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Inleiding

Mijnheer de Rector, collega’s, familie en vrienden, dames en heren,

Voorbij de grenzen van de chemie. De verbanden tussen de natuurweten
schappelijke disciplines scheikunde, natuurkunde en biologie hebben mij sinds 
de laatste jaren van de middelbare school geboeid. Toch was het niet vanzelf
sprekendheid dat ik nu, maar dan twintig jaar later, nog steeds actief zou zijn op  
dit multidisciplinaire raakvlak. Mijn ouders  wezen me in 1998 op de hoog aange
schreven studie Moleculaire Wetenschappen in Wageningen, destijds de enige 
studie waar juist dit centraal stond. Ik bezocht de open dag en was meteen ver
kocht. Tijdens mijn studie verkende ik met plezier verschillende vakgebieden en 
was ik ook actief op organisatorisch en educatief vlak. Na lang wikken en wegen 
besloot ik in de laatste fase van mijn studie verder de diepte in te gaan tijdens een 
promotieonderzoek. Maar de ideale plek moest ik nog zien te vinden. Op bezoek 
bij een vriend, aan de koffietafel bij de leerstoel Fysische Chemie en Kolloid
kunde, nu Soft Matter and Colloid Science, werd ik uitgenodigd om te solliciteren. 
Kort daarna tijdens het sollicitatiegesprek luisterde ik naar een wild idee waarvan 
niet duidelijk was of het haalbaar was, laat staan hoe het doel bereikt zou kunnen 
 worden. Ik was meteen enthousiast. Het was de puzzel waarnaar ik op zoek was, 
zonder het te weten. En zo is het nog steeds. Ik werk aan talloze fascinerende 
 puzzels die me vaak leiden tot ver voorbij de grenzen van de chemie. Ik wil echt 
snappen hoe de puzzelstukjes op zijn plaats vallen om daarmee weer nieuwe on
opgeloste vragen te kunnen beantwoorden. Uit nieuwsgierigheid en uit interesse 
in de wereld om me heen. Soms blijft het bij fundamenteel inzicht, vaak zijn de in
zichten direct toepasbaar op andere vraagstukken of vertaalbaar in maatschappe
lijk relevantie innovaties. Vandaag neem ik u graag mee in deze  bijzondere  wereld 
van de zachte materie.

Eerst zien, dan geloven. Sinds het begin van mijn wetenschappelijke loopbaan 
houd ik me bezig met polymeren. Dit zijn ketenvormige en grote moleculen, zo
genaamde macromoleculen, opgebouwd uit repeterende eenheden, ook wel 
monomeren genoemd, aaneengeregen in een lange ketting. Inmiddels zijn 
 polymeren zo belangrijk geworden, dat we bijna zouden vergeten dat de opbouw 
van dit materiaal jarenlang ter discussie heeft gestaan. Tegen de gangbare ideeën 
in, postuleerde Staudinger 99 jaar geleden dat de monomeren in de keten van 
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tijdschalen, én hulpmiddelen om het proces van afstand te begeleiden en te be
invloeden. Dit is het speelveld waarin wij ons dagelijks begeven. Ik vertel u graag 
iets meer over de stappen die wij in de afgelopen tijd op dit gebied hebben gezet, 
met als ultieme uitdaging om materialen te maken die zichzelf maken.

een polymeer, zoals rubber en cellulose, covalent oftewel irreversibel met elkaar 
verbonden zijn (figuur 1) [1]. Ondanks de vele bewijsstukken die hij in de loop der 
jaren verzamelde voor zijn baanbrekende idee, ondervond hij veel oppositie. Pas 
in 1928 overtuigden de röntgendiffractieexperimenten aan celullosekristallen van 
Mark en Meyer [2] de tegenstanders van Staudinger definitief van zijn gelijk. Dit 
was slechts vijftien jaar na de eerste röntgendiffractieexperimenten van vader en 
zoon Bragg om de structuur van keukenzout op te helderen.

Ook vandaag de dag nog, nu we veel meer en uiterst geavanceerde apparatuur tot 
onze beschikking hebben, gaan technische ontwikkelingen en wetenschappelijke 
inzichten vaak hand in hand. Stukje bij beetje ontsluieren we zo wat er, onttrokken 
aan het blote oog, gebeurt op de nanoschaal. Dit brengt me dan ook meteen bij 
de grote opgave in ons werk. We onderzoeken de algemene principes die het 
 mogelijk maken om functionele nanogestructureerde materialen op een ratio
nele manier te ontwerpen en te creëren, zonder ook maar één van de benodigde 
bouwstenen aan te raken of met het blote oog waar te nemen. U begrijpt nu on
middellijk: dit is niet eenvoudig te realiseren. Vereisten zijn niet alleen geschikte 
bouwstenen, maar ook een gedegen begrip van het samenspel tussen de bouw
stenen, technieken om het schouwspel waar te nemen op alle relevante lengte en 

Figuur 1. Nobelprijswinnaar Hermann Staudinger, grondlegger van het veld macromoleculaire chemie [3]
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Het ligt dan ook voor de hand dat chemici en materiaalkundigen ervan dromen om 
zelforganisatie net zo te beheersen en te benutten als de natuur. Om mate rialen 
te maken die onder spanning sterker worden en zichzelf bij schade repareren. 
Om sensoren te ontwikkelen die relevante bloedwaardes meten en zelfstandig de 
benodigde medicijnen afgeven. Om nanocapsules te genereren die hun inhoud 
gedurende het transport goed beschermen om het vervolgens af te geven op 
de plaats van bestemming. ‘Maar hoe dan?’, vraagt u zich nu natuurlijk af. Laat ik 
dat illustreren aan de hand van mijn favoriete bouwstenen: geladen polymeren, 
oftewel poly electrolieten. Met polyelectrolieten kunnen we een heel spectrum aan 
zogenaamde colloïden bouwen. Dit zijn druppeltjes, belletjes en deeltjes met af
metingen  tussen grofweg een nanometer en enkele micrometers (figuur 2).  Enkele 
voor beelden van macromoleculen, colloïden en organismen op verschillende 
lengteschalen ziet u afgebeeld.

Beladen wisselwerkingen. In de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw 
werkten de wetenschappers  Derjaguin en Landau in Rusland en de Nederlanders 
Verweij en Overbeek in het Eindhovense Natlab, onafhankelijk van elkaar, aan een 
theorie die de wissel werkingen tussen geladen colloïden beschrijft [4].  Simpel 
gezegd: individuele colloïden worden op een afstandje van elkaar gehouden 
door gelijke ladingen op en in de buurt van hun oppervlak. Door een deeltje als 
het ware ‘aan te kleden’ met een mantel van polyelectrolieten bijvoorbeeld. Com
plexatie en fasescheiding wordt zo voorkomen. Wereldwijd staat dit uiterst succes
volle model vandaag de dag bekend als de DLVOtheorie.

In de jaren ’90 van de vorige eeuw bloeide de belangstelling op voor precies het 
tegenovergestelde idee: ladingen juist gebruiken om polymeren en andere chemi
sche bouwstenen bijeen te brengen door de aantrekkingskracht tussen positief en 
negatief geladen (macro)moleculen. Ook hier maakt de levende natuur veelvuldig 
gebruik van. Virussen omhullen zo hun DNA met een eiwitmantel en kokerjuffers 
plakken zo onder water stukjes schelp, zandkorrels en blaadjes vast tot een koker
vormig huisje. Maar dat niet alleen, het zou ook een belangrijke schakel geweest 
kunnen zijn in het ontstaan van leven op aarde [5]. Door complexatie van tegen
gesteld geladen polyelectrolieten ontstaan vloeistofdruppels. Wij noemen dit pro
ces complex coacervatie [6]. Het kan verschillende, reactieve bouwstenen in hoge 
concentraties bij elkaar brengen. Net zo hoog als de concentratie in levende cellen 
omsloten door een celmembraan, maar dan zonder dat er zo’n vliesje voor nodig is 
om de inhoud bijeen te houden. Deze simpele druppels zouden de voorloper van 
een veel complexere eukaryotische cel kunnen zijn. Let wel, de omstandig heden 
moeten precies goed zijn. Als de aantrekkingskracht tussen de polyelectrolieten 

Zelforganiserende zachte materie

De natuur als bron van inspiratie. Materialen maken die zichzelf maken. Dat klinkt 
u misschien futuristisch, meer fiction dan science, in de oren. Toch doen u en ik dit 
dagelijks, sterker nog, vele malen per dag. Het zit zo. Niet alleen de wereld om ons 
heen, maar ook wijzelf zijn opgebouwd uit materialen. Als we de cel nemen als uit
gangspunt, als startmateriaal, dan zijn de onderdelen in de cel de bouwstenen van 
dit materiaal. De cel zit propvol met deze bouwstenen, klein en groot, waar onder 
polysacchariden, eiwitten en DNA, ons genetisch materiaal. Wij noemen dus zowel 
de losse onderdelen als het eindproduct een materiaal. In dit geval gaat het om 
natuurlijke materialen. Deze subcellulaire onderdelen worden voortdurend samen 
gebracht, afgebroken, en weer aangemaakt. Sommige eiwitten gaan meer dan 
20x per dag over de kop. Stukken DNAstreng worden vele malen per dag ont
vouwen, uitgelezen en weer netjes opgevouwen. Dit alles verloopt autonoom, uit 
zichzelf. Zonder dat er iemand een oogje in het zeil houdt of een vinger uitsteekt. 
Zonder dat er een bouwkundige, een architect of een aannemer aan te pas komt. 
Daarom noemen we het zelforganisatie: uit een ogenschijnlijk chaotische massa 
van  componenten ontstaan als vanzelf structuren. En dankzij het ontstaan van deze 
structuren kunnen de natuurlijke materialen alle essentiële biologische functies 
vervullen. Denk aan transport, communicatie, regulatie en beweging.  

Figuur 2. Colloïden zijn druppeltjes, belletjes en deeltjes met afmetingen tussen grofweg een nanometer (nm) 
en enkele micrometers (µm)
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Roeien met de riemen die je hebt. Bouwen op de nanoschaal is complex. Het is 
vaak een beetje zoals klussen in het donker. Je probeert iets zo goed mogelijk te 
vervangen of in elkaar te zetten, maar of het succesvol is, blijkt pas later, als je het 
resultaat in daglicht goed van alle  kanten kunt zien. Bijkomende uitdaging op de 
nanoschaal: we kunnen de onderdelen niet aanraken. En toch kunnen we het pro
ces sturen. Ik heb u eerder al verteld dat we dit realiseren door omgevingsfactoren 
zoals zuurgraad te veranderen. Maar we werken ook graag met licht, omdat we dit 
zeer lokaal kunnen inzetten via lichtgevoelige bouwstenen en moleculaire licht
schakelaars. Zo kunnen we het startpunt van het zelforganisatie proces uitstellen 
door een lichtgevoelige blok kade in te bouwen die opgeheven wordt als we onze 
materialen blootstellen aan UVlicht. De ideale moleculaire schakelaar functioneert 
net zo als een lichtschakelaar in uw huis: we kunnen hem op elk gewenst moment 
omzetten van ‘aan’ naar ‘uit’, we kunnen hem zo lang ‘aan’ of ‘uit’ laten staan als we 
willen, én we  kunnen net zo vaak schakelen als nodig is. Zo ver zijn we nog niet op 
de nano schaal.  Desalniettemin bieden ze ook nu al nieuwe mogelijkheden, bij
voorbeeld om de kristalgroei van colloïdale deeltjes te beïnvloeden zodat grotere 
kristallen met  minder defecten vormen.

Niet alle wegen leiden naar Rome. Al onze huidige kennis en kunde ten spijt, 
we hebben nog een lange weg te gaan voordat we het gedrag van nieuwe, com
plexe (macro)moleculaire systemen echt kunnen begrijpen, orkestreren en voor
spellen. Jazeker, we weten inmiddels veel over het fasegedrag van allerlei sys
temen.  Modelsystemen zoals colloïdale harde bollen en blok copolymeren laten 
zich al goed voorspellen. Toch staat het rationeel ontwerpen van de hiërarchische 
structuur van functionele materialen, opgebouwd door zelforganisatie vanaf de 
nanoschaal, nog in de kinderschoenen. Want het klinkt simpel – de componenten 
bij elkaar brengen, dan ontstaat uit een ogenschijnlijke chaos een georganiseerde 
structuur – maar zelfs als we de juiste bouwstenen bij elkaar brengen onder de 
 juiste condities om een gewenste architectuur te realiseren, zelfs dan is het nog 
geen garantie voor succes. Dit komt doordat onze bouwstenen onderweg naar  
het eindresultaat soms langdurig vast komen te zitten. Zo ontstaan imperfecties of 
defecten in structuren op de nanoschaal, die grote gevolgen kunnen hebben voor 
de interne dynamiek en de functionele eigenschappen op macroscopische schaal. 
Als we dit willen voorkomen, dan zit er maar één ding op: er nog dieper induiken. 
Ik geef u graag een voorbeeld waarin we de balans tussen de verschillende inter
acties binnenin één enkele polymeer keten systematisch hebben geoptimaliseerd 
om de keten op te vouwen tot een goed gedefinieerde driedimensionale structuur 
en het samenklonteren van verschil lende ketens te onderdrukken.

te zwak of te sterk is, ontstaan geen druppeltjes vloeistof, maar hooguit kleine 
complexen of ongeordende aggregaten. We kunnen het zelforganisatieproces dus 
sturen door de aantrekkingskracht te moduleren. Dat kan door omgevingsfactoren 
te manipuleren zoals zuurgraad (pH), zoutconcentratie en temperatuur, maar ook 
door de mengverhouding van de tegengesteld geladen polymeren te veranderen. 
Als we onze responsieve materialen combineren met chemische reacties, die auto
noom een pH verandering in het systeem genereren, dan kunnen we de druppels 
snel of juist langzaam laten vormen, groeien en weer verdwijnen door te sleutelen 
aan de reactiecondities zoals reactiesnelheid en substraatconcentratie. Het is een 
van de nieuwe strategieën die recent in de belangstelling is komen te staan als 
methode om zelforganisatie bij te sturen richting een eindtoestand die via andere 
wegen onbereikbaar is. 

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

Inpakken en wegwezen. Naast gelaagde films en grote druppels kunnen we 
met polyelectrolieten ook kleine nanocontainers creëren. Hiervoor mengen we 
tegengesteld geladen  polymeren, waarvan er tenminste één ook ongeladen, 
water oplosbare monomeren bevat. Zo genereren we complex coacervaat kern 
micellen uit uitsluitend wateroplosbare componenten. Ze houden dan ook veel 
water vast. Veel meer dan conventionele micellen opgebouwd uit zepen. Complex 
coacervaat kern micellen zijn dynamische structuren die benut kunnen worden 
voor transport, bescherming en afgifte van tal van verbindingen, waaronder en
zymen die hun structuur en functie doorgaans verliezen bij afwezigheid van water. 
Verrassend genoeg is deze supramoleculaire manier van inpakken zo effectief, dat 
het de structuur en werking van enzymen kan preserveren op zeer hoge tempera
turen en als water nagenoeg volledig afwezig is. In de toekomst wil ik niet alleen 
de principes ontrafelen die ten grondslag liggen aan deze technologie, maar ook 
onderzoeken of deze ingezet kan worden in de biotechnologie en geneeskunde 
voor bio remediatie en enzymvervangingstherapie.



10 prof.dr.ir. Ilja Voets  Georganiseerde chaos 11

gesteld uit totaal andere monomeren, zich ook zoals eiwitten op kunnen vouwen 
tot een goed gedefinieerde 3Dstructuur om zo hun werking als katalysator of 
sensor verder te verbeteren. Om dit doel stapsgewijs te bereiken, hebben we onze 
ketens initieel opgebouwd uit slechts twee componenten, één monomeer voor het 
opvouwen van de keten en één monomeer voor het oplossen van de keten. Maar 
dat ontwerp bleek te simpel. De ketens vouwden inderdaad netjes op dankzij zelf
plakkende supramoleculaire motieven die we aan een van de monomeren hadden 
bevestigd, maar tot onze verbazing vertoonden de ketens ander vouwgedrag dan 
eiwitten (figuur 3) [8]. Eiwitten ontvouwen tot een grotere kluwen op hoge tempe
ratuur als de waterstofbruggen tussen de structuurvormende elementen uit elkaar 
vallen, oftewel dissociëren. Ook wij maakten gebruik van waterstofbruggen om 
de ketens op te vouwen. Maar van onze ketens bleken de dimensies juist groter 
op lage temperatuur dan op hoge temperatuur, ondanks het dissociëren van de 
waterstofbruggen. Wat bleek nu, we vouwden niet slechts één goedgedefinieerde 
globule van één keten, maar vouwden meerdere kleine globules op één keten. De 
keten wordt compacter door een derde, hydrophobe component, toe te voegen, 
maar met mate, anders wordt het intramoleculaire vouwproces overstemt door 
intermoleculaire aggregatie.

De verborgen wereld van de zachte materie. Het zal u inmiddels duidelijk zijn 
geworden, om te bouwen op de nanoschaal – een miljoen keer kleiner dan een 
speldenknop – gebruik ik (macro)moleculen die elkaar vastpakken, vasthouden en 
weer loslaten. Deze verbindingen tussen de  chemische bouwstenen zijn tijdelijk, 
oftewel nietcovalent, ze vormen en ver dwijnen regelmatig. Dit maakt de opge
bouwde structuren adaptief en daarmee ook de functionele eigenschappen. Zo 
kunnen we dus materialen creëren, die zich aanpassen aan hun omgeving, die 
zichzelf herstellen, die we kunnen afbreken als ze niet meer nodig zijn en die niet 
één maar vele functies vervullen. We noemen deze klasse van materialen ‘zachte 
materie’, in het Engels soft matter. U kent het wel. Het is de verf die door roeren 
goed mengt, en eenmaal op de muur aangebracht niet in druppels naar beneden 
vloeit, maar op z›n plek blijft zitten. Het is de tandpasta die met een beetje knijpen 
de tube uitstroomt, maar op de tandenborstel blijft liggen als een grote klodder. 
Zachte materie is dus veranderlijk en vervormbaar. Dat maakt het zo fascinerend 
om te onderzoeken. De grote vraag die ons dagelijks bezighoudt, is de oorsprong 
van dit bijzondere gedrag. Waar komt het vandaan en kunnen we het sturen? 
Want als we dit aanpassingsvermogen niet alleen doorgronden maar ook kunnen 
reguleren, dan kunnen we veel bereiken. Stel je voor dat we verven op waterbasis 
kunnen maken, die na opdrogen niet meer vochtgevoelig zijn. Stel je voor dat 
we lijmen kunnen maken, die ook onder water goed hechten. Stel je voor dat we 

Eiwitten zijn polymeren opgebouwd uit aminozuren. Dit zijn monomeren die zowel 
een aminegroep als een carboxygroep bevatten. Het is niet alleen deze chemische 
samenstelling die bepalend is voor de biologische functie die een eiwit vervult. 
Dit hangt ook sterk samen met de manier waarop een eiwit is opgevouwen tot 
een driedimensionele structuur. Enzymen zijn vaak globulaire eiwitten die dankzij 
hun karakteristieke 3Dstructuur een reactie kunnen versnellen die anders in water 
bijvoorbeeld onmogelijk zou zijn. In samenwerking met mijn collega’s Bert Meijer 
en Anja Palmans hebben wij onderzocht of functionele heteropolymeren, samen

Figuur 3. Polymeren gefunctionaliseerd met zelfplakkende supramoleculaire motieven ‘vouwen’ zich op tot een 
nanodeeltje bestaande uit een enkele keten [7]
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foto 51 (figuur 4) – een röntgendiffractie opname van kristallijn DNA van Rosalind 
Franklin en Raymond Gosling, die essentieel was voor de opheldering van de DNA 
 dubbelhelix structuur [9]. Hoe gedetailleerder het patroon, hoe meer we eruit 
kunnen afleiden. Ook de driedimensionale structuur van eiwitten kan hier tot op 
atomair niveau mee worden opgehelderd (figuur 5). Dit is onder meer van belang 
voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Voor de ontwikkeling van 
kleine moleculen bijvoorbeeld, die de hechting van ziekteverwekkers ver storen 
in onze darmen, zoals de kommavormige, gramnegatieve bacterie die cholera 
 veroorzaakt.

Zachte materie is slechts beperkt geordend – je zou kunnen zeggen dat het een 
georganiseerde chaos is. Denk aan kleine kristallijne domeinen in een amorfe 
 matrix die onderling van oriëntatie verschillen. Kleine moleculen die zich stapelen 
in bundels van nanodraadjes, die verschillen in lengte en breedte. Een hydrogel 
die is samengesteld uit aan elkaar geknoopte micellen, die allen op elkaar lijken, 
maar toch net een beetje van elkaar verschillen. De verstrooiingspatronen zien 
er dan ook heel anders uit. Geen spectaculaire sterrenhemel. Geen stippen maar 
ringen worden zichtbaar op de detector. Soms hele vage ringen. Want hoe groter 
de variatie in de inwendige structuur, hoe subtieler de intensiteitsverschillen in het 
tweedimensionale verstrooiingspatroon en het daarvan afgeleide spectrum.  
Ter illustratie ziet u hier enkele voorbeelden. Geen ruige pieken en dalen, zoals 
in de Zwitserse Alpen, maar meer het glooiende Limburgse landschap. Toch 
 geven deze kenmerkende verstrooiingsprofielen een uniek inkijkje in de ver
borgen  wereld van de zachte materie. Ze bevatten een schat aan informatie over 
het materiaal zoals het is. Het is niet nodig om labels toe te voegen om contrast te 
verhogen. Het is niet nodig om beweging uit te sluiten door het preparaat te ver
glazen. En, het is niet nodig om kristallen te groeien. Toegegeven, het vergt enige 
oefening, maar uit deze interferentiepatronen kunnen we veel leren over de mate 
van orde in de chaos: de samenstelling, de opbouw, de vorming en de afbraak van 
materialen. Zo kunnen we de vormveranderingen verklaren die optreden in com
plex coacervaat kern micellen voordat ze uiteenvallen in de losse onderdelen. Zo 
kunnen we vaststellen of een polymeer opgevouwen is tot een bolvormige kluwen 

 plastics kunnen maken, die stevig en  impermeabel zijn waar en wanneer dat nodig 
is, maar na gebruik eenvoudig af te breken zijn.

Omdat we weten dat de functionele eigenschappen van zachte materialen nauw 
samenhangen met de interne structuur en dynamiek, richten wij ons op het in kaart 
brengen van juist die aspecten van zachte materie. Twee technieken die wij hier 
veelvuldig voor gebruiken, licht ik hier graag in meer detail toe.

Pieken en dalen. Laat ik beginnen met verstrooiing. Zoals zonlicht wordt weer
kaatst door waterdamp en stofdeeltjes in de lucht, zo weerkaatsen de (macro)
moleculen in een materiaal laserlicht, neutronen en röntgenstraling. Hierdoor 
ontstaat een ver strooiingspatroon dat we detecteren en interpreteren, om zo de 
opbouw van een materiaal te ontrafelen. Een ware sterrenhemel van lichtpunten 
in een zee van duisternis doemt op in een verstrooiingsexperiment aan geor
dende materialen, zoals zuivere kristallen. Het is donker op de detector waar het 
verstrooiingssignaal laag is en fel waar het hoog is. Het bekendste voorbeeld van 
een röntgendiffractieopname op een fotografische film is wellicht de getoonde 

Figuur 4. Röntgendiffractieopname van de Bvorm van kristallijn DNA 
van Rosalind Franklin en Raymond Gosling [9]

Figuur 5. Structuur van een ijsbindend eiwit van een Antarctische bacterie, opgehelderd door middel van 
röntgendiffractie, röntgenverstrooiing, en NMR spectroscopie [10]
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jecten met fluorescentie microscopie maakt juist gebruik van hele lage concentra
ties van contrastmiddel. Ook hier geldt weer: niet te laag, maar precies uitgekiend, 
ditmaal zodat de positie van elk individueel fluorescent label uiterst precies vast te 
stellen is. Door nauwgezet de locatie van de labels bij elkaar op te tellen, ontstaat 
als eindresultaat van de meting een gedetailleerde, pointillistische reconstructie 
van het object. Deze nieuwe vorm van lichtmicroscopie staat bekend onder de 
naam superresolutie microscopie, omdat het op baanbrekende wijze de Abbe 
 diffractielimiet omzeilt, waardoor structuren kleiner dan een paar honderd nano
meter toch van elkaar te onderscheiden zijn. In samenwerking met mijn TU/e 
collega Lorenzo Albertazzi, hebben we een nieuwe aanpak, genaamd iPAINT, ont
wikkelt om superresolutie microscopie toegankelijk en algemeen toepasbaar te 
maken om grensvlakken in colloïdale systemen op een nietinvasieve manier en in 
detail te bestuderen (figuur 7) [12]. Hiervoor maken we gebruik van de neiging van 
een fluorescent label om te hechten aan een grensvlak. En wat blijkt nu, de hech
ting is toereikend, ongeacht of het nu gaat om een grensvlak tussen twee vloei
stoffen, of tussen een vaste stof en vloeistof. Dat betekent dat we zonder covalente 
bindingen, uitsluitend door adsorptie, grensvlakken kunnen laten oplichten. We 
hebben tevens laten zien dat we door toevoeging van een kleine beetje alcohol – 
ja u hoort het goed – hetzelfde experiment ook kunnen uitvoeren in nietwaterige 
oplosmiddelen [13]. Zo is de techniek breed inzetbaar geworden voor onderzoek 
aan materialen.

Inmiddels hebben we met iPAINT heel wat verborgen structuren kunnen ontsluie
ren. Zo konden we vormveranderingen van C3Ms in kaart brengen, die optreden 
door veranderingen in micelconcentratie en door veranderingen in de verhouding 
tussen de twee polymeren waaruit de micellen zijn opgebouwd. Ook hebben 
we met iPAINT de interne structuur van dunne, langgerekte nanodraadjes opge

van slechts een enkele kralenketting of juist dicht opeengepakt zit in een aggre
gaat met vele andere strengen in de buurt. Zo kunnen we de bundeling van nano
draadjes tot een vezel waarnemen (figuur 6) [11] en relateren aan veranderingen in 
de mechanische eigenschappen van de daaruit opgebouwde hydrogel. Zo kunnen 
we verklaren waarom een globulair eiwit zich onder bepaalde omstandigheden 
als een polymeer gedraagt en onder andere omstandigheden als een colloïdaal 
deeltje. Stuk voor stuk voorbeelden van informatie die met geen enkele andere 
techniek te achterhalen was.

lichtpuntjes in de duisternis. Ook microscopie gebruiken we veelvuldig om 
waar te nemen wat er zich afspeelt binnenin zachte materie. En ook voor deze 
tech nieken is zachte materie regel matig een flinke uitdaging. De structuren zijn 
vaak klein, dynamisch, en vervormbaar. Voorzichtigheid is dus geboden om te 
voor komen dat ze niet veranderen tijdens het maken van het preparaat of gedu
rende de  meting. Vaak is het contrast beperkt en verschillen de componenten in 
een complex mengsel onderling slechts weinig in contrast, waardoor de opname 
vaag is en de verschillende componenten in het materiaal niet of nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden zijn. Van de al eerder genoemde complex coacervaat kern 
 mi cellen, C3Ms, is de kern wel zichtbaar in electronenmicroscopie als een lichte, 
grijze vlek, maar de schil niet. Een praktische manier om toch meer te visualiseren, 
is het toevoegen van een contrastmiddel, bijvoorbeeld zouten of nanodeeltjes, dat 
complexeert met het te bestuderen object, waardoor het feller afsteekt tegen een 
lichte achtergrond, zoals de micelkern in de afgebeelde opname.

Doorgaans gebruiken we niet teveel, maar wel flink wat, van een contrastmiddel, 
zodat het contrast tussen wat we willen visualiseren en de achtergrond optimaal is. 
Zo kunnen we de opeenstapeling van colloïdale deeltjes in clusters bestuderen in 
confocale microscopie door vele fluorescente labels op te nemen in de kern van 
de colloïdale deeltjes. Een radicaal andere manier van visualisatie van kleine ob

Figuur 6. Röntgenverstrooiingsspectrum van een driedubbele helixbundel van nanodraadjes [11]

Figuur 7. iPAINTopnames van emulsies, clusters van nanodeeltjes en nanodraden [12, 13]
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binnen, via de bek en kieuwen. Wat maakt het dan toch mogelijk om de overleven? 
Dat zijn kleine ijsbindende eiwitten, zogenaamde antivrieseiwitten, die geduren
de het hele jaar voorkomen in het bloed van de ijsvissen. Verreweg de meeste 
materialen mijden een groeiend ijsfront, maar antivrieseiwitten doen juist het 
 tegenovergestelde: ze hechten aan één of meerdere kristalvlakken in een speci
fieke oriëntatie. Daar waar de eiwitten op ijs gebonden zitten en blijven, kunnen 
geen watermoleculen hechten, waardoor het ijsfront gedwongen wordt om te 
groeien tussen de ge bonden antivrieseiwitten. Hierdoor ontstaat een kromming 
van het ijswatergrensvlak. Het wordt als het ware ruwer, een nanolandschap van 
heuvels en dalen. Omdat dit energetisch ongunstig is, wordt verdere ijsgroei, op 
de vlakken waaraan de  eiwitten hechten, afgeremd. Zo blijven ijskristalletjes klein 
en blijft het bloed van ijsvissen stromen.

helderd en hoe deze afhangt van onder andere temperatuur. Verder hebben we 
hiermee zogenaamde Pickering emulsies onderzocht. Dit zijn mengsels van twee 
vloeistoffen, zoals water en olie, die niet door zepen of eiwitten worden gestabili
seerd, zoals gebruikelijk is, maar door deeltjes. De positie van de deeltjes op het 
grensvlak van de druppels olieinwater, en vice versa van waterinolie, is bepalend 
voor de stabiliteit en mechanische eigenschappen van de emulsie. Jarenlang is er 
gedacht dat de positie van deze deeltjes op een vloeistofvloeistofgrensvlak niet 
veel zou afhangen van de deeltjesgrootte, maar dat bleek niet te kloppen toen 
metingen aan individuele deeltjes konden worden uitgevoerd. De positie en de 
randhoek van de deeltjes bleek wel degelijk afhankelijk van de deeltjesgrootte. 
Met iPAINT kunnen we deze afhankelijkheid goed in kaart brengen, juist voor 
kleinere nanodeeltjes, waar dit effect groter is. Zo konden we verklaren waarom 
Pickering emulsies kunnen inverteren – dat wil zeggen veranderen van olieinwater 
naar waterinolie emulsies – enkel en alleen door de grootte van de stabiliserende 
deeltjes te veranderen. In samenwerking met mijn collega Peter Zijlstra zullen we 
in de toekomst uitzoeken hoe heterogeen de oppervlakken van zulke nanodeeltjes 
zijn en wat de effecten hiervan zijn op hun gedrag. Zo hopen we uiteindelijk de ge
voeligheid en specificiteit van sensoren gebaseerd op nanodeeltjes te verbeteren. 
Ook willen we de samenstelling en structuur van eetbare emulsies en netwerken 
op nanometerschaal visualiseren, zodat we de structuurfunctie relaties van levens
middelen kunnen blootleggen om de ontwikkeling te faciliteren van producten 
op basis van duurzame en gezonde grondstoffen, zonder verlies van kwaliteit. Tot 
slot zullen we superresolutie microscopie inzetten om inzicht te krijgen in cel en 
 weefselschade die ontstaat als zelforganisatieprocessen uit de hand lopen.

Geen koud kunstje. Dit brengt me bij wellicht het bekendste voorbeeld van 
zelforganisatie: het ontstaan van ijs uit water. Het uitgroeien van sneeuwvlokken 
tot prachtige zeskantige structuren is fascinerend om naar te kijken, maar, sneeuw 
en ijs kunnen ook heel wat problemen en ongemakken veroorzaken. Denk aan 
be vroren autoruiten,  korrelig roomijs, en schade aan cellen en weefsels. Om dit te 
voorkomen, willen we het zelforganisatieproces reguleren en soms zelfs blokkeren. 
Hoe pakken we dat aan? Om die vraag te beantwoorden, neem ik u graag denk
beeldig mee naar de Zuidpool waar ijsvissen dit probleem dagelijks trotseren. In 
de koude wateren van Antarctica, bedekt met ijsschotsen, stijgt het kwik tot niet 
veel hoger dan een paar graden onder nul. Het zout in het zeewater veroorzaakt 
een vriespuntsdaling tot 1.9 °C, maar het bloed van de ijsvissen die hier leven, is 
slechts half zo zout als het omringende zeewater. Toch vriezen ze niet dood. Hoe 
kan dat? Het is niet omdat de eerste stap in het ontstaan van ijs, de kiemvorming, 
onderdrukt wordt. Sterker nog, deze ijsvissen krijgen regelmatig kleine stukjes ijs Figuur 8. Scene uit animatie over de werking van ijsbindende eiwitten [14]
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 simpelweg inklemmen tussen twee dekglaasjes. Dit verhoogt de slagingskans van 
het experiment significant tot vele malen groter dan de gemiddelde slagingskans 
van een subsidieaanvraag bij NWO. Afgebeeld ziet u het effect van antivries
eiwitten zoals we het in zo’n sandwich assay waarnemen. Zoals gezegd, verlagen 
antivrieseiwitten niet alleen het vriespunt van een waterige oplossing, maar ijs
bindende eiwitten remmen ook de rekristallisatie van ijskristallen. Links ziet u grote 
ijskristallen, zonder de eiwitten, gestaag verder groeien, terwijl kleine ijskristallen 
verdwijnen. Daarentegen ziet u rechts, na toevoeging van voldoende antivrieseiwit, 
dat dit proces geblokkeerd wordt.

Verrassend genoeg gaat de werking van het eiwit al volledig verloren door een 
 ongelukkige substitutie van één enkel aminozuur op de verkeerde plek. Lastig 
als je zo’n eiwit zou willen inzetten in praktische toepassingen, bijvoorbeeld om 
schade aan gevoelige cellen en weefsels te voorkomen door ontdooien uit een 
langdurig bevroren toestand. Of om te ondervangen dat scheuren ontstaan in 
wegen en gebouwen, door herhaaldelijk uitzetten en krimpen van ingesloten ijs 
en water. Daarom ontwikkelen we nieuwe materialen die de werking van antivries
eiwitten nabootsen, maar het net een beetje anders doen (figuur 9). En die het 
liefst ook nog op een goedkope manier op grote schaal te produceren zijn. U ziet 
dat we al een eind op de goede weg zijn, want onze materialen kunnen net als 
antivries eiwitten rekristallisatie voorkomen [16, 17]. En, een bijkomend voordeel, 
hun werking hangt niet sterk af van de architectuur. Lineaire polymeerketens, 
 harige polymeerketens, in micellen samengepakte polymeerketens, in al deze ver
schijningsvormen remmen ze rekristallisatie. Maar, er valt nog heel wat te verbete
ren. Ze zijn nog lang niet zo effectief als hun natuurlijke inspiratiebron bijvoorbeeld. 

Inmiddels zijn ijsbindende eiwitten ontdekt in tal van planten en diersoorten, zoals 
vissen en rogge, maar ook insecten, bacteriën, microalgen en vlooien. Ze zetten 
 ijsbindende eiwitten op zeer uiteenlopende manieren in om te overleven. Voor 
ijsvissen is de vriespuntsdaling van levensbelang om niet dood te vriezen. In vries
tolerante planten houden ze de groei van ijskristallen in de intercellulaire ruimten, 
het apoplast, in toom. Een Antarctische bacterie pakt het weer heel anders aan. 
Deze bacterie plakt vast aan ijs met behulp van een bijzonder groot eiwit dat aan 
het ene uiteinde op ingenieuze wijze vastgeklonken zit aan zijn celmembraan en 
aan het andere uiteinde hecht aan ijs [10]. Maar niet alleen aan ijs. Dat is niet vol
doende. Want voor zijn voedselvoorziening is deze bacterie afhankelijk van zuur
stof en zonlicht dat door een eukaryotische alg met een exoskelet wordt omgezet 
in nutriënten. Doordat de bacterie niet alleen aan ijs hecht, maar ook aan deze 
diatomeeën, ontstaat zo onder water een symbiotische biofilm waarin beide goed 
gedijen. 

In het chemischbiologisch laboratorium van de TU/e zetten we bacteriën aan het 
werk om ijsbindende eiwitten voor ons te produceren. We isoleren ze dus niet 
uit ijsvissen voor ons onderzoek. Dat is niet alleen mooi voor de ijsvissen, maar 
ook handig voor ons, omdat we zo ook heel precies kunnen sleutelen aan de 
eiwit structuur om zo te onderzoeken welke onderdelen hier essentieel zijn voor 
de functie van de eiwitten. Zo blijkt een dun laagje watermoleculen rondom het 
 antivrieseiwit een cruciale rol te spelen. In samenwerking met AMOLFcollega Huib 
Bakker en zijn team, konden we middels nietlineaire vibratiespectroscopie laten 
zien dat een antivrieseiwit op de een of andere manier het dunne waterlaagje om 
zich heen zo weet te organiseren, dat het spectroscopisch gezien heel sterk lijkt op 
ijs [15]. Maar dan al op kamertemperatuur. We denken dat het eiwit zichzelf hier
mee als het ware vastvriest aan ijs. Een vermoeden dat voor andere eiwitten recent 
door middel van moleculaire dynamica simulaties is bevestigd.

Om een goed beeld te krijgen van het werkingsmechanisme van natuurlijke 
 antivrieseiwitten en hierop geïnspireerde nieuwe materialen, hebben we hier op 
de TU/e een aantal geavanceerde assays opgezet, waaronder de ‘splat assay’ die 
veel gebruikt wordt in het veld. Een klein druppeltje wordt bovenin de 2 meter 
lange buis geïnjecteerd, spat uiteen op een klein dekglaasje op een grote, koele 
plaat, waarna we de kristalgroei gedurende een aantal uren onder de micro
scoop  volgen. U begrijpt, goed kunnen mikken is dus een functievereiste voor 
jonge onderzoekers in mijn groep. Gelukkig is dit niet de enige manier, want 
zo’n  druppeltje komt regelmatig naast het dekglaasje terecht. We gebruiken 
mede daarom liever een zogenaamde ‘sandwich assay’ waarin we een druppeltje 

Figuur 9. Voorbeelden van synthetische macromoleculen die de rekristallisatie van ijs tegengaan [16, 17]
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Onderwijs

Handen uit de mouwen. Ik heb u in het voorafgaande verteld over het belang 
van wisselwerkingen  tussen (macro)moleculen en andere chemische bouwstenen 
waaruit alle levende en nietlevende materialen zijn opgebouwd. Dit is niet anders 
voor mensen. Ook  tussen ons zijn interacties, ik zou willen zeggen ‘de chemie’, 
onontbeerlijk. Ik pleit dan ook voor het behoud van zoveel mogelijk interactie 
tussen studenten en  docenten in ons onderwijs. Er is veel aandacht voor de im
plementatie van  nieuwe onderwijsvormen en systemen die het in de toekomst 
mogelijk maken om een deel van het onderwijs overal en altijd van afstand te 
volgen. Dat is natuurlijk mooi omdat het de toegankelijkheid van het onderwijs 
ten goede komt. Maar het is niet genoeg. Iedereen die wel eens uit interesse de 
gebruikersvoorwaarden voor een applicatie op de mobiele telefoon doorleest, 
of de Tweede Kamerdebatten op televisie aanhoort, weet dat het lezen van en 
 luisteren naar informatie niet noodzakelijkwijs betekent dat de boodschap duide
lijk overkomt. Contact tussen boodschapper en ontvanger is hiervoor noodzakelijk. 
Bij voorkeur direct contact. Want u heeft ongetwijfeld allemaal ervaren dat een 
berichtje of email gemakkelijk verkeerd wordt geïnterpreteerd. Of dat er vele 
emailwisselingen nodig zijn om iets te bespreken dat ook tijdens een kopje koffie 
in de pauze zo geregeld is.  Nieuwe onderwijsvormen kunnen het leerproces zeker 
ondersteunen en bijdragen aan een oplossing voor uitdagingen, zoals tijdsdruk en 
ruimtegebrek, maar laten we onszelf niet voorbij lopen. Ondanks de mogelijkheid 
om 24/7 met elkaar in contact te zijn via allerlei sociale media, voelen we ons ver
der van elkaar verwijderd dan ooit. Onwenselijk vinden we dat. Laten we daarom 
ook in de toekomst daar waar mogelijk volop ruimte blijven creëren voor directe, 
persoonlijke aandacht tussen student en docent. De onderwijsvernieuwers onder 
u klinkt dit wellicht in de oren als een pleidooi voor ‘handson onderwijs’. Ik houd 
een pleidooi voor het behoud van voldoende praktisch onderwijs, waarin vak
inhoudelijke vaardig heden worden aangeleerd en geoefend, en daarnaast, kritisch 
en oplossingsgericht  denken wordt gestimuleerd. Dit is minstens zo belangrijk als 
onderwijsvormen waarin samen werken, organiseren en rapporteren centraal staan. 
Met vlag en  wimpel slagen voor het theorieexamen betekent nog niet dat u kunt 
autorijden. Ook niet als u zelf de probleemstelling en oplossingsstrategie heeft uit
gewerkt. Aan de univer siteit is het niet anders: in een universitaire opleiding zoals 
chemische technologie, moet voldoende aandacht zijn voor theorie én voor 

Ook wil ik de werking van zowel antivrieseiwitten als deze nieuwe materialen beter 
begrijpen. En daarnaast hoop ik de komende jaren samen met mijn TU/ecollega 
Carlijn Bouten en UU en UMC Utrechtcollega’s Tom Wennekes en Linda van Laake 
nauwgezet in kaart te brengen wat de schadelijke gevolgen zijn van het vriezen 
en dooien van biologisch materiaal zoals hartcellen en – weefsels. En wat onze 
nieuwe materialen hier tegen kunnen doen. Onze droom is om zo uiteindelijk een 
 geschikte manier te ontwikkelen om donororganen langer te kunnen behouden 
voor levensreddende operaties.
 
Van chaos tot orde. Ik hoop dat ik u heb kunnen overtuigen dat er een span nende 
en uitdagende  wereld verscholen gaat achter de woorden zelforganiserende 
 zachte materie. Een wereld waar de chemie van leven en de chemie van materialen 
samenkomen. Waar we leren van fundamentele principes uit de levende natuur 
om intelligente functionele materialen te maken. Materialen waarin we de wissel
werkingen tussen de modules secuur op elkaar afstemmen om ze optimaal vorm 
te geven voor hun functies. Materialen die steeds meer gaan lijken op hun inspi
ratiebron, die verschillende functies vervullen tijdens hun levensduur en daarna 
hergebruikt kunnen worden. Nieuwe materialen die hun omgeving waarnemen en 
erop reageren, die flexibel genoeg zijn om zich aan te passen, en stabiel genoeg 
zijn om optimaal te presteren. Materialen waarvan we de relaties tussen structuur, 
dynamiek, en  functie in kaart brengen en doorgronden om ze te verbeteren en 
te verduurzamen.  Materialen die ogenschijnlijk slecht gedefinieerd zijn, maar 
wel  degelijk goed in elkaar zitten. Materialen die zichzelf maken in een wondere 
 wereld waar orde  ontstaat uit chaos.
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tot slot

Dames en heren,

In goed gezelschap. Zoals gezegd, bestaan de prachtige functionele structuren 
die ik heb beschreven in deze lezing slechts bij de gratie van dynamische wissel
werkingen tussen de be trokken spelers. Ook al sta ik hier vandaag alleen op het 
podium, de gepresenteerde resultaten zijn stuk voor stuk voortgekomen uit de 
inspanningen van een internationaal team van gedreven onderzoekers. Ik wil dan 
ook afsluiten door allen te bedanken die hieraan hebben bijgedragen en iedereen 
van harte uit te nodigen om deze bijzondere dag samen met mij te vieren. Een 
paar mensen wil ik in het bijzonder danken.

Ik kan me geen betere start van mijn wetenschappelijk loopbaan indenken, dan de 
fantastische tijd die ik heb gehad bij de leerstoel Fysische Chemie en Kolloidkunde 
onder de hoede van mijn copromotor Arie de Keizer en promotor Martien Cohen 
Stuart. Ik denk met veel plezier terug aan ‘Fysko’ waar ik van meet af aan alle vrij
heid heb gekregen om me te ontplooien en om zelfstandig richting te geven aan 
mijn promotieonderzoek, ingebed in een groep van wereldfaam met z’n eigen, 
unieke sfeer: geïnteresseerd, ongedwongen, open en enthousiast. Ik heb me bij
zonder gesteund gevoeld door het vertrouwen en advies van mijn (co)promotoren 
en de betrokkenheid van de andere ‘Fysko’staf, waaronder Frans Leermakers en 
Remco Fokkink. Martien, ik dank je voor alles en ik hoop dat ik de jonge onder
zoekers, die besluiten om met mij samen te werken, een vergelijkbaar ‘thuis’ kan 
bieden.

Na een roerige postdoctorale periode in Zwitserland keerde ik in 2011 terug naar 
Nederland om mijn eigen onderzoekslijn op te zetten, hier aan de TU/e binnen de 
faculteit Scheikundige Technologie (ST) en de capaciteitsgroep MacroOrganische 
Chemie van Bert Meijer. Onder zijn bezielende leiding was inmiddels het Instituut 
voor Complexe Moleculaire Systemen, het ICMS, opgericht als hub voor hoog
staand multidisciplinair onderzoek en onderwijs aan de TU/e. Tijdens mijn eerste 
kennismaking met het ICMS, ST en de TU/e ging er een wereld voor me open.  
Aan het einde van de dag vroeg Bert mij wat ervoor nodig was om me te over
tuigen om in Eindhoven aan de slag te gaan, maar dat was inmiddels al gelukt.  
Bert, ik ben je dankbaar voor de kansen die je me hebt geboden en voor je open
hartige manier van coachen en adviseren. Je bent een fantastische leermeester.  

praktisch werk, voor kennis én voor kunde. En ja, dit vraagt veel van onze docenten 
en studenten, het is een  intensieve en kostbare manier van onderwijzen en leren.
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ons geluk niet meer stuk. Niets is mooier dan samen te zien hoe ze de wereld om 
zich heen ontdekt. Ik dank je voor alle fijne momenten samen.

Ik heb gezegd!

Je combineert ogenschijnlijk moeiteloos excellente wetenschap met een geënga
geerde en visionaire manier van leidinggeven. Met hart en ziel zet jij je in voor dat
gene en diegenen waarin je gelooft. Jouw stempel op het vakgebied, de chemie 
en deze universiteit is iets om trots op te zijn. Ik prijs me gelukkig met zo’n voor
beeld en naaste collega.

Ik heb het genoegen om samen te mogen werken met vele gedreven collega’s 
in diverse onderzoeksgroepen, laboratoria, en instituten, op de TU/e, maar ook 
daarbuiten, in binnen en buitenland, teveel om op te noemen. Ik dank allen voor 
de prettige samenwerking. In het bijzonder dank ik mijn directe collega’s van de 
leerstoel MacroOrganische Chemie, de leerstoel Fysische Chemie, de faculteit 
Scheikundige Technologie en het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen. 
Ik dank het College van Bestuur voor het in mij gestelde vertrouwen. De goede 
werksfeer, innovatieve ideeën, gemeenschappelijke interesses, gezamenlijke 
 infrastructuur en pragmatische aanpak maken deze universiteit tot zo’n plezierige 
werkplek. 

I would like to thank everyone from the SelfOrganizing Soft Matter (SSM) group 
– past and present – for their contributions. I am proud that you have decided to 
work with me in our young group. Some of you have moved halfway across the 
globe for this adventure, leaving family and friends behind. Many of you have 
 experienced that life is not always a bed of roses. But you did not give up and 
 prevailed! I am truly honored to be leading such a wonderful and enthusiastic 
team of  talented  scientists, creative thinkers, and caring colleagues. I cherish the 
 (scientific)  discussions and fun that we have and I hope your time at SSM will help 
you  accomplish your future ambitions, whatever these may be. Thea en Marco, 
dank voor jullie onvermoeibare inzet en ondersteuning van de talloze activiteiten. 

Tot slot, wil ik mijn familie en vrienden bedanken. Ik ben blij dat jullie hier zijn om 
dit moment met mij mee te maken! Mijn ouders wil ik bedanken voor de onvoor
waardelijke liefde en steun die ze me altijd hebben gegeven. Jullie hebben mij 
altijd  gestimuleerd tot onafhankelijkheid en zelfstandigheid en me de vrijheid 
gegeven om mijn eigen pad te kiezen. Tot slot. Lieve Thijs, woorden schieten te 
kort om te omschrijven hoe blij ik ben dat we dit moment samen mogen beleven. 
Het heeft even geduurd voordat we allebei in hetzelfde land, in dezelfde stad, 
een uit dagende baan hadden gevonden die bij ons past en vervolgens bleek het 
niet eenvoudig om deze twee interessante, drukke banen te combineren met ons 
 privéleven. Maar het is ons gelukt. Met de geboorte van Geke afgelopen jaar, kan 
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