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Mijnheer de rector magnificus,  
Waarde collegae,  
Dames en heren,  
 

 
Wist U dat het DNA van de mens voor 98% identiek is aan dat van een chimpansee? Het is 
dus niet verwonderlijk dat wij de natuur proberen na te apen.  
 
Ik kan het U nog sterker vertellen. Ik probeer niet alleen de natuur na te apen, maar ik probeer 
zelfs de nageaapte natuur na te apen op mijn computer. Ik simuleer dus dat ik de natuur wil 
na-apen. Ik ben letterlijk een na-aper in het kwadraat, of te wel ik plagieer de natuur dubbel.  
 
Vandaag zal ik U hier meer over vertellen, maar ik zal U ook proberen uit te leggen wat 
precies het vakgebied is van mijn leerstoel. Want daar zitten we hier uiteindelijk voor!  

 
De alledaagse macroscopische wereld, zoals iedereen hem hier kent, omvat alles wat we met 
het blote oog kunnen waarnemen: ons heelal met de vele melkwegstelsels, planeten, 
voetballen, biljartballen, knikkers, en nog veel meer. Al deze macroscopische objecten 
kunnen beschreven worden door de wetten van Newton. We kunnen bijvoorbeeld heel precies 
kogelbanen uitrekenen, maar ook de beweging van planeten om de zon en we kunnen zelfs de 
anekdote verklaren waarom de maan niet op de aarde valt maar de appel van Newton wel.  
 
Echter voor fysici en chemici is de wereld opgebouwd uit atomen en moleculen. Deze 
microscopische wereld bevat dus de bouwstenen van de materie. Bouwstenen die we zelf niet 
kunnen zien met het blote oog, maar waarvan we dankzij Jean Perrin wel weten dat ze 
bestaan. Ik zal hier straks op terug komen.  
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Maar tussen deze twee werelden in ligt nog een andere spannende en boeiende wereld, 
namelijk de wereld waarin de deeltjes hooguit eenduizendste millimeter groot zijn. Deze 
deeltjes, ook wel colloïden genoemd, zijn ongeveer duizend maal groter dan atomen. Ze zijn 
niet waarneembaar met het blote oog, maar we kunnen ze wel zichtbaar maken onder een 
microscoop. Het is de wereld van DNA, bloedlichaampjes, virusdeeltjes, bacteriën, 
kleideeltjes in de grond, pigmentdeeltjes in de verf, en vetbolletjes in de melk. Wij worden 
omringd door colloïden, wij zijn opgebouwd uit colloïden, en wij eten en drinken colloïden. 
Kortom colloïden zijn overal! Het is de wereld, waar we de oorsprong van het leven moeten 
zoeken, maar het heeft ook verband met de opkomende nanotechnologie, die steeds 
belangrijker wordt vanwege de miniaturisatie. Dat wil zeggen meer technologie in steeds 
kleinere apparaten, zodat we bijvoorbeeld de “koelkast” mobiele telefoon voorgoed kunnen 
inruilen voor iets echt “mobiels”.  
 

 
 
De interesse in deze middelgrote wereld was gewekt in 1827 met de ontdekkingen van Robert 
Brown. Deze Schotse botanicus was geïnteresseerd in de enorme verscheidenheid aan 
plantensoorten die op deze wereld voorkomen. Tijdens zijn expedities naar Australië 
verzamelde hij meer dan 4000 verschillende plantensoorten, die hij zeer nauwkeurig 
determineerde en in kaart bracht. Ook Charles Darwin, een tijdgenoot van Robert Brown, 
bracht vele plantensoorten voor hem mee van zijn verre reizen met het schip de Beagle. Maar 
over Charles Darwin zal ik U straks meer vertellen. Brown was ook geïnteresseerd in hoe 
deze planten zich verspreiden en in de mechanismen die deze planten voor hun reproductie 
gebruiken. Brown wist al dat het te maken had met de stuifmeelkorrels en de stampers van 
een bloem, maar het was voor hem een groot raadsel hoe het stuifmeel precies op de stamper 
van een ándere bloem kon komen. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes was hem dus 
nog onbekend.  
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Brown besloot daarom dan ook om de stuifmeelkorrels onder zijn microscoop te bestuderen. 
En tot zijn grote verbazing zag hij dat deze deeltjes een onregelmatige grillige beweging 
uitvoerden die tot in de eeuwigheid door bleef gaan. Aanvankelijk concludeerde hij dat dit een 
teken van leven was, maar ook stuifmeelkorrels waarvan hij overtuigd was dat ze dood waren 
vertoonden deze beweging. Hiervoor nam hij bijvoorbeeld stuifmeel van dode planten, 
stuifmeel dat meer dan 100 jaar oud was van het Britse museum, gedroogd stuifmeel, en zelfs 
stuifmeel dat hij voor 2 weken in de Engelse jenever had gestopt. Hij bestudeerde ook andere 
dode materialen: een fijngemalen stukje van een Egyptische sfinx, het meest dode wat hij zich 
voor kon stellen, vergruisde mineralen, stofdeeltjes, maar ook roetdeeltjes. Al deze dode 
deeltjes, die hooguit een paar micrometer groot waren en zweefden in een oplosmiddel, 
vertoonden deze onvoorspelbare grillige beweging. Als voorbeeld laat ik U hier de grillige 
beweging zien van vetbolletjes in melk. Brown ontdekte dus, terwijl hij geïntrigeerd was door 
sex bij planten, een geheel nieuw fysisch verschijnsel, dat tot op de dag van vandaag nog 
steeds naar hem vernoemd is. Brownse beweging is dus een mooi voorbeeld dat laat zien dat 
onderzoek moeilijk te sturen is.  
 

 
 
Brown kon dit verschijnsel echter niet verklaren. In 1905, ook wel het wonderjaar of annus 
mirabilis genoemd, lanceerde Albert Einstein drie baanbrekende publicaties: een over speciale 
relativiteitstheorie, een over lichtquanta, en een over Brownse beweging. Alle drie hebben 
grote invloed gehad op de hedendaagse natuurkunde. En de dááruit  voortvloeiende 
technologische ontwikkelingen, zoals auto’s, vliegtuigen, radio, televisie, mobiele telefoon, en 
internet, hebben ons leven drastisch veranderd. UNESCO heeft dan ook 2005 uitgeroepen tot 
het “World Year of Physics” om zo de natuurkunde en haar invloed op ons dagelijks leven 
onder de aandacht te brengen.  
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Einstein liet in zijn artikel over Brownse beweging zien dat de zigzagbeweging van de 
colloïden veroorzaakt wordt door de botsingen van de veel kleinere watermoleculen met de 
colloïdale deeltjes. In deze animatie kunt U inderdaad zien dat de grillige beweging van het 
rode deeltje veroorzaakt wordt door botsingen van de grijze deeltjes. Het is te vergelijken met 
een voetbal, die tijdens een voetbalwedstrijd in willekeurige richtingen geschopt wordt door 
de spelers op het veld. Of althans dat is mijn interpretatie van een voetbalwedstrijd.  
 

 
 
Einstein had ook het briljante inzicht dat colloïdale deeltjes zich in vele opzichten precies 
hetzelfde gedragen als atomen en moleculen. Dit impliceert dat colloïden net zoals atomen 
kris kras door elkaar heen kunnen bewegen en een wanordelijk gas of vloeistoffase kunnen 
vormen, maar colloïden kunnen ook spontaan net zoals atomen zich netjes rangschikken op 
een kristalrooster. Omdat colloïden veel groter zijn dan atomen, kan men de colloïden stap 
voor stap onder een microscoop volgen. U ziet hier bijvoorbeeld microscoop opnames van de 
individuele deeltjes in een colloïdale vloeistof en in een colloïdaal kristal. Iets wat onmogelijk 
is voor atomaire of moleculaire systemen. Verder kan men ook fundamentele processen zoals 
smelten of vriezen heel precies onder een microscoop bestuderen. Colloïden zijn dus ideaal 
om de natuur mee na te apen en om zo beter inzicht te krijgen in natuurkundige 
verschijnselen.  
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Jean Perrin gebruikte deze analogie dan ook om met zijn experimenten aan colloïdale 
vloeistoffen voor eens en voor altijd het bestaan van atomen en moleculen te bewijzen. Zelfs 
díe tijdgenoten die zeer sceptisch waren over het bestaan van atomen, de onzichtbare 
bouwstenen van de materie, waren nu overtuigd. Voor dit baanbrekend onderzoek kreeg Jean 
Perrin in 1926 de Nobelprijs voor de natuurkunde.  
 
Traditioneel werden deze colloïdale vloeistoffen, zoals verf, bloed, haargel, en inkt, gezien als 
een vieze chemische soep waar alleen chemici geïnteresseerd in waren. Echter dat beeld is nu 
achterhaald.  
 

 
 
Zeer recentelijk kan men met behulp van nieuwe moderne synthese technieken zeer goed 
gedefinieerde colloïdale deeltjes maken, waarmee we de natuur subliem kunnen na-apen. 
Colloïdale deeltjes die perfect bolvormig zijn staan model voor atomen. Clusters van deze 
bollen bootsen moleculen na en kralenkettinkjes zijn goede imitaties van ketenvormige 
polymeren. Kortom met deze colloïdale nep-atomen en nep-moleculen, kan men zeer 
nauwkeurige experimenten uitvoeren om zo fundamenteel inzicht te krijgen in fysische 
processen. En zo raakten óók de fysici geïnteresseerd in colloïden. 
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Ook kan men tegenwoordig zeer exotische deeltjes maken zoals colloïdale capsules, cornetto 
ijsjes, rugbyballen, kubussen, en sterretjes, met als resultaat een colloïdale scheikundedoos 
waar menig chemicus stinkend jaloers op is. De grote uitdaging, waar we nu voor staan is om 
deze enorme variëteit aan exotische colloïdale bouwstenen uit te buiten voor het vervaardigen 
van nieuwe geavanceerde materialen.  
 

 
 
Dit is te vergelijken met een doos vol met verschillende legostenen, zoals we die vroeger 
hadden, waar we eindeloos mee konden bouwen. Deze legostructuren werden steen voor steen 
opgebouwd waarbij kleine zusjes (zie de schaal van de figuur) het bouwproces flink konden 
verstoren.  
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Op een zelfde wijze zou ook een nanorobot, echter van macroscopische afmetingen (zie weer 
de schaal van de figuur), met colloïdaal lego kunnen bouwen. Echter, het kost deze nanorobot 
minstens 7 minuten om één enkel colloidaal legostukje op de juiste plaats neer te zetten, wat 
dus grote beperkingen oplevert voor de structuren die op deze wijze vervaardigd kunnen 
worden.  
 
Maar kunnen we hier niet iets leren van Moeder Natuur? Zij heeft immers uit de wanordelijke 
oersoep, die ontstaan is na de Big Bang, atomen gecreëerd uit elementaire deeltjes. 
Vervolgens vormden deze atomen complexe, zelfreplicerende moleculen, die op hun beurt 
zich weer organiseerden in aggregaten en celmembranen. Daarna zijn de eerste primitieve 
cellen gevormd en is uiteindelijk het leven ontstaan. Het is zeer intrigerend hoe de natuur met 
behulp van één enkel principe, namelijk zelforganisatie, het leven in elkaar heeft geknutseld 
en hoe élk levend organisme kan functioneren door een fascinerend samenspel van atomen en 
moleculen. Het is volgens Bill Bryson, de schrijver van het boek “a short history of nearly 
everything”, dan ook een mirakel dat jullie hier als toehoorders zitten. “Miljoenen doelloos 
ronddwalende atomen hebben zich hiervoor moeten organiseren op een zeer intrigerende en 
gedienstige wijze om U te creëren. Waarom deze atomen die moeite nemen is nog steeds een 
raadsel, want atomen weten niet dat U er bent en ze weten helemaal niet dat zij er zelf zijn.”, 
aldus Bryson.  
 
Een belangrijke vraag is nu of we inderdaad het principe van zelforganisatie uit de natuur 
kunnen gebruiken om zo onze colloïden spontaan te organiseren. De oplettende toehoorder zal 
ons meteen wijzen op het inzicht van Einstein dat colloïden hetzelfde gedrag vertonen als 
atomen en moleculen. Colloïden kunnen net als atomen spontaan kristalliseren zonder dat we 
elk colloïd met behulp van een nanorobot op de juiste plaats hoeven neer te zetten.  
 
We zijn nu aangekomen bij het onderwerp van mijn vakgebied: de zelforganisatie van 
colloïdale deeltjes.  

 
Deze zelforganisatie van colloïden wil ik allereerst illustreren aan de hand van een simpel 
voorbeeld. Namelijk een systeem, waarin alle deeltjes perfect bolvormig en precies even groot 
zijn. Ook nemen we aan dat deze bollen elkaar niet voelen totdat ze tegen elkaar aan botsen. 
We kijken dus als het ware naar een systeem van harde knikkers. Echter, in een systeem met 
macroscopische knikkers zullen alle knikkers gewoon blijven zitten waar ze al zijn of ze 
zullen bewegen volgens de wetten van Newton.  
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Wat gebeurt er nu als we de knikkers Browns laten bewegen, dus als de knikkers kleiner zijn 
dan een micrometer en in een oplosmiddel zweven en dus botsingen ontvangen van de 
watermoleculen? Met behulp van deze Brownse beweging zullen alle bollen kris kras door de 
hele ruimte gaan bewegen en een wanordelijke vloeistoffase vormen mits de dichtheid 
voldoende laag is. Dit is dus een groot verschil met een systeem van echte knikkers waar geen 
Brownse beweging aanwezig is.   
 

 
 
Maar wat gebeurt er nu als we het systeem gaan samenpersen of comprimeren? Bij extreem 
hoge drukken zullen we een structuur verwachten waar de bollen het dichtst op elkaar gepakt 
zitten. Dit is dus de structuur die correspondeert met de dichtste pakking of de hoogste 
dichtheid. De vraag hoe je bollen zo dicht mogelijk op elkaar kunt stapelen is echter al heel 
oud. De Engelse zeevaarder, Sir Walter Raleigh, was al meer dan 400 jaar geleden 
geïnteresseerd in het netjes opstapelen van kanonskogels op scheepsdekken. De Duitse 
sterrenkundige Johannes Kepler merkte in 1611 op, zonder enig bewijs echter, dat de 
pyramide de meest efficiënte stapeling is. Het bewijzen van Kepler’s vermoeden werd een 
uitdaging die vele wiskundigen eeuwenlang bezig hield. Echter, bijna vierhonderd jaar later, 
in 1998, verkondigde Thomas Hales dat hij een bewijs had voor Kepler’s vermoeden. Hij 
rekende met behulp van een computer meer dan 5000 verschillende bolstapelingen door en 
toonde aan dat al deze stapelingen minder dicht gepakt waren dan Kepler’s pyramide. Een 
team van maar liefst 12 onderzoekers controleerde zijn berekeningen en zij concludeerden na 
een grondige studie van bijna 5 jaar dat zij slechts voor 99% zeker waren van dit bewijs. 
Terwijl menig jurist, en zelfs menig fysicus overtuigd zou zijn door een dermate grote graad 
van zekerheid, is 99% veel te mager voor échte wiskundigen. Teleurgesteld, dat het team niet 
volledig overtuigd was, ging Thomas Hales in 2003 weer aan de slag, maar tegelijkertijd 
verkondigde hij dat een formeel waterdicht bewijs nog minstens 20 jaar zou duren. Omdat 
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zelfs de meeste wiskundigen er al van uit gaan dat Kepler’s vermoeden juist is, zal dit 
volledige bewijs alleen maar ter ondersteuning kunnen dienen. 
 
Een interessantere vraag is wat er gebeurt bij lagere dichtheden. Blijft het een wanordelijke 
vloeistoffase tot de dichtste stapeling bereikt is of gaan de bollen al eerder ordenen. Nu 
bevatten de systemen, waar we geïnteresseerd in zijn, al gauw tienduizenden deeltjes. Het is 
dus ondoenlijk om alle deeltjes afzonderlijk te bekijken en volstrekt onmogelijk om de 
fysische eigenschappen van het systeem met pen en papier uit te rekenen. Echter met behulp 
van computer simulaties kan men een systeem met veel deeltjes uitstekend bestuderen. Dit 
verklaart dan ook de titel van mijn leeropdracht “computer simulaties van gecondenseerde 
materie”.  
 

 
In een computer simulatie proberen we de echte wereld na te bootsen of na te apen. We 
maken eerst een model van het systeem dat we willen bestuderen en we vertellen dan de 
computer welke fysische wetten er gelden. Door middel van de computer laten we nu alle 
deeltjes bewegen afhankelijk van enkele opgelegde grootheden, zoals de temperatuur of de 
druk. We kunnen het systeem nu met deze theoretische microscoop bestuderen om zo meer te 
weten te komen over de macroscopische toestand van het systeem, bijv. of het vloeibaar of 
kristallijn is. 
 

 
 
De allereerste computer simulaties, uitgevoerd in 1957, lieten het verrassende resultaat zien 
dat harde bollen spontaan een geordend kristal kunnen vormen bij dichtheden veel lager dan 
die van de dichtste pakking.  
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Pas in 1986, bijna 30 jaar later, was men in staat om deze spontane ordening van colloïdale 
bollen ook experimenteel te verifiëren.  
 

 
 
Echter ook hier was de natuur ons voor. Opaal is namelijk, figuurlijk en letterlijk, een 
schitterend voorbeeld van een colloïdaal kristal. Omdat de grootte van de silica bolletjes in 
opaal van de orde is van de golflengte van zichtbaar licht, hebben deze edelstenen fraaie 
optische eigenschappen.  
 
Maar nog verbazingwekkender is dat zeer recentelijk ook buitengewoon prachtige colloïdale 
kristallen gevonden zijn in meteorieten, die maar liefst 4,6 miljard jaar oud zijn. Het is niet 
alleen zeer intrigerend dat Moeder Natuur deze zelforganisatie al bij het vroege begin van ons 
zonnestelsel heeft volbracht, maar deze vondst zou ook kunnen wijzen op de aanwezigheid 
van water dat wellicht als oplosmiddel nodig was voor deze zelforganisatie. 
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Hoe kunnen we nu de spontane ordening van deze bollen begrijpen. Hiervoor moet ik U eerst 
iets vertellen over de thermodynamica. De thermodynamica vertelt ons wat het effect is van 
temperatuur-, druk-, en volume- veranderingen op een fysisch systeem. Het bepaalt wat het 
systeem wíl en gáát doen. De basis van de thermodynamica is in 1824 gelegd door Sadi 
Carnot, de zoon van een Franse aristocraat en minister van oorlog, in de tijd van Napoleon. 
Carnot was overtuigd dat de ondergang van Napoleon terug te voeren is op de superieure 
positie die de Engelsen hadden op het gebied van stoommachines. Zonder stoommachines 
zouden de Engelsen geen steenkool kunnen winnen en zonder steenkool zou er ook geen 
ijzerindustrie zijn. Geen ijzerindustrie betekent geen bewapening en ook geen militaire macht.  
Carnot’s pogingen om door systematisch onderzoek de efficiëntie van de Franse 
stoommachines te verbeteren, leidde tot een publicatie over warmte, arbeid, en efficiëntie, en 
daarmee was de grondslag van de thermodynamica gelegd.  
 
Echter Carnot’s werk was gebaseerd op een misvatting. Carnot veronderstelde dat warmte 
beschouwd kon worden als een vloeistof die onveranderd en behouden van heet naar koud 
stroomt, zoals water van boven naar beneden kan stromen. Zeer nauwkeurige experimenten 
van Joule, Kelvin, en Clausius lieten echter zien dat niet warmte, maar energie, behouden is. 
Tevens formuleerden zij de twee ervaringswetten van de thermodynamica, die puur gebaseerd 
zijn op empirie. Dit is dan ook de reden waarom de thermodynamica bij vele studenten zo 
berucht is, maar ook bij vele ervaren fysici.  
 

 
Laten we nu weer terug gaan naar de spontane ordening van onze colloïdale bollen. Ik had al 
genoemd dat deeltjes in een kristal netjes op vaste roosterplaatsen zitten, terwijl ze kris kras 
door elkaar heen bewegen in een vloeistof. Vloeistoffen zijn dus ongeordend en vaste stoffen 
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zijn geordend. De natuurkunde kwantificeert de mate van wanorde met het begrip entropie: 
gewoonlijk is de entropie groot als de wanorde groot is.  
 
Het is een ervaringsfeit, verwoord in de tweede hoofdwet van de thermodynamica, dat 
processen zonder invloed van buitenaf alleen plaatsvinden indien de entropie (of wanorde) 
hierbij toeneemt. Dat is nogal logisch zult U wellicht denken: Het is veel gemakkelijker om 
een gezellige chaos te creëren dan om alles netjes opgeruimd te hebben.  
 

 
 
Echter, de duistere kant van entropie dat de wanorde alleen maar lijkt te kunnen toenemen 
heeft geleid tot felle protesten van conservatieve Christelijke partijen die niet zullen rusten 
totdat deze wet is ingetrokken. Uiteraard berust deze interpretatie van de Tweede Hoofdwet 
van de Thermodynamica op een misverstand.  
 
Een ander ervaringsfeit is dat systemen de neiging hebben om zo wéinig mogelijk energie te 
bezitten. Een baksteen, losgelaten vanaf 1 meter boven de grond, zal naar beneden vallen, 
omdat zijn energie kleiner is op de grond.  
 

 
 
De combinatie van deze twee ervaringswetten leert ons nu dat een systeem de neiging heeft 
om zijn energie te minimaliseren en tegelijkertijd zijn entropie te maximaliseren. Vaak zijn 
deze twee ‘doelstellingen’ niet tegelijkertijd te verwezenlijken. Er is dan sprake van een 
competitie tussen energieminimalisatie en entropiemaximalisatie, waarbij soms entropie 
‘wint’ en soms energie.  
 



 14

 
 
Het bekendste voorbeeld van een dergelijke competitie is misschien wel het bevriezen van 
water tot ijs. Bij temperaturen boven 0ºC, wint entropie en zullen de watermoleculen een 
wanordelijke vloeistoffase vormen. We kunnen dan ook in de zomer een frisse duik in het 
zwembad nemen, omdat water dan vloeibaar is.  
 

 
 
Echter, als de temperatuur onder het vriespunt is, is de aantrekkende werking tussen de 
watermoleculen zo sterk, dat energie wint en water bevriest. In de winter kunnen we dus 
schaatsen, als het kwik ver onder nul is, omdat water dan bevroren is tot ijs.  
 
Dit is dan ook de reden waarom men lang heeft verondersteld dat aantrekking tussen de 
moleculen essentieel is voor bevriezing. Het was dan ook zeer verrassend dat harde bollen, 
die elkaar dus niet aantrekken, toch konden kristalliseren. Deze spontane ordening kan alleen 
verklaard worden als de entropie van dit kristal groter is dan die van de vloeistof, terwijl we 
intuïtief juist zouden zeggen dat de wanordelijke vloeistof een hogere entropie zou hebben.  
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Het blijkt dus dat onze intuïtie op het gebied van entropie en wanorde ons hier in de steek laat. 
De correcte definitie van entropie was afkomstig van de Oostenrijkse fysicus Ludwig 
Boltzmann en omdat deze wet zelfs gebeiteld is op zijn grafsteen moet deze dus wel juist zijn. 
Deze wet zegt dat de entropie S een maat is voor het aantal microstoestanden W. Een 
microtoestand is gedefinieerd als één specifieke rangschikking van de deeltjes. Hoe groter het 
aantal microtoestanden W, hoe groter de entropie S. Kennelijk is nu het aantal 
microtoestanden van een geordend kristal groter dan dat van een wanordelijke vloeistoffase.  

 
Dit is als volgt in te zien. In de ongeordende vloeistof fase, zullen de harde bollen elkaar 
steeds in de weg zitten met als gevolg dat er nauwelijks beweging van de bollen meer 
mogelijk is. In het kristal, daarentegen, kunnen alle deeltjes nog steeds een klein beetje 
bewegen. Er zijn dus meer microtoestanden mogelijk wat resulteert in meer entropie. We 
kunnen dus spontaan een geordende fase krijgen doordat deze in feite meer wanorde bevat.  
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Dit is ook te vergelijken met bijvoorbeeld een parkeerplaats, waarop veel meer auto’s passen 
indien alle auto’s netjes in de vakken geparkeerd zijn dan kris kras door elkaar heen.  
 

 
 
Een belangrijke vraag is nu of er ook andere colloïdale kristalstructuren met behulp van 
zelforganisatie gevormd kunnen worden. Uit eerder onderzoek is al bekend dat mengsels van 
grote en kleine colloïdale bollen ook spontaan kunnen ordenen. Al naar gelang de verhouding 
van de afmetingen van de deeltjes, kunnen kristalstructuren in de vorm van aluminiumdiboride, 
natriumzink, natriumchloride, en zelfs een structuur, die nog niet eerder in de natuur is 
voorgekomen, de dichtste pakking opleveren.  
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Mijn eerste promovendus Antti-Pekka Hynninen, die nu postdoc is in Princeton, heeft met 
behulp van computer simulaties ook ontdekt dat er nog een zogenaamde Laves-structuur 
mogelijk is voor mengsels van bollen met twee verschillende afmetingen. De grote bollen 
nemen in dit kristal de diamantstructuur aan en de kleine bollen de structuur van pyrochloor. 
Theoretische berekeningen laten zien dat zowel de diamant als pyrochloor structuur kunnen 
dienen als fotonische kristallen, waar we het licht mee kunnen manipuleren. In 1887, hebben 
Michelson en Morley ons al laten zien dat fotonen, de bouwstenen van licht, zich door een 
vacuum bewegen met een snelheid van ongeveer 300.000 km per seconde. Het licht legt dus 
in één seconde een afstand af die gelijk is aan 7.5 keer de omtrek van de aarde. Het lijkt dus 
een onmogelijke opgave om dit supersnelle licht stil te zetten of op te vangen. Echter, met 
behulp van fotonische kristallen lijkt dit toch mogelijk. De wisselwerking van deze fotonische 
kristallen met licht vertoont grote analogie met de wisselwerking van halfgeleiders met 
elektronen. Door de vele grensvlakken in zo’n kristal wordt het licht zo vaak weerkaatst dat 
het licht zich niet verder kan voortplanten. Het licht wordt dus opgesloten of stilgezet. Deze 
zogenaamde halfgeleiders voor licht, waarmee we het licht kunnen stilzetten of kunnen 
vangen, kunnen leiden tot efficiëntere zonnecellen, miniscule lasers, maar ze kunnen ook 
gebruikt worden als ultrakleine optische schakelingen voor de optische telecommunicatie. 
Iedereen weet immers dat je met licht zeer efficiënt gegevens kunt versturen, als men bedenkt 
dat telefoon, televisie, én internet ons huis bereiken via één klein glasvezelkabeltje. Ook 
optische chips waar met licht op gerekend kan worden, voor bijvoorbeeld de volgende 
generatie aan computer simulaties, behoren tot de mogelijkheden.  
 
Onze simulaties hebben dus geleid tot een zeer veelbelovende route om deze fotonische 
kristallen te verwezenlijken met behulp van het zelforganiserend vermogen van colloïden.  
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Maar ook hier zijn we de natuur weer aan het na-apen, want pauwenveren, parelmoer, en 
verschillende vlindersoorten zijn schitterende voorbeelden van fotonische kristallen uit de 
natuur die gevormd zijn met behulp van zelforganisatie.  
 

 
Met Andrea Fortini, een andere promovendus, heb ik gekeken hoe we de structuur van een 
kristal kunnen manipuleren door de bollen op te sluiten tussen twee vlakke wanden. Onze 
berekeningen voorspellen een verscheidenheid aan kristalstructuren, zoals drie- en 
vierhoekige structuren, rhombische, zigzag en prisma structuren, als functie van de precieze 
afstand tussen de twee wanden. In deze animatiefilmpjes laat ik U zien hoe we de 
kristalstructuren kunnen beïnvloeden door de afstanden van de twee wanden te variëren.  
 

 
Ook met een elektrisch veld kunnen we het gedrag van de bollen beïnvloeden. Door het 
aanleggen van een elektrisch veld willen de colloïden kop-staart liggen met als gevolg dat de 
vloeistof zo stroperig wordt dat het op een vaste stof lijkt. Dit zijn ideale vloeistoffen om in 
schokdempers te gebruiken. Een slimme schokdemper zal zijn dempende werking steeds 
aanpassen aan de hobbeligheid van de weg. Door nu steeds de druk te registreren die het 
wegdek uitoefent op de wielen van een auto, kan zo’n schokdemper de sterkte van het 
elektrisch veld en daarmee de stroperigheid van de vloeistof in de schokdemper erop 
aanpassen. De dempende werking kan dus zo direct aangepast worden aan de precieze 
eigenschappen van het wegoppervlak.  
 
Een andere toepassing is om deze vloeistoffen te gebruiken in gevechtspakken van soldaten. 
Deze pakken zijn zo licht en soepel, dat ze makkelijk te dragen zijn, maar kunnen snel genoeg 
zo rigide worden dat ze eventuele kogels kunnen stoppen. Het Amerikaanse leger heeft maar 
liefst 50 miljoen dollar gestopt in een instituut “for soldier nanotechnology” om deze 
toepassingen te onderzoeken.  
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Colloïden gedragen zich niet altijd als harde knikkers, ze kunnen ook bijvoorbeeld elektrisch 
geladen zijn. Gelijk geladen colloïden stoten elkaar dan af, terwijl tegengesteld geladen 
colloïden, plus en min, elkaar juist aantrekken. Hierdoor kan men niet alleen de afmetingen 
van de deeltjes variëren, maar ook de ladingen van de deeltjes. Op deze wijze kan men de 
mate waarin de bollen elkaar aantrekken of afstoten heel precies instellen.  
 

 
 
Zeer recentelijk hebben we laten zien dat mengsels van tegengesteld geladen colloïden 
aanleiding geven tot een verbazingwekkende variatie aan kristalstructuren. Naast structuren 
die analoog zijn aan atomaire kristalstructuren hebben we ook nieuwe exotische 
kristalstructuren gevonden, die nog niet eerder in de natuur gevonden zijn.  
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Het toeval wil dat we nu juist deze door de computer voorspelde, zeer exotische structuren, 
ook recentelijk experimenteel hebben waargenomen. Het is zeer gaaf om je eigen 
voorspellingen bewaarheid te zien, maar bovendien zijn we nu voor het eerst de natuur een 
stapje voor.  
 
Echter, door dat de colloïdale deeltjes steeds complexer zijn geworden, bestaat er nu een 
dringende behoefte aan betere en efficiëntere methoden om de kristalstructuren te 
voorspellen. Veelbelovend zijn hiervoor de genetische algoritmes. Ook hier is de kunst dus 
weer slim afgekeken van Moeder Natuur, die het principe van natuurlijke selectie gebruikt in 
de evolutie.  
 

 
 
En zo zijn we, zoals beloofd, aangekomen bij Charles Darwin, die even als Brown 
geïnteresseerd was in de planten- en diersoorten, die op deze aarde voorkomen. Charles 
Darwin, een theoloog, was overtuigd van het scheppingsverhaal, en zijn voornaamste 
motivatie om met het schip de Beagle mee te gaan was om het bewijs hier voor te vinden. Hij 
ontdekte echter op zijn reizen dat soorten veranderlijk zijn en heel langzaam in de tijd konden 
evolueren.  
 

 
 
Als voorbeeld laat ik hier de evolutie zien van een aap naar een mens, en een computer 
simulator. 
 
De observaties van Charles Darwin hebben uiteindelijk geleid tot de evolutietheorie, die 
gebaseerd is op het principe van “survival of the fittest” of het “overleven van de meest 
geschikte”. Door middel van natuurlijke selectie worden de individuen met de best aangepaste 
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eigenschappen geselecteerd, die vervolgens dit weer doorgeven aan de volgende generaties, 
waardoor nieuwe “sterkere” soorten kunnen ontstaan.  
 

 
 
In dit licht, is het dan ook zeer verbazingwekkend dat de reuzenpanda, het symbool van het 
Wereld Natuur Fonds, de evolutie tot nu toe heeft overleefd. De reuzenpanda is zeer slecht 
aangepast. Hij eet uitsluitend bamboe, maar omdat hij dit voedsel niet goed kan verteren, is 
hij wel 14 uur per etmaal bamboe aan het kauwen. De rest van de dag rust hij uit van deze 
zeer zware inspanning. Bovendien is de panda zo kieskeurig, dat hij slechts één bamboesoort 
lust van de honderden soorten die er bestaan. En deze ene soort bloeit maar eens in de 100 
jaar. De pandabeer moet haast wel de uitzondering zijn die de evolutietheorie juist bevestigt.  
 

 
 
Het principe van natuurlijke selectie kunnen we ook gebruiken om de “best aangepaste” of 
‘meest optimale ‘oplossing voor een probleem te vinden. Een bekend optimalisatie probleem 
is bijvoorbeeld het probleem van de handelsreiziger. Als er bijvoorbeeld 25 steden gegeven 
zijn die een handelsreiziger moet bezoeken, wat is dan de kortst mogelijke route om al deze 
steden een keer langs te gaan? In een genetisch algoritme zullen we onze zoektocht naar de 
kortste route beginnen met een willekeurige populatie aan routes voor de handelsreiziger. 
Vervolgens worden de best aangepaste routes of te wel de kortste routes geselecteerd als 
ouders voor de volgende generatie. Nieuwe routes worden gegenereerd door twee van de 
geselecteerde routes te combineren. Na vele generaties, waarbij steeds de beste routes worden 
geselecteerd, zal men uiteindelijk evolueren naar de kortste route voor de handelsreiziger.  
 
Deze berekening, die hier instantaan uitgevoerd wordt, laat zien dat een genetisch algoritme 
binnen een paar seconden het probleem van de handelsreiziger kan oplossen.  
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Op een soortgelijke wijze, kan men ook genetische algoritmes gebruiken om de meest 
optimale kristalstructuren, met bijvoorbeeld de laagst mogelijk energie of de dichtste pakking, 
te voorspellen voor een colloïdaal systeem. 
 

 
 
Samen met promovenda Laura Filion hebben we het afgelopen jaar genetische algoritmes 
ontwikkeld om de kristalstructuren van harde bollen en binaire mengsels uit te rekenen. Het 
algoritme vindt inderdaad Kepler’s pyramide voor pure harde bollen, maar ook allerlei binaire 
structuren voor bollen met verschillende afmetingen.  
 

 
 
Maar zijn we het altijd eens met Darwin? In zijn tweede boek over “de afstamming van de 
mens en de selectie in relatie tot sekse” laat Darwin zien dat zowel de strijd om het bestaan en 
de concurrentiestrijd voor partners een belangrijke rol spelen in de lichamelijke en geestelijke 
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verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn groot, sterk, gespierd, moedig en 
strijdlustig doordat ze moeten concurreren met andere mannen voor het vinden van geschikte 
partners. Mannen genieten van competitie, wat vaak ook leidt tot ambitie en zelfzuchtigheid. 
Vrouwen zijn daarentegen zorgzaam en hebben vaak een goede intuïtie. Echter als een vrouw 
volgens Darwin even intelligent wil worden als een man, dan moet een vrouw haar verstand 
tot op het allerhoogste niveau ontwikkelen. Vervolgens kan ze deze kwaliteiten doorgeven 
aan haar dochters. Gemiddeld zullen vrouwen volgens Darwin nooit even intelligent worden 
als mannen, tenzij vrouwen met de bovengenoemde eigenschappen meer dochters produceren 
dan andere vrouwen. Echter omdat mannen nog steeds moeten vechten om hun bestaan, zal 
hun intelligentie ofwel gelijk blijven of toenemen, en zal volgens Darwin de intellectuele 
ongelijkheid van sekse altijd blijven bestaan.  
 
Natuurlijk zijn we het met dit laatste niet eens, maar ik geloof wel degelijk dat er verschillen 
te noemen zijn tussen mannen en vrouwen, die niet zomaar zullen weg evolueren. Immers het 
DNA van een banaan is nog steeds voor 50 % hetzelfde als ons eigen DNA.  
Misschien moeten daarom stimuleringsfondsen voor meer vrouwen in de fysica deze 
inzichten van Darwin ook in ogenschouw nemen, want zowel typisch mannelijke als 
vrouwelijke eigenschappen, zoals ambitie en intuïtie, zijn belangrijk in de fysica. Echter, voor 
het produceren van meer dochters, en gelukkig zit ik hier boven het gemiddelde, botst de 
wetenschappelijke norm dat een fysicus meer dan fulltime moet werken direct met de 
Nederlandse norm dat vrouwen hooguit parttime kunnen werken om de zorgtaken naar 
behoren uit te kunnen voeren. Ikzelf vertel dan ook niet aan andere moeders dat ik fulltime 
werk, maar nu we hier zo onder elkaar zijn durf ik dat wel te noemen. Gelukkig nemen 
mannen steeds meer zorgtaken over, maar vrouwen zijn gemiddeld nog steeds twee keer zo 
lang bezig in de huishouding als hun mannelijke partners. Echter, met de verschuiving van de 
zorgtaken van de vrouwen naar de mannen is het probleem ook komen te liggen bij onze 
mannelijke collega’s en ik denk dat stimuleringsfondsen tegenwoordig niet gericht moeten 
zijn op alleen de vrouwen, maar ook op de moderne man, die tegenwoordig vaak ook een 
papadag heeft of een vrouw met een eigen carrière. Het vergt van beide partners flexibiliteit 
om twee carrières te combineren met een gezin. Het feit dat ik hier sta is een bewijs dat het 
wel degelijk mogelijk is, en ik hoop dan ook dat mijn benoeming als voorbeeld kan dienen 
voor andere onderzoekers.  
 
Een groter probleem voor de fysica is de Lissabon afspraak dat in 2010 een kwart van alle 
hoogleraren vrouw moet zijn. In de fysica, echter, is er in Nederland een enorm gebrek aan 
vrouwelijk potentieel, vrouwen met de juiste opleiding en ervaring. Als we het vrouwelijk  
potentieel kwantificeren als het percentage aan gepromoveerde vrouwen in de fysica (of het 
percentage dat 10 jaar geleden is afgestudeerd) dan is dat slechts 11% hier in Nederland. Het 
lijkt me dus niet reëel (en misschien zelfs onaanvaardbaar) dat we ons zonder meer aan de 
Lissabon norm gaan houden voor het aantal vrouwelijke hoogleraren in de fysica. Het 
probleem dat we moeten oplossen begint al veel eerder, bijvoorbeeld op de middelbare 
school, waar steeds minder meisjes voor bèta kiezen, of misschien zelfs al op de basisschool. 
Een recent onderzoek heeft laten zien dat meisjes bij hun vakkenpakket- en studiekeuze 
“maatschappelijk nut” en “omgaan met collega’s” belangrijk vinden terwijl jongens het 
belangrijk vinden dat ze hun expertise kunnen ontwikkelen. Het probleem is ook gerelateerd 
aan het imago dat er bestaat dat natuurkunde niks voor meisjes is. Dit probleem werd ook 
gesignaleerd in een studie over “vrouwen in de fysica” uitgevoerd in opdracht van FOM. Ik 
heb dat ook ondervonden toen ik jaren geleden er voor koos om natuurkunde te studeren. 
Zowel de natuurkunde leraar op de middelbare school, als een studieadviseur en een 
eerstejaarswerkcollegebegeleider van de faculteit natuurkunde aan de Universiteit waar ik nu 
nota bene zelf benoemd ben, als wel de hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit 
Wageningen, vonden het een absurd idee dat ik natuurkunde wilde studeren. Zelfs mijn eigen 
echtgenoot, toen nog zelf student, dacht de eerste keer dat hij mij in de collegebanken bij 
natuurkunde zag zitten: “och, wat een dom meisje, ze zit vast in de verkeerde collegezaal”, 
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maar gelukkig is dat goed gekomen. Eenmaal afgestudeerd in de natuurkunde heb ik 
dergelijke ervaringen niet meer gehad en ook mijn huidige collega’s heb ik er nooit op kunnen 
betrappen dat ze vrouwonvriendelijk zijn. De tijden zijn misschien toch veranderd.  
 

 
 
Dames en heren,  
 
Ik ben aan het einde gekomen van mijn betoog. Ik heb U vandaag meegenomen naar de 
wereld van colloïdale deeltjes die nooit tot rust komen. De twee extreme werelden van ons 
voorstellingsvermogen, de elementaire deeltjes aan de ene kant, en het heelal aan de andere 
kant, spreken vaak meer tot de verbeelding dan deze middelgrote wereld. Ik heb getracht U 
duidelijk te maken dat ook in deze middelgrote wereld spannende dingen te beleven zijn. Het 
is een wereld, waar de fysica, chemie, en de biologie elkaar ontmoeten, maar het is tevens het 
gebied waar fundamenteel onderzoek nauw verbonden is met toegepast onderzoek. Ik vind het 
een voorrecht om in dit vakgebied te mogen werken en ik hoop hieraan belangrijke bijdragen 
te kunnen leveren. Ik ben daarbij dank verschuldigd voor mijn benoeming aan het College van 
Bestuur en de Faculteit Bètawetenschappen van de Universiteit Utrecht en aan het 
departement Natuur- en Sterrenkunde, dat nu helaas in zeer onzekere tijden verkeert door de 
aangekondigde reorganisatie. Tevens dank ik de stichting FOM en NWO voor het verschaffen 
van middelen om mijn onderzoek uit te voeren.  
 
Tenslotte, wil ik de gelegenheid nemen om een aantal mensen in het bijzonder te bedanken.  
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Professor Daan Frenkel, mijn promotor, wil ik graag bedanken voor een zeer inspirerende 
promotietijd op het Amolf. Beste Daan, jij bent mijn wetenschappelijke leermeester geweest. 
Jij hebt mij ingewijd in het vak computer simulaties en de zachte gecondenseerde materie. 
Een betere leermeester kan ik me niet voorstellen. Mijn enthousiasme voor het onderzoek is 
zeker hier begonnen. 
 

 
Professor Jean-Pierre Hansen wil ik bedanken voor al zijn steun tijdens mijn carrière. Hij 
heeft niet alleen heel goed voor mij in Oxford gezorgd, maar ook in Lyon, waar hij altijd geld 
kon vinden om mij een tijdelijk contract te geven. Hij heeft ons twee-deeltjes probleem van 
twee over de wereldreizende postdocs vaak opgelost. Maar vooral zijn enthousiasme en 
belangstelling heb ik altijd zeer stimulerend gevonden.   
 

 
Professor Bob Evans wil ik bedanken voor de leerzame tijd in Bristol. Ik heb niet alleen veel 
geleerd over de fysica van vloeistoffen en grensvlakverschijnselen, maar ook veel van zijn 
cosmetische veranderingen in mijn manuscripten. Beste Bob, je bent de meest kritische 
theoreet in ons vakgebied met een uitgesproken aversie tegen computer simulaties. Ik heb 
veel van alle kritiek geleerd. Het heeft mij zeker wetenschappelijk volwassen gemaakt. Maar 
gelukkig bespeur ik nu ook bij jou een zekere mate van waardering voor computer simulaties. 
Jouw naam is zelfs nu verbonden aan verschillende publicaties op dit gebied en het doet me 
dan ook zeer veel genoegen dat ik daar een belangrijke bijdrage aan heb geleverd. Ook ben je 
van mening dat je in de fysica verschillende persoonlijkheden nodig hebt en dat vereist ruimte 
en flexibiliteit. Ook in mijn betoog heb ik geprobeerd dat duidelijk te maken. Denk hier maar 
aan Brown, die geïnteresseerd was in sex bij planten, Darwin, die het bewijs wou vinden voor 
het scheppingsverhaal, Carnot, die efficiëntere stoommachines wilde maken om de Engelsen 
te verslaan, en Hales, die 20 jaar gaat werken om Kepler’s vermoeden volledig te bewijzen. 
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Onderzoek is moeilijk te sturen. Het is van te voren niet te zeggen waar de grote doorbraken 
zullen plaatsvinden. Ik pleit daarom ook voor een stukje ruimte en vrijheid, maar ook 
flexibiliteit in het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit. Ik denk ook dat we zo meer 
vrouwen kunnen behouden voor de fysica. 
 

 
Beste promovendi en postdocs, aan jullie ben ik veel dank verschuldigd. Jullie doen het echte 
werk. Ik voel me zeer vereerd om met jullie te mogen samenwerken. Hartelijk dank voor al 
jullie bijdragen. Ik had dit niet zonder jullie kunnen doen.  
 

 
Ook vind ik het een groot voorrecht om hier in Utrecht in een omgeving te mogen werken 
waar simulatie, theorie en experiment zo nauw met elkaar verbonden zijn. Alfons van 
Blaaderen, Henk Lekkerkerker, Willem Kegel, Albert Philipse, Arnout Imhof en René van 
Roij, en alle andere collega’s uit de Soft Condensed Matter groep en het Van ’t Hoff 
laboratorium, hartelijk dank voor deze samenwerking en ik hoop deze nog lang met jullie te 
kunnen voortzetten.  
 
Tot slot wil ik mijn dank betuigen aan mijn ouders. Zonder jullie zou ik hier niet staan. Ik ben 
jullie dan ook zeer dankbaar voor alle kansen die jullie mij hebben gegeven en voor jullie 
onvoorwaardelijke steun. Jullie hebben mij de naam Dijkstra gegeven. Ik hoop dat het jullie 
genoegen doet dat deze naam verbonden is aan deze benoeming.  
  
René, mijn echtgenoot, maar ook collega fysicus, wil ik vooral bedanken voor alle steun, die 
je mij al die jaren hebt gegeven. Onze discussies over fysica kunnen er fel aan toe gaan. We 
zijn allebei eigenwijs, maar vaak kwam het de fysica wel ten goede.  
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Mijn dochters, Janneke en Elise, jullie houden mij in balans en maken mij er bewust van dat 
er nog een andere wereld is dan die van de fysica. Ik weet dat ik vele uren zit te werken op 
mijn computer, en dat zelfs de kookwekker hier niet tegen helpt. Ook moet ik af en toe naar 
het buitenland. Ik hoop dat jullie dit later zullen begrijpen.  
 

   
 
Dames en heren,  
De colloïdale legodoos is goed gevuld en het speelterrein is oneindig. Er is nog veel te doen.  
Leonardo da Vinci voorspelde vijfhonderd jaar geleden al:  
 
Wanneer Moeder Natuur klaar is met het vervaardigen van al haar eigen soorten, dan begint 
de mens in samenwerking met de natuur en natuurlijke dingen oneindig veel soorten te 
creëren.  
 
Ik dank u voor uw aanwezigheid en uw aandacht.  
 
Ik heb gezegd 
 


