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Het Natuurkundig Gezelschap Middelburg brengt ook in het seizoen 2017-2018 weer zes
lezingen die onderwerpen behandelen uit diverse bètawetenschappen.
Voor de keuze van de onderwerpen en sprekers dient een kort lijstje met de grote
onderzoeksgebieden: Natuurkunde, Chemie, Biologie, Informatica, Techniek en ‘Zeeland’.
Al onze lezingen worden gehouden door kopstukken uit de Nederlandse universitaire
wereld. In de Aula van de Zeeuwse Bibliotheek lichten zij hun onderzoeksveld en
resultaten toe en u kunt direct met hen van gedachten wisselen.
Zo hopen we dit seizoen van prof. dr. Erik Verlinde te horen hoe hij de relativiteitstheorie
van Einstein wil inbedden in een nog universelere theorie. We kunnen hem dan vragen
hoe we ons deze wiskundige theorie moeten voorstellen.
Mevrouw Altena heeft onder andere naar in Vlissingen gevonden menselijke skeletten
paleontologisch DNA-onderzoek gedaan. Prof. Tans vertelt over ‘chaperonne eiwitten’ en
prof. Stelling over modellen voor het snel in kaart brengen van overstromingsgebieden.
Mevrouw Kamperman laat ons zien hoe sommige dieren ons technieken kunnen leren en
prof. van den Berg hoe we ons tegen de technieken van hackers kunnen weren.
De excursie gaat dit seizoen naar het Goese bedrijf “Tramper Technology”, ontwikkelaar,
bouwer en leverancier van machines en productielijnen voor de voedingsmiddelen
verwerkende en verpakkende industrie.
In samenwerking met het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen wordt
voor april een middagvullend colloquium voorbereid over de zelfrijdende auto. Gedacht
wordt hierbij aan een drietal korte lezingen gevolgd door een forumdiscussie met de
sprekers. Het onderwerp zal belicht worden vanuit technisch, juridisch en psychologisch
oogpunt. Let vooral op onze website ngm1780.nl voor datum en tijd van dit gebeuren.
Het Natuurkundig Gezelschap is in 1780 opgericht door J.A. van de Perre. Het doel van het
Natuurkundig Gezelschap was om “de burgerij en de vaklieden te scholen met de kennis
der Wetenschappen…”. Om deze afkomst zichtbaar te houden, hebben we dan ook ons
formeel adres in het Van de Perre huis.
Het Natuurkundig Gezelschap biedt al enkele eeuwen de mogelijkheid om in contact te
treden met mensen die u ergens anders niet gauw tegenkomt… mensen, die vooroplopen
in de wetenschap en die bereid zijn met een ander in discussie te gaan… Met een
gemiddelde opkomst van ruim 50 belangstellenden bij de lezingen beginnen we een
goede naam op te bouwen in de Zeeuwse wetenschappelijke wereld.
De lezingen zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Speciale kennis is niet
nodig. De sprekers beantwoorden de vragen die onder de toehoorders zijn gerezen en
andere toehoorders creëren dan weer nieuwe vragen, waarmee interessante en leerzame
discussies ontstaan.
Voor de programmering van het volgende seizoen 2018-2019 houdt het bestuur zich
aanbevolen voor suggesties.
Namens het bestuur, Ir. Christiaan Boland, voorzitter.
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Vrijdag 29 september 2017, 19:30 uur
mevr. drs. E. Altena
Onderzoeker / docent archeologisch menselijk DNA-onderzoek
Leids Universitair Medisch Centrum
Forensisch Laboratorium voor DNA-onderzoek, Humane Genetica
De genen van het verleden
Genetische informatie speelt een belangrijke rol in de
reconstructie van ons verleden. Al sinds de jaren `70 van de
vorige eeuw probeert men op basis van de genetische
diversiteit van huidige menselijke populaties (pre)historische
demografische processen te reconstrueren. Vanaf de jaren ’80
van de vorige eeuw vindt ook DNA-onderzoek aan
archeologische menselijke resten plaats, wat van cruciaal
belang is binnen het onderzoek naar ons verleden. De
mogelijkheden hiervoor waren echter lange tijd beperkt, maar
door recente technologische ontwikkelingen is dit vakgebied
de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft
geresulteerd in een stortvloed aan genetische informatie van
(pre)historische individuen en zelfs populaties, waarmee nu vragen kunnen worden
beantwoord waarvan een decennium geleden nog niet duidelijk was of ze ooit
beantwoord zouden kunnen worden. We zijn op dit moment in staat zowel op mondiale
schaal complexe populatieprocessen in kaart te brengen en in de loop van de tijd te
volgen, als op lokale schaal specifieke archeologische vragen te beantwoorden.
Tijdens deze lezing zal ik u introduceren in de
wereld van archeologisch DNA-onderzoek. Aan
de hand van recente publicaties zal een beeld
worden geschetst van de nieuwe inzichten die
dit onderzoek heeft opgeleverd over onszelf, de
anatomisch moderne mens, maar ook over
naaste verwanten zoals de Neanderthaler.
Hierbij zullen thema’s als evolutie, migratie en
selectie worden besproken. We eindigen dicht
bij huis, met het DNA-onderzoek dat een aantal
jaar geleden is uitgevoerd op de middeleeuwse
en post-middeleeuwse bevolking van Vlissingen.
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Vrijdag 27 oktober 2017, 20:00 uur
(voorafgegaan door de Algemene Ledenvergadering, 19:30 uur)

prof. dr. ir. S.J. Tans
Institute for Atomic and Molecular Physics (AMOLF), Amsterdam
Group leader Biophysics
Het chaperonne-eiwit Hsp70
Het chaperonne-eiwit Hsp70 voorkomt dat eiwitten hun complexe structuur verliezen als
ze te ver worden uitgerekt. Door ze letterlijk te omklemmen beschermt een cel op die
manier zijn eiwitten. Hsp70 komt voor in de cellen van bijna alle levende wezens, van de
kleinste tot de grootste en wordt omdat het de andere eiwitten in een cel beschermt ook
wel het chaperonne-eiwit genoemd. Daarom ook speelt Hsp70 een rol bij
kanker, Parkinson en vele andere ziektes.
Maar wat dit eiwit van algemeen belang precies doet is nog steeds een mysterie.
Hsp is de afkorting van Heat Shock Protein
en men dacht tot voor kort, dat het werkte
door zich aan andere eiwitten te binden
die zich aan het ontvouwen zijn, om zo
klonteren te voorkomen, bijvoorbeeld bij
verhitting zoals bij een het koken van een
ei.
Maar door metingen te verrichten aan
enkele eiwitten is recentelijk ontdekt, dat Hsp70 veel sneller ingrijpt. Met behulp van
optische pincetten is het mogelijk om een enkel eiwit iets uit te vouwen. Het bleek dat dit
eiwit direct door het HSP worden ingeklemd en zo voor verdere ontvouwing werd behoed.
Zonder het Hsp70 kan zo'n eiwit uit elkaar worden getrokken, met de bescherming van
Hsp70 lukt dat niet meer.
Niet alleen heeft Hsp een beschermende functie, maar het speelt ook een rol bij het
opvouwen van aminozuurketens, het uiteenhalen van complexe eiwitten en het dirigeren
van enzymen. Niet alleen tegen verhitting, maar waarschijnlijk ook tegen een verstoorde
zuurgraad zou Hsp70 weleens beschermen kunnen bieden. Omdat Hsp70 ook
gemuteerde eiwitten in het gareel kan houden en ze daarmee functioneel blijven
ondersteunt het ook de evolutie van eiwitten.
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Vrijdag 24 november 2017, 19:30 uur
prof. dr. ir. G. Stelling
TU Delft en Deltares,
een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond.

Over watersnood, informatienood en 3Di
De wereld verandert zo luidt het cliché. Dat betreft vele aspecten van ons bestaan.
Informatie en communicatietechnologie, hoewel gebaseerd op uitvindingen uit de
twintigste eeuw, is vooral in deze eeuw gemeengoed geworden. Er lijkt zelfs sprake van
verslaving als je bijvoorbeeld kijkt naar de vele smartphones die regelmatig levensgevaar
in het verkeer veroorzaken. Enorme hoeveelheden aan data kunnen worden verzameld.
Zo is in Nederland van vrijwel iedere stoeptegel de hoogte t.o.v. N.A.P. bekend. Dat
bestand heet Actueel Hoogtebestand Nederland nr. 3 (AHN3). Tegelijkertijd verandert het
klimaat. Gletsjers worden kleiner en neerslag intenser. Rivieren veranderen van karakter
en vertonen een grilliger gedrag. Bovendien groeit de wereldbevolking snel.
Overstromingen en gebrek aan schoon water zijn een wereldwijd probleem. Een
probleem dat, door de combinatie van klimaatverandering en bevolkingsgroei, in de
toekomst niet minder zal worden.
In deze lezing zal een korte introductie gegeven worden van hoe informatietechnologie
inmiddels een essentieel aspect vormt van alle systemen die ons moeten helpen om het
water te beheersen, zowel bij schaarste als bij overvloed. Getoond zal worden hoe dit in
alle lagen van onze waterveiligheidssystemen een rol speelt. Daarna zal de nadruk liggen
op 3Di. Dit is een systeem dat tracht alle aspecten van ICT te benutten. Niet alleen voor
precies rekenen, daarbij gebruik makend van AHN3, maar ook om de communicatie met
belanghebbenden zo
visueel mogelijk te
maken. Er zullen
animaties te zien zijn
van overstromingen.

Point cloud gecombineerd met gesimuleerde overstroming van
Rotterdam. ©3Di
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Vrijdag 26 januari 2018, 19:30 uur
prof. dr. E. Verlinde
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica ITF
Universiteit van Amsterdam
Gaat ‘Informatie’ verklaren waar we vandaan komen?
Zwaartekracht kan worden ‘gevonden’ uit microscopisch (eigenlijk kwantummechanisch)
onderzoek naar materie.
Net zoals temperatuur tevoorschijn komt als ‘de gemiddelde bewegingsenergie van
moleculen in de ruimte’ en druk staat voor ‘het gemiddelde van alle krachten, die
moleculen op een wand uitoefenen’ (thermodynamica), zo is ook zwaartekracht af te
leiden uit de informatie over alle materie. Oftewel, de zwaartekracht ‘komt tevoorschijn’
als resultaat van het microscopisch (kwantummechanisch) bestuderen van materie op
langere afstand. Dit wordt ook wel aangeduid als ’emergent’ in tegenstelling tot
‘bestaande aanwezigheid’ of ‘aangenomen aanwezigheid’.
Dit heeft tot gevolg, dat de zwaartekracht niet meer hoeft te worden samengevoegd met
kwantummechanica, maar eruit ‘tevoorschijn’ komt. Dat is dus een heel andere relatie
met de kwantummechanica dan ‘gelijkschakeling’.
Het ‘verhaal’ als gevolg van de algemene relativiteit van Einstein, met bijvoorbeeld de
oerknal en het uitdijen van het heelal, gaat hierdoor anders neergezet worden.
De ‘informatie’ over de kwantumdeeltjes (toestand, snelheid, spin etc.) gaat een grote rol
hierin spelen.
De theorie is nog niet ‘af’, maar zal uiteindelijk dus vragen moeten kunnen beantwoorden
over het ontstaan en alle verschijnselen die we zien in het universum moeten kunnen
verklaren.
O.a. door de Leidse Universiteit zijn inmiddels effecten in het zwaartekrachtveld op grote
afstand van een stelsel gevonden, die de voorspellingen hierover uit deze theorie
ondersteunen.
Het blijft zoeken naar de ultieme
vraag:
“waar
komen
wij
vandaan?”
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Vrijdag 16 februari 2018, 19:30 uur
mevr. dr. M.M.G. Kamperman
Physical Chemistry and Soft Matter
Wageningen Universiteit & Research
Bioinspired engineering
zandkasteelwormen en gekko’s als voorbeeld voor nieuwe technieken.
De natuur zit vol met dieren en planten waar de wetenschap met bewondering naar kijkt,
omdat ze fantastische eigenschappen hebben.
Een mooi voorbeeld is de zandkasteelworm. De worm bouwt een cilindervormig huisje
door stukjes schelp en steentjes aan elkaar te plakken, en dat geheel onder water. De lijm,
die de worm hiervoor produceert, bestaat uit een mengsel van positief en negatief
geladen eiwitpolymeren. Dit mengsel is zeer geschikt als onderwaterlijm door een
principe dat ‘complex coacervatie’ wordt genoemd. Complex coacervaten mengen
namelijk niet met water, zodat ze makkelijk aan te brengen zijn op het te lijmen oppervlak,
zonder dat de lijm wordt gedispergeerd in het omringende water. Daarnaast zorgt de lage
oppervlaktespanning voor goede bevochtiging op het oppervlak en zorgt de hoge
dichtheid van functionele groepen voor sterke hechting. Geïnspireerd door de
zandkasteelworm ontwikkelen wij synthetische polymeren, die hetzelfde principe
vertonen als de natuurlijke eiwitpolymeren, om zo sterke onderwaterlijmen te creëren.
Een andere inspiratiebron vormen de pootjes van gekko’s. Die pootjes zitten vol met
kleine haartjes, waarmee deze dieren zich goed vast kunnen zetten op allerlei
oppervlakken en ook weer gemakkelijk los kunnen laten. Hechting met een harig
oppervlak is sterker dan met een glad oppervlak door een principe dat contact-opsplitsing
wordt genoemd. In ons onderzoek hebben we een gedeelte van het
hechtingsmechanisme van de gekko ontrafeld waaruit blijkt dat relatief simpele
structuren ook de hechting sterk kunnen beïnvloeden. Door een laag van microdeeltjes
als mal te gebruiken voor een rubberachtig materiaal, ontstaan in het oppervlak van het
rubber kleine kuiltjes. Deze microkuiltjes zorgen ervoor dat de hechting op oppervlakken
wordt versterkt terwijl de wrijvingsweerstand wordt verlaagd. Door de kuiltjes is tijdens
het lostrekken de spanning over het oppervlak zo verdeeld dat het lostrekken meer
energie kost. Deze combinatie van sterke hechting en lage wrijvingsweerstand is geschikt
voor toepassingen in robots, die om te bewegen zowel moeten hechten als moeiteloos
weer los kunnen laten.
In deze presentatie geef ik een overzicht van verschillende fascinerende natuurlijke
materialen en laat ik zien hoe wij deze voorbeelden vertalen naar synthetische
materialen.
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Vrijdag 23 maart 2018, 19:30 uur
prof. dr. ir. J. van den Berg
Techniek, Bestuur & Management en Electrotechniek, Wiskunde &
Informatica
Technische Universiteit Delft
Faculteit Governance and Global Affairs, Universiteit Leiden
Cyber Security
Na een korte motivatie waarom cyber security vandaag de dag zo belangrijk is, worden
achtereenvolgens
- een moderne, begrijpelijke definitie gegeven van wat cyberspace is,
- de daaruit voorvloeiende cyber security uitdagingen geschetst,
- de basisaanpak van cyber security (zijnde cyber risk management) toegelicht,
- concrete uitwerkingen gegeven van cyber risk management, mede aan de hand van
voorbeelden.
Een sleutelelement binnen de voordracht zal zijn dat cyber security veel meer is dan een
puur technische uitdaging: het betreft een uitdaging waaraan een ieder kan en moet
bijdragen, in de diverse rollen die we vervullen, als
a. eindgebruiker,
b. IT-specialist, en
c. Bestuurder.
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Zaterdag 14 april 2018, 14:00 uur
Symposium in samenwerking met het
Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen
Een spreker uit de technische hoek
Een spreker uit de juridische hoek
Een spreker uit de psychologische hoek

De autonome auto
Het tijdperk van Abeltje, de liftjongen ligt al ver achter ons, en we zijn helemaal gewend
aan volautomatische liftsystemen in hoogbouw. Ook over onze gazons rijden reeds
autonome maaiers en door het huis autonome stofzuigers.
Koeien worden automatisch gemolken en vliegtuigen vliegen volautomatisch naar hun
bestemming. Weliswaar ‘onder controle’ van melkveehouders en piloten, maar toch.
De laatste en mogelijk moeilijkste automatisering is die van het wegverkeer. Maar er
rijden al hier en daar autonome auto’s op proef rond.
In dit symposium laten we drie aspecten van ‘de autonome auto’ belichten door experts,
en ronden we af met een forum voor het stellen van vragen en bediscussiëren van de
antwoorden.
14:00 – 14:30 De techniek van de autonome auto
14:30 – 15:00 De juridische kanten van de autonome auto
15:00 – 15:20 pauze met gratis koffie of thee
15:20 – 15:50 De psychologische aspecten van de autonome auto
16:00 – 16:30 Forumdiscussie
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Donderdag 19 april 2018, 14:00 – 16:00 uur
ALLEEN VOOR LEDEN TOEGANKELIJK:

EXCURSIE
Tramper Technology
Goes
Al meer dan 30 jaar is Tramper Technology actief in de ontwikkeling en productie van
machines (traysealers) en complete productielijnen voor de voedingsmiddelen
verwerkende- en verpakkende industrie. Het gehele proces, vanaf het eerste contact met
de klant tot en met de aflevering van de machines en projecten, vindt plaats in eigen
beheer.

Innovatie en realisatie
Met een team van ruim 50 werknemers op verschillende afdelingen, wordt gewerkt aan
de realisatie van innovatieve en kwalitatieve verpakkingsoplossingen. Deze oplossingen
worden volledig afgestemd op de behoeftes in de markt. Hierdoor is het Zeeuwse bedrijf
in staat om snel in te spelen op vernieuwende wensen en eisen van de klant.
Verspanende bewerkingen aan machineonderdelen worden ook in eigen beheer
uitgevoerd. Tramper heeft daarbij de beschikking over hoogwaardige CNC draai- en
bewerkingscentra.
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Het Natuurkundig Gezelschap “in vogelvlucht”
Het Natuurkundig Gezelschap is een Zeeuwse Vereniging, opgericht in het jaar 1780 en
sindsdien gevestigd in de Zeeuwse hoofdstad Middelburg.
Het Natuurkundig Gezelschap brengt zijn leden en belangstellenden op de hoogte van
ontwikkelingen in de exacte wetenschappen door middel van lezingen die worden
gegeven door deskundigen van reputatie op de gebieden van natuurkunde, astronomie,
geologie, chemie, farmacie, biologie, geneeskunde en wiskunde. Het Gezelschap besteedt
ook aandacht aan de wetenschappelijke toepassingen en de geschiedenis van de (natuur)wetenschappen.
In 1767 werd Johan Adriaan van de Perre door stadhouder Willem V tot zijn
plaatsvervanger in Zeeland benoemd. Het viel Van de Perre op dat bij de burgerij veel
belangstelling bestond voor de nieuwe natuurwetenschappen.
Aangezien er in die tijd geen middelbare scholen bestonden waar deze nieuwe kennis
behandeld werd, richtte hij zelf in 1780 een “Collegie” op in de vorm van het Natuurkundig
Gezelschap.
Destijds was het Natuurkundig Gezelschap alleen bestemd voor mannen. Ook vrouwen
bleken interesse te hebben voor de Natuurwetenschappen en van de Perre voelde zich
daarom genoodzaakt vijf jaar later ook het Natuurkundig Genootschap der Dames in het
leven te roepen.
In 1887 is het Natuurkundig Genootschap der Dames opgegaan in het Natuurkundig
Gezelschap.
Zowel het Natuurkundig Gezelschap als het Natuurkundig Genootschap der Dames waren
in het Van de Perrehuis gevestigd, dat nog steeds bestaat en nu wordt gebruikt door het
Zeeuws Archief.
Omstreeks 1910 betaalde het Gezelschap wel zo’n honderd gulden aan een spreker –
omgerekend tegen de huidige koers, zou dat nu duizend euro zijn. Wij kunnen dat nu niet
meer betalen en gelukkig hoeft dat ook niet meer. Het wordt gewoonlijk als een eer
beschouwd om voor het Natuurkundig Gezelschap te mogen spreken.
Elk lezingenseizoen wordt afgesloten met een excursie naar een interessant bedrijf in de
regio. Afgelopen seizoen gingen we op bezoek bij ‘de Rusthoeve’, het laboratorium van
de Zeeuwse Land en Tuinbouw Bond. Dit jaar gaan we naar Tramper Technology te Goes,
ontwikkelaar, bouwer en leverancier van machines en productielijnen voor de
voedingsmiddelen verwerkende en verpakkende industrie.
Meer over het Natuurkundig Gezelschap kunt u vinden op www.ngm1780.nl
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NATUURKUNDIG GEZELSCHAP

Hierlangs afknippen

Vrijkaartje voor eerste kennismaking
Naam:
E-mailadres:
Woonplaats:
Datum:

Ik ben geïnteresseerd:
Graag één van onderstaande redenen aanvinken

o In de Bètawetenschappen in het algemeen
o Speciaal in Natuurkunde
o Specifiek in deze lezing
Dit vrijkaartje geeft, mits geheel ingevuld ingeleverd bij de
ingang van de lezingenzaal, éénmalig gratis toegang tot een
lezing van het Natuurkundig Gezelschap tijdens het
programmajaar 2017-2018

NATUURKUNDIG GEZELSCHAP

Hierlangs afknippen

COLOFON
De lezingen van het NATUURKUNDIG GEZELSCHAP worden
gehouden in de aula van de ZEEUWSE BIBLIOTHEEK,
Kousteensedijk 7 te Middelburg.
Het lidmaatschap van het NATUURKUNDIG GEZELSCHAP
staat open voor iedere belangstellende.
De contributie bedraagt € 22,- per gezin per seizoen.
Voor studenten is het lidmaatschap gratis.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat.
Na betaling van de contributie (zie boven) worden zij ingeschreven
als lid.
Alle lezingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden
Toegangsprijs € 5,- per lezing;
Studenten gratis.
Bestuur
ir. P.C. Boland, voorzitter
A. Goudzwaard, secretaris
dr. H. Bruins Slot, penningmeester
ir. L.J.M. Janssen, bestuurslid
Secretariaat
Natuurkundig Gezelschap - Van de Perrehuis
Postbus 70
4330 AB Middelburg
Telefon: 0657628804
E-Mail: ngm1780@zeelandnet.nl
Bankrekening: NL53ABNA0433638494
KvK-nummer: 51.279.355
Website www.ngm1780.nl
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