 
en Vegh gaven het antwoord hierop. Je laat dit zien 
door indirect de toegestane toestanden van een 
fermion in deze theorie te berekenen via de holo-
grafische vertaling op een “spiegelbeeld” fermion 
dat om het zwarte gat beweegt. Op hoge tempe-
raturen reflecteren de toegestane toestanden van 
het fermion precies de schaal-invariante aard van 
Maldacena’s oorspronkelijke constructie. Bij lage 
temperaturen, daarentegen, laat het spectrum van 
toestanden duidelijk het ontstaan van de karakteris-
tieke fermion-schaal zien (zie figuur 4) [2, 11]. 

Deze revolutionaire ontdekking liet zien dat de 
natuurkunde van zwarte gaten antwoorden kon 
geven op diepe fundamentele vragen over het 
gedrag van elektronen in heel speciale materialen.
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Vooruitblik: een zwart gat in je broekzak?
Sinds dat moment hebben wij en vele anderen 
de sluier van meerdere andere mysteriën in sterk 
interagerende elektronen-systemen opgelicht. In 
alle eerlijkheid hebben we nog steeds niet de 
exacte zwarte-gat beschrijving van een echte hoge-
temperatuur supergeleider of gerelateerd vreemd 
metaalachtig materiaal. Tegelijkertijd leren we elke 
dag meer dan we in de dertig jaar daarvoor hebben 
gedaan en de waardering voor de bijdrage van 
deze holografische benadering tot het begrijpen 
van daadwerkelijk waargenomen fenomenen wordt 
steeds groter. Er ligt duidelijk nog meer in het 
verschiet.

Nieuwe ontdekkingen zijn altijd spectaculair, maar 
deze in het bijzonder weerspiegelt een waarheid 

die we in onze stoutste dromen niet hadden kunnen 
bedenken. Het is niet ondenkbaar dat in de nabije 
toekomst zulke exotische materialen als hoge-tem-
peratuur supergeleiders in consumentenelektronica 
zullen worden gebruikt. Schaal-invariante systemen 
zijn speciaal, en speciale systemen hebben vaak 
unieke eigenschappen die goed van pas kunnen 
komen. De natuurkundige wetten die de dyna-
mica van deze hele speciale systemen omvatten, 
beschrijven ook de natuurkunde van zwarte gaten. 
Hoge temperatuur supergeleiders zijn zwarte gaten 
in een virtuele ruimte-tijd in één dimensie hoger. De 
holografische eigenschap van een kwantumtheorie 
van de zwaartekracht is de achterliggende reden 
dat dit zo kan zijn. In die nabije toekomst heb je dus 
een zwart gat in je broekzak.

Figuur 4: Het ontstaan van een Fermi-vloeistof uit een schaal-invariante toestand berekend door Cubrovic, 
Zaanen, Schalm via een holografische afbeelding naar anti-de-Sitter ruimte-tijd [2]. (A) laat ter referentie het 
fermion spectrum van toestanden zien van een geïdealiseerd niet-interagerend elektronensysteem op ein-
dige dichtheid. Het heeft een enkele piek op een duidelijke energieschaal als functie van de impuls (massa 
keer de snelheid) k=mv van het deeltje. In een zwak interagerend systeem wordt de piek ietsje breder en 
verschijnen er ook wat vormloze bobbels. Zulk soort spectra worden met Angle-Resolved-Photoemission 
Spectroscopy waargenomen         Bron: Damascelli, Phys.Scr. 61 (2004). 
(B) Het fermion spectrum in een schaal-invariant sterk interagerend systeem holografisch berekend via de 
beweging van een fermion om een geladen zwart gat heeft geen enkele piek voor een hoge temperatuur   
T/μ0 = 100 in eenheden van de dichtheid μ0. (C) Door de temperatuur continu te verlagen tot T/μ0 = 0,0324 
(μ0/T = 30,9) verschijnt een duidelijke piek die het bestaan van een energie-schaal weerspiegelt welke ka-
rakteristiek is voor een eindige dichtheid van elektron-achtige fermionische ladingsdragers. De inzetstukken 
tonen de volledige schalen van de piekhoogten en de dominantie van de piek voor een specifieke waarde van 
de impuls van het fermion.             Bron: B&C Cubrovic 2009.
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Wat kunnen we van de zwarte gaten zelf zeg-
gen? De drijfveer achter Maldacena’s ontdekking 
was de wens te begrijpen waaruit een zwart gat 
bestaat. Met de holografische theorie tot onze 
beschikking, kan die wens nu in principe vervuld 
worden. Interessant genoeg blijkt dit in de praktijk 
veel moeilijker dan de holografische afbeelding 
andersom te gebruiken. Het is zeker dat in de nabije 
toekomst ook in deze richting vooruitgang zal wor-
den geboekt, maar op dit moment, zoals sinds hun 
ontdekking, lonken de mysteriën van zwarte gaten 
nog onweerstaanbaar.
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 – Lezing gehouden voor de Koninklijke Maat-
schappij voor Natuurkunde ‘Diligentia’ te ’s-Gra-
venhage op 25 april 2022.

 – 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. 

Samenvatting van de lezing:
De Nobelprijs voor de Scheikunde 2021 is toege-
kend aan Benjamin List en David MacMillan. Ze 
hebben deze prijs te danken aan hun bijdragen aan 
de ontwikkeling van katalytische reacties geïnspi-
reerd op enzymatische processen in de levende 
natuur. Ze hebben daarmee het veld ‘asymmetri-
sche organokatalyse’ op de kaart gezet. 

Met de katalysatoren van List en MacMillan blijkt het 
mogelijk om specifieke ‘spiegelbeeld-isomeren’ te 
maken van bioactieve stoffen, zonder daarbij dure, 
schaarse of giftige elementen te gebruiken. Dat is 
enorm belangrijk voor medicijnsynthese, omdat 
het spiegelbeeld van een medicijn vaak een heel 
ander effect heeft dan het medicijn zelf. 

In dit artikel gaan we in op het belang van (organo)
katalyse en plaatsen we de ontdekkingen van List 
en MacMillan in het perspectief van materiaal-
schaarste en efficiëntie. Daarnaast gaan we in op 
de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren geïnspi-
reerd op de levende natuur.

Inleiding
De Nobelprijs voor de Scheikunde is in 2021 toege-
kend aan Benjamin List en David MacMillan, voor de 
ontwikkeling van ‘asymmetrische organokatalyse’. 
Deze heren hebben een pioniersrol gespeeld bij 
de ontwikkeling van katalyse met organische kata-
lysatoren. Dat is katalyse zonder daarbij gebruik 
te maken van metaalionen, waarbij ze inspiratie 
hebben ontleend aan de werkingsmechanismen 
van enzymen in de levende natuur. Ze hebben 
daarmee een nieuw onderzoeksveld in de chemie 
blootgelegd, waarmee onder andere medicijnen 
en bouwstenen voor medicijnen op een efficiënte 
en schone manier gesynthetiseerd kunnen worden. 
In dit artikel zal ik proberen duidelijk te maken 
waarom deze heren daarvoor de Nobelprijs hebben 
gekregen.

Om het belang van ‘asymmetrische organokata-
lyse’ als onderzoeksveld goed uit te leggen moet 
ik wellicht eerst de basisbegrippen ‘katalyse’ 
en ‘asymmetrisch’ toelichten. Wat bedoelen we 
daarmee en waarom zijn deze begrippen van 
belang? We bespreken eerst het begrip ‘katalyse’. 
‘Asymmetrisch’ komt later in dit artikel aan bod 
onder het kopje “Chiraliteit en het belang van 
(moleculaire) asymmetrie”.

Wat is katalyse?
Een katalysator is een stof of materiaal waarmee 
je reacties kunt versnellen. Een voorbeeld is de 
katalysator in de uitlaat van onze auto’s. Sommigen 
van ons kennen die katalysator vooral vanwege 
het feit dat het een dure grap is als die vervangen 
moet worden. Dat komt omdat zo’n katalysator 
voor een belangrijk deel bestaat uit dure edelme-
talen. Een katalysator in de uitlaat van een auto 
versnelt de ontleding van schadelijke stikstofoxides 
in de uitlaatgassen van een auto. Het is een nuttig 
onderdeel van de uitlaat, want het zorgt ervoor dat 
er minder schadelijke stoffen in onze atmosfeer 
terecht komen. Stikstofoxides zijn namelijk giftig en 

1.13  Gespiegeld aan de Natuur
 De Nobelprijs 2021 voor Chemie verklaard

http://www.homkat.nl/basdebruin/
http://researchers-sbe.unimaas.nl/jeanjacquesherings/
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl


1.13  Gespiegeld aan de Natuur

114

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 100

verantwoordelijk voor de vorming van zure regen. 
De katalysator in de uitlaat van onze auto is slechts 
één voorbeeld van de vele katalysatoren die er 
bestaan. De chemische industrie maakt veelvuldig 
gebruik van katalyse om reacties sneller, schoner 
en goedkoper te laten verlopen. Ook in de biologie 
wordt veelvuldig gebruik gemaakt van katalyse. De 
katalysatoren van de biologie zijn enzymen die er 
voor zorgen dat allerlei biochemische processen 
(zoals de stofwisseling in ons eigen lichaam) snel, 
schoon en efficiënt verlopen. Vaak verloopt een 
chemische reactie of een biochemisch proces zelfs 
helemaal niet zonder hulp van een katalysator.

In een simplistisch beeld kun je een katalysator dus 
vergelijken met een helpende hand. De helpende 
hand brengt verlegen moleculen bij elkaar en zorgt 
ervoor dat die moleculen gemakkelijker hun reactie-
barrière overwinnen om met elkaar te reageren. Zo 
zorgt de katalysator ervoor dat een chemische reac-
tie gemakkelijker, sneller en efficiënter verloopt. De 
katalysator wordt daarbij zelf niet verbruikt. Eén 
helpende hand kan heel veel moleculen met elkaar 
laten reageren om een gewenste reactie voor elkaar 
te krijgen. Daarbij wordt vaak, als direct gevolg van 
het feit dat een gewenste reactie versneld wordt, 
een ongewenste reactie onderdrukt en dat maakt 
het proces ook schoner.

Een interessant voorbeeld van katalyse in de 
levende natuur is de katalytische ontleding van 
waterstofperoxide. Deze reactie wordt onder andere 
gebruikt door de grote bombardeerkever om 
zich te beschermen tegen roofdieren, zie figuur  1. 
Waterstofperoxide is een instabiele vloeistof die 
onder andere gebruikt wordt als bleekmiddel. Het 
heeft de neiging om te ontleden in zuurstofgas en 
water. Dat gebeurt echter niet spontaan, omdat de 
reactiebarrière te hoog is. Er is dus een helpende 
hand nodig, een katalysator. Zodra er een kataly-
sator aan de vloeistof wordt toegevoegd kan de 
barrière gemakkelijk overwonnen worden en vindt 
er een heftige reactie plaats waarbij veel zuurstofgas 
en warmte vrijkomt. In het achterlijf van de grote 
bombardeerkever vindt precies deze reactie plaats. 
Als de kever bedreigd wordt door bijvoorbeeld 

een spin, dan perst hij twee vloeistoffen bij elkaar 
in de blaasjes in zijn achterlijf. De vloeistof in het 
ene blaasje bevat waterstofperoxide. De vloeistof 
in het andere blaasje bevat een beetje katalysator. 
Eenmaal bij elkaar geperst veroorzaakt dit een 
heftige katalytische reactie waarbij letterlijk kokend 
heet water uit het achterlijf van de kever spuit. De 
kever richt deze stoom op de ogen van de spin en 
reken maar dat de spin z’n prooi onmiddellijk met 
rust laat!

Industriële toepassingen van katalyse
Ook in de chemische industrie wordt veelvuldig 
gebruik gemaakt van katalyse. Een goed voorbeeld 
van een industriële katalysator is een polymerisa-
tiekatalysator. Zo’n katalysator maakt het mogelijk 
om de plastics te maken die we allemaal dagelijks 
gebruiken, zoals polyetheen en polypropeen. Daar 
heb je etheen of propeen gas voor nodig. Dat gas 
reageert niet spontaan met zichzelf. Alleen met 
behulp van een katalysator kun je er een polymeer 
van maken. Etheen en propeen worden gewonnen 
uit aardolie en ook daar wordt een katalysator 
voor gebruikt. Ook voor de industriële synthese 
van medicijnen, landbouw producten, insectici-
den, herbiciden, fungiciden, antibiotica en andere 
biologisch actieve verbindingen is het gebruik van 
katalysatoren cruciaal. Er wordt wereldwijd enorm 
veel gebruik gemaakt van katalyse en er wordt erg 
veel geld mee verdiend. Het is dan ook niet voor 

Figuur 1: De grote bombardeerkever gebruikt een 
katalytische reactie die waterstofperoxide omzet in 
zuurstof en water / stoom. Daarmee kan hij vijanden 
van zich afweren.
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niets dat er veel Nobelprijzen zijn uitgedeeld aan 
chemici die zich op het gebied van de katalyse 
nuttig hebben gemaakt.

Ostwald, Haber, Ziegler, Natta hebben de Nobelprijs 
gekregen voor katalyse die de synthese van kunst-
mest en plastics mogelijk maken. Recenter in 2001 
hebben Knowles, Noyori & Sharpless de Nobelprijs 
gekregen voor de ontwikkeling van enantioselec-
tieve katalyse met metaalkatalysatoren. In 2005 
hebben Chauvin, Grubbs & Schrock de Nobelprijs 
gekregen voor hun bijdragen in de metathese 
katalyse en in 2010 hebben Heck, Negischi en 
Suzuki de Nobelprijs gekregen voor de ontwik-
keling van kruiskoppelingsreacties met palladium 
die inmiddels ook veelvuldig gebruikt worden in 
de organische synthese. Stuk voor stuk processen 
die de wereld hebben veranderd en overal op 
de wereld gebruikt worden om op een efficiënte 
manier medicijnen, voedingssupplementen, kunst-
mest, plastics en andere belangrijke materialen te 
maken.

Zonder het Haber-Bosch proces voor de synthese 
van ammoniak zouden we kampen met een enorme 
hongersnood. Hetzelfde geldt voor Ostwald die 
het mogelijk heeft gemaakt om salpeterzuur te 
maken uit ammoniak. Net als ammoniak is salpe-
terzuur een belangrijke component van kunstmest. 
Zonder de katalyse van Ziegler en Natta zou er geen 
polyetheen en polypropeen bestaan waar de vele 
onderdelen van onze televisies, auto’s, meubels 
en computers van gemaakt zijn. De politie en het 
leger zou dan ook geen beschikking hebben over 
lichte kogelvrije vesten. Vele medicijnen en andere 
biologisch-actieve verbindingen zouden niet of 
heel moeilijk gesynthetiseerd kunnen worden 
zonder de katalytische reacties die zijn ontwikkeld 
door Suzuki, Heck, Negischi, Knowles, Noyori en 
Sharpless.

Een ander belangrijk aspect van katalyse is het 
feit dat reacties meestal veel schoner verlopen 
met een katalysator dan zonder een katalysator. 
Met katalyse worden er over het algemeen veel 
minder milieuverontreinigende bijproducten 

gevormd en verlopen reacties bij een lagere tem-
peratuur en druk. Katalyse draagt daarmee bij aan 
een duurzamere chemische sector, minder milieu-
verontreiniging en minder energieverbruik. Alles bij 
elkaar genomen kunnen we dus met recht stellen 
dat zonder katalyse ons leven een stuk minder 
prettig zou zijn.

In 2021 is daar dus de Nobelprijs voor List en 
MacMillan bijgekomen. Deze Nobelprijs is net als de 
Nobelprijs van 2001 (Knowles, Noyori & Sharpless) 
toegekend voor de ontwikkeling van enantiose-
lectieve katalyse, maar deze keer dus voor katalyse 
zonder metaalionen.

Nu vraagt u zich wellicht af waarom er twee 
Nobelprijzen voor enantioselectieve katalyse zijn 
toegekend. U vraagt zich wellicht ook af of het nog 
wel zo nodig was om nieuwe katalytische reacties 
te ontwikkelen na al deze Nobelprijzen voor de 
katalyse. Zijn er nog wel belangrijke uitdagingen 
in de katalyse? Kan er nog wel iets nieuws ontdekt 
worden? Een begrijpelijke gedachte, maar ik ben er 
persoonlijk van overtuigd dat intussen pas het topje 
van de ijsberg is blootgelegd. Bovendien is het 
van cruciaal belang dat we blijven werken aan het 
ontwikkelen van nieuwe katalysatoren. Tenminste, 
als we onze aarde leefbaar willen houden voor onze 
kinderen en kleinkinderen. De wereldbevolking 
groeit enorm. Al die mensen willen een koelkast, 
een auto, voldoende voedsel, een nieuwe telefoon, 
verbruiken energie en consumeren goederen. Dit 
creëert allerlei ecologische problemen en leidt tot 
milieuverontreinigingen (denk bijvoorbeeld aan 
PFAS, het stikstofprobleem en het broeikaseffect). 
Daar kunnen we in principe iets aan doen door 
onze materialen en chemicaliën op een efficiëntere 
manier te produceren. Maar daar hebben we dan 
wel nieuwe, betere en goedkopere katalysatoren 
voor nodig. 

Een ander groot probleem waar we steeds 
meer mee te maken gaan krijgen is materiaal-
schaarste. Door overconsumptie en de groei van 
de wereldbevolking dreigen allerlei belangrijke 
grondstoffen op te raken. Denk bijvoorbeeld aan 
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de fossiele brandstoffen zoals aardolie en aard-
gas, waar we enorm afhankelijk van zijn. Maar 
ook de metalen waar de huidige katalysatoren 
van gemaakt zijn, de edelmetalen, worden steeds 
schaarser. Dat heeft natuurlijk een grote invloed 
op de kosten van een katalysator. Katalysatoren 
gebaseerd op edelmetalen zoals rhodium, iridium, 
goud, platina en in mindere mate ook ruthenium, 
osmium en wolfraam zijn duur en ook die elemen-
ten dreigen op te raken. Omdat rhodium zoveel 
gebruikt wordt in de katalysatoren van auto’s is 
de prijs van dit edelmetaal de laatste jaren enorm 
omhoog geschoten. Hetzelfde metaal wordt echter 
ook gebruikt als katalysator in allerlei belangrijke 
industriële processen. De industriële productiekos-
ten stijgen dus indirect omdat zoveel mensen in 
een auto rijden. Om de wereld leefbaar te houden 
voor de vele mensen op onze aardbol zullen we dus 
radicaal anders te werk moeten gaan. 

We moeten veel zuiniger omspringen met de ener-
gie en de atomen die ons door de natuur gegeven 
zijn. Is het niet om het milieu te sparen, dan is het wel 
omdat veel van onze grondstoffen simpelweg op 
dreigen te raken en we wel moeten overschakelen. 
Om daar een oplossing voor te vinden moeten we 
werken aan de ontwikkeling van nieuwe katalysa-
toren gebaseerd op veel goedkopere grondstoffen. 
En dat is precies een onderwerp waaraan List en 
MacMillan gewerkt hebben, en waar ze (net als veel 
andere wetenschappers) nog steeds aan werken. 
Interessant aan hun werk is dat ze nieuwe kataly-
satoren ontwikkeld hebben zonder daarbij gebruik 
te maken van metaalionen. Ze hebben zich daarbij 
laten inspireren door bepaalde enzymen in ons 
eigen lichaam, die op een vergelijkbare manier 
reacties tussen moleculen voor elkaar krijgen.

De reacties waar we het hier over hebben zijn 
‘enantioselectief’ en leveren ‘chirale moleculen’ 
op. Deze begrippen moet ik toelichten, zodat 
u het belang van de ontdekkingen van List en 
MacMillan beter kunt inzien. We beginnen met 
chiraliteit, in het hoofdstuk daarna bespreek ik de 
enantioselectiviteit.

Chiraliteit en het belang van (moleculaire) 
asymmetrie
Chiraliteit is enorm belangrijk in de biologie. De 
meeste medicijnen die mensen gebruiken zijn ook 
chiraal. Het begrip chiraliteit heeft alles te maken 
met de ruimtelijke driedimensionale (3D) vorm van 
een object of een molecuul. Een chiraal object 
of molecuul heeft een 3D-structuur waarvan het 
spiegelbeeld niet identiek is aan het origineel. Niet-
chirale driedimensionale vormen zijn bijvoorbeeld 
een bol en een kubus. Hun spiegelbeeld is identiek 
aan het origineel. Een paar voorbeelden van chira-
liteit die direct duidelijk maken waar we het over 
hebben zijn onze handen, onze voeten, klompen en 
schelpen van slakken. Onze handen lijken heel veel 
op elkaar maar uw linkerhand en uw rechterhand 
zijn wel elkaars spiegelbeeld, maar ze zijn niet iden-
tiek. Hetzelfde geldt voor onze voeten en klompen. 
Probeer maar eens je linkervoet in een houten 
klomp te steken die bedoeld is voor je rechter-
voet; dat past niet en doet pijn! Slakkenhuisjes zijn 
ook chiraal, zie figuur 2. De Nederlander Jacobus 
Henricus van ’t Hoff (Nobelprijs 1901) stond ove-
rigens aan de wieg van de ontdekking van chirale 
moleculen. 

Iets dergelijks speelt ook bij moleculen waar medicij-
nen van gemaakt zijn. Het DNA, RNA en de eiwitten 
in ons lichaam zijn allemaal chiraal. De receptoren 
waar medicijnen op inspelen zijn ook chiraal. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat de medicijnen 
zelf meestal ook een chirale 3D-structuur moeten 

Figuur 2: Chiraal heeft een ruimtelijke vorm met 
een niet identiek spiegelbeeld. Slakkenhuisjes zijn 
chiraal, want hun spiegelbeeld is niet identiek aan 
het origineel. Het spiegelbeeld van deze rechts-
draaiende slakkenhuisjes levert linksdraaiende op. 
Die bestaan overigens ook echt in de natuur. De 
oorsprong van deze chiraliteit is moleculair.
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hebben om een goede werking te hebben. Sterker 
nog, soms heeft het spiegelbeeld van een molecuul 
een totaal andere eigenschap in ons lichaam dan het 
origineel. Figuur 3 toont als voorbeeld het molecuul 
limoneen, waarbij de ene spiegelbeeldvorm naar 
citroen ruikt terwijl de andere spiegelbeeldvorm 
naar sinaasappel ruikt. Dit komt omdat deze twee 
spiegelbeeldmoleculen elk door andere receptoren 
in onze neus herkend worden.

Zoals gezegd zijn ook veel medicijnen chiraal en het 
is belangrijk om de medicijnen in slechts één enkele 
spiegelbeeldvorm aan te bieden aan patiënten. 
Als je dat niet doet loop je een groot risico. Het is 
namelijk mogelijk dat één van beide spiegelbeeld-
vormen actief is voor de aandoening of ziekte 
waarvoor je de patiënt wilt behandelen, terwijl 
de andere vorm zeer ongewenste neveneffecten 
kan veroorzaken. Een voorbeeld waarbij dat in het 
verleden is misgegaan is Softenon (zie figuur 4), 
een medicijn dat o.a. werd voorgeschreven aan 
zwangere vrouwen om ochtendmisselijkheid te 
voorkomen tijdens de zwangerschap. Het middel 
werd als racemaat toegediend. Dat wil zeggen dat 

beide spiegelbeeldvormen tegelijk werden toege-
diend. Helaas bleek later dat waarschijnlijk één van 
beide spiegelbeeldvormen effectief was terwijl de 
andere vorm ernstige afwijkingen veroorzaakte bij 
het nog ongeboren kindje in de buik van de zwan-
gere vrouwen die dit middel gebruikten. Sinds dit 
bekend is geworden mogen de meeste medicijnen 
niet meer als racemaat toegediend worden. Alle 
nieuwe (chirale) medicijnen moeten sowieso in een 
zuivere spiegelbeeldvorm worden aangeboden.

Figuur 3: Limoneen is een voorbeeld van een chiraal molecuul. Beide vormen komen voor in de natuur. In 
de grafische 2-dimensionale weergave van het  3-dimensionale molecuul worden bindingen in het vlak van 
het papier met lijntjes aangeduid, een binding die uit het papier naar de kijker komt met een kegeltje en een 
gestreept kegeltje wijst op een binding die van de kijker af wijst. 

Figuur 4: De beide spiegelbeeldvormen (enantio-
meren) van het chirale medicijn Softenon.
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Efficiënte enantioselectieve synthese van 
medicijnen
De twee spiegelbeeldvormen van een molecuul 
worden in de chemie enantiomeren genoemd, en 
als je selectief één van beide vormen kunt maken 
noemen we dat een enantioselectieve reactie. Daar 
is meestal een katalysator voor nodig, zeker als je 
zo’n synthese efficiënt wilt uitvoeren zonder al te 
veel bijproducten. In het verleden zijn daarvoor 
een aantal belangrijke katalysatoren ontwikkeld die 
allemaal gebruik maken van metaalionen. In 2001 
hebben Knowles, Noyori & Sharpless daarvoor een 
Nobelprijs gewonnen. Sommige reacties kunnen 
alleen met metaalionen uitgevoerd worden, maar 
de natuur heeft ons laten zien dat er ook enzymen 
bestaan die helemaal geen gebruik maken van meta-
len om toch zeer enantioselectief chirale moleculen 
te produceren. Daarbij maakt de natuur gebruik van 
de chirale ruimtelijke vorm van het enzym zelf om 
slechts één van beide spiegelbeeldvormen van het 
gewenste product te maken. Benjamin List en David 
MacMillan hebben goed gekeken hoe de biochemie 
dit voor elkaar krijgt en hebben vervolgens nieuwe 
katalysatoren gemaakt die kleiner en goedkoper 
zijn dan enzymen maar toch op een vergelijkbare 
manier werken en zeer enantioselectief zijn. Ze 
maken daarbij gebruik van reversibele organische 
condensatiereacties die enamines en iminium ionen 

produceren. Daar komt geen metaal aan te pas. Het 
zou te ver gaan hier alle reactietypes te beschrijven 
die ontwikkeld zijn door List en MacMillan, maar ik 
zal hieronder aan de hand van twee voorbeelden de 
organokatalyse van List en MacMillan beschrijven.

Enamine katalyse
Benjamin List heeft onder andere gewerkt aan ena-
mine katalyse. Bij dit type katalyse wordt gebruik 
gemaakt van een chirale organokatalysator. Dat 
kan bijvoorbeeld proline zijn, een aminozuur dat 
ook in ons eigen lichaam aanwezig is (aminozuren 
zijn chirale bouwstenen van eiwitten). Proline is zelf 
chiraal (net als een klomp, maar dan veel kleiner) en 
List heeft laten zien dat proline via z’n chirale vorm 
andere reacties kan versnellen en enantioselectief 
kan laten verlopen, zie figuur 5.

Proline kan o.a. reacties tussen ketonen en aldehydes 
katalyseren, waarbij de gewenste spiegelbeeldvorm 
van het product in grote overmaat gevormd wordt. 
Dit is mogelijk omdat de proline-katalysator een 
reversibele condensatiereactie met de substra-
ten kan aangaan, waarbij water vrijkomt en een 
enamine gevormd wordt. De chirale vorm van de 
katalysator zit op deze manier dichtgebonden aan 
het reagerende molecuul, waardoor de chiraliteit 
als het ware wordt overgedragen van proline naar 

Figuur 5: Enamine katalyse met een zeer enantioselectief verloop volgens de methode van List, die zich 
hierbij liet inspireren door katalyse bij enzymen. 
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de reagerende moleculen. Het water wat in de eer-
ste stap vrijkwam wordt in de laatste stap gebruikt 
om de organokatalysator weer vrij te maken, zodat 
nieuwe moleculen met de vrijgekomen katalysator 
kunnen reageren. De katalysator wordt dus wel 
gebruikt, maar niet verbruikt. Op deze manier heeft 
List een groot aantal nieuwe enantioselectieve 
reacties ontwikkeld die van grote waarde zijn voor 
efficiënte synthese van medicijnen, zonder dat 
daarbij edelmetalen gebruikt worden. Dat laatste 
is belangrijk voor de farmaceutische industrie; niet 
alleen omdat die metalen duur en schaars zijn, 
maar ook omdat edelmetalen vaak giftig zijn. Als 
je ze niet gebruikt hoeven er dus ook geen dure 
en tijdrovende zuiveringsstappen uitgevoerd te 
worden om die edelmetalen weer uit het medicijn 
te verwijderen.

Iminium-ion katalyse
David MacMillan heeft onder andere iminium-ion 
katalyse ontwikkeld. Het principe van iminium-
ion katalyse is vergelijkbaar met het principe van 
enamine katalyse. Bij dit type katalyse wordt ook 
gebruik gemaakt van een chirale organokatalysator 
die reversibel bindt aan een van de reagerende 
moleculen om een chiraal product te maken, zie 
figuur 6. Het verschil is dat er gebruik gemaakt wordt 
van substraten die in de reversibele condensatie-
reactie met de organokatalysator geen enamine 
kunnen vormen (omdat er geen zure protonen 

naast de carbonylgroep van het substraat aanwezig 
zijn). In plaats daarvan wordt er dan een iminium-
ion gevormd. Dit positief geladen deeltje maakt 
het molecuul elektronarm en laat het daardoor 
gemakkelijk reageren met elektronrijke moleculen. 
Dat kan bijvoorbeeld een Diels-Alder reactie zijn om 
chirale 5-ring verbindingen te maken.

Deze voorbeelden zijn echter slechts een paar 
illustraties van de vele reacties die op basis van 
ongeveer dezelfde principes uitgevoerd kunnen 
worden. Benjamin List en David MacMillan hebben 
zo honderden nieuwe reacties ontwikkeld waarbij 
ze gebruik maken van organokatalyse. Ze maken 
daarbij vaak gebruik van enamines en iminiumio-
nen. In recenter werk uit hun koker blijkt echter dat 
ook veel andere interacties met chirale organische 
katalysatoren kunnen leiden tot hoge enantiose-
lectiviteit. Benjamin List richt momenteel zijn pijlen 
op katalyse met organische zuren, die heel actief 
en enorm enantioselectief zijn. MacMillan werkt 
momenteel veel met fotoredoxkatalyse, een nieuwe 
ontwikkeling waarbij redoxreacties met behulp 
van licht en een katalysator plaatsvinden in plaats 
van een sterke oxidator of reductor te gebruiken. 
Fotoredoxkatalyse staat onder chemici momenteel 
erg in de belangstelling en het zou me niet ver-
bazen als MacMillan daar in de toekomst zelfs een 
tweede Nobelprijs voor krijgt.

Figuur 6: Schema voor iminium-ion katalyse, ontwikkeld door MacMillan, eveneens geïnspireerd door ka-
talyse bij enzymen.  
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maar katalyse gebaseerd op ijzer, kobalt en nikkel. 
Daarbij maken we net als List en MacMillan gebruik 
van inspiratie uit de natuur. We kijken goed naar 
de werkingsmechanismes van enzymen en probe-
ren op basis van die informatie nieuwe, kleine en 
goedkope katalysatoren te ontwikkelen die op een 
vergelijkbare manier werken. Maar in tegenstel-
ling tot List en MacMillan gebruiken wij dus wel 
metaalionen in onze katalytische reacties. Geen 
edelmetalen natuurlijk, maar dezelfde goedkopere, 
veelvoorkomende en minder giftige metalen die 
ook door metallo-enzymen gebruikt worden.

Echter, het vervangen van edelmetalen in de 
bestaande katalysatoren door goedkopere metalen 
is nog niet zo gemakkelijk. Goedkopere metalen 
reageren namelijk vaak via radicaalreacties en van 
radicalen wordt over het algemeen aangenomen 
dat ze niet of heel moeilijk te controleren zijn. In 
veel gevallen klopt dat ook. Dat maakt het lastig 
om selectieve reacties uit te voeren. Echter, lang 
niet alle radicalen zijn even reactief. Uit onderzoek 
van de laatste jaren is gebleken dat er veel reacties 
mogelijk zijn waarbij radicalen juist héél selectief 
reageren. Als de gewenste reactie veel sneller is 
dan een ongewenste reactie, dan maken we selec-
tief het gewenste product, ongeacht de absolute 
reactiesnelheid. Met een katalysator kunnen we 
snelle radicaalreacties wel degelijk gebruiken om 
nuttige reacties uit te voeren. Sterker nog, als je 
goed kijkt naar de biochemische processen in ons 
eigen lichaam, dan kom je erachter dat de meest 

Hoe verder?
Nu List en MacMillan de asymmetrische organo-
katalyse zo duidelijk op de kaart hebben gezet 
zou je de vraag kunnen stellen of het katalyseveld 
vanaf nu volledig gedomineerd zal gaan worden 
door ‘katalyse zonder metalen’. Ik denk persoonlijk 
van niet. Dat komt omdat veel moeilijke reacties 
simpelweg niet verlopen zonder gebruik te maken 
van metaalionen. De biochemie maakt ook gebruik 
van een combinatie van enzymen met en zonder 
metaalionen, en dat lijkt me niet voor niets. Over 
het algemeen worden de moeilijkere reacties in de 
levende natuur gekatalyseerd door de metaalhou-
dende enzymen. Die enzymen bevatten natuurlijk 
geen edelmetalen, maar ze maken wel degelijk 
gebruik van metaalionen om de gewenste reactie 
voor elkaar te krijgen. Metallo-enzymen bevatten 
over het algemeen 1e-rij overgangsmetalen die in 
hogere concentraties voorkomen in de aardkorst en 
veelvuldig aanwezig zijn in de natuurlijke wateren. 
Dan hebben we het bijvoorbeeld over metaalionen 
van mangaan, ijzer, kobalt en nikkel. Ik vermoed 
dat in de toekomst onderzoekslaboratoria en de 
chemische industrie voor een deel van de reacties 
gebruik zal maken van organokatalyse, maar verder 
zal overschakelen naar katalyse gebaseerd op 1e-rij 
overgangsmetalen.

Kijkje in eigen keuken
In onze eigen onderzoeksgroep werken we ook 
aan de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren en 
nieuwe katalytische reacties. Geen organokatalyse, 

Figuur 7: Voorbeelden van producten, die gemaakt kunnen worden met bio-geïnspireerde katalyse, zoals 
toegepast bij de UvA.
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interessante reacties die gekatalyseerd worden 
door metaalhoudende enzymen bijna allemaal 
radicaalreacties zijn! Selectieve katalytische radi-
caalreacties zijn dus wel degelijk mogelijk.

Waarom gebruiken we dan niet gewoon enzymen? 
Helaas werkt dat niet altijd. Enzymen zijn lang 
niet altijd geschikt voor de reacties die we willen 
uitvoeren. Voor veel reacties is er simpelweg geen 
enzym beschikbaar en veel enzymen zijn moeilijk 
te isoleren of zijn niet stabiel genoeg buiten hun 
natuurlijke membraan. Vaak zijn enzymen ook te 
specifiek om industrieel interessant te zijn. Tenslotte 
kan het gebruik van enzymen ook erg duur zijn. 
We kunnen echter wel veel leren over het gecon-
troleerd laten verlopen van radicaalreacties door 
goed te kijken naar enzymen en hoe ze hun werk 
doen. Mijn onderzoeksgroep aan de Universiteit 
van Amsterdam (UvA) wil de gereedschappen die 
de biologie gebruikt om radicaalreacties te laten 
verlopen toepassen in synthetische katalyse. Dit zijn 
gereedschappen geïnspireerd op de biologie die 
gebruikt worden om nieuwe synthetische katalysa-
toren te maken. Dit noemen we bio-geïnspireerde 
katalyse.

We gebruiken daarvoor verbindingen die een beetje 
lijken op het reactieve onderdeel van een aantal 
belangrijke enzymen. Een voorbeeld is heem. Heem 
is de rode kleurstof in ons bloed, maar het is ook het 
reactieve onderdeel van heel veel metaalhoudende 
enzymen – meestal ijzer – in ons lichaam. De kata-
lysatoren die onze groep in Amsterdam gebruikt 
lijken een beetje op heem.

De reacties waar we naar kijken genereren interes-
sante bouwstenen die nuttig zijn voor de synthese 
van bioactieve moleculen, zoals medicijnen, voe-
dingssupplementen, antibiotica, insecticiden en 
nog veel meer interessante stoffen. De ‘metallo-
radicaalkatalyse’, zoals het onderzoeksveld heet 
waar ikzelf in werkzaam ben, maakt het bijvoor-
beeld mogelijk om selectief C–H bindingen om 
te zetten in C–C en C–N bindingen, waarmee 
allerlei interessante nieuwe verbindingen gemaakt 
kunnen worden (zie figuur 7) zoals beta-lactams, 

chromenen, dihydronaphthalenen, pyrrolidines, 
piperidines, cyclooctadienen en benzoxocines. 

Stuk voor stuk belangrijke bouwstenen voor de 
synthese van medicijnen en andere bioactieve ver-
bindingen. Die verbindingen kun je niet maken met 
de organokatalysatoren van List en MacMillan, want 
je hebt er de radicaalreactiviteit van de metaalionen 
voor nodig. In die zin zijn de organokatalyse van List 
en MacMilan en de metallo-radicaalkatalyse dus 
complementair, zoals in de biochemie zowel metal-
loenzymen als enzymen zonder metalen nodig 
zijn. De reacties waar we aan werken zijn net als de 
reacties van List en MacMilan enantioselectief, maar 
die selectiviteit moet in onze systemen nog wel 
verbeterd worden. Daar zijn we momenteel mee 
bezig. Voor radicaalreacties is dat echter een lastige 
opgave. Lastig, maar niet onmogelijk!

Een van de problemen waarmee je te maken krijgt 
als je met radicalen werkt, is het feit dat die deeltjes 
een sterke neiging hebben om met zichzelf te reage-
ren. De natuur heeft daar een mooie oplossing voor 
gevonden. De radicaalreacties gekatalyseerd door 
enzymen vinden namelijk plaats in een enzymholte, 
een soort ‘doosje’ waarin zich het reactieve deel van 
de katalysator bevindt. Het doosje beschermt de 
katalysator tegen zichzelf en ingepakt gaat de kata-
lysator veel minder snel kapot. Om dit probleem op 
te lossen voor onze eigen katalysatoren stoppen we 
ze letterlijk in een moleculair doosje, zie figuur 8.

Figuur 8: Bescherming van de katalysator door 
deze in te pakken in een 'doosje'.
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We maken onze doosjes veel minder ingewikkeld 
dan die van enzymen, maar we bouwen wel degelijk 
een beschermende kooi om de katalysator. Een 
radicaal in een doosje kan niet reageren met een 
ander radicaal in een ander doosje, en zo voorkom 
je dat de katalysator zichzelf uitschakelt. Dit con-
cept werkt goed, en in de nabije toekomst willen 
we nog veel meer van dit soort ‘duiveltjes in een 
doosje’ maken. Geïnspireerd door de natuur, net 
als enzymen, maar dan wel toegepast op andere 
reacties en met minder ingewikkelde katalysatoren.

Bewondering
Ik wil afsluiten door als wetenschapper werkzaam 
in het katalyseveld nogmaals mijn bewondering uit 
te spreken voor het prachtige werk van Benjamin 
List en David MacMillan. Deze heren hebben met 
hun ontdekkingen een enorme bijdrage geleverd 
aan een beter begrip van het sturen van enantio-
selectieve reacties met behulp van organokatalyse. 
Ze hebben honderden nieuwe enantioselectieve 

reacties ontwikkeld die de synthese van medicijnen 
efficiënter maken, en de inzichten die voortkomen 
uit hun werk zullen ook in de komende generaties 
bruikbaar blijken voor de ontwikkeling van nieuwe 
bioactieve stoffen. Het werk is niet af, nog lang 
niet. Er valt nog veel nieuws te ontdekken in kata-
lyseland. List en MacMillan hebben een prachtig 
onderzoeksveld blootgelegd waar nog vele gene-
raties chemici hun creativiteit op los kunnen laten. 
Met de gereedschappen van List en MacMillan 
kunnen chemici nieuwe chirale moleculen maken 
die we in de toekomst wellicht nog hard nodig heb-
ben. Denk daarbij aan de ontwikkeling van nieuwe 
antibiotica en antivirale middelen om toekomstige 
pandemieën te bestrijden. Denk ook aan nieuwe 
medicijnen voor de behandeling van kanker, dia-
betes of obesitas. Met de ontdekkingen van List 
en MacMillan is er nu veel mogelijk wat eerder 
ondenkbaar leek. Het is dan ook zeer terecht dat 
deze heren voor hun ontdekkingen de Nobelprijs 
voor de Scheikunde van 2021 gekregen hebben.

- - -
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Inleiding: een nieuw vakgebied
Het idee dat de wereld kan worden begrepen aan 
de hand van patronen en onderliggende principes 
is één van de oudste inzichten van de mens. De 
zoektocht naar patronen en principes is minstens 
40.000 jaar geleden begonnen met streepjespa-
tronen op mammoetbotten en heeft geleid tot 
de wetenschappen van vandaag. Welke routes 
heeft menselijke kennis doorlopen om van dit 
bescheiden begin via vele omwegen en dwaal-
wegen uit te groeien tot onze moderne inzichten 
over natuur en cultuur? Dit is de centrale vraag 
van een nieuw vakgebied dat bekend staat als 
“kennisgeschiedenis”, ofwel history of knowledge, 
en dat is uitgegroeid tot een zelfstandige disci-
pline met conferenties, tijdschriften, leerstoelen 
en uiteraard (master-)opleidingen aan verschei-
dene universiteiten (Daston  [4]; Bod  [2]; Joas et 
al. [11]). Dit vakgebied is een verbreding van het 
welbekende vakgebied der wetenschapsgeschie-
denis, ofwel history of science, dat zich traditioneel 
beperkte tot de geschiedenis van de natuurwe-
tenschappen — “science” verwijst in het Engels 
immers naar natuurwetenschap. Het besef dat 
alle kennisdisciplines — van alfa-, bèta- tot gam-
mawetenschappen  — met elkaar zijn verweven 
is pas de afgelopen paar decennia onder historici 
algemeen geaccepteerd geraakt. En daarvoor was 
een nieuwe naam nodig.

Kennis van de beweging van hemellichamen, 
kennis van de structuur van talen, van muzikale 
harmonie, kennis van dierlijk gedrag, kennis van 
het telen van planten — al deze kennis bestaat 
niet uit een simpele opsomming van feiten maar 
uit regelmatigheden waarmee losstaande feiten 
bijeen worden gebracht. Dit is wat we verstaan 
onder systematische of patroongebaseerde kennis. 
Niet alle kennis is patroongebaseerd. Zo vormt 
kennis van bijvoorbeeld de namen van iemands 
familieleden nog geen patroon. Als er echter een 
bepaalde ordening of regelmaat aan de namen 
van familieleden ten grondslag ligt — zoals de 
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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

 – Wij zijn prof. Bod zeer erkentelijk voor het aan-
leveren van nevenstaand artikel naar aanlei-
ding van zijn voordracht in seizoen 2020-2021. 

 – 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.

https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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overerving van bepaalde namen — dan is ken-
nis van de betreffende regelmaat een vorm van 
patroongebaseerde, systematische kennis.

Patroonherkenning is een van de wezenlijkste 
kenmerken van homo sapiens. De mens zoekt, 
herkent en interpreteert patronen — zowel in de 
natuur als in de cultuur. Dit brengt ons bij de vraag 
wat een patroon precies is. Intuïtief gesproken 
is een patroon een waargenomen regelmatig-
heid die een element van herhaling in zich heeft 
welke niet noodzakelijk onveranderlijk is maar 
onderhevig kan zijn aan uitzonderingen en vari-
atie. Er bestaan preciezere definities van "patroon" 
(McAllister [13]; Dennett [6]; Dixon [7]), maar de 
meeste daarvan gaan over kwantitatieve patronen, 
terwijl we ook kwalitatieve patronen willen bestu-
deren, zoals sociale, historische en linguïstische 
patronen die meestal niet numeriek van aard zijn. 
Bovendien doen bestaande definities geen recht 
aan variabele patronen. Voorlopig vormt de term 
“patroon” een parapluterm die loopt van de meest 
instabiele regelmatigheid tot de meest absolute 
wetmatigheid.

Patronen verklaren op zichzelf niets, dat is wat 
principes beogen te doen. Patronen zijn waarneem-
baar, terwijl principes gaan over de onderliggende 
relaties tussen dingen en daarmee niet zintuiglijk 
waarneembaar zijn. Principes zijn theoretisch 
van aard en daardoor lastiger te verifiëren of te 
weerleggen dan patronen. In zekere zin behelzen 
patronen meer zekere kennis dan principes. De 
wetenschapsfilosoof Nancy Cartwright liet in haar 
boek How the Laws of Physics Lie [3] zien dat feno-
menologische (patroon-gebaseerde) wetten in de 
natuurkunde vaak betere voorspellingen ople-
veren dan fundamentele (principe-gebaseerde) 
wetten. Haar punt geldt niet alleen voor de natuur-
kunde (of de economische wetenschap, waar 
Cartwright zich ook mee bezig heeft gehouden), 
maar voor alle wetenschappen en alle vormen van 
systematische kennis. Niettemin gaan principes 
wel een beslissende stap verder dan patronen: 

principes leggen een onderliggende regelmaat 
bloot waarmee ze de “oppervlakkige” patronen 
pogen te verklaren.

Zo kan de regelmaat van overerving van namen 
worden begrepen door verwantschapsprincipes. 
Rechtsregels kunnen soms worden herleid tot 
diepere principes zoals het vergeldings- of talio-
principe dat we in veel rechtssystemen aantreffen. 
De patronen in de planeetbewegingen zijn zelfs 
meerdere malen en op verschillende manieren 
herleid tot (steeds diepere) onderliggende prin-
cipes. En mensen zijn ook op zoek gegaan naar 
principes die ten grondslag liggen aan patronen 
in het menselijk lichaam, taal, muziek, kunst, litera-
tuur, het afbeelden van de werkelijkheid, en meer. 

Principes zijn op hun best wanneer ze nieuwe 
patronen kunnen voorspellen, net zoals patronen 
nieuwe verschijnselen of gebeurtenissen kunnen 
voorspellen. Maar wanneer spreken we precies van 
een principe? Ik zal het woord principe gebruiken 
als er meerdere patronen mee onder één noemer 
worden gebracht. Vaak kunnen principes zelf ook 
weer worden gegeneraliseerd tot diepere en ver-
volgens tot nog diepere principes (denk aan de 
notie van “universele wetten” in de natuurweten-
schap). Maar we zullen diepere principes steeds 
blijven aanduiden met “principes”, hoe diep ze 
ook zijn. Een principe is dus eigenlijk niets anders 
dan een uitspraak die geldt voor meer dan één 
patroon. Hoewel patroonzoeken ook bij andere 
levende wezens voorkomt, lijkt het zoeken naar 
onderliggende principes vooralsnog een uniek 
menselijke eigenschap te zijn.

In het hiernavolgende zal ik enkele episodes uit de 
geschiedenis van kennis bespreken door in te gaan 
op hun gezamenlijke praktijk van het zoeken naar 
patronen en principes. Vervolgens bespreek ik 
— binnen de beperkingen van dit korte stuk — de 
soorten patronen en principes die kunnen worden 
opgespoord. Mijn voorbeelden zijn noodzakelij-
kerwijs fragmentarisch, en ik verwijs naar mijn 
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boek Een Wereld Vol Patronen: De Geschiedenis van 
Kennis [2] voor een meer grondige behandeling. 

De bewustwording van patronen
Hoewel de oudst bekende patronen waarschijnlijk 
de streepjespatronen op mammoetslagtanden zijn, 
waarvan wordt aangenomen dat ze de periodieke 
schijngestalten van de maan weergeven, zijn de 
eerste teksten die patronen vermelden afkomstig 
uit het oude Babylonië. Uit de honderdduizenden 
overgebleven kleitabletten blijkt dat de Babyloniërs 
ijverige patroonzoekers waren in vrijwel alle ken-
nisdisciplines, variërend van astronomie, wiskunde, 
economie en rechtswetenschap tot geschiedenis, 
muziekwetenschap en geneeskunde. Het is minder 
bekend dat de Babyloniërs ook in taal naar patro-
nen zochten. In feite hadden de Babyloniërs een 
probleem. Hun rijk was ontstaan uit een unieke 
combinatie van Soemeriërs en Akkadiërs, twee vol-
keren met totaal verschillende en ongerelateerde 
talen. Rond 2000 v. Chr. werd de Akkadische taal 
dominanter in Babylonië, maar alle oude litera-
tuur en documenten waren in het Soemerisch. De 
Babylonische geleerden brachten dus de structuren 

van de twee talen in kaart. Zij probeerden niet alleen 
een woordenboek samen te stellen, maar waren 
ook geïnteresseerd in het vinden van patronen in 
verbuigingen, vervoegingen, en samenstellingen.

Daarbij ontdekten de Babyloniërs een fascinerend 
taalkundig patroon: de discontinue relatie, dat 
wil zeggen, de band tussen twee delen van een 
(samengesteld) woord die behouden blijft, zelfs 
als er andere elementen tussen worden geplaatst. 
Tabel 1 toont deze discontinue relatie voor enkele 
vormen van het werkwoord gar (zetten) van een 
kleitablet waar de relatie tussen gar en het affix ib 
(dat "maken" of "veroorzaken" betekent) behou-
den blijft, ook al is het gescheiden door andere 
woorddelen. 

De Babyloniërs waren hier kennelijk verbaasd over, 
want zij legden nauwgezet vast dat deze bijzondere 
discontinue relatie niet in hun eigen taal voorkwam, 
althans niet voor het werkwoord "zetten". Het moet 
voor de Babyloniërs een "aha" ervaring zijn geweest 
om te zien dat een betekenisvolle eenheid in het 
midden van een Soemerisch woord kan verande-
ren terwijl de rest eromheen hetzelfde blijft. In 
het Nederlands kan men ook discontinue relaties 
vinden, niet in woordvorming maar in syntactische 
constructies, bijvoorbeeld tussen onderwerp en 
werkwoord, zoals in "De hond op de heuvel blaft." 
In deze zin is het niet de heuvel maar de hond die 
blaft, wat resulteert in een discontinue relatie tus-
sen "hond" en "blaft". 

Islamitische historici in de achtste eeuw hadden 
ook een probleem: zij moesten het leven van de 
profeet Mohammed reconstrueren, die in 632 was 
gestorven. In de achtste eeuw was er niemand 
meer in leven die de profeet in levenden lijve had 
meegemaakt, dus moesten de historici het doen 
met de verhalen die van generatie op generatie 
waren doorgegeven. Maar hoe konden zij weten 
of deze verhalen waar waren? Zij ontwikkelden 
een nieuwe methode om hun betrouwbaarheid te 
onderzoeken. Elk verhaal werd voorzien van een 

Tabel 1: Getranscribeerde vervoegingen van het 
Soemerische werkwoord gar (zetten) met vertalin-
gen in het Akkadisch waaruit de discontinue relaties 
tussen gar en het affix ib blijken. De vervoegingen 
zijn afkomstig van kleitablet OBGT VI. Bewerkt uit: 
Huber, 2007, Babylonian Understanding of Grammar: 
A Reexamination of OBGT VI-X, Journal of Cuneiform 
Studies 59.

Sumerisch Akkadisch betekenis

gar-bí-íb šuškin iemand iets laten 
neerzetten

gar-ra-ni-íb šuškiššu hem iets laten 
neerzetten

gar-mu-ub šuškinanni mij iets laten 
neerzetten

ga-ri-íb-gar lušaškikka laat mij jou iets 
neerzetten
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isnad, of "keten van menselijke verslaggevers", uit 
de tijd van Mohammed om precies vast te stellen 
wie het verhaal aan wie had doorverteld (figuur 1).

Bovendien gingen de islamitische historici na of 
de verslaggevers elkaar werkelijk hadden kunnen 
ontmoeten, of hun ontmoeting was opgetekend, of 
een van hen er belang bij had het verhaal te kleuren 
of te veranderen, enz. Door dit nauwgezette werk 
konden zij een aantal principes vaststellen om de 
betrouwbaarheid van elk verhaal in te schatten op 
een schaal van één tot vier, van "zeer betrouwbaar" 
tot "volledig verzonnen" (Bod [1]). Op deze manier 
legden Islamitische historici de basis voor wat 
bekend is geworden als historische bronnenkritiek, 
die vandaag de dag niet alleen in de geschied-
schrijving maar op veel andere wetenschappelijke 
gebieden wordt toegepast.

Van patronen naar principes en terug
De twee besproken voorbeelden vormen slechts 
een zeer klein deel van de vroege zoektochten 
naar patronen en onderliggende principes. Deze 
activiteiten culmineren in wat wij nu de empirische 

methode noemen of nog beter: de empirische 
cyclus (De Groot [5]). Deze cyclus komt neer op 
het begrijpen van in de wereld waargenomen 
patronen op basis van onderliggende principes, 
die vervolgens worden getoetst aan nieuwe gege-
vens, bijgesteld, opnieuw getoetst, enzovoort, 
enzovoort.

Hoewel we de empirische cyclus in alle perioden 
van de menselijke geschiedenis kunnen aantref-
fen, kreeg de cyclus vaste voet aan de grond in 
de vijftiende eeuw, waar deze — enigszins ver-
rassend — vooral voorkwam in disciplines die we 
tegenwoordig met de geestes- of alfawetenschap-
pen associëren. Zo werd de empirische cyclus 
in de vijftiende-eeuwse kunsttheorie gebruikt 
door de humanist Leon Battista Alberti om de 
principes van de perspectivische schilderprak-
tijk bloot te leggen. En in de vijftiende-eeuwse 
filologie werd de empirische cyclus door Angelo 
Poliziano gebruikt om de principes van tekstover-
dracht te beschrijven. En in de muziekwetenschap 
gebruikte Vincenzo Galilei (de vader van Galileo 
Galilei) de empirische cyclus in een poging om de 

Figuur 1: Een isnad, of “overleveringsketen”, die beschrijft wie welke bron aan wie heeft doorgegeven.
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onderliggende principes van harmonische en dis-
sonante samenklanken vast te stellen. Op sommige 
gebieden leidde de empirische cyclus tot dra-
matische inzichten: de zestiende-eeuwse Leidse 
historicus en filoloog Joseph Scaliger stelde vast 
dat alle bekende historische gebeurtenissen nooit 
hadden kunnen plaatsvinden in de zesduizend jaar 
die in de Bijbel staan opgetekend, hoewel Scaliger 
en latere historici nog steeds hun best deden om 
de meeste van hun bronnen in die tijdsspanne te 
proppen. Maar het netto resultaat was dat men 
aanvaardde dat de aarde ouder moest zijn dan 
6000 jaar en dat de Bijbel niet betrouwbaar was als 
historische bron (Grafton [9]).

Pas aan het eind van de zestiende eeuw werd 
de empirische cyclus ook algemeen aanvaard in 
de studie van de natuur — van astronomie en 
mechanica tot fysiologie. Dit was mogelijk omdat 
de meeste wetenschappers in deze disciplines, 
zoals Copernicus, Vesalius, Kepler, en Galileo, ook 
opgeleid waren in de filologie, en velen van hen 
publiceerden zelfs op dit gebied. Zo is Kepler 
tegenwoordig vooral bekend als de astronoom 
en wiskundige die aantoonde dat planeetbanen 
het beste konden worden beschreven met ellip-
sen in plaats van cirkels (en vervolgens de drie 
beroemde wetmatigheden afleidde), maar in 
de vroege zeventiende eeuw was Kepler ook 
beroemd als filoloog en historicus. Hij toonde 
onder meer aan dat de veronderstelde geboorte-
datum van Christus met minstens vier jaar moest 
worden bijgesteld (Kepler  [12]), en hij corrigeerde 
andere filologen, waaronder de eerder genoemde 
Scaliger, in hun tekstuele emendaties. Het gevolg 
was dat de verschillende disciplines nauw met 
elkaar waren verweven, waarbij methoden uit de 
ene discipline rechtstreeks vloeiden naar andere 
disciplines. Hetzelfde geldt voor de verweven-
heid van disciplines in regio’s buiten Europa: de 
zeventiende-eeuwse Chinese filoloog Gu Yangwu 
gebruikte de empirische cyclus voor filologische 
tekstreconstructie, een benadering die uitgebreid 
werd besproken door Chinese astronomen en 
medici die Gu Yangwu's empirische benadering 
overnamen (Peterson [14]).

Naar een mondiaal perspectief 
We moeten uiteraard verder kijken dan ons eigen 
continent als we willen begrijpen hoe kennis 
zich heeft ontwikkeld op globaal niveau. Door 
verschillende kenniscentra als gelijkwaardig te 
beschouwen kunnen we komen tot wat ik een 
polycentrische kijk op de geschiedenis van de ken-
nis zal noemen (Ganeri [8]). Een treffend voorbeeld 
is de zestiende-eeuwse inoculatiepraktijk tegen 
pokken ten tijde van de Ming-dynastie in China. 
Deze praktijk werd snel overgenomen in andere 
delen van de wereld maar het werd pas in de 
18e  eeuw bekend in Europa. De gangbare opinie 
is dat inoculatie of in elk geval de daaruit voortko-
mende inenting werd uitgevonden door de Britse 
arts Edward Jenner aan het eind van de achttiende 
eeuw (Gross and Sepkowitz [10]). Maar Jenners 
grootste ontdekking was niet zozeer de inenting, 
maar het feit dat inenting met koepokken mensen 
ook kon beschermen tegen pokken, wat leidde tot 
een verbeterde en veiliger inentingspraktijk. De 
term voor inenting werd veranderd in vaccinatie 
omdat het materiaal afkomstig was van koeien 
(vacca in het Latijn).

De Chinezen wisten al in de zestiende eeuw dat 
men door mensen een beetje ziek te maken kon 
voorkomen dat ze heel ziek werden. Daarom 
schraapten zij stukjes van de korsten van wonden 
af van patiënten die een lichte vorm van pokken 
hadden doorstaan en mengden die met poeder, 
die dan via de neus in het lichaam van anderen 
werden ingebracht. De Chinezen veronderstelden 
zelfs dat er minuscule wezentjes in de korsten 
moesten leven, en zij begrepen het principe van 
immuniteit. De praktijk van inoculatie verspreidde 
zich van China naar India, het Ottomaanse Rijk 
en Ethiopië. De Chinese methode was sterk geri-
tualiseerd. Bij jongens werd de poeder door het 
rechterneusgat ingebracht en bij meisjes door het 
linker. Hierdoor kwam de praktijk op de meeste 
Europeanen over als een vorm van bijgeloof. 
Lady Mary Montagu, de echtgenote van een Britse 
diplomaat in Constantinopel, merkte aan het 
begin van de 18e eeuw op dat de kindersterfte als 
gevolg van pokken dankzij de in het Ottomaanse 
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Rijk gebruikte Chinese methode veel lager was dan 
in Engeland (waar maar liefst 10% van de kinderen 
stierf aan pokken). Zij slaagde er met succes in 
haar mede-Europeanen ervan te overtuigen om 
inoculatie toe te passen, al duurde het nog tot 
Edward Jenners ontdekking van vaccinatie met 
koepokken voordat inenting echt breed verspreid 
raakte in Europa.

Al deze voorbeelden — afkomstig van Babyloniërs, 
Arabieren, Europeanen en Chinezen — laten zien 
dat, in grote lijnen, het zoeken naar patronen in 
verschillende regio's op dezelfde manier gebeurde. 
Een van de inzichten die uit de lange-termijn ken-
nisgeschiedenis kan worden gehaald, is dat in alle 
regio’s mensen grip probeerden te krijgen op de 
verschijnselen (zowel in de natuur als cultuur) door 
naar patronen in deze verschijnselen te zoeken. 
Maar zij wilden niet alleen patronen vinden, zij 
wilden deze ook begrijpen. Zij wilden verbanden 
tussen de patronen ontdekken en zelfs onder-
liggende verklaringen en principes die konden 
worden gebruikt om nieuwe patronen te voorspel-
len en te verklaren.

Daarnaast stelt een mondiale geschiedenis van 
kennis de meer traditionele wetenschapsgeschie-
denissen ter discussie. In zulke wetenschaps-
geschiedenissen wordt de Wetenschappelijke 
Revolutie als hoogtepunt genomen. Hoewel de 
Wetenschappelijke Revolutie nu al verscheidene 
jaren ter discussie staat (met als belangrijkste 
kritiek dat hier eerder sprake is van een Evolutie in 
plaats van een Revolutie), blijft zij een dominant 
concept (Shapin [15]). In onze alternatieve chrono-
logie wordt de Wetenschappelijke Revolutie niet 
uitgesloten, maar zijn de belangrijkste keerpunten 
anders, namelijk:
(1) de bewustwording van patronen, 
(2) de bewustwording van principes, en 
(3) de ontdekking van cyclische interacties tussen 

patronen en principes. 

Deze keerpunten doen zich niet op alle plaatsen 
tegelijk voor, maar wel in alle regio’s en bovendien 
in steeds dezelfde volgorde. Dit leidt tot de vol-
gende mondiale chronologie: 

 – De bewustwording van patronen: Overal ter 
wereld begint men met de bewuste zoektocht 
naar patronen en expliciete beschrijvingen 
daarvan. Terwijl het eerste bewijs van patronen 
minstens 40.000 jaar geleden op slagtanden 
van mammoeten wordt gevonden, vinden we 
tekstuele beschrijvingen van patronen vanaf 
2700 v. Chr. in Babylonië.

 – De bewustwording van principes: De eerste prin-
cipes die patronen trachten te verklaren kunnen 
bovennatuurlijke wezens of goden zijn geweest. 
De eerste rationele principes die niet afhankelijk 
zijn van bovennatuurlijke verklaringen treffen 
we rond 600 v. Chr. aan in Griekenland en India, 
en vervolgens elders in de wereld.

 – De ontdekking van cyclische interacties tussen 
patronen en principes: Pas in een derde stadium 
wordt men zich bewust van de cyclische wis-
selwerking tussen principes en patronen, 
resulterend in de empirische cyclus. Het eerste 
volwaardige gebruik van de empirische cyclus 
wordt niet gevonden in de natuurwetenschap-
pen, maar in de vijftiende-eeuwse disciplines 
die wij tegenwoordig met de geestes- of alfawe-
tenschappen associëren.

Deze alternatieve chronologie geeft een eerste 
idee van de belofte die een wereldwijde geschie-
denis van kennis inhoudt. Het is daarbij de taak 
van de historicus om kennispraktijken uit alle 
disciplines, alle perioden en alle delen van de 
wereld bijeen te brengen en inzichtelijk te maken.
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Activiteiten van de vereniging
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 
‘Diligentia’ stelt zich ten doel bekendheid te 
geven aan recente ontwikkelingen van de 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 peri-
ode september tot april minstens 15 lezingen, 
waaronder de 'Kennismakingslezing', de 'Jong 

2.1  Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'

Diligentia lezing' speciaal voor scholieren, het 
‘Diligentia debat’ over een actueel onderwerp en 
de 'Nobelprijs verklaard lezing'. Het niveau van de 
lezingen is hoog, maar goed te volgen voor toe-
hoorders buiten het vakgebied. De lezingen vinden 
plaats in theater ‘Diligentia’ in Den Haag en zijn ook 
via een 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.

Figuur 1: Nog steeds de trots van Diligentia: het theatergebouw dat van 1804 tot 2001 ons bezit was en is 
ontstaan uit twee aangekochte woningen en een koetshuis, na diverse verbouwingen.
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Excursies
Indien mogelijk organiseert het bestuur elk najaar 
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 
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. Sinds het verenigingsjaar 2020-2021 zijn 

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

https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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de lezingen ook met een video livestream via de 
website digitaal te volgen.

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 
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 hierover 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 bijwonen 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 

Figuur 3: Deze gyrochromoscoop werd gebruikt bij 
demonstraties van kleurmenging. Doordat de schij-
ven draaiden zag men de kleuren vervloeien. Zo kon 
ook worden gedemonstreerd dat wit licht is opge-
bouwd uit verschillende kleuren. 
Vervaardigd door Gorham, Verenigd Koninkrijk, in 
1859.
    foto:  Museon
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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 4: Na de verbouwing van het theater zijn 
niet alleen de oorspronkelijke emblemen op de ge-
vel gebleven, maar werd de achtergevel extra opge-
sierd met een strak, modern embleem.
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2.2  Jaarverslag over het seizoen 2021-2022

Toehoorders en kijkers
Het verenigingsjaar dat liep van 1 juli 2021 t/m 
30 juni 2022 is - net als het jaar ervoor - anders verlo-
pen dan gebruikelijk door de landelijke maatregelen 
vanwege de COVID-19 pandemie. Het was misschien 
niet onverwacht, maar toch een fikse tegenvaller, 
dat theater ‘Diligentia’ wederom voor een periode 
gesloten moest worden, waardoor onze lezingen 
tussen eind november 2021 en eind januari 2022 
uitsluitend online konden plaatsvinden. Bovendien 
gold er op enkele lezingenavonden in het theater 
een toegangsbeperking. Wat vrijwel nooit gebeurt 
was dat er ook twee lezingen uitvielen, waardoor 
ons programma van het afgelopen seizoen met 
horten en stoten gestalte kreeg. De uitgevallen 
lezingen (van prof. Koen Kuijken en dr. Daniela 
Kraft) hebben echter een plekje gevonden in het 
programma van het volgende seizoen, waardoor 
alle geplande onderwerpen toch aan bod komen. 

Het goede nieuws bij al deze verwikkelingen is 
dat de vereniging veel ervaring heeft opgedaan 
met het streamen van lezingen, iets dat we (mede 
op basis van de antwoorden op de ledenenquête 
van vorig jaar) bij alle lezingen zullen doorzetten. 
Deze streaming is interactief, doordat ook digitale 
kijkers via een email vragen aan de spreker in de 
zaal kunnen stellen. Het aantal livestreamkijkers op 
de avond zelf en de dagen daarna lag dit seizoen 
gemiddeld op 112 personen. Twee weken na de 
lezing wordt de livestream van een lezing op de 
website bij de archiefvideo’s geplaatst, iets dat ook 
steeds kijkers blijft trekken (dit seizoen al gemid-
deld 38 keer per lezing, vorig seizoen gemiddeld 
64 keer). Dus het digitale publiek weet ons goed te 
vinden. Begrijpelijkerwijs bleef het aantal toehoor-
ders in de zaal (rond 80-90 mensen per lezing) nog 
achter bij de jaren van voor de coronapandemie. We 
hopen dat de zaal het volgende seizoen weer als 
vanouds goed gevuld zal zijn.

Programma
Leidraad voor het programma was zoals elk jaar 
de hoge kwaliteit van de spreker en het gepresen-
teerde onderzoek. Hiermee werd ook dit seizoen 
lopend toponderzoek in Nederland onder de aan-
dacht gebracht.

Het seizoen werd geopend met de open-
bare 'Kennismakingslezing', deze keer door 
dr.  Stef  Lhermitte van de Technische Universiteit 
Delft over ‘Antarctica: een onzeker zwaarge-
wicht voor de zeespiegel’, waarbij het risico van 
afbrekende ijsplaten op de zuidpool voor de zee-
spiegelstijging uitgebreid aan bod kwam, zie het 
verslag vanaf pagina  5 van dit jaarboek.

De 'Jong Diligentia lezing' voor middelbare scho-
lieren werd gegeven door een team van studenten 
van het Instituut Biologie van de Universiteit Leiden, 
die een moleculaire testmethode ontwikkelen voor 
infecties bij een nieuwe pandemie. De actualiteit 
van dit onderwerp maakte deze avond bijzonder 
aantrekkelijk voor de aanwezige leerlingen van de 
hoogste klassen van het VWO. Het verslag van de 
lezing begint op pagina  13 van dit jaarboek.

Dit seizoen hielden we het tweede ‘Diligentia debat’ 
en nu voor het eerst ‘live’ in de zaal. Twee sprekers 
(prof. dr. Koos Biesmeijer en prof. dr. Bas Haring, 
beiden van de Universiteit Leiden) verzorgden ieder 
een inleiding over het onderwerp ‘Biodiversiteit: 
mooi of noodzaak?’, waarna er een levendige dis-
cussie ontstond tussen de sprekers en met publiek 
onder leiding van de dagvoorzitter prof. dr. Fons 
Verbeek. Ook online toehoorders konden achteraf 
vragen stellen aan de sprekers. Ofschoon iedereen 
wel de schoonheid van grote biodiversiteit kon 
ondersteunen, scherpte de discussie zich toe op 
de vraag waar het uiteindelijk ‘voor nodig’ is: voor 
de natuur zelf of voor de mens? Na afloop werd 
er in de foyer nog lang over deze vragen doorge-
praat. Het verslag van het Diligentia Debat start op 
pagina  91 van dit jaarboek.
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De ‘Nobelprijs verklaard’ lezing verwees dit jaar 
naar de Nobelprijs voor de Scheikunde en werd 
gehouden door prof. dr. Bas de Bruin van de 
Universiteit van Amsterdam. Hij besprak recente 
inzichten en eigen onderzoek op het gebied van de 
‘organo-katalyse’. Dat betreft de ontwikkeling van 
katalytische processen geïnspireerd door enzyma-
tische reacties in de natuur. Hiermee kunnen heel 
gericht isomeren (één van de spiegelbeelden) van 
bioactieve stoffen worden vervaardigd, iets dat bij 
materiaalschaarste en bij ongewenste bijwerkingen 
van het andere spiegelbeeld noodzakelijk is. Het 
verslag van de ‘Nobelprijs verklaard’ lezing begint 
op pagina  113 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. 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. 

Het bestuur is verheugd dat dit jaar alle sprekers de 
moeite hebben genomen om naast het verzorgen 
van een lezing ook een schriftelijke bijdrage voor 
het jaarboek in te leveren. Prof. Bod (spreker in 
2020-2021) vond dit seizoen ook tijd hiervoor. De 
verslagen van de lezingen vormen al 150  jaar de 
hoofdmoot van onze jaarlijkse uitgave. 

Excursie
De jaarlijkse excursie kon vanwege de COVID-19 
pandemie wederom geen doorgang vinden. Dat 
betekent dat de dagexcursie naar het Energie 
Onderzoeksinstituut DIFFER bij de Technische 
Universiteit in Eindhoven bij de groep van 
prof.  Richard van de Sanden op ons wensenlijstje 
blijft staan en wellicht het volgende seizoen aan 
bod kan komen. 

Verenigingspublicaties
Ook nu weer verschijnt aan het begin van het 
nieuwe verenigingsjaar het jaarboek over het 
voorafgaande seizoen, getiteld ‘Natuurkundige 

Voordrachten’. Dit keer gaat het om een bijzondere 
uitgave, omdat het nummer 100 betreft van de z.g. 
Nieuwe Reeks. U  vindt al onze jaarboeken van de 
afgelopen 150 jaar gedigitaliseerd op de website 
via de linker kolom onder boekwinkel / jaarboeken.

Van het boek ‘Nobel Werk’ dat in 2016 verscheen 
zijn dit jaar in totaal 56 exemplaren afgegeven. 
De sprekers kregen het als geschenk, evenals de 
prijswinnende scholieren. Nieuwe leden kregen 
dit jaar het boek eveneens als welkomstgeschenk. 
Ook worden er steeds wel losse exemplaren ver-
kocht. 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 over het onder-
zoeksgebied waarvoor hem de prijs werd verleend, 
onder de titel ‘Moleculaire nanotechnologie: mole-
culaire motoren’. Tevens zal er in de nieuwe druk 
een hoofdstuk worden gewijd aan de Nobelprijs 
van de Amerikaans/Nederlandse econometrist 
prof.  Guido Imbens van de Stanford Graduate 
School of Business, die in 2021 de Nobelprijs voor 
de Economie won op basis van zijn onderzoek 
naar causale verbanden in observationele datasets. 
Tijdens het afgelopen lezingenseizoen besteedde 
prof. Saskia le Cessie van de Universiteit Leiden aan-
dacht aan dit onderwerp, zodat haar bijdrage in het 
huidige jaarboek ook in de beoogde nieuwe druk 
van ‘Nobel Werk ’ zal worden opgenomen. U vindt 
dit boek op de website, linker kolom, boekwinkel / 
Nobel Werk.

Diligentiaprijs voor scholieren
Dit jaar werd de Diligentiaprijs voor scholieren met 
uitzonderlijke prestaties in bètavakken uitgereikt op 
alle acht Haagse scholen die lid zijn van ‘Diligentia’. 
Omdat de prijs in sommige gevallen werd gedeeld 
leverde dat 10 winnaars op. Foto’s, met namen van 
de prijswinnaars, staan op bladzijde  139 e.v. van 
dit jaarboek. 

Website en twitter
De  website www.natuurwetenschappen-diligentia.
nl functioneert tot volle tevredenheid. De site wordt 
steeds belangrijker voor het reilen en zeilen van de 
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vereniging, vanwege de meest actuele informa-
tievoorziening. Niet alleen voor leden, maar ook 
voor buitenstaanders. Men vindt er de link naar 
de livestreaming, de video’s van eerdere lezingen, 
het enorme lezingenarchief, en alles wat met het 
lidmaatschap te maken heeft. Zo kunnen leden zich 
aanmelden, kan de contributie betaald worden, 
kunnen losse kaartjes gekocht worden en introdu-
cés worden aangemeld. En mocht het weer nodig 
zijn, is de site geschikt voor het reserveren van een 
stoel in het theater. Het bestuur zorgt voortdu-
rend voor actualisering van de website. Regelmatig 
verschijnen er ook nieuwsberichten over de vereni-
ging, het programma, de excursies, etc. 

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.

Livestreaming, video’s en lezingenarchief
Vanaf het seizoen 2020-2021 zijn lezingen 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 spre-
ker, 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 111 
(dit is inclusief de lezingen van seizoen 2021-2022), 
waarvan er 102 openbaar toegankelijk zijn. De ove-
rige 9 zijn alleen door leden te bekijken. 

De collectie van online beschikbare manuscripten 
over de lezingen gaat nu 150 jaar terug tot 1872! 
Dit archief bestaat uit alle 1706 artikelen die de 
vereniging schriftelijk beschikbaar heeft. Na ver-
schijning van het huidige jaarboek worden daar de 
13 lezingen van seizoen 2021-2022 aan toegevoegd.

Ledenbestand
Het verenigingsjaar is afgesloten op 515 leden 
(waaronder 15 studenten), wat nagenoeg stabiel is 
t.o.v. de 513 leden waarmee het vorige seizoen werd 
geëindigd (figuur 1). Gezien de moeilijke omstan-
digheden is het bestuur daar niet ontevreden over. 
Tevens waren er 8 collectieve schoollidmaatschap-
pen van middelbare scholen in Den Haag. Meer 
informatie over lidmaatschappen en contributie is 
te vinden op pagina  133 van het jaarboek. 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering (ALV) over het ver-
enigingsjaar 1/7/2020 - 30/6/2021 werd vanwege 
het plotseling sluiten van het theater uitgesteld van 
29 november tot 20 december 2021. De coronamaa-
tregelen in deze periode betekenden dat de ALV 
uitsluitend online gehouden kon worden. De verga-
dering was wel interactief, zodat er de mogelijkheid 
bestond om te stemmen en vragen te stellen.

De penningmeester presenteerde een gezonde 
financiële situatie van de vereniging in 20/21 met 
een positief saldo als eindresultaat. Ondanks de 
onzekerheden vanwege de COVID-19 pandemie 
bleken de inkomsten uit contributie nagenoeg 
gelijk te zijn gebleven t.o.v. vorig jaar. Er was dan 
ook voldoende financiële ruimte om in seizoen 
2020-2021 apparatuur aan te schaffen ten behoeve 
van de livestreaming. 

Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal gewone le-
den en schoollidmaatschappen, 1993-2022. 
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Het gevoerde financiële beleid werd door de 
kascommissie onder voorzitterschap van de heer 
S.W.  Josephus Jitta gecontroleerd en de jaarreke-
ning werd als getrouwe weergave van de inkomsten 
en uitgaven van de vereniging gekenmerkt. De 
jaarrekening werd met 38 stemmen voor en 1 tegen 
goedgekeurd, waarna er décharge werd verleend 
aan het bestuur over het gevoerde beleid in 
2020/2021. In de nieuwe begroting voor vereni-
gingsjaar 2021/2022 verwacht de penningmeester 
minder kosten voor livestreaming, iets meer kosten 
voor technische ondersteuning en instandhouden 
van de website. Een bescheiden positief saldo res-
teert, maar komt volgend jaar van pas voor het 
drukken van een nieuwe en bijgewerkte versie van 
het boek ‘Nobel Werk’. De begroting werd aangeno-
men met 38 stemmen voor en 1 tegen.

Tijdens de ALV stond de voorzitter stil bij het over-
lijden van de heer Robert Arlman, die tussen 1994 
en 2005 bestuurslid was van ‘Diligentia’, vanaf 1996 
in de functie als penningmeester. De heer Arlman 
was ook na zijn bestuursjaren actief betrokken bij 
de vereniging, onder meer met goede suggesties 
voor sprekers. 

De voorzitter vermeldde verder dat het bestuur 
nadenkt over de toekomstbestendigheid van 
de verdeling van taken onder de bestuursleden. 
Wellicht is een vorm van administratieve en/of 
digitale ondersteuning noodzakelijk. Tevens wordt 
bezien in welke vorm het jaarboek naast alle digitale 
vormen van verslaglegging behouden kan blijven. 
Vooralsnog gaan we op de bekende voet verder.

Bestuur
De ALV stemde met 38 stemmen voor en 1 tegen 
in met de herbenoeming van de bestuursleden 
dr. A.P. Zandee en prof. dr. J.M. van Ruitenbeek. 
De voorzitter gaf aan dat de leraar en chemicus 
drs. Bas Buise adviseur is geworden van het bestuur, 
vooral vanwege zijn betrokkenheid bij de contacten 
met de middelbare scholen.

Het bestuur vergaderde dit seizoen vijfmaal, waar-
van driemaal 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 dit verenigings-
jaar voor de zesde en zevende keer kandidaten 
onder de sprekers aandragen voor een retraite 
met hun onderzoeksgroep op het Landgoed 
Noorderheide in Vierhouten. Dr. Pien van der 
Hoeven is hierbij contactpersoon en voorzitter van 
de genoemde commissie. Bij de voordracht door het 
‘Diligentia’ bestuur van drie kandidaten per seizoen 
spelen de kwaliteit van het onderzoek, de lezing en 
het ingediende manuscript de belangrijkste rol. De 
Commissie Maatschappelijke Cohesie Noorderheide 
kiest op basis daarvan de uiteindelijke winnaar.

Voor het seizoen 2020-2021 ging de Noorderheide 
prijs naar prof. dr. Roeland Merks van de Universiteit 
Leiden, die een uitstekende lezing gaf over de 
wiskunde van de ontwikkelingsbiologie. Het verslag 
van zijn lezing staat in het jaarboek nummer 99, 
pagina 73-84. De winnaar van de prijs voor het 
afgelopen seizoen 2021-2022 was dr. Stef Lhermitte 
van de Technische Universiteit Delft, die een zeer 
boeiende Kennismakingslezing hield over de risico’s 
van afbrekende ijsplaten op Antarctica voor de 
stijging van de zeespiegel. 

Het bestuur hoopt dat er komend seizoen een 
oplossing gevonden wordt voor het beter tentoon-
stellen van één of meer oude instrumenten van 
de vereniging in het theater. Ten slotte denkt het 
bestuur na over een effectieve en laagdrempelige 
manier van toegangscontrole, waarbij ledenpas-
jes, introducés en losse kaartjes gecontroleerd en 
geteld kunnen worden, zodat voldaan kan worden 
aan de wensen van theater ‘Diligentia’. 

Het bestuur
Juli 2022

- - -
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2.3  Diligentiaprijs voor scholieren

Uitgereikt aan eindexamenkandidaten 2022 voor een uitzonderlijke prestatie in de exacte vakken
 

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.

Berfin Yuseinova van het Edith Stein College ont-
ving de prijs voor haar uitmuntende prestatie in het 
vak Biologie.

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.

Midas van Winden van het Gymnasium Haganum 
kreeg zijn Diligentiaprijs vanwege meerdere tie-
nen voor bètavakken op z'n centraal examen en 
zijn blijmoedige aanwezigheid in de klas. 

Winnaars Diligentiaprijs voor scholieren, eindexamenkandidaten 2022
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Op het Segbroekcollege werd de prijs uitgereikt 
aan Kim en Nikki Schildmeijer voor hun uitzonder-
lijke prestaties in de vakken wiskunde, scheikunde, 
natuurkunde en biologie.

Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren, eindexamenkandidaten 2022

Wiskundeleraar Anton Kalff van het VCL heeft de prijs 
uitgereikt aan Lucas Anderson die Magna cum Laude 
geslaagd is met zeer hoge cijfers voor de exacte vakken 
en een tien voor zijn profielwerkstuk biologie. 

Lisa van de Kamp van het Haags Montessori Lyceum 
kreeg de prijs uit handen van haar coach Adinda de 
Vries (links) en de rector Conny van der Zande (rechts) 
voor haar prachtige cijfers voor natuurkunde, wiskunde, 
scheikunde en biologie. 

Uit handen van biologiedocente Ann Morison (links) 
kregen Marenthe de Jong (midden) en Aniek de Veld 
(rechts) van het St. Maartenscollege de prijs voor hun 
geweldige profielwerkstuk over neurowetenschappen.
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August Schipper van het Christelijk Gymnasium 
Sorghvliet kreeg de prijs voor zijn Profielwerkstuk 
natuurkunde. Hij haalde een tien, omdat hij op knappe 
wijze het theoretische wist te combineren met een 
originele toepassing. 

Marie-Lou Honig, leerlinge van het Maerlant-
Lyceum, ontving de Diligentiaprijs uit handen van 
rector Rebecca van den Berg voor haar uitmuntende 
prestatie in alle bèta-vakken.

Vervolg winnaars Diligentiaprijs voor scholieren, eindexamenkandidaten 2022

- - -
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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

Alle Diligentia prijswinnaars sinds invoering van de prijs in  2005
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Jaar School Naam
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

2022 VCL Lucas Anderson
Sorghvliet August Schipper
Maerlant Marie-Lou Honig
Segbroek Kim Schildmeijer

Nikki Schildmeijer
Haganum Midas van Winden
St-Maartens Marenthe de Jong

Aniek de Veld
HML Lisa van de Kamp
Edith Stein Berfin Yuseinova

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

Vervolg Diligentia prijswinnaars 2005 -2022
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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 1992-1993 t/m 2021-2022

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

Biesmeijer, prof. dr. J.C. (Koos) 2021-2022 Inleiding bij het debat over: Biodiversiteit: mooi of noodzaak? B
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

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.

https://www.natuurwetenschappen-diligentia.nl
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
Bonn, prof. dr. D. (Daniël) 2016-2017 Drijfzand en het bouwen van de piramides N
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
Bruin, prof. dr. B. (Bas) de 2021-2022 Gespiegeld aan de Natuur C
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
Cate, Prof. dr. C.J. (Carel) ten 2021-2022 De taligheid en muzikaliteit van vogels B
Cessie, prof. dr. S. (Saskia) le 2021-2022 De betrouwbaarheid en reikwijdte van observationeel medisch 

onderzoek
M

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
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

Delft, prof. dr. D. (Dirk) van 2021-2022 Lorentz: een leven voor de wetenschap X
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
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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

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, 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
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Haring, prof. dr. S. (Bas) 2021-2022 Inleiding bij het debat over: Biodiversiteit: mooi of noodzaak? B
Haverkorn, mw. prof. dr. M. 2015-2016 Het ecosysteem van onze Melkweg S
Hecke, prof. dr. M. van 2014-2015 Mechanische metamaterialen N
Heel, prof. dr. M.G. (Marin) van 2017-2018 De elektronenmicroscoop onthult hoe biologische macromole-

culen werken
C

Heijnen, prof. dr. ir. J.J. 2009-2010 De cel als chemische fabriek C
Heijst, prof. dr. ir. G.J.F. van 2006-2007 Zelforganisatie van tweedimensionale stromingen N
Heise, dr. J. 1993-1994 Het waarnemen van zwarte gaten S
Helmerhorst, prof. dr. F.M. 2010-2011 Nobelprijs geneeskunde 2010: In vitro fertilisatie M
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
Hertog, prof. dr. ir. D. (Dick) 
den

2021-2022 Miljoenen meer mensen voeden dankzij 'slimme wiskunde' W

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
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
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
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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
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

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
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

Lhermitte, dr. S.L.M. (Stef) 2021-2022 Antarctica: een onzeker zwaargewicht voor de zeespiegel 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
Maarseveen, prof. dr. J.H. 
(Jan) van

2021-2022 Hoe leg je moleculaire knopen? 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
Neefjes, prof. dr. J.J.C. (Sjaak) 2021-2022 Waarom zijn de Academia nodig om nieuwe ‘oude’ anti-kanker 

geneesmiddelen te maken?
C

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

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



155

2.5  Alfabetisch register van de voordrachten

Natuurkundige voordrachten  I  Nieuwe reeks 100

Naam Seizoen Titel van lezing vak
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

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
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

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. K.E. 
(Koenraad) 

2021-2022 Een zwart gat in je broekzak N

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
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Schenk, prof. dr. H. 2001-2002 Kristallografie van cacaoboter, op weg naar de kristalstructuur 

van chocolade
C

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
Schultz, prof. dr. M.J. (Marcus) 2021-2022 Verstoorde of gestoorde fysiologie op een intensive care? M
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

Studententeam van de iGEM 
Competitie 2020

2021-2022 Biotechnologie bij de voorbereiding op de volgende pandemie 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
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Naam Seizoen Titel van lezing vak
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
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
Weijers, prof. dr. D. (Dolf) 2021-2022 Op zoek naar de oorsprong van het kompas van de cel B
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. 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 2021-2022

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 in seizoen 2021-2022 net als in het 
vorige seizoen, niet gelukt vanwege de Covid 19 
pandemie om een excursie te organiseren. Hopelijk 
lukt het volgend seizoen wel om het DIFFER research 
centrum bij de TU Eindhoven te bezoeken.
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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