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ERGEACHTETOEHOORDERS
entendagekandebioloogvoordebestuderingvan
1111e n

structuurvanbiologischeobjectenbeschikken

ere e nr

eeksvanhulpmiddelendiezijnwaarnemings-

rm

ogenveroverdebegrenzingvanzijngezichtsver-

mogenheendragen.
beperktheidvanhetgezichtsvermogenkomtonder
erevo °rtuithetfeitdathetongewapendoog,dus
zonderhulpmiddelen,slechtsgevoeligisvoorelektroa

gnetischestralingbinneneennauwbegrensdgebied

vangolflengten,hetzichtbarelicht;endatslechts
contrastkanwordenwaargenomendatberustopverschilleni nkleurofintensiteit.Debelangrijkste
e

Perkingechter ishetfeitdathetoog,alseen-

voudigelens,slechtseenscheidendvermogenheeft
an

0.1mm.Datwilzeggendatstructuren,kleiner

an

0,1mm,nietkunnenwordenwaargenomenendat

structurendiedichterdan0,1mmbijelkaarliggen,
le

talsgescheidenstructurenwordengezien.Daar

Staat

thans,bijgebruikmakingvandemodernstehulp-

elen,e e n waarnemingsvermogentegenovermeteen
scheidendvermogenvanongeveer0,25nanometer(nra).
Dat"•
iseenverbeteringmeteenfactor400.000maal,
arlijkeenniet-onaanzienlijkevooruitgang.
Wl1

indezelestrachtenueenbeeld tegevenvan

ontwikkelingvandezehulpmiddelen,zoalswedie
gebruikenbijdemicroscopie,endetoepassing

- 2vandezehulpmiddelenbijdebestuderingvanbiologische,metnamebotanischeobjecten.
Hetstartpuntvandeontwikkelingvandemicroscopie
inhetbiologischonderzoekvormtongetwijfeldhet
werkvanRobertHookediein1665zijneerstemicroscopischewaarnemingenpubliceerdeenbijzijnbeschrijvingvandestructuurvankurkvoorheteerst
hetwoord"cel"introduceerdeinzijnhuidigebiologischebetekenis.
Inditverbanddientzekerookdebijdragevermeldte
wordenvandeNederlanderAntonivanLeeuwenhoekdie
9 jaarnaHooke'sontdekkingvandecel,voorhet
eerstlevendecellenwaarnamindevormvaneencellige
protozoen.
Echter,hetmicroscoopwordtdannoggedurendeongeveeranderhalveeeuwmeerbeschouwdalsinstrument
datthuishoortinhetrariteitenkabinet,danals
instrumentgeschiktvoorsystematischwetenschappelijkonderzoek.Daarbijmoetenweonsechtergoed
realiserendatdedestijdsnogbijzonderpoverekwaliteitvandelenzenoorzaakwasvanernstigebeeldvervormingenenvertekeningen.Vooraldezeerstorende
kleurfoutofchromatischeaberratievormdeeenernstigebelemmering,omdatdaardoorobjectdetailsvan
felgekleurderandenvoorzienwerdendiebovendien
afhankelijkvandescherpstellingwisseldenvantint.
Inhetbeginvandenegentiendeeeuwwordthetmicro-

-3scoopzowelinstrumentvooronderzoekalsookzelf
objectvanonderzoek.Ditheeftgeleidtoteenaantal
aanzienlijketechnischeverbeteringen,zoalsbijvoorbeelddeachromatiseringvanlenzen,waardoorhetmicroscoopevolueerdetoteenbetrouwbaarwetenschappelijkinstrument.Naastdezeapparatieveontwikkeling
haderookeenbelangrijkeontwikkelingplaatsop
Preparatiefgebied.Demeestebiologischeobjecten
lenenzichinhunnatuurlijke,levendetoestanddoor
hunafmetingen,samenstelling,ondoorzichtigheiden
gebrekaancontrastnietzondermeervoormicroscopischonderzoek.Desteedsbeterwordendemogelijkhedenomvanbiologischmateriaaldunneencontrastrijkedoorsnedentemaken,steldedeonderzoekersin
staatdeoptischemogelijkhedenvanhetmicroscoop
volledigtebenuttenenleiddetoteensnelleopbloei
v

anhetmicroscopischonderzoek.

D

ezesnelleopbloeiresulteerdeomstreekshetmidden

v

andenegentiendeeeuwineenderbelangrijksteuni-

ficerendeconceptenindebiologie,deceltheorie.De
celtheorie,indietijdnogeenzuivermorfologisch
concept,houdtindatalleplantaardigeendierlijke
organismenzijnopgebouwduitcellen,welketebeschouwenzijnalskleinsteenonherleidbare,anatomischeenfunctionelebouweenheden.Decelwerdgekarakteriseerdalseenklompjeprotoplasma,waarin
zicheenkernbevond.Inhetprotoplasma,heteigen1

ijkecellichaam,bevondzicheenverscheidenheidvan

-4structuren,waarvandevormenhoeveelheidwisselde,
afhankelijkvanhetceltypeendefunctioneletoestand
vandecel.
Doorgebruiktemakenvanspecifiekefixatie-en
kleuringsmethodenkondendediverseceltypenendein
decellenaanwezigestructurenonderscheidenworden
opbasisvanverschilleninkleurbaarheid.Inzichtin
dechemischeachtergrondenvanfixatiesenkleuringen
ontbrakechtergrotendeels,zodatervanlokalisatie
vanchemischkarakteriseerbarecomponentenindecel
geensprakewas.
Aanvankelijkvergelekendeonderzoekers,indienmogelijk,nogzorgvuldigdestructureningefixeerdeen
gekleurdecellenmetdieinlevendecellenenwasmen
zichbewustvandeveranderingen,artefactendiedoor
toepassingvanfixatieenkleuringontstonden,enmen
trachttevoortdurenddestructuurvandelevendecel
ookzogoedmogelijktebenadereningefixeerdengekleurdweefsel.
Nadeeeuwwisselingechterraakteditgebruikopde
achtergrond ennamsterkdebelangstelling toevoor
techniekendiegerichtwarenopfixatieenkleuring
vanéénofenkelecelcomponenten,metverontachtzamingvanheteffectopderestvandecel.
Ondertussenwasookvanchemischezijdedecelals
objectvanstudiegekozen.Informatieoverdechemischesamenstellingvandecelendechemischereactiesdiezichindecelafspeelden,werdenverkregen

-5ractenvanfijngemalenweefsels,welkeontdaan
r e nV a n
e

onoplosbarecelbestanddelen.Naastelkaar

naldusbeschrijvendmorfologisch,opdestruc-

vancellenenweefselsgerichtonderzoek,en
chemisoh « J
<-",opdefunctiesvancellenenweefselsgetonderzoek,plaats.Waarechterdechemicuszich
l

8hieldmetdebestuderingvanmoleculenende

°°gnietinstaatwasdezemoleculenindecel
telokalio
viseren,gaaptetussenbeidebenaderingswijzen
»toenonoverbrugbaar lijkende kloofenwasvan
satievandewederzijdsverkregengegevensweinig
s
Prake.
wetenschapdateraandemogelijkheidommethet
microscoopkleinedeeltjeszichtbaartemaken
undamentelegrensis,hebbenwetedankenaan
FrAbbedieonderanderedeprincipesvoordemacischeberekeningvandelenseigenschappenuite
ende,ooknunoggeldende theorieoverde
v
°rminginhetmicroscoopopstelde.Dezefundae
legrensdievoorhetlichtmicroscoopvooralbewordtdoordegolflengtevandegebruiktestrag
» ligtbijeenscheidendvermogenvanongeveer
02
» Micrometer (ym).Datwilzeggendatdeeltjesminie n diametervan0,2ummoetenhebbenommetbevaneenlichtmicroscoopwaarneembaar tezijn.
1
J dientdevergrotingminimaal500maaltebea

genomde,doorhetmicroscoop"opgeloste",details
vano? i_•
»*Umbinnenhetwaarnemingsbereikvanhetoog

-6tebrengen,aangeziendateenscheidendvermogenheeft
vanslechts0,1mm.
Indetwintigerjarenwordendantweeexperimenteelentheoretischnatuurkundigeontdekkingengedaandie
hebbengeleidtoteennieuwe,spectaculaireontwikkelingvandemicroscopie.Allereerstpostuleerde
DeBrogliein1924datmenaaneenbundelsnelvoortbewegendeelementairedeeltjes,dusookaanelektronen,eengolfkaraktermoettoekennen,vergelijkbaar
metdatvanelektro-magnetischestraling.Onderinvloedvaneenversnelspanningvan60.000voltbereiken
elektronenineenvrijwelluchtledigeruimteeensnelheidvanongeveer 100.000kmperseconde;éénderdevan
delichtsnelheid.Dedaarmeecorresponderendegolflengtebedraagtcirca0,005nm,datisongeveer
100.000maalkorterdandegemiddeldegolflengtevan
zichtbaarlicht.Alsdezezeerkortegolflengtevolgensdewerkingsprincipesenconditiesvanhetlichtmicroscoopvolledigzoukunnenwordenbenut,danzou
dateenscheidendvermogenopleverenvan0,003nm,
ruimschootsvoldoendeomstructurentotophetatomaire
niveauoptelossen.Technischebeperkingenmakendat
echter thansjammergenoegonmogelijk.
Daarnaasttoondein1926deDuitsenatuurkundigeBusch
aandateenbundelelektronendoorhetmagnetischveld
vaneengeschiktontworpenpermanent-magnetischeof
elektro-magnetischelenskanwordenafgebogenopeen
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6 brekl

die, inzijneindeffect,geheelanaloogisaan
ngvanlichtstralendoorglaslenzen.

P asisvandezegegevenswerdin1932doordetwee
senatuurkundigenKnollenRuskaindehoogspannin

gslaboratoriavandeTechnischeHogeschoolte
^-jnheteersteexperimenteleelektronenmicroscoop
onstrueerd.Eennieuw,revolutionairtypemicro-

°°Pdatnietmetzichtbaarlichtwerkte,maarmet
bundelelektronendieineenhoogspanningsveld
e nVe

rsneld,enwaarvandelenzenbestondenuit

gnetischevelden,geproduceerddoorpermanent-magischelenzen.Deverdereontwikkelingenverbeten

Svanhetelektronenmicroscoop toteenvoorde
erzoekerbruikbaarenhanteerbaarinstrumentkwam
te

rpasgoedopgangnadetweedewereldoorlog.

lt

verbanddientzekerookdebijdragevande

ed

erlandersProf.LePooleenIr.vanDorstenvermeld

6Word
et

en.Aanvankelijkhieldmenzichvooralbezig

deontwikkelingvanhettypeelektronenmicroscoop
We

Coo

nukennenalshettransmissie-elektronenmicro-

P (TEM).Laterwerdookdeontwikkelingvanhet

•ê«raster-ofscanning-elektronenmicroscoop(REM)
er

handgenomen,envrijrecentelijkisernogeen

erdety peelektronenmicroscoopontworpen,hetz.g.
Ca

nning-transmissie-elektronenmicroscoop (STEM).
enweonsallereersteensrichtenopdetoepas-

Sl

ngsmogelijkhedenenmoeilijkhedenvanhetTEM.Met

- 8dehuidige,zeergeperfectioneerdeapparatuuriseen
scheidendvermogenhaalbaarvan0,2 tot0,3nm.Dat
iseenverbetering tenopzichtevanhetscheidend
vermogenvanhetlichtmicroscoopmeteenfactor1000
maalentenopzichtevandatvanhetongewapendoog
meteenfactor400.000maal.
HetwerkingsprincipevanhetTEMhebbenwereedsbesproken.Hetbeeldwordtgevormdopeenfosforiserend
schermdatonderinvloedvandeelektronenbestraling
zichtbaarlichtuitzendtofrechtstreeksgeregistreerd
opeenfotografischeplaat.Eencontrastrijkbeeld
komttotstand,doordatsommigedelenvanhetpreparaatdeelektronenvandebundelonveranderddoorlaten,terwijlanderedelenvanhetpreparaatelektronen
verstrooien,datwilzeggenzodanigvertragenofvan
richtingveranderendatzerietmeerophetbeeldschermterechtkunnenkomen.
Demeestebiologischeobjectenhebbeneenuitgebreide
enzorgvuldigebewerkingnodig,voordatzealspreparaatgeschiktzijnvoorbestudering.Allereerstdienen
deuiteindelijkepreparatenzoduntezijndatzevoldoendeelektronenonveranderddoorlatentenbehoeve
vandebeeldvorming.Tegelijkertijd echtermoetende
structurendiemenwilwaarnemen,voldoendeelektronen
uitdebundelverstrooien,omaldusvoldoendecontrastrijkinhetgevormdebeeldzichtbaartezijn.Hetprobleemdaarbijisdatbiologischmateriaalmeestal
overwegend isopgebouwduitslechtseenbeperktaantal

-9e natom

enmetlaagatoomnummerdiealleeenon-

gelijkenrelatiefgeringelektronen-verstrooivermogenhebben,terwijlbovendiendedichtheid
materiaaloveralongeveerevengrootis.
ottemoethetobjectbestand zijntegenverblijf
1

Jnaluchtledigheid entegenbestralingmetelektronen.
V a nd e
n

meestgebruiktemethodenishetvervaardi-

ultradunnedoorsneden,z.g.coupesvanmateri-

voorafgefixeerd,gecontrasteerd,gedroogden
ingebedis.
M Ûf-i

et

fixerenwordtbeoogd,destructuurvanhet

e ma

teriaalmetzoweinigmogelijkveranderingen

gvastteleggendathetdedaaropvolgendebeogenendebestuderingmethetelektronenmicro°Pzonderbeschadigingenkandoorstaan.Watbetreft
iemetchemischemiddelenzijndaarbijtotnutoe
debesfo
at
er

eresultatenbereiktmetaldehyden,inhetbij-

metglutaardialdehyde.Defixerendewerkingvan

dehydenberustophunvermogenbindingenaante
me

t zijgroepenvanproteïneketensènhunvermogen

zl
e

Jgroepenonderling teverbinden.Glutaardialheeftdaarnaasthetvermogenomviaaldolcon-

dencot-*
1
ar

espolymerentevormendiezelfstussenvervan

gelegenzijgroepenvanproteïneketens,zeer

exedwarsverbindingen totstandkunnenbrengen.
DitleiHr
a c to
t eengoedeconserveringvan,metnamede

- 10tertiaireenquaternairestructuurvaneiwitten,waarvanvelealsbouwelement inlevendematerieeenbelangrijkefunctievervullen.
Hetcontrasterenhoudtindataandezichtbaar temakencelonderdelen elementenmeteenhoogatoomnummer,
bijvoorbeeld zwaremetalen,gebondenwordendieeen
sterkverstrooiendewerkingopelektronenhebben.Een
vandemeesttoegepastecontrasteringsmiddelen isosmiumtetroxyde,waarvanbekend isdathetreageertmet
allebelangrijkechemischecomponentenvandecel,
waardoorhetgebruiktkanwordenomdemeestecelstruc
turenzichtbaar temaken.Ditisvooralvanbelangbij
beschrijvend,inventariserend onderzoek,waarbijhet
gaatominformatieoverdeultrastructuuralsgeheel
enonderzoek,waarvanhetdoelisveranderingeninde
ultrastructuur,bijvoorbeeld tijdensdeontwikkeling
vancellen,vasttestellen.Eenbelangrijknadeel
vanosmiumtetroxydeisdathetgebruikalsaspecifiek
contrasteringsmiddelbijnageeninformatieoplevert
tenaanzienvandelokalisatievanspecifiekechemisch
componenten.
Hetvervaardigenvanultradunnedoorsnedenlevert,op
zichzelfgenomen,thansgeenonoverkomelijkeproblemen
meerop.Webeschikkendaarvoorovergeavanceerdehulpmiddelen,zoalsultramicrotomenenglas-ofdiamantmessendiehetmogelijkmakenroutinematigmetgrote
reproduceerbaarheid ennauwkeurigheid coupestesnijde
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ce

n dikte instelbaar tussen 5en 150nm.Vooraf
dienthetbiologisch object eerst snijdbaargeteworden.Dit gebeurt door het object,nazorg-

gontwateren, te impregnerenmet eenvloeibaar
middeldatmenvervolgens hard laatworden,waareenmassief enhanteerbaar geheel ontstaat.Als
middelwordenveelal plastic soorten,met name
yharsen gebruikt,enerzijds vanwegehun uitstekende
Jkwaliteitenenstabiliteit inhet elektronenmicroP> enanderzijds omdat zeweinig of geen eigen
uctuurvertonen die interfereert metde structuur
Van

hetobject.
lsv

°oral het transmissie-elektronenmicroscopisch

erzoekvan coupes geweest datheeft geleid toteen
zienlijkeuitbreiding,verdieping en detaillering
onzekennis envan ons inzicht inde structuur,

organisatieenontwikkeling van cellenenweefsels.
De opi

"-CJ->omgevendoor eengrenslaag,het plasmamembraan,
blinkt-o
•
-J^L eenuiterst gecompliceerd systeem tezijnmet
n

overvloed aan intracellulaire structuren,zoals
r

or

anen, fibrillenenpartikels.De celinhoud is

membranen in talloze compartimenten,celorganel-

»opgedeeld en elk type celorganelheeft zijneigen
^ïeke vorm,grootte enstructuur.
r

combinatiemetbiochemische technieken,metname

oelfractioneringsmethode,konworden aangetoond dat
elktype celorganel een specifieke functievervult in

- 12hetmetabolisme,hetcomplexvanbiochemischereacties
vandecel.Demembranendiedeverschillendecelorganellenomgeven,functionerendaarbijalsgrenslagen,
waardoordediversestofwisselingsprocessengescheiden
vanelkaarverlopenentevensgereguleerdkunnenworden.
Slechtsdooreenhogematevanordeningbinnendecel
endecelorganellen,endoorhetaanbrengenenhandhavenvandoelgerichteruimtelijkerelatiestussende
verschillendecompartimentenwordteenoptimalefunctif
vandecelgewaarborgd.Devraagnaardewijzewaarop
eencelfunctioneerthangtderhalveonverbrekelijk
samenmetdevraagnaardestructuurvandecel.
Decelorganelpopulatie,hetgeheelvancelorganellen,
blijktsterktevariëreninsamenstelling,afhankelijk
vandefunctievandecel.Ooktijdensdeontwikkeling
vaneenceltredenaanzienlijkeveranderingenopin
aantal,structuur,vormenrangschikkingvandedivers«
celorganellen,inrelatiemetveranderendefunctionele
activiteiten.
Terillustratiewilikueenaantalultrastructurele
veranderingentonendieoptredentijdensdekieming
vanpollenkorrelsopdestempelendevormingengroei
vandepollenbuis.Bijdezeplantesoort,Impatiens,
bestaatderijpepollenkorreluittweecellen,enwel
eenzogenaamdevegetatieveceleneengeneratievecel.
Hetisdevegetatieveceldieuitgroeittoteenpollenbuisendegeneratievecel,diezichlaterdeeltin

- 13twee

gameten,transporteertnaardevrouwelijkegeachtscel.

sl

et

stadiumvanderijpepollenkorrelbevathet

oplasmavandevegetatieveceltalrijkecelorganelle
na

regelmatigverspreid liggen.Eriseengroot

lmitochondriën,organeilendieeenfunctieheb^Jdeenergie-huishoudingvandecel;dictyosomen,

ganellendieonderandereeenrolspelenbijdeprole

enhettransportvancelwandmateriaal;plastiden

zetmeelkorrels,gerichtopdeopslagenverwerking
V a n reser

vestoffen,envetdruppels.

lendechterishetgroteaantalkleinevacuolen;
Ve

rspreiddaartussenliggendsysteemvangladen-

asmatischreticulum (ER),tebeschouwenalsintraC&"Il i •

airtransportsysteem;enhetzeergeringeaantal
°somen,kleinepartikelsdiebetrokkenzijnbijde
r

P °duktievaneiwitten.
'T)••

Jensdekiemingvandepollenkorreltreedteenontging opdieresulteertineenpolaireenzonale
Verde]in
J-mgvandecelorganellenindepollenbuis.
et

topgedeeltevandepollenbuisbevindenzich

°°rnamelijkkleinesecretieblaasjes.Zeblijkenkoolatentebevatteneneenroltespelenbijdevorgvandepollenbuiswandenuitbreidingvanhet
asmamembraan.Achterdetopbevindtzicheenzone
alrijkemitochondriënengrotecomplexenvanglad
itlaatsteorganelblijkteenroltespelenbij
e

vormingvansecretieblaasjes.

- 14Achterdezezonekomteenpollenbuisgedeeltemeteen
gemengdeorganelpopulatie,waarinwenaastdereeds
genoemdeonderdelenookdictyosomen,plastidenenvacuolenwaarnemen.Dedictyosomenblijkeninverbinding
testaanmethetgladERentezamenmetdesecretieblaasjeseencomplexsysteemtevormen,gerichtop
produktie,transportenuitscheidingvancelwandmateriaal.
Hetresterendegedeeltevandepollenbuisendepollenkorrelbevattenvoornamelijkvacuolen.Dediametervan
devacuolenistoegenomenenalsgevolgvanfusiezijn
ookgrotevacuolenontstaan.Devolumetoenamevanhet
totalevacuolesysteem,alsgevolgvanzwellingdoor
wateropname,blijktovereentekomenmetdevolumetoenamevandepollenbuisendestuwendekrachtachter
depollenbuisgroei tezijn.liet,ookindepollenbuis
geringeaantalribosomenwijsteropdatdeproduktie
vaneiwittengeringisendatinditgevaldepollenbuisgroeinietgepaardgaatmettoenamevandehoeveelheidplasma.
Hetinventariserenvancelstructurendoormiddelvan
onderzoekvandunnecoupesvangefixeerdengecontrasteerdmateriaaliseentechniekdieookthansnogveelvuldigwordttoegepast,metnamevoorbestuderingvan
dieweefselsenprocessendienietofnauwelijksgeschiktzijnvooronderzoekmetandere,bijvoorbeeld
biochemischemethoden.
Uitdergelijkeultrastructurelegegevenskan,door

- 15e

rpretatie envergelijking, eenbeeld verkregen
wordenvan A
11a e
wijzewaarop eencelofweefsel functioneertnfH
aewijzewaarop eenontwikkelings-oflevensPr°cesverloopt.
oordelen en interpreterenvan ultrastructurele
mingen is echter geen eenvoudige zaak enkan gebakkenit I~-J
J K ie
iaen tot onjuiste conclusies.
m
e t e nwe
°
°ns goed realiserendathetde afbeelding
contrastmiddelen isdiewewaarnemen enniet
hpf-

°°rspronkelijke biologischemateriaal endatde
St"y
u

ur diewe zien,dievaneengefixeerde,gedode

celiqori
ennie
t dievanhet levende object.Elkeafzonderlijk«
J*ewaarneming isslechts een twee-dimensionale
momenton
u
pnamevan eendrie-dimensionaal dynamischgeheel.
Voorelt
rti.
•

*«•object envoor elkevraagstelling dientde
zoeker steeds opnieuw proefondervindelijk vast
J-lenwelkemethodenvanfixerenen contrasteren
steengewenste resultaten geeft.Hoewel ervoor
eoordelenvandekwaliteit eenbeperkt aantal
objgQj-,'

^„

,

J-eve,eenduidige criteriabestaan,zoalsbijeeld het intact zijnvande celmembranen, zijn
hu*.
v

°oral de kritische instelling endeervaring van

de ortA
nis

uerzoekerdie hierbijvandoorslaggevendebetekezijn.

Het
gevaar isnietdenkbeeldig datdit soortelektrocroscopisch onderzoekvooral gezien en gebruikt
Wordt3 i
a
J-smiddel,uitsluitend gericht ophet verkrijgen

- 16vanfraaieplaatjeseninteressantestructuurbeschrijvingen.
Indatgevaliserechtersprakevaneenernstigeen
gevaarlijkemisvatting.Hetinventariserenenbeschrijvenvanstructurenisopzichzelf,hoeinteressantook,
eensterieleactiviteitdiegeïsoleerdnietkanleiden
tothetoplossenvanessentiëlewetenschappelijke
problemen.
Slechtsdebundelingvanverschillendebenaderingswijzen,decombinatieenintegratievanultrastructurele,chemische,biochemischeenfysiologischegegevens,dekoppelingvaninventariserend enexperimenteel
onderzoek,kanuiteindelijkleidentotoptimaleresultaten.
Rond 1960iserdoordeZwitsersMooreenMühlethaler
eenmethodeontwikkelddiehetmogelijkmaaktdeultrastructuurvancelleninlevendetoestandtebestuderen.
Bijdezezogenaamde"vries-ets"-techniekwordthetobjectfysischgefixeerddoorzeersnelleafkoelingtot
ongeveer-180C.Dewarmte-afvoerdientdaarbijzo
groottezijndathetcellulairewaterovergaatin
amorfijs,enerzichgeenintracellulaireijskristallenkunnenvormendiedestructurenkunnenbeschadigen.
Hetbelangrijksteaspectdaarbijisdatdergelijke
diepgevrorencellen,navoorzichtigontdooienhunnormalelevensfuncties,zoalsceldeling,weerblijkente
hervatten.Hetfysischfixerendoormiddelvansnelle
bevriezing leidtdusniet,zoalsdatsteedsonvermij-

- 17delijkhet geval isbij chemische fixatie,totdedood
vanhetbiologisch object.Dithoudt indat eventuele
structuurveranderingen tijdens het invriezen inieder
gevalreversibel enniet erg ingrijpend zullenzijn.
M

et anderewoorden,deultrastructuur vandecel,zoal

w

e diekunnen lerenkennendoor vries-ets-onderzoek,

zaldeultrastructuur vande levende cel zeer dicht
benaderen.
Het ligtvoor dehand datdevries-ets-methode aanvankelijkvooralwerd toegepast alsmiddel omna tegaan
inhoeverrehetultrastructureel beeld vandecel,zoalsdatbekendwas uit onderzoekvanchemisch gefixeerd
niateriaal,werkelijk overeenkwammetdatvande levende
cel.De resultatenvanhetvries-ets-onderzoek hebben
datbeeld grotendeels bevestigd. Ineen latere faseis
devries-ets-methode geëvolueerd toteen techniekdie
vooral geschiktblijkt tezijnvoor debestudering van
celmembranen.Deze toepassingsmogelijkheid hangt nauw
samenmet demanierwaaropvanhet ingevrorenmateriaalpreparatenvervaardigd worden.Het diepgevroren
materiaalwordt namelijk opengespleten envanhet
splijtvlakwordt doorbedamping met koolstof eenafdruk gemaakt.Doorvanonder eenhoek eendun laagje
Platina op tebrengen,kunnenoneffenheden enstructuren inhet oppervlakvandekoolafdruk gemarkeerd en
zichtbaar gemaaktworden.
Opmerkelijk isdatbijhetopensplijtenvanbiologisch
materiaal het splijtvlakbijvoorkeur hetvlakvande

- 18celmembranenvolgt,waarbijdezemembranenzelfsteeds
intweehelftenwordengespleten,zodatzichinelk
splijtvlakéénmembraanhelftbevindt.
Incoupesvanchemischgefixeerd engecontrasteerd
materiaalzienwedemembranenalslijnen,bestaande
uittweedonkereenééncentraalgelegenlichtelaag.
Ditsymmetrisch "tramlijn"-beeld isrelatiefaspecifiek
engeldtvoorallemembranenindecel,hoewelerenige
variatieisindiktevandeverschillendelagen,afhankelijkvanhetmembraantype.Hetheeftmededebasis
gevormdvandezogenaamde"Unit-membrane"-theorie,
waaringesteldwordtdatmembranenzijnopgebouwduit
eencentralebimoleculairelaagvanfosfolipiden,welke
aanbeidezijdenbedektismeteenmonomoleculairelaag
vanproteïnen.
Invries-ets-preparatenzienwedecentraalopengespletenmembranenalsvlakken,waaropzichtalrijkekleine
partikelsbevinden.Dezepartikelskondenwordengeidentificeerdalsdemembraan-proteïne-componenten.
Opmerkelijkisdathetaantalpartikelsopcorresponderendemembraanhelftensterkverschilt,waarbijvrijwelaltijdhetaantalpartikelsopdemembraanhelft
dienaarhetplasmagekeerd is,aanzienlijkgroter
blijkt tezijndanopdeanderehelft.Daarnaastis
hetaantalpartikels,hunpositie,afmetingenenonderlingerangschikkingspecifiekvoorelkmembraantype.
Eenenanderheeftgeleid tothetopstellenvanaanzienlijkgewijzigdeenmeergedetailleerdestructuur-

- 19modellendiemeer inovereenstemming zijnmet het specifieke karakter vandeverschillende membraantypen,
watbetreft chemische samenstelling en functionele
eigenschappen,danhet klassieke "Unit-membrane"model.
°evries-ets-methode heeft echter ook zijnbeperkingen,
net zonder ijskristalvorming invriezenvangrotereen
waterrijke objecten,enjammer genoeg behoren hiertoe
demeest plantaardigeweefsels,isnogal problematisch
e

n vaak zelfs onmogelijk,vanwege een tegeringwarmte-

geleidend vermogenvanhet object zelf. Inhetbiologisch onderzoekwordt devries-ets-techniek danook
hoofdzakelijk gebruikt voor debestudering vankleine
objecten, zoals sporen,pollenkorrels,protoplasten
e

n geïsoleerde celorganellen.

Alvrijvroeg indeontwikkeling vande transmissieelektronenmicroscopie isgezocht naarmethoden,waarmee
specifieke chemische componenten enenzymatischereactiesop ultrastructureel niveau kondenwordengelokaliseerd. Het iseenhoofdstukwaar nogvoortdurend aan
geschrevenwordt endat inmiddels een zeer gevarieerd
scalavan technieken omvatdie globaal tegroeperen
z

ijn indrie categorieën:

'•

Cyto-histochemische methoden,
Autoradiografischemethoden,

3ß

Elektronen-diffractie.

iJ cyto-histochemische methodenwordt getracht de

- 20chemischecomponentenofreactieproduktendiemenwil
lokaliseren,directzichtbaar temakeninhetelektronenmicroscopischbeeld.Menkandaarvoorgebruikmaken
vanspecifiekecontrasteringsmiddelen,datwilzeggen
middelendieuitsluitendofbijvoorkeurbindingen
aangaanmetdecomponentendiemenwillokaliseren.
Ookkanmenhetobjectzodanigbewerkenofonderzodanigeomstandighedencontrasteren,datbijgebruik
vanniet-specifiekecontrasteringsmiddelen,debinding
aandetelokaliserencomponentwordtbevorderden
anderewordenonderdrukt.Hetisvooraldezelaatste
methodediewordttoegepast,omdatdemeestecontrasteringsmiddelenbindingenkunnenaangaanmetreactieve
groependieinmeerdereverschillendechemischecelcomponentenvoorkomen.Aangeziendebeschikbaretijd
niettoelaatdatwehetgehelefascinerendeterrein
vandecytochemiederevuekunnenlatenpasseren,zal
ikmijbeperkentothetkortbesprekenvantweevoorbeelden.
Heteerstevoorbeeld ishetselectiefcontrasterenen
lokaliserenvankoolhydraten.Bijdezemethodeworden
dunnecoupesvangefixeerdmateriaalbehandeldmet
perjoodzuurwaardoor,alsgevolgvanoxydatieaan
koolhydraten,vrijealdehydegroepenwordengevormd.
Vervolgenswordtopdecoupeeenzilvermethenamineoplossingaangebracht,waarbijalsgevolgvanreductie
doordevrijealdehydegroepeneenzeerfijnkorrelige
neerslagvanzilverophetpreparaatontstaat.Dit

- 21zilverprecipitaatiszichtbaarinhetelektronenmicroscopischbeeldenmarkeertdeplaatsenwaarzichvrij«
aldehydegroepenbevondenendaarmeetevensdepositie
vandegezochtekoolhydraten.
Hettweedevoorbeeld iseenmethode,waarmeeeenenzyn
activiteitkanwordenaangetoondengelokaliseerd.Het
gaathierbijomhetenzymezuurfosfatasedatinstaat
isomvaneenaantalchemischeverbindingenfosfaatgroepenaftesplitsen.Hetobjectwordtvoorafgefixeerdmetglutaardialdehydedat,zoalsreedseerder
werdopgemerkt,vooraldestructuurvanproteïnen,dus
°°kenzymen,stabiliseertenwelzodanigdatdeenzymatischeactiviteitbehoudenblijft.Hetgefixeerde
objectwordtvervolgensineenoplossinggebracht,
waarinzicheensubstraateneenoplosbaarloodzout
bevinden.Hetenzymzuurfosfatasesplitstvanhetsubstraatfosfaatgroepenafendezefosfaatgroepenreagerenmetdeloodionenindeoplossing,waardoorloodfosfaatontstaatdatonoplosbaarisenneerslaatin
devormvaneenzeerfijnkorreligprecipitaat.Het
loodprecipitaatiszichtbaarinhetelektronenmicroscopischbeeldenmarkeertdeplaatsenwaarfosfaatgroepenzijnvrijgekomenendaarmeedepositievanhet
gezochteenzym.
Bijautoradiografischemethodenmaaktmenvoorhet
markerenenlokaliserenvanchemischeverbindingen
gebruikvanradio-actievestoffen.Ondergeschikte
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dergelijkeradio-actieveverbindingendoordelevende
celselectiefwordeningebouwd inbepaaldecomponenten.
Vandit,wenoemenhetdangemerktofgelabeld,materiaalwordenopdegebruikelijkewijzedunnecoupesgemaakt,welkevervolgensbedektwordenmeteenzeer
dunnelaagfotografischeemulsie.Deradio-actieve
stoffenindecoupezendenstralinguitdie,alsze
defotografischelaagraken,aanleidinggeventotde
vormingvanzilverkristallen.Coupeenfotografische
laagworden,naontwikkelingenfixatievanhetfotografischbeeld,methetelektronenmicroscoopbekeken.
Deplaatsvandezilverkristallenindefotografische
laagmarkeertdandeplaatsenwaarzichderadioactievestoffenbevindenendaarmeetevensdelokatie
vandegelabeldeverbindinginhetobject.
Elektronen-diffractieiseenmethodewaarmeekristallijneenparakristallijne componentenincellenen
weefselskunnenwordengelokaliseerd enwaarmeede
structuurenchemischeaardvandezecomponentenkunnenwordenbepaald.Hetiseenindirectemethode,
waarbijnietdecomponentzelfwordtafgebeeld,maar
waarbijdeafbuigingvandeelektronendoordekristalvlakkenophetbeeldschermzichtbaarwordtgemaaktin
devormvaneenzogenaamddiffractie-patroon.Eendergelijkdiffractie-patroonbestaatuiteenregelmatige
verzamelingpuntenofconcentrischeringen.Deaard

- 23vanhet patroon,de punten ofringen,de onderlinge
afstanden enderangschikking zijndegegevens van
waaruit de structuur ende chemische aard vandeondei
zochte component kanworden vastgesteld.
tenkortebespreking van technieken,zoals nuheeft
Plaatsgevonden,houdt het gevaar indatde indruk
wordt gewekt dat toepassing vandeze technieken een
eenvoudige enprobleemloze zaak is.Dit isallerminst
het geval.Vaak zijner zeer gecompliceerdebewerkingei
nodig endienendiverse controle-experimenten tewordei
uitgevoerd. Dikwijls zijndewaarnemingen nietéénduidig of gemakkelijk te interpreteren. Steedsmoet
m

en bedacht zijnop artefacten,veranderingen inde

ultrastructuur,chemische samenstelling en organisatie
vanhetobject,veroorzaakt doordeuitgevoerdebehandeling. Ookhier geldtdatweuiteindelijk niet de
levendemateriewaarnemen,maar eenchemisch gefixeerd,
gedood eindprodukt. Bovendienwordt altijd slechts een
kortmoment eneenbeperkt gedeeltevan een complex
levensproces vastgelegd.
Dames enHeren,eenbespreking vandeelektronenmicroscopie zelfs inde zeer summierevorm,waarinhet hier
m

°et gebeuren, zouwel zeeronvolledig zijnals daarin

geenaandachtwerd geschonken aanhet raster-elektronenmicroscoop (REM),de tweede peilerwaarop het biologisch ultrastructureel onderzoek isgebaseerd. Het
REM iseen instrument datvoornamelijk gebruikt wordt

- 24omoppervlaktestructurenvanvastevoorwerpentebestuderenenhetbehoorttotdefamilievandeaftastendeinstrumenten,zoalsradarensonar.MethetREM
wordtthanseenscheidendvermogenbereiktvanongeveer5nm,datisweliswaareenfactor25maalminder
danmethetTEMbereiktwordt,dochhetbetekentaltijd
nogeenverbetering tenopzichtevanhetlichtmicroscoopmeteenfactor40maalentenopzichtevanhet
ongewapendeoogmeteenfactor20.000maal.
Hetprincipevanderaster-elektronenmicroscopiewas
alindedertigerjarenbekend,vooraldoorhetwerk
vanKnollenVonArdenne.Technischemoeilijkheden
enmogelijkookdeenormebelangstellingvoorhetTEM
hebbenechterdeontwikkelingvanhetREMtoteenoperationeellaboratoriuminstrument tegengehoudentot
1965.Hetwerkingsprincipe isrelatiefeenvoudig.In
eenhoogvacuümwordensnelleelektronendoorelektromagnetischelenzengebundeld toteenstraalmeteen
uiterstkleinediameter.Metbehulpvaneenafbuigspoel
wordtmetdezefijnebundelhetteonderzoekenoppervlakafgetastvolgenseenrechthoekigrasterpatroon.
Waardesnelle,zogenaamdeprimaireelektronenvande
aftastendebundelhetobjectraken,wordteennieuwe
generatielangzamere,zogenaamdesecundaireelektronen
vrijgemaakt,waarbijdehoeveelheidafhankelijk isvan
deinvalshoekvandeaftastendebundelendechemische
samenstellingvanhetobject.
Tegelijkertijdwordtmeteentweedebundelelektronen,
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schermbestraald,waarop daneen,voor het oogzichtbaar beeld ontstaat.Ditbestralenmetde schrijvende
bundel gebeurt eveneens volgens eenrasterpatroondat
overeenkomtmet datvandeaftastendebundel,zodat
beidebundels zich synchroonbewegen. Hetbeeld"wordt
dus,alsbij een televisiebeeld, puntvoor puntop
het scherm opgebouwd.
Door dehoeveelheid secundaire elektronen temetenen
tegebruiken als signaalvoor hetregelenvandeintensiteit vande schrijvende bundel,wordt inhetbeeld
°Phet fluorescerend scherm contrastverkregen datde
oppervlaktestructuur vanhet onderzochte objectweergeeft. Hetscheidend vermogenvanhet systeemwordt
bepaald door dediameter vandeaftastendebundel,
terwijldevergroting bepaald wordtdoor deverhouding
tussende grootte vanhet afgetaste gebiedje endeafmetingenvanhet beeldscherm.
Netalsbij transmissie-elektronenmicroscopie dienen
°okbij raster-elektronenmicroscopiedeobjectenbestand tezijn tegenverblijf inbijna luchtledigheid
en tegenbestraling met elektronen, terwijl tevens
eenvoldoende elektronengeleidendvermogen noodzakelijk is.Aanvankelijkwerd het REMdanookvooralgebruikt voor bestudering vanbreukvlakken inmetalen
envoor onderzoekvanbiologische objecten dievan
zichzelf reedsvoldoende stevigheid bezaten,zoals
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Doordeontwikkelingvanspecialeprepareertechnieken,
zoalskritischpuntdrogenenopdampenvangoud,ishet
echtermogelijkgewordenookwekeredelenvanplantaardigendierlijkmateriaaltebestuderen.
Inmiddelsishetraster-elektronenmicroscoopgeëvolueerdtoteeninstrumentwaarmeenietalleenbestudering
vanoppervlaktestructurenmogelijkis,maardattevens
gebruiktkanwordenvoorchemischeanalyseenlokalisatievanchemischebestanddelen.
Menmaaktdaarbijgebruikvanhetnatuurkundigverschijnseldatchemischeelementen,bijbestralingmet
snelleelektronen,röntgenstralinguitzendenmeteen
voorelkelementkarakteristiek golflengteenenergiespectrum.Dooranalysevandeuitgezondenröntgenstraling,hetzijwatbetreftenergie-spectra (men
spreektdanvanEDAXofenergie-dispersieveanalyse),
hetzijnaargolflengte (WDAXofgolflengte-dispersieve
analyse),kunnenkwalitatieveenkwantitatievegegevens
verkregenwordentenaanzienvandechemischesamenstellingvanhetpreparaatenkandeaanwezigheiden
plaatsvanchemischeelementenwordenvastgesteld.
Geachtetoehoorders.Indezeopenbareleshebikgetrachtueenbeeld tescheppenvandeontwikkelingvan
demicroscopie,zowelwatbetreftdeapparatievealsook
depreparatieveaspecten,omueenindruktegevenvan
hetgeweldigewaarnemingsvermogenwaaroverdebioloog
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e

f naar uitdathet eindpuntvandeze ontwikkeling

nog langnietbereikt is.Nogvoortdurend wordende
bestaande typenelektronenmicroscopen enhulpapparatuu
technischverbeterd,worden nieuwepreparatievemethodenontworpen,enwordt gewerkt aande ontwikkeling
vannieuwe apparatuur.
Eenvoorbeeld vandit laatste isde zeer recente ontwikkeling van eennieuw typeelektronenmicroscoop,het
zogenaamde scanning-transmissie-elektronenmicroscoop
(STEM)endeontwikkeling vandecryo-ultramicrotomie.
Hetwerkingsprincipe vanhet STEMkomt inhoofdlijnen
overeenmet datvanhet raster-elektronenmicroscoop.
Ookhierwordt het preparaatvolgens een rasterpatroon
afgetastmet een zeer fijnebundel snelle elektronen
enwordthetbeeld puntsgewijs opgebouwd. Hetbeeldvormende signaalwordt nu echterverkregendoormeting
vandehoeveelheid elektronendiedoorhet preparaat
°Pelkebestraalde plaatsverstrooid worden.Dit systeemmaakt hetmogelijk ookvandikkeredoorsnedenvan
niet-gecontrasteerd biologisch materiaal goedecontrastrijkebeelden teverkrijgen.
Hetvervaardigenvanpreparaten kandaardoor aanzienlijkvereenvoudigd worden eneenaantal,vaak ingrijpende enmogelijk structuur-veranderendebewerkingen,
kunnen achterwegeblijven.Door combinatiemetröntgenanalytischemethodenbestaat tevens demogelijkheid
°Pdirectewijze ultrastructurele gegevens en infor-

- 28matieoverchemischesamenstellingmetelkaartevergelijkenenaanelkaar terelateren.
BijdeCryo-ultramicrotomiewordt,evenalsbijdevriesets-techniek,hetbiologischobjectgefixeerddoor
snellebevriezingenvanhetdiepgevrorenmateriaal
wordenmetbehulpvangekoeldeultra-microtomenen
glasmessendunnecoupesgesneden.Hetgrotevoordeel
isookhier,evenalsbijdevries-etsmethode,datde
indediepvries-coupewaarneembareultrastructuurminderzalafwijkenvandievanhetlevendeobject,dan
hetultrastructurelebeelddatwewaarnemenincoupes
vanchemischgefixeerd,gedoodmateriaal.
Jammergenoegisdecryo-ultramicrotomiedoorallerlei
kinderziektenentechnischeproblemennognietwerkelijk
operationeel.

Vanzomogelijknoggroterbelangechter isdeverdere
ontwikkelingvanpreparatieve,metnamehisto-encytochemische technieken,omdatjuistdezetechniekenzo
bepalendenverruimend zijnvoordetoepassingsmogelijkhedenenbruikbaarheidvandeelektronenmicroscopie
bijhetbiologischonderzoek.
Hetbeschikbaar zijnvanmiddelenenmethodenisechter
no°geengarantievoorverantwoord envruchtbaaronderzoek.
Steedsmeerdringtzich,dwarsdoordegevestigde
disciplinesheen,deobject-enprobleemgebondenwetenschapsbeoefeningopdevoorgrond.Meerenmeervindtde
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vanverschillende specialisten.Aandeze ontwikkeling
ligthetbesef tengrondslag dat slechts debundeling
vanverschillende benaderingswijzenkan leidentot
optimale resultaten;geen ervan is immers instaatom
geïsoleerd vandeanderen eenvolledig antwoord-te
geven.Datwil niet zeggendatde onderscheidingen
tussendeverschillendevakgebiedenmoetwordenopgeheven. Integendeel,iedere onderzoeker zal slechts
inzijn eigenvakgebied deresultatenvolledigkunnen interpreteren. Slechts de specialist zalde grens
tussenmogelijkheden enbeperkingenvan zijn techniek
°P eenverantwoordewijze kunnen aangeven.Zij zullen
zich er echterbewustvanmoeten zijndatook,en
vooral indewetenschap intensieve onderlinge contacten
bevruchtend kunnenwerken en ernaarmoeten streven
inorganisatorisch opzicht devoorwaarden te scheppen
om tot deze contacten tekomen.

Eenniet onbelangrijk aspectvan elektronenmicroscopisch onderzoek zijndezeerhoge kostendie eraan
verbonden zijn.De inrichting van eenelektronenmicroscopisch laboratorium enaanschaf van apparatuur vergt
vele tonnen en terughoudendheid vanbestuurlijke zijde
isdan ookzeerbegrijpelijk.Datdesondanks het
elektronenmicroscopisch onderzoek ookaande Landbouwhogeschool inWageningen,zijhet op bescheiden schaal
invergelijking met andere instellingenvanwetenschap-

-30
pelijkonderzoekenonderwijskanplaatsvinden,betekenteenerkenningvanhetbelangvandezetechniek
voorhetbiologisch-enlandbouwkundigonderzoek,dat
zovaakeenbiologisch(e)karakterenbasisheeft.
HetinstellenvaneenadviescommissievoordeelektronenmicroscopiedoorhetCollegevanBestuurmaggezien
wordenalseenuitingvanhaarbereidheidomopbasis
vaneengoedeorganisatieenverantwoordgebruikvoldoendefaciliteitenterbeschikkingtestellen.

AanheteindvanmijnvoordrachtdankikHareMajesteit
deKoninginvoormijnbenoemingtotlectoraande
Landbouwhogeschool.
HetCollegevanBestuurvandeLandbouwhogeschoolwil
ikgaarnedankzeggenvoorhetinmijgesteldevertrouwen.Tevenswilikmijnerkentelijkheiduitsprekenvoor
hetfeitdatzij,tenbehoevevanhetbotanischultrastructureelonderzoek,demiddelenbeschikbaarheeft
gesteldvoordeinstallatievaneentransmissie-elektronenmicroscoop inhetBotanischLaboratorium.DeafdelingFinanciëleenEconomischeZakenendeafdeling
Bouwzakendankikvoordeinteresse,desteunende
prettigesamenwerkingdiedevakgroepbijderealisatie
vanhaarplannenmochtontvangen.

HooggeleerdeWillemse,waardeMichiel,
DamesenHerenmedewerkersvandevakgroepPlantkunde,
aanonsisdeverzorgingvanonderwijsenonderzoekin
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Plantkunde toevertrouwd.Eenvanoudsher ruimvak-

gebied dat inmiddels isbegrensd ende plantencytologie,
-anatomie en-morfologie omvat.Webeschikken thans
°verdemiddelen omhet onderwijs enhet onderzoek in
!twetenschapsgebied opmodernewijze enopverantwoord niveauuit tevoeren.
oor eenoptimale uitoefening vanonze taak ishetgoed
om terealiserenwat onze positie enfunctiebinnende
Landbouwhogeschool is.Daarbijblijkt datvoor demeeste landbouwkundige studierichtingen envelevakgebieendeplantencytologie,-anatomie en-morfologie een
J-angrijkeenonmisbare basiswetenschap is.Devakgroep
iszichvandezepositie zeerwel bewust enhoudt er
anook ernstig rekeningmeebijde inrichting vanhaar
erwijse n ^ e keuzevanhaar jnc'erzoeksprojecten.
Het iszaakdat zezichdeze relatievoortdurend blijft
ealiserenenopen staatvoor het contactmet anderen
omaldus steeds optimaal teblijven functioneren.

Dierbareouders,
Het stemtmijgelukkig endankbaar dat ubeiden in
goedegezondheid deze ambtsaanvaardingkunt bijwonen.
Alvroeg heeft u inmijdebelangstelling voor delevendenatuur gewekt ennietswas u teveel,ommij in
de

gelegenheid te stellenbiologie testuderen.

atu,vader,zichalsplantenkweker,enerzijds zeer
belangstellend enanderzijds zeerkritisch opstelde
tenaanzienvandepractische toepasbaarheid van

-32biologischekenniseninzicht,betekendevoormijeen
leerschool,diemijthansalsbioloogaaneenoppractischetoepassing ingesteldeLandbouwhogeschoolregelmatigvanpaskomt.
HooggeleerdeLinskens,
Uhebt,alsgeenandereenstempelgedruktopmijnontwikkelingalsbioloog.Onzeeersteontmoetingvondplaats
tijdensheteerstejaarspracticumplantenanatomie,toen
umetelkestudentpersoonlijkkennismaakte.Datdit
mogelijkwas,isongetwijfeldmedetedankenaanhet
feitdathetaantalstudentenindietijdnoggering
was.Hetisechtertevenstyperendvooruwwarme,
menselijkebelangstelling enpersoonlijkebetrokkenheidvoorhetlotvandeaanuwzorgtoevertrouwdestudenten.Uwbredebelangstelling,ookvoorzakenbuiten
hetvakgebied,uwelaneninzet,uwvisieeninzicht
vormenvoormijnogsteedseenlichtendvoorbeeld.Voor
uwpersoonlijkeencreatievebegeleidingwilikugaarnedanken.
ZeergeleerdeSassen,besteAndré,
Mijneersteschredenophetpadvandesubmicroscopische
morfologieendeelektronenmicroscopiehebikonder
jouwleidinggezet.Voordeprettigesamenwerkingenhet
nogsteedsvruchtbarecontactbenikjezeerdankbaar.

-33DamesenHerenstudenten,
erdrachtvankennisgerichtophetverwervenvaninichtiseenbelangrijkonderdeelvanuwopleiding,
opleiding totwetenschapsbeoefenaarhoudttevensin,
u

leertzelfstandignieuwekennistevergarenals

asis

voordeverdiepingenverbredingvanuwinzicht,

isindatverbandessentieeldatutijdensuw
udiezoveelmogelijkervaringopdoetmeteenzobreed
ogelijkscalavantechnieken,endemogelijkhedenen
onmogelijkhedenervanleertkennen.Ikhoopdatuook
e

wegweettevindennaardevakgroepPlantkundeen

ennismaaktmetdesubmicroscopischemorfologieen
e

daaraantengrondslag liggendeelektronenmicrosco-

pischetechnieken.Gaarnezalikudaarbijterzijde
staan.
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nkvooruwaandacht.

