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Inleiding

Mijnheer de Rector Magnificus, collega’s, dames en heren, vrienden en bekenden,

De titel van mijn intreerede “… maar werkt het ook in theorie?”, zal u mogelijk 
vreemd in de oren klinken. Want áls iets werkt, dan werkt het, toch? De titel is 
ontleend een spotprent uit De bètacanon van Fokke en Sukke, die in 2008 is ge-
publiceerd door John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol bij uit geverij 
Catullus in Soest. Het boekje is een vrolijke versie van De bètacanon, oftewel 
Wat iedereen moet weten over de natuurwetenschappen, een boek dat in 2008 
is  samengesteld door een commissie van acht prominente Nederlandse hoog-
leraren. 

Figuur 1. Voorkant van De Bèta-canon van Fokke en Sukke (Uitgeverij 
Catullus, Soest, 2008).
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eerst gestaan in een filosofisch getint artikel dat in 1882 is gepubliceerd in het 
 studententijdschrift “The Yale Literary Magazine”. Die wijsheid wordt aan heel veel 
mensen toegeschreven, inclusief de Nobelprijswinnaars Albert Einstein en Richard 
Feynman. 

Einstein is zonder twijfel de bij het grote publiek meest bekende theoretisch 
 natuurkundige ooit. Méér nog dan Feynman, ofschoon ook deze publieke bekend-
heid kreeg, mede door zijn optreden in de commissie die het Challenger-ongeluk 
onderzocht. De ouderen onder u weten dit vast nog wel. Het ging om problemen 
met de O-ringen in de aanjaagraketten van het ruimtevliegtuig van de NASA, 
dat in 1986 leidde tot het ongeluk. Voor de jongeren onder ons: er zijn in 2013 
en 2019 Hollywoodfilms over uitgekomen. Die uit 2013, getiteld The Challenger 
 Disaster, krijgt op de IMDB een 7,3.

De spotprent (Figuur 1) laat een betweterige Fokke zien met opgeheven vinger, 
die tegen Sukke zegt, en dit is het volledige dit citaat: “zeer indrukwekkend, 
 collega… maar werkt het ook in theorie?” Laat ik maar gelijk met de deur in huis 
vallen: zo’n Fokke, dat ben ik. Er zijn heel veel Fokke’s in het wetenschapsbedrijf 
en zéker in de natuurkunde. We noemen ze theoretici – mensen die theorieën in 
elkaar steken.

Trouwens, dat tussen Fokke en Sukke op de spotprent een retort in staat, is heel 
toepasselijk. Een retort, en ik parafraseer hier de uitleg die op de Nederlandstalige 
versie van Wikipedia te vinden is, is een glazen vat, bestaande uit een bolronde 
kolf met een lange tuit, die meer dan 90 graden omgebogen is en naar een lager 
gelegen monding loopt. Een retort maakt eerder onderdeel uit van de gereed-
schapskist waar alchemisten, zeg maar, scheikundigen, in het verleden gebruik van 
maakten, dan van die van natuurkundigen. 

Een van de redenen dat het zo toepasselijk is, is dat ik van huis uit geen natuur-
kundige ben. En dat, terwijl ik intussen alweer twintig jaar aan de faculteit Techni-
sche Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven verbonden ben en 
daarvoor ook jarenlang voor natuurkundige onderzoeksinstituten in Engeland en 
Duitsland heb gewerkt. Ik ben eerder, van huis uit, een natuurkundig ingestelde 
scheikundige en dan niet eens een ‘echte’, met mijn Wageningse bul en Delftse 
doctoraat. 

Maar een dergelijke achtergrond is niet zo heel raar, of zelfs maar bijzonder, in het 
specifieke vakgebied van De Zachte Materie, waar ik mijn theoretische werk doe. 
Het zou zo maar kunnen, dat u zowel bij zachte materie, als bij theorie, niet hele-
maal helder voor ogen hebt, wat dat nu precies is en waar het goed voor is. 

Bij theorie denken veel mensen aan het tegenovergestelde van praktijk. Maar wat 
het algemene publiek als praktijk ziet en wat de wetenschap als praktijk ziet, is niet 
noodzakelijkerwijs hetzelfde. Ingenieurs denken bij praktijk aan echt iets  maken, 
terwijl wetenschappers theorie en praktijk zien als twee kanten van dezelfde 
 medaille. Praktijk slaat dan op experimentele waarneming, maar niet op dingen 
maken waar je, in de echte praktijk, iets aan hebt. De echte praktijk is hier dan 
weer: in een fabriek, in een ziekenhuis, in de keuken, of wat dan ook.

Collega-theoreticus Servaas Kokkelmans herinnerde me onlangs aan de vol-
gende tegeltjeswijsheid: “In theorie is er geen verschil tussen theorie en praktijk, 
in de praktijk wel.” Volgens de webstek quoteinvestigator.com heeft het voor het 

Figuur 2. Spotprent van G. Larson uit The Far Side Gallery 
(Andrews McMeel Universal, Kansas City, 1984)



6 prof.dr.ir. Paul van der Schoot  “…maar werkt het ook in theorie?” 7

Wat is zachte materie?

Ik kom straks terug op het doel van theorie in het wetenschapsbedrijf en het soort 
theorie dat ik doe. Laat ik eerst proberen duidelijk te maken wat zachte materie 
 eigenlijk is. Zachte materie heet zo, omdat het spul, het gaat dus inderdaad om 
spul, ook zacht ís. Dat wil zeggen, gemakkelijk te beïnvloeden, te vervormen, en 
voor allerlei toepassingen niet onbelangrijk: je kunt er je wil aan opleggen. 

Het bestaat vaak uit minimaal twee materialen, waarvan de één (meestal) een vloei-
stof is en de ander een gas, een vloeistof of een vaste stof. Die laatste is dan ook 
weer vaak fijn verdeeld in de eerste, dat wil zeggen niet als dikke druppels of dikke 
klonten, maar als heel kleine deeltjes. Die deeltjes zijn meestal van de grootte-
orde van een miljoenste tot een duizendste millimeter en dus voor het blote oog 
onzichtbaar. Dit is cruciaal voor hoe deze materialen zich gedragen op de schaal 
waarop we ze gebruiken in het dagelijks leven.

Praktische voorbeelden van zachte materie zijn: tandpasta, scheerschuim, haargel, 
mayonaise, yoghurt, verf en mascara. Je niet zou zeggen dat dit hoogtechno-
logische producten zijn, maar toch is het zo! 

Ook in de natuur kom je zachte materie overal tegen: van bloed, speeksel en het 
materiaal waar onze ooglenzen van zijn gemaakt, tot het vocht dat in de cellen 
van ons eigen lichaam voorkomt! Figuur 3 is een schematische voorstelling van 
een deel van het binnenste van een E. Coli-bacterie. Het is gemaakt door David 
Goodsell, een Amerikaanse bioloog met een enorm talent voor wetenschappelijke 
illustraties. 

De tekening geeft een idee van wat er in de cel zit, behalve water. De groene band 
met die struikachtige structuren is de celwand en het celmembraan, zeg maar: het 
zakje waar alles inzit om een E. Coli-bacterie te laten overleven en zich te vermeer-
deren. Dit zijn grote moleculen zoals eiwitten en eiwitcomplexen, weergegeven in 
blauw en paars, en het erfgoed-DNA met allerlei eiwitten, weergegeven in geel. 
Wat niet te zien is, zijn de hele kleine deeltjes, zoals opgelost zout en natuurlijk de 
watermoleculen. 

Mensen hebben soms een raar idee over wetenschappers in het algemeen en 
theoretici in het bijzonder. Een goede illustratie hiervan is deze spotprent van Gary 
Larson (Figuur 2). De tekst bij de prent zegt: “Geen twijfel mogelijk, Ellington, we 
hebben het doel van het heelal wiskundig uitgedrukt. Gód, wat houd ik van de 
verrukking van het doen van een wetenschappelijke ontdekking!” Let op het  
is-gelijk-teken en de nul! 

De prent bevestigt het vooroordeel dat theoretici een wereldvreemd volkje vor-
men, dat onnavolgbare dingen doet en hele diepe, maar op het eerste gezicht ook 
tamelijk nutteloze vragen probeert te beantwoorden. Zoals: wat er gebeurde vóór, 
tijdens en vlak na de oerknal. Of: wat is het doel van het universum? Die gasten 
heb je ook hoor, daar niet van, maar bij mijn weten niet hier aan de Technische 
Universiteit Eindhoven.

Het plaatje van Larson laat ook niet wérkelijk de dagelijkse praktijk van de theo-
retische natuurkunde zien. Het klopt dat theoretici vaak actief samenwerken en 
 dingen samen ontdekken. Wat niet klopt, is dat we laboratoriumjassen dragen 
en de héle dag op een bord formules staan te schrijven. Een groot deel van onze 
tijd, als we bijvoorbeeld niet onderwijzen, reizen of vergaderen, zijn wij heel 
saaie  kantoorpieten, die onderzoeksvoorstellen schrijven, artikelen lezen en op 
 papier formules schrijven met vulpen, balpen of potlood óf deze inkloppen in de 
 computer. 
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Het interessante, bizarre en nuttige van deze zachte materialen is dat ze eigen-
schappen hebben van gewone vloeistoffen en van gewone vaste stoffen. Ik bedoel 
hiermee dat deze materialen zich soms gedragen als vloeistoffen en soms als vaste 
stoffen. Er zijn zelfs materialen die zich zowel gedragen als vaste stoffen én als 
vloeistoffen. 

Tandpasta, wat zachte materie is, gedraagt zich als een vloeistof als we het uit de 
tube knijpen, wat natuurlijk buitengewoon handig is. En soms gedraagt het zich als 
vaste stof, als het op onze tandenborstel blijft zitten. Dat betekent dat het er onder 
invloed van de zwaartekracht niet vanaf stroomt, wat natuurlijk ook weer super 
handig is. 

Het materiaal waar onder andere bepaalde soorten beeldschermen van platte 
televisies mee is gemaakt, noemen we vloeibare kristallen en deze zijn vloeibaar 
en vast tegelijk. Het goedje ziet er onder de microscoop heel wonderlijk uit. De 
foto van Figuur 4 is gemaakt van het materiaal tussen gekruiste polarisatiefilters. 
Het kleurenpatroon laat zien dat de vloeistof optische eigenschappen heeft, die 

Net als heel veel andere soorten zachte materie, bestaat het celsap uit heel veel 
componenten; het is chemisch complex. Het is niet voor niets dat we de verzame-
ling van zachte materialen soms ook wel complexe vloeistoffen noemen. En dát, 
terwijl schijnbaar simpele vloeistoffen, zoals water, ook al héél complex zijn!

Er zijn ook veel materialen die als zacht beginnen, maar als hard en vast eindigen. 
Ik doel hier nu niet alleen op verf of op die moderne materialen die gebruikt 
 worden om gaatjes in tanden mee te vullen. Ik doel wel, bijvoorbeeld, op de super 
sterke garens die bekend staan onder de merknamen Kevlar en Twaron. De eerste 
wordt geproduceerd in de VS door het bedrijf DuPont en de tweede in Nederland 
door het bedrijf Teijin Aramid, voorheen AKZO. 

Die garens bestaan uit heel starre draadvormige moleculen, die vanuit een opge-
loste toestand in een of ander naar en akelig zuur verwerkt worden tot het vaste 
eindproduct. Daar worden dan weer kogelwerende vesten, helmen en nog veel 
andere producten van gemaakt. Het gaat in dit geval dus om een cruciaal tussen-
stadium in een complex productieproces.

Figuur 3. Illustratie van het binnenste van een E. Coli-bacterie door David 
S. Goodsell, The Scripps Research Institute (ccsb.scripps.edu/goodsell/)

Figuur 4.  Polarisatiemicroscoopfoto van een vloeibaar kristal, gemaakt door Oleg Lavrentovich van Kent State 
University in de VS. Ter beschikking gesteld door de National Science Foundation (www.nsf.gov).
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Het is ook een gevolg van die constante beweging dat zachte materie in staat is 
om te reageren op wat wij ermee proberen uit te spoken. Hoe het precíes reageert, 
hangt bijvoorbeeld af van de vorm van de deeltjes. Je kunt het zo raar niet ver-
zinnen of het bestaat: bol, halter, sigaar, boemerang, ster, staaf, plaat, druiventros, 
kubus, enzovoorts. 

Het hangt óók af van hoe deze deeltjes met elkaar wisselwerken. Maar, zeker zo 
belangrijk, waar ze uit bestaan: uit welke atomen en moleculen én in welke vloei-
stof dat de deeltjes zich bevinden. Dat laatste is op zich al wonderlijk, want deeltjes 
willen zich eigenlijk helemaal niet egaal verdelen in water, alcohol, olie of wat dan 
ook voor vloeistof. 

Vanuit hun karakter zijn deeltjes namelijk heel erg klef met elkaar en willen ze liever 
lekker samen in een dikke klont zitten, dan eenzaam en alleen rondzwemmen in 
het ruime sop. Dit komt omdat deeltjes met dezelfde samenstelling elkaar aan-
trekken: ze krijgen energie van dicht op elkaar zitten. Deeltjes hebben echter ook 
behoefte aan persoonlijke ruimte: als deeltjes al te dicht bij elkaar in de buurt 
komen, stoten ze elkaar ook weer af. Dit is natuurlijk ook de reden dat we, normaal 
gesproken, niet door onze stoel heen zakken, dat je een voetbal een schop kunt 
geven en dat biljartballen ketsen. 

Als je zachte materialen wilt maken, moet je hard werken om de deeltjes, die je 
daarvoor wilt gebruiken, ervan te overtuigen dat klef zijn geen goed idee is en 
dat er veel te zeggen is voor zoveel mogelijk persoonlijke ruimte. Je moet daar-
voor echt met scheikunde aan de slag om deeltjes te maken die deze klefheid 
van  nature niet hebben, althans niet in het oplosmiddel waar je ze toevallig in wilt 
 hebben. 

afhangen van de richting waarin we ernaar kijken. Het is een vloeistof met een 
richtingsgevoel. Richtingsgevoel is een typische eigenschap van een vaste stof en 
niet van een gewone vloeistof, zoals water. 

Het grote verschil tussen een vaste stof en een vloeistof, zoals ijs en water, zit hem 
niet in hun dichtheid van ongeveer 1 kilogram per liter, maar in de manier waarop 
de moleculen in de ruimte zijn gerangschikt. In water zijn de moleculen willekeurig 
over de ruimte verdeeld, terwijl ze in ijs heel regelmatig zijn gerangschikt op wat 
we een kristalrooster noemen en in de vaste toestand een kristal. Dit is ook de 
 reden waarom vaste stoffen in de regel níet stromen en vloeistoffen wél! 

Dat vloeistoffen wel stromen en vaste stoffen niet, betekent niet dat de atomen 
of moleculen in de vaste toestand stilstaan. In zowel vloeistoffen als vaste stoffen 
bewegen de deeltjes ontzettend snel. In water en ijs is de gemiddelde snelheid 
van de watermoleculen bij nul graden Celsius een kleine 2000 km/uur. In vloeibaar 
water bewegen ze als razende door het volume heen. Maar, omdat de water-
moleculen zo dicht op elkaar gepakt zitten, botsen ze als gevolg daarvan de hele 
tijd tegen elkaar. Ze leggen daarmee een onregelmatig pad af in de ruimte waarin 
ze wonen. In ijs trillen de watermoleculen als razenden om hun evenwichtsposities 
in het rooster. 

Als je kleine deeltjes of druppeltjes van stoffen die níet in water oplossen, fijn ver-
deelt in water, dan komen deze voortdurend in aanvaring met de watermoleculen. 
Dit zorgt er uiteindelijk voor dat ook deze deeltjes, ook als ze een paar duizend 
keer groter zijn dan de watermoleculen zelf, een onregelmatige beweging in dat 
water uitvoeren. Ze worden als het ware rondgeschopt door de watermoleculen. 

We noemen het onregelmatige pad dat deeltjes in de vloeistof afleggen een 
 dronkemanswandeling en de beweging zelf een Brownse beweging naar de 
 Schotse botanicus Robert Brown. Hij onderzocht en beschreef het in detail in het 
begin van de negentiende eeuw, nadat hij het verschijnsel voor het eerst waarnam 
toen hij met een microscoop stuifmeel van planten aan het onderzoeken was. 

Een van de belangrijke aspecten van zachte materie is dat de deeltjes waar het 
hier om gaat voortdurend onderhevig zijn aan dit soort Brownse beweging. Op 
de schaal van kleine deeltjes, een duizendste millimeter of kleiner, beweegt alles 
 altijd. Dit is waarom dat de natuurkunde op die kleine lengteschaal anders is dan 
op de schaal van auto’s, brommers en fietsen. 
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de theorie van zachte materie

Het theoretische raamwerk dat ik gebruik, heet de statistische mechanica, en ver-
bindt natuurkundige basistheorieën over hoe materie zich gedraagt. Ik doel dan 
vooral op de warmteleer, de kwantummechanica en de klassieke mechanica. De 
warmteleer,  oftewel de thermodynamica, leert ons hoe energie, warmte en arbeid 
zich tot  elkaar verhouden. De kwantummechanica verklaart hoe elementaire deel-
tjes zich op de allerkleinste schaal gedragen en hoe ze elkaar beïnvloeden, terwijl 
de klassieke mechanica in principe gaat over de bewegingsleer van alledaagse 
objecten. Het zijn de hoekstenen van veel van wat we begrijpen van materie.

Laat ik even iets meer vertellen over de warmteleer, omdat dit het dichtst staat bij 
dingen die ik in mijn dagelijkse werk doe. De warmteleer heeft als basis een ab-
stract stelsel van regels die we wetten noemen, gebaseerd op letterlijk honderden 
jaren van experimenteren. Het heeft een enorme vlucht genomen sinds de tijd 
van de industriële revolutie, om betere en efficiëntere stoommachines te kunnen 
 bouwen. Het is eigenlijk pas een soort van af sinds het eind van de negentiende 
eeuw. 

Een informele samenvatting van de hoofdwetten is op Wikipedia te vinden: 
1.  Warmte stroomt spontaan van warm naar koud; 
2.  Je kunt geen energie winnen, hooguit quitte spelen; 
3.  Je kunt alleen quitte spelen bij het absolute nulpunt; 
4.  Het absolute nulpunt kun je niet bereiken.

Het is ook wel met een knipoog vertaald als: 
1.  Er is een spel; 
2.  Je kunt niet winnen; 
3.  Je kunt zelfs niet quitte spelen; 
4.  Je kunt het spel niet verlaten.

Die vertaling is toegeschreven aan veel mensen, maar de Amerikaan Dwight 
 Wayne Batteau schijnt eerste te zijn geweest - hij deelde het in 1956 met de wereld 
in het tijdschrift Science Fiction Analog.

Multidisciplinaire wetenschap

Het een en ander verklaart dat je ook iets, en soms ook meer dan iets, van 
scheikunde moet willen weten als je zinvolle natuurkunde wilt bedrijven in het 
vakgebied van de zachte materie. Je kunt zelfs stellen dat de zachte materie als 
onderwerp eigenlijk pas relatief laat is gekoloniseerd door natuurkundigen in het 
algemeen en door theoretisch natuurkundigen in het bijzonder. Dit is vooral zo 
sinds het werk van de Franse theoretisch fysicus Pierre-Gilles de Gennes. Hij leefde 
van 1932 tot 2007 en won in 1991 de Nobelprijs voor Natuurkunde voor zijn werk 
aan zachte materie. 

Daarvóór was het in eerste instantie vooral het werkterrein van bepaalde onder-
soorten scheikundigen. Nederlandse wetenschappers zijn al vanaf zo’n honderd 
jaar geleden een zeer belangrijke rol gaan spelen in dit tóen nieuwe en snel 
 groeiende vakgebied, dat in díe tijd nog de fysische chemie, colloïdchemie en 
grensvlakchemie omvatte. Dit is niet in het minst omdat er ook grote interesse voor 
was bij industrieën als Philips, Shell, Unilever en de kunstzijde-industrie, waar later 
ook AKZO uit is ontstaan. 

Het vakgebied is per definitie multidisciplinair en omvat niet alleen natuur- en 
scheikunde, maar ook bijvoorbeeld de werktuigbouw en zelfs de biologie. Je kunt 
je als natuurkundige niet verschuilen achter iets als: “ik ben natuurkundige, dit 
 aspect van het probleem dat ik bestudeer, is scheikunde of biologie, dus dat ik 
hoef niet te weten”. 

Wat wel echte natuurkunde is, is hoe die verzamelingen van heel kleine deeltjes 
zich gedragen op de schaal waarop wij ze in het dagelijkse leven waarnemen en 
toepassen. Als je deze materialen wilt manipuleren, moet je begrijpen hoe dingen 
op de allerkleinste schaal van de deeltjes en op de allergrootste schaal van onze 
waarneming, aan elkaar gekoppeld zijn. Dit is het soort theorie waarmee ik mij 
bezighoud.
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Ik vermeldde al dat de thermodynamica een abstract bouwwerk van regels is, maar 
waaróm die regels er zijn, is niet bij voorbaat duidelijk – de natuur werkt gewoon 
zo. Van sommige begrippen is het niet eens helder wat ze precies voorstellen, 
anders dan dat je ze nodig hebt om experimenten te begrijpen. 

Wat bijvoorbeeld energie is, kunnen we nog wel aanvoelen. Maar bij het begrip 
entropie, dat een centrale rol speelt in de thermodynamica, is het moeilijk om je 
er iets concreets bij voor te stellen. De Pruis Rudolf Clausius introduceerde het in 
1865 als maat voor dat deel van de energie waarmee geen nuttige arbeid verricht 
kan worden. 

Het is niet voor niets dat veel natuurkundigen een hardgrondige hekel hebben aan 
wat de klassieke thermodynamica wordt genoemd en waar scheikundigen door de 
bank genomen bedrevener in zijn. De statistische mechanica geeft een moleculaire 
verklaring voor de klassieke thermodynamica, een verklaring in termen van wat 
deeltjes nu precies doen en het is gebaseerd op twee simpele aannamen. 

De eerste aanname is, in essentie, dat een materiaal in evenwicht kan komen. Dat 
betekent: een toestand bereiken die onafhankelijk is van hóe we die toestand 
bereiken, dus van de voorgeschiedenis van het materiaal, en die niet van de tijd 
afhangt. De tweede aanname is dat verdelingen van verzamelingen deeltjes met 
dezelfde energie met dezelfde waarschijnlijkheid voorkomen. Hier moet het woord 
verdeling heel breed gezien worden. Bijvoorbeeld: van hoe de deeltjes verdeeld 
zijn in de ruimte of hoeveel deeltjes welke precieze vorm hebben, als die vorm niet 
vast maar variabel is, zoals bij heel veel grote moleculen het geval is. Deze aan-
name, die het statistisch postulaat heet, is genoeg om de hele thermodynamica 
vanuit deeltjesperspectief af te leiden.

Eenmaal aan de statistische mechanica blootgesteld, vergeten velen van ons de 
klassieke thermodynamica, omdat we een recept hebben om uit te rekenen hoe 
die materie zich gedraagt in een wereldbeeld waarin materie uit deeltjes bestaat 
en die we ons kunnen voorstellen. In zijn leerboeken Lectures on Physics schrijft de 
Amerikaanse theoretisch fysicus Richard Feynman, die ik ook al eerder noemde, 
dat de allerbelangrijkste ontdekking die de mensheid ooit heeft gedaan, de reali-
satie is dat materie uit deeltjes bestaat; uit atomen en moleculen.

Om vanuit een deeltjesbeschrijving theorieën op te stellen van hoe materie zich 
gedraagt op de schaal waarop we het waarnemen, is trouwens geen sinecure. Als 
we bijvoorbeeld kijken naar een liter volle melk, dan bevinden zich daarin niet 

Je zou denken, wat moet ik met een theorie die ruimschoots meer dan een eeuw 
oud is? Maar de thermodynamica is ook nu nog belangrijk, omdat wetten die 
 gelden voor stoommachines ook gelden voor zonnecellen en windmolens! Het 
blijft belangrijk omdat je niet tegen de thermodynamische wetten in kunt gaan – 
daarom heten ze ook wetten. Albert Einstein heeft eens gezegd dat hij ervan over-
tuigd is, dat de thermodynamica de enige universele natuurkundige theorie is, die 
nooit zal worden omvergeworpen, binnen de grenzen van de geldigheid ervan. 

Je kunt bijvoorbeeld wel energie uit niets willen maken, maar dat kán volgens de 
thermodynamica gewoon niet. Desondanks worden er nog steeds apparaten ont-
worpen die, wanneer eenmaal in beweging gekomen, uit zichzelf blijven bewegen 
en energie opwekken - uit het niets! Deze apparaten vatten we samen onder het 
begrip perpetuum mobile, wat letterlijk ‘voortdurend bewegend’ betekent. 

Een perpetuum mobile werkt niet in theorie en ook niet in de praktijk! Zelfs Homer 
Simpson weet dit. En als Lisa Simpson hem een perpetuum mobile laat zien, wijst 
hij haar, terecht, terecht… Je ziet in de foto uit Figuur 5 , die ik van TV genomen 
heb, het vingertje op en neer gaan! De vertaling in het onderschrift is wel wat kort 
door de bocht, want hij zegt eigenlijk: “in dit huishouden gehoorzamen wij de 
 wetten van de thermodynamica!”

Figuur 5. Foto gemaakt van een tv-uitzending van de animatieserie The Simpsons, 
bedacht door Matt Groening voor de Fox Broadcasting Company.
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Boltzmann legde trouwens ook de relatie tussen het abstracte begrip entropie (uit 
de thermodynamica) en wat ik eerder de ‘persoonlijke ruimte van deeltjes’ noem-
de. Dat laatste vertaalt zich naar onzekerheid van waar een deeltje zich bevindt of 
wat het doet. Je kunt zeggen dat entropie de afwezigheid is van kennis over waar 
deeltjes zijn en wat ze aan het doen zijn. 

De beroemde formule die dit vastlegt, S is gelijk aan k keer de logaritme van W, 
waarin S voor de entropie staat, k een constante is en W een maat voor die on-
zekerheid, staat op Boltzmanns grafsteen. De foto, weergegeven in Figuur 6,  
heb ik zelf zes jaar geleden gemaakt op een bedevaart naar zijn graf, dat op het 
 centrale kerkhof net buiten Wenen te vinden is. 

Zachte materie is bij uitstek geschikt om het theoretische bouwwerk van de sta-
tistische mechanica op los te laten, omdat het zacht is en gemakkelijk van de ene in 
de andere toestand kan overgaan en niet snel vast komt te zitten in een niet-even-
wichtstoestand. 

Dat juist Nederland veel toonaangevende wetenschappers heeft voortgebracht, 
die de zachte materie in de breedste zin als werkgebied hebben, is niet zo vreemd. 
Er bestaat hier niet alleen een zeer lange traditie van onderzoek naar dispersies 
van kleine deeltjes, polymeren, schuim, zeepvliezen en vloeibare kristallen, zoals ik 
ook al eerder aangaf, maar ook in het optuigen van theoretische bouwwerk van de 
statistische mechanica. Die combinatie is heel vruchtbaar gebleken.

 minder dan tien biljoen kleine vetdruppeltjes. Dat is een 1 met 13 nullen! Om dat 
weer in perspectief te plaatsen: die tien biljoen vetdruppels zwemmen zelf weer in 
een liter water dat uit nog heel veel meer deeltjes bestaat. Namelijk: ongeveer  
10 quadriljoen watermoleculen en dat is een 1 met 25 nullen! 

Je kunt geen beschrijving maken van zoveel deeltjes als je niet op een of andere 
manier gebruikmaakt van statistiek, dat wil zeggen, van middelingen. Het is in de 
praktijk gewoon niet doenlijk om al deze deeltjes in de tijd volgen, weten waar elk 
deeltje is, wat voor snelheid dit deeltje dan heeft en in welke richting het vliegt. 
Ook niet met de allerkrachtigste computers. En: gelukkig hoeft dat ook niet.

Een van de grote ontdekkingen is dat we weten dat grote verzamelingen deeltjes 
zich volgens vastomlijnde wetmatigheden gedragen. Voor temperaturen niet al 
te dicht bij het absolute nulpunt, zeg maar bij kamertemperatuur, gedragen alle 
 deeltjes die zwaarder zijn dan een elektron zich volgens de zogeheten Boltz-
mann-statistiek, naar de Oostenrijkse theoreticus Ludwig Boltzmann. 

Dit volgt direct uit het statistisch postulaat en verklaart waarom de luchtdruk expo-
nentieel afvalt met de afstand tot aan het aardoppervlak en waarom de snelheden 
van moleculen normaal verdeeld zijn. Eigenlijk is het heel wonderlijk dat grote 
verzameling deeltjes zich op dezelfde manier gedragen, ongeachte het soort.

Figuur 6.  Foto van een deel van het graf van Ludwig Boltzmann, waarop zijn 
buste en zijn bekendste formule te zien zijn.
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Als de concentratie van die deeltjes gering is, is hun oriëntatie willekeurig, zoals op 
de foto van Figuur 7 is te zien. We noemen dat dan ook de isotrope fase van het 
virus. 

Als de concentratie hoog genoeg is, gaan de virusdeeltjes zich spontaan ordenen 
in wat we de nematische fase noemen. Je hoeft daarvoor niets te doen: het zit in-
gebakken in hoe de deeltjes met elkaar wisselwerken. Ze richten zich dan spontaan 
langs een of andere voorkeursrichting en de oplossing ondergaat een gedaante-
verandering. In Figuur 8 is dit te zien. 

Dit is nou zo’n vloeibaar kristal waar ik het al eerder over had – in dit geval een 
nematische fase. Het zijn vloeistoffen met een richting. Die voorkeurs richting is van 
buitenaf heel gemakkelijk te beïnvloeden, bijvoorbeeld met elektrische of mag-
netische velden. Dit maakt vloeibare kristallen zo geschikt voor toepassingen. 

Bij nog hogere concentraties organiseren de deeltjes zich in laagjes, zoals in  
Figuur 9 te zien is. De opeenvolgende licht- en donkergrijze banden zijn niet- 
fluorescerende deeltjes, die zich in laagjes geordend hebben. De gekleurde, 
 fluorescerende deeltjes kun je in de microscoop van laag naar laag zien  springen. 
Dit is weer een andere vloeibare kristaltoestand, die we de smectische fase 
 noemen. 

Er zijn, behalve de nematische en smectische fase, enorm veel verschillende 
vloeibare kristaltoestanden bekend, van enorm veel soorten deeltjes. Vele daarvan 
hebben toepassingen gevonden, niet alleen in beeldschermtechnologie, maar ook 
in glasvezeltechnologie, sensoren en het maken van super sterke garens. 

Er rijzen nu twee vragen. De eerste vraag die je jezelf kunt stellen is: waarom doen 
mensen zoals Eric Grelet in Bordeaux of Pavlik Lettinga in Jülich dit soort experi-
menten met virusdeeltjes? De tweede vraag is, en die vind ik interessanter: waar-
om doen die deeltjes dat in ‘s hemelsnaam? 

Om met de eerste vraag te beginnen, deze virusdeeltjes zijn perfecte modeldeel-
tjes, omdat ze allemaal even groot zijn, ze vanzelf dit soort complexe structuren 
vormen en je ze gemakkelijk chemisch of genetisch kunt manipuleren. Je weet 
wat je aan het doen bent en vindt dan ook gemakkelijker aansluiting bij theorie. 
Net als dat onderzoekers in de medische wereld proefdieren gebruiken, maken 
ook  experimenteel natuurkundigen gebruik van modellen! Dit zijn dan geen theo-
retische modellen, maar praktische modellen! 

Zachte materie in de 
wetenschappelijke praktijk

Laat ik een concreet voorbeeld geven van het soort zachte materie waar ik aan 
werk. Figuur 7 laat een lichtmicroscopische foto zien van bepaalde virusdeeltjes in 
oplossing. Het is van Eric Grelet uit Bordeaux, Frankrijk, en Pavlik Lettinga uit Jülich, 
Duitsland. De deeltjes zijn draadvormig en ongeveer een duizendste millimeter 
lang en tien miljoenste millimeter breed. Ze zijn voor ons ongevaarlijk. Ze infec-
teren E. Coli-bacteriën en voor hen zijn ze dus wel gevaarlijk. 

Normaalgesproken kun je virussen niet met de lichtmicroscoop zien, daar zijn ze te 
klein of, in dit geval, te dun voor. Maar, deze virussen zijn fluorescerend gemaakt, 
zodat je ze toch kunt zien als je er licht op schijnt. De foto komt van een filmpje, en 
in het filmpje zie je ze niet alleen bewegen, maar óók een willekeurige draaiende 
beweging maken, omdat ze draadvormig zijn en van zichzelf geen voorkeurs-
richting hebben. 

Het feit dat dit soort deeltjes zo’n soort beweging maakt is een indirect bewijs voor 
het feit dat water inderdaad ook uit deeltjes bestaat. Dit is iets dat Albert Einstein 
doorhad toen hij er in het begin van de twintigste eeuw zijn theorieën over op-
stelde! 

Figuur 7. Fluorescentiemicro-
scoopfoto van draadvormige 
virusdeeltjes. De deeltjes geven 
licht en daarom kunnen we ze 
zien. Foto met dank aan Eric 
Grelet en Pavlik Lettinga. 

Figuur 8. Fluorescentiemicro-
scoopfoto van draadvormige 
virusdeeltjes die zich spontaan 
hebben uitgericht langs een 
gemeenschappelijke voorkeurs-
richting in een vloeibare kristal-
fase. Foto met dank aan Eric 
Grelet en Pavlik Lettinga. 

Figuur 9. Microscoopfoto van 
draadvormige virusdeeltjes die 
zich spontaan in laagjes hebben 
geordend, zoals te zien is in de 
donker- en lichtgrijze banden. 
De oranje fluorescente deeltjes 
springen van laag naar laag. 
Foto met dank aan Eric Grelet en 
Pavlik Lettinga. 
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Juist samenwerking met mensen die eerder geïnteresseerd zijn in toepassingen 
dan in fundamentele wetenschap heeft, in mijn geval, heel spannende funda-
mentele natuurkunde opgeleverd! Het werk dat ik, bijvoorbeeld, samen met Cor 
Koning heb gedaan aan het geleidend maken van kunststoffen, heeft geleid tot 
baanbrekende inzichten in het vormen van netwerken van deeltjes. Met als gevolg 
publicaties in toptijdschriften en zelfs patenten! Jammer genoeg, voor mij althans, 
is dat Cor Koning van de TU/e terug is gegaan naar zijn eerdere werkgever, DSM. 
Het laat ook zien hoe bedrijfsleven en universiteiten in Nederland helemaal niet 
van elkaar zijn losgezongen, maar juist een sterk verband met elkaar vormen!

Het een en ander betekent niet dat wij als theoretici in het geheel geen dienende 
rol horen te spelen. Ik vind ook dat het onze taak is om de toepassing van onze 
theorieën te vergemakkelijken of zelfs simpele en op maat gemaakte versies te 

Terug naar de tweede vraag, het natuurkundige probleem: waarom vormen 
deeltjes van die complexe structuren? Opmerkelijk genoeg is het zo dat deeltjes 
relatief meer ruimte opeisen naarmate ze langgerekter zijn. Een gevolg is dat het 
ordenen weliswaar leidt tot mínder keuzevrijheid in de oriëntaties van de deeltjes, 
maar ook tot méér keuzevrijheid in waar ze kunnen zitten omdat er door de bank 
genomen dan meer ruimte beschikbaar komt voor die deeltjes.

Ruimtegebrek wordt belangrijker naarmate er meer deeltjes per volume-eenheid 
op elkaar gepakt zitten. Als gevolg daarvan vindt dit soort spontaan ordenen van 
deeltjes niet plaats door de temperatuur te veranderen, zoals dat wel het geval is 
bijvoorbeeld bij het bevriezen van water, maar door meer deeltjes in de oplossing 
te doen. Eigenlijk weten we dit al uit het dagelijkse leven: het is veel makkelijker 
om veel lucifers netjes evenwijdig in een doosje te krijgen, dan ze er maar gewoon 
willekeurig in te kwakken! 

Dit verschijnsel is al in 1949 verklaard door de Noor Lars Onsager die leefde van 
1903 tot 1976, en die als enige aanname nodig had, dat er zich geen twee deel-
tjes op dezelfde plek kunnen bevinden. Het gaat hier dus niet meer om de balans 
 tussen energie en entropie, maar tussen entropie en entropie! In de zachte materie 
kennen we veel van dit soort door entropie gedreven overgangen tussen verschil-
lende ordeningstoestanden van deeltjes. Dat je geen energie nodig hebt om deel-
tjes in de ruimte spontaan te laten ordenen, is echt een hele grote ontdekking! Lars 
Onsager ontving in 1968 de Nobelprijs voor de scheikunde, maar gek genoeg niet 
voor deze ontdekking!

Onsagers theorie verklaarde niet alleen experimentele waarnemingen die al veel 
eerder waren gedaan, en is daarmee ook een soort voorspelling achteraf, het doet 
ook voorspellingen vooraf, over hoe bijvoorbeeld de verhouding van de lengte en 
de breedte van de deeltjes het spontane ordenen beïnvloedt. Dit geeft dan weer 
aanleiding tot nieuwe experimenten, enzovoorts. 

Dit is hoe theorie en experimenten, hand in hand, onze inzichten in de materiële 
wereld vergroten. We staan niet ten dienste van elkaar, maar ondersteunen elkaar. 
Theorie helpt ook verklaringen geven of veronderstelde verklaringen  bevestigen 
of ontkrachten en het geeft zelfs ideeën voor nieuwe experimenten. Alleen al 
 daarom heeft theorie ook heel duidelijk een plaats binnen de muren van een 
 Technische Universiteit! 

Figuur 10. Een 4-punts geleidingsmeting aan een transparante geleidende film. Links: Cor Koning, rechts: 
Paul van der Schoot. Het zwarte potje bevat koolstof nanobuisjes in water, het witte potje bevat een elektrisch 
geleidende latex. Foto: Bart van Overbeeke. Bron: Cursor week 15, 2011.
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tenslotte

Het is, geloof ik, de bedoeling dat ik ook nog iets vertel over mijn toekomst-
plannen en mijn visie op onderwijs, wetenschapsfinanciering, plan S, de invoering 
van het Engels als onderwijs- en omgangstaal aan de TU/e en wat dies meer zij. 
Dat ga ik dus allemaal niet doen. Ik werk al twintig jaar aan de TU/e, mijn mening is 
genoegzaam bekend. 

Ik wil nog wel een sluier oplichten over toekomstplannen. Mijn Utrechtse  collega 
Willem Kegel heeft mij vijftien jaar geleden geïnfecteerd met het fysische viro-
logievirus. Figuur 11 laat een model voor een plantenvirus zien – de kleuren 
zeggen iets over de lokale omgeving van de eiwitmoleculen. De fysische virologie 
is een bona fide vakgebied geworden waar ik graag mijn theoretische steentje aan 
blijf bijdragen. Oók omdat we sinds kort nóg een virofiel in Eindhoven hebben: 
Jan van Hest – een experimentator! 

maken van bestaande theorieën om onze collega’s in staat te stellen hun experi-
menten te duiden. Dit laatste noem ik maar voor het gemak maar lage theorie, in 
tegenstelling tot de hoge theorie waarin we echt nieuwe dingen doen. 

Veel van de samenwerkingen met experimentele groepen betreffen, wat mij aan-
gaat, eerder lage dan hoge theorie. Ik bedoel met lage theorie dan ook helemaal 
niet iets negatiefs. Ook dit werk is belangrijk omdat het meerwaarde geeft aan 
experimenteel werk en de opmerkelijkheid ervan vergroot.

Figuur 11. Computermodel van het CCMV-virus.  
Bron: swift.cmbi.ru.nl/gv/service/CCMV/.
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Woord van dank

Statistische mechanica is, zeg maar, echt mijn ding sinds ik het college statistische 
thermodynamica van Hans Lyklema volgde aan wat toen nog de Landbouwhoge-
school heette. Dat ik naar de Landbouwhogeschool ben gegaan om plantenziekte-
kunde te studeren, is weer de schuld van mijnheer Jansen, die biologie doceerde 
op het Van Maerlant lyceum hier in Eindhoven. Ik kwam er in Wageningen vrij snel 
achter dat ik wiskunde toch wel leuker vond dan biologie, mede door de colleges 
van Bob van Rootselaar. Ik ben uiteindelijk toch maar moleculaire wetenschappen 
gaan studeren, een soort mengelmoes van natuurkunde, wiskunde, scheikunde 
en biologie. Ik heb er een grote interesse voor biologie aan overgehouden. Mijn 
enthousiasme voor zachte materie is gewekt gedurende mijn afstudeeronderzoek 
bij Frans Leermakers, toen nog een promovendus. Van Theo Odijk, mijn promotor, 
heb ik geleerd dat (a) je alles toch zelf moet doen, (b) het uiteindelijk om creativi-
teit draait en (c) het ongelooflijk belangrijk is hoe je je werk opschrijft en presen-
teert. 

Ook de mensen van de groep TPS ben ik enorm veel dank verschuldigd. Helmi, 
Liesbeth, Wouter, Alexey en Kees: dank voor het warme bad, het enthousiasme en 
de Paul-tolerantie! O ja, en voor de ondersteuning, met name ook van Kees Storm. 
Ook Gerrit Kroesen, onze decaan, wil ik hier graag voor bedanken. 

Verder, aan mijn collega’s in Utrecht, een dankjewel voor hun gastvrijheid op het 
Departement Natuurkunde aan de Universiteit Utrecht en het Leids Universiteits 
Fonds en mijn oude baas Thijs Michels voor het ondersteunen van mijn bijzonder 
hoogleraarschap aldaar. Tenslotte mijn lief Carina, dank voor je eindeloze geduld 
en voor dat je er bent, en dat je soms ook mee gaat zwemmen. Zie Figuur 12. 

Ik dank u allen voor uw aandacht. Ik heb gezegd. 

Ik denk echter ook dat er een relatie is tussen de manier waarop virussen en zo-
geheten membraanloze organellen functioneren en ik zie ook daar theoretisch en 
experimenteel brood in. Membraanloze organellen spelen een belangrijke rol in 
het overleven van cellen, maar zijn ook betrokken bij nare ziekten en hebben ook 
in de theoretische natuurkunde de nodige aandacht getrokken. Als we daar de 
financiering voor krijgen, ga ik dit graag doen in nauwe samenwerking met mijn 
Twentse experimentele collega’s Mireille Claessens en Saskia Lindhout. 
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curriculum vitae

Prof.dr.ir. Paul van der Schoot is per 1 augustus 2018 benoemd tot 
hoogleraar theorie van complexe (bio)moleculaire systemen aan 
de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. 

Paul van der Schoot studeerde Moleculaire Wetenschappen aan de toenmalige 
Landbouw universiteit in Wageningen en promoveerde aan de Technische Univer-
siteit Delft op het gebied van de statistische fysica van geconcentreerde dispersies 
van staafvormige macromoleculen. Hij deed daarna, als tijdelijk medewerker, 
onderzoek aan de Universiteit van Cambridge in het Verenigd Koninkrijk, bij het 
Max-Plank-Instituut voor Colloïd- en Grensvlakonderzoek in Teltow-Seehof, Duits-
land, en aan de Universiteit Utrecht. Twintig jaar geleden werd hij aan de TU/e aan-
gesteld als universitair docent en later als universitair hoofddocent. De afgelopen 
tien jaar was hij ook bijzonder hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit 
Utrecht vanwege het Lorentzfonds. Daarnaast is hij onlangs benoemd als hoog-
leraar op het gebied van de theorie van complexe (bio)moleculaire systemen aan 
de TU/e. Hij was sinds zijn aanstelling aan de TU/e gastonderzoeker en gastdocent 
op universiteiten en onderzoeksinstellingen in de Verenigde Staten, Frankrijk en 
Duitsland.

Figuur 12. Carina en Paul in het hotel Molitor in Parijs in 2019.
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