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College 3: Wat is leven (op Aarde)
           en zijn bouwstenen?



  

Overzicht College Inhoud
1      Overzicht + Wat is Astrobiologie?
        Inleiding, wetenschappelijke aanpak & context.
2     Sterrenkundige Achtergrond (Aantekeningen + Slides)
        Achtergrond/Overzicht van Kosmologie tot Planeten
3-4  Leven & Leefbare Werelden (Hfstk 1-2)
        De basis van leven op Aarde. Voorwaarden, oorsprong,    
        diversiteit, evolutie, ... Extremophiles
5-6  Zoeken naar Leven in het Zonnestelsel (Hfstk 3-5)
        Zoektocht/missies, Mars, Venus, Europa, Titan, ...
7-9  Exo-Planeten (Hfstk 6-8)
        Planeetvorming, zoekstochten, leven, ...
10    Buitenaardse Intelligenties (Hfstk 9)
       Drake eqn, SETI, CETI, Fermi-paradox, ...

Boek: “An introduction to Astrobiology” Iain Gilmour & Mark. A. Sephton



  

Een kleine opfris cursus biologie
(ps. ik ben geen bioloog)

●  Leven: een definitie
●  Algemene eigenschappen
●  Evolutie: Selectie & Voorplanting
●  Diversiteit



  

Leven: een historisch perspectief

Voor de 19de eeuw:
Leven begint spontaan en herhaaldelijk
        - vliegen & maden in rottend vlees
        - paling & vis in de zeemodder
        - kikkers & muizen in vochtige grond
Van Leeuwenhoek (1632-1723)
        - micro-organismen: resultaat van
          spontane generatie.
Louis Pasteur (1822-1895)
        - sterilizatie: 
Leven ontstaat NIET spontaan en herhaaldelijk

Hoe is leven dan voor het eerst 
ontstaan uit niet-levend materiaal?



  

Definitie van Leven ?

Twee sleutel ingredienten van leven (organismen):
(1) De mogelijkheid tot voortplanting
(2) Ondergaat Darwiniaanse evolutie

Meer gedetailleerde definitie van levende organismen.
Wat moet leven kunnen doen?

• Homeostasis, de regulering van interne toestand
• Organisatie van samestelling
• Metabolisme, de productie van energie
• Groei
• Aanpassing
• Reactie op stimuli
• Voortplanting



  

Problemen met deze definities
● Virusen worden soms “replicators” genoemd omdat ze zich onder            
   speciale omstandigheden voortplanten (maar ander leven is nodig 
   voor hun voortplanting!) 

● Maar hoe zit het met vuur dat groeit, computer software,  machines      
  die bewegen (robots),etc?  Is software dan ook een soort virus?

● En is een muilezel of een gecastreerde 
  kater een leven wezen?

● Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Life
  voor een goede discussie over wat 
  leven nu precies (niet) is.

http://en.wikipedia.org/wiki/Life


  

De Natuur van leven
Het fenomeen wat wij leven (op aarde) noemen, ontkomt dus 
aan een simpele alomvattende definitie, maar dat betekent 

niet dat we leven niet kunnen herkennen als zodanig of 
eigenschappen ervan kunnen bestuderen.  



  

“Dumbo” Diepzee Octopus

Zou jij buitenaards leven
kunnen herkennen?

Leven op Aarde hoeft niet
representatief te zijn, maar is

het enige wat we kennen



  

Leven heeft een zekere orde



  

Een paar eigenschappen van leven op aarde

(c) Reactie op omgeving
(a) Orde 

(d) Regulering 

(g) Voortplanting (f) Groei en                    
     ontwikkeling

(b) Evolutionaire
      aanpassing

(e) Energie 
     processen 



  

Van biosfeer tot organisme
1  The biosphere 

Een hierarchie



  

Cell

8  Cells

6  Organs and organ systems

7  Tissues

10  Molecules

 9  Organelles

50 µm

10 µm

1 µm

Atoms

Van cellen tot molekulen

Een hierarchie



  

Leven gebruikt energie



  

Energie Omzetting
● Activiteiten van leven

●   Organisme moet werk doen, wat energie kost:            
    Een energie bron is nodig (zon/vulkanisch).

●   De dynamica van elk ecosysteem omvat twee                   
     belangrijke processen

•  Het hergebruik van voedingstoffen, waar materiaal    
   verzameld wordt door planten en uiteindelijk weer in  
   de grond terecht komt.

•  De stroom van energie van zonlicht naar                      
   “producenten” naar “consumenten”. 



  

Energie “vloeit” door een ecosysteem
Gewoonlijk gaat zonlicht er in en hitte uit 

Producers
(plants and other 

photosynthetic
organisms)

Consumers
(including animals)

Sunlight

Chemical 
energy

Heat

Heat

Ecosystem

Energie Omzetting



  

● In de “Origin of Species”, bracht Charles Darwin 
(1859) twee punten naar voren:
– Afstamming met 
   verandering

– Naturlijke selectie

Darwiniaanse Evolutie



  

Darwiniaanse Evolutie

                                     Introductie van variaties in de populatie
Twee processen van belang: 
                                                     Bepaalde variaties hebben een voordeel in     
                                                     voortplanting/overleving

• Elke populatie bestaat uit individuen die net iets 
     anders zijn
• Sommige eigenschappen geven individuen 
     een voordeel in de voortplanting
• Deze eigenschappen worden doorgegeven en 
     worden talrijker 
• De populatie van dit organisme evolueert.



  

Natuurlijke Selectie
● Darwin stelde natuurlijke selectie voor als 

mechanisme voor de aanpassing van een populatie 
aan zijn omgeving

Populatie
van organisme

Erfbare
variaties

Verschillen in success van 
voortplanting

Evolutie van aanpassingen
in de populatie

Overproductie
en strijd voor

bestaan



  

Natuurlijke selectie is een 
proces dat plaats vindt 

wanneer een populatie met 
erfbare variaties bloot 

wordt gesteld aan 
omgevingsfactoren die de 
voortplanting van sommige 

individuen bevoordeeld 
boven die van anderen.

1    Populations with varied inherited traits

2   Elimination of individuals with certain traits.

3   Reproduction of survivors.

4   Increasing frequency of traits that enhance
     survival and reproductive success. 

Natuurlijke Selectie



  

De uitkomst van natuurlijke selectie zijn vaak 
organismen die uitermate goed zijn aangepast aan 

hun omstandigheden en omgeving.

Natuurlijke Selectie



  

● Natuurlijke selectie kan resulteren in het splitsen van 
een soort in twee verschillende soorten

    (die niet met elkaar kunnen voortplanten).

● Het resultaat is een “boom van leven”
Large 
ground finch Small

ground
finch

Geospiza
magnirostris

Seed eater

Sharp-beaked
ground finch

Camarhynchus
psitacula

Green
warbler
 finch

Large 
tree finchLarge cactus

ground finch

Ground finches Tree finches

Insect eaters Bud eater

Warbler finches

Common ancestor from
South American mainland 

Gray
warbler
 finch

Certhidea
olivacea

Certhidea
fusca

Geospiza
difficilis

Cactus flower
eater

Geospiza
scandens

Seed eater

Geospiza
conirostris

Geospiza
fortis

Medium
ground
finch

Geospiza
fuliginosa

Mangrove
finch

Cactospiza
heliobates

Cactospiza
pallida

Woodpecker
finch

Medium
tree finch

Camarhynchus
pauper

Small tree finch

Vegetarian
finch

Camarhynchus
parvulus

Platyspiza
crassirostris

Cactus
ground finch

“Boom van het leven”



  

Levensboom kent
drie verschillende
“domeinen”

● Bacterieen
● Archaea
● Eukaryoten

Hitte-lievende
organismen!
Waarom? 

(volgend college)



  

Bouwstenen van Organisch
Leven op Aarde

Dit hoeft niet het enige soort/type leven te zijn,
maar is het enige type leven dat we kennen.

Door de opbouw, origine and diversiteit van leven 
op aarde te bestuderen, kunnen we evt. ook conclusies 

trekken over leven ergens anders in het Heelal.



  

De rol van Koolstof



  

Abundantie van Chemische Elementen

De elementen van leven
(bv C, H, O, N) zijn ook 
onder de meest voor-
komende elementen in 
het Heelal

Is dit toeval???

Nitrogen



  

De bouwstenen van Leven

Koolstof als de basis van leven op Aarde
• Leven benodigd een hoge mate van complexiteit. Levende
   organismen moeten complexe molekulen bouwen

• Koolstof kan makkelijk verbindingen vormen met veel andere 
   atomen, zoals H, O, N, S, P, en metalen Fe, Mg, Zn

• Op koostof gebaseerde molekulen lossen makkelijk op in water.
   Dit helpt bij het bouwen van nog complexere molekulen

• Koolstof samen met H, O, and N, zijn de meest voorkomende 
   elementen in het Heelal.

Silicium wordt soms als alternatief genoemd, maar is veel minder 
rijk in verbindingen en lost minder goed op in water. 



  

De electron configuratie van koolstof geeft het 
(covalente) compatibiliteit om zich te binden aan 

veel andere elementen

H O N C

Hydrogen

(valence = 1)

Oxygen

(valence = 2)

Nitrogen

(valence = 3)

Carbon

(valence = 4)

Koolstof als bouwsteen van leven (opAarde)



  

De bindings veelzijdigheid van koolstof geeft het 
de mogelijkheid veel verschilende molekulen te 

vormen, inclusief koolstof-skeletten

(a) Methane

(b) Ethane

(c) Ethene 
(ethylene)

Molecular 
Formula

Structural 
Formula

Ball-and-
Stick Model

Space-
Filling 
Model

H

H

H
H

H

H
H

H

H
H

H H

HH

C

C C

C C

CH4

C2H6

C2H4

Name and
 Comments

Verbindingen met Koolstof



  

Molekulaire diversiteit van koolstof

2-methylpropane
(commonly called isobutane)
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(a) Lengte

(b) Vertakking

(c) Dubbele bindingen

(d) Ringen

Ethane Propane

Butane

1-Butene 2-Butene

Cyclohexane Benzene

H H H HH

Koolstof ketens vormen het “skelet” van de meeste 
organische molekulen; ze varieren in lengte en vorm



  

Isomeren
Isomeren zijn molekulen met dezelfde molekulair 

formule maar verschillende structuren en 
eigenschappen

H H H H H

H

H H H H H

H

H
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H
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CH3

NH2

X X

X

X
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C
C

C C C

C C C C

C

(a) Structural isomers

(b) Geometric isomers

(c) Enantiomers

H



  

De rol van Water



  

● Driekwart van het oppervlak van de Aarde bestaat 
uit water.

● De overvloed van water is één van de redenen dat 
leven op Aarde mogelijk is

De rol van vloeibaar Water



  

De rol van vloeibaar Water
Vloeibaar water lijkt essentieel voor leven

• Water is een uniek medium, waarin molekulen kunnen oplossen
   (denk aan suiker!) en chemische reakties kunnen plaatsvinden

• Water bestaat in vloeibare vorm bij een goede temperatuur
   niet te koud:  biochemische ractie kunnen plaatsvinden
   niet te warm: organische verbindingen zijn stabiel

• Water is polair: het is asymmetrisch in electische lading
   het kan makkelijk verbindingen met waterstof maken.
   Lost makkelijk andere polaire molekulen op (hydrophilic)
   apolaire molekulen lossen niet op (hydrophobic)

  Ammonia (NH3, ook polair) wordt soms als alternatief genoemd,
  maar is vloeibaar bij veel lagere temperaturen.



  

De polariteit van watermolekulen staat hen toe 
waterstof verbindingen te laten maken met andere 

water molekulen. Dit draagt bij aan de 
verscheidenheid van eigenschappen van water

Hydrogen
bonds

+

+

H

H+

+

δ –

δ –

δ –
δ –

De rol van vloeibaar Water



  

Cohesie
● Water moleculen hebben cohesie
● Wat is cohesie?

– De binding van een hoge fractie molekulen 
met nabije molekulen

Water conducting cells

100 µm



  

Temperatuur regeling

● Water reguleert lucht temperatuur

– Door absorptie van hitte uit warmere lucht en 
vrijgeven van hitte aan koudere lucht 

• Water heeft een hoge specifieke hitte, wat het 
toelaat temperatuur fluctuaties te minimaliseren 
binnen een spanne waarin leven mogelijk is. 

– Hitte wordt geabsorbeerd als waterstof 
bindingen breken.

– Hitte komt vrij als waterstof binding vormen



  

Isolatie van water door drijvend ijs

● Ijs heeft een lagere dichtheid dan water en drijft 
dus op vloeibaar water 

● Hierdoor kan leven onder het oppervlak van 
bevroren meren en zeeen blijven 

Liquid water

Hydrogen bonds 
constantly break and re-form

Ice
Hydrogen bonds are stable

Hydrogen 
bond

Figure 3.5

Orde van molekulen,
en lage dichtheid



  

Het Oplosmiddel voor Leven
● Water is een veelzijdig oplosmiddel vanwege zijn 

polariteit

● Het vormt waterige oplossingen

● En het reageert met andere polaire molekulen 
zoals proteinen

This oxygen is 
attracted to a slight 
positive charge on 
the lysozyme 
molecule.
This oxygen is attracted to a slight 
negative charge on the lysozyme 
molecule.

(a) Lysozyme molecule 
     in a nonaqueous 
     environment

(b) Lysozyme molecule (purple) 
     in an aqueous environment 
     such as tears or saliva

(c) Ionic and polar regions on the protein’s 
     Surface attract water molecules. 

δ+

δ–



  

Waterstof verbindingen : 
hydrophilics & hydrophobics



  

Macro-molekulen



  

Vier typen organische macromolekulen

● Lipiden (Vetten)
● Koolhydrates (Suikers)
● Aminozuren – Proteinen
● Nucleotides – Kern zuren

De meeste molekulen in levende organismen zijn grote organische macro
molekulen

Individuele molekulen worden monomeren genoemd: Deze worden gecombineerd 
tot polymeren  in polymerisatie

Organische chemie zijn alle processen met twee of meer koolstofmolekulen. 

Biochemische, biologische, and biotisch referenen aan levens-proccesen.



  

Lipiden (Vetten)
• Vetten en olieën

• Eén hydrophobic en één hydrophilic uiteinde
  Lossen niet goed op in water.

• Vormen zwakke verbindingen & agregaten

• Primaire componenten van cel-membranen. Ze zijn heel flexibel, 
  en een compacte manier om chemische energie op te slaan.



  

Koolhydraten (bv. suikers) 
• Sacchariden en suiker molekulen: veel hydroxyl (-OH) groepen

• Polaire molekulen die makkelijk oplossen in water

• Koolhydraten worden vooral gebruikt om energie op te slaan

Monosaccharides                                      Polysaccharide



  

Amino zuren & Proteinen
• Amino zuren zijn molekulen die een amino (-NH2) en een
  Carboxyl group (-COOH) hebben 

• Levende organismen gebruiken 20 veschillende amino zuren

• Proteinen bestaan uit lange ketens van aminozuren.  
  De volgorde heeft bepaalt hum functie

• Proteinen hebben een grote varieteit aan functies,  van structuur
  (haar, nagels) to catalysts (enzymen)



  

Vorming van proteinen door 
Peptide verbinding 



  

Nucleotiden – Kernzuren
• Een nucleotide monomeer bestaat uit een suiker molekuul, 
  een fosfaat groep, en een stikstof base. 

• Kern zuren zijn de grootste marco molekulen, gemaakt uit een 
  samenstelling van vele nucleotiden

• DNA en RNA zijn beroemd kern zuren die transport informatie
  opslaan.



  

Polymerisatie van nucleotiden tot kernzuren



  

Het Functioneren van 
Biologisch Leven op Aarde



  

Hoe functioneert leven?
Interactie tussen:
➔   DNA: Deoxyribonucleide Zuur
➔   RNA: Ribonucleide Zuur
➔   Proteinen

• DNA is het primaire molekuul voor 
  informatie opslag 

• DNA bestaat uit twee molekuul-kettingen 
   die rond elkaar draaien in de vorm van een
   dubbele Helix

• DNA bestaat uit 4 types van nucleotiden, 
  A,G,C,T. Drie sequentiele nucleotiden 
  vormen een codon

 



  

DNA
RNA
proteins

Structure and 
function of 
organism

replication

processing

processing

Hoe functioneert leven?



  

Informatie Overdracht
Informatie overdracht gebeurt in twee stappen

1. Transcriptie: 
       Proteinen, RNA polymerases genoemd, kopieren                                   
      codon sequenties van DNA tot messenger RNA  (mRNA)

2. Translatie: 
       Proteine/RNA complexen, ribosomen genoemd,  directe proteine
       synthese van RNA door lezen van codons en invoeging van de 
       corresponderende amino zuren in de groeiende polypeptide keten.

Informatie gaat in all moderne levensvormen van DNA naar RNA om 
vervolgens proteinen te vormen (behalve in retrovirusen).

Deze biologische processen zijn erg complex: 
                            http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/



  

De Cel
Veel verschillende molekulen moeten dicht bijelkaar zijn om als 
organisme te kunnen functioneren. Bijna alle organismen hebben 

daarom een celstructuur, om te voorkomen dat molekulen 
simpelweg wegdrijven van elkaar.

• Een cel is een verzameling met molekulen, (relatief) geisoleerd van de             
  buitenwereld

• Ze vormen de basis eenheid van bijna al het hedendaags leven

• Ketens van DNA worden gebruikt voor informatie opslag

• Het DNA wordt omgeven door een zout water oplossing welke enzymen and    
  ribosomen bevat, cytosol genoemd

• De cel wordt omgeven door een zacht membraan, bestaande uit lipiden           
  (vetten) en proteinen, die de beweging van molekulen beperkt.

• Een harde cel-wand maakt de cel rigide



  

Een nabije kijk op de cel
De cel is het laagste niveau van organisatie welke alle 

activiteiten van leven kan uitvoeren.

25 µm



  

De cel: erfbare eigenschappen
● Cellen bevatten chromosomen gedeeltelijk gemaakt 

uit DNA, de opmaak van genen. 

● Genen “programeren” de productie van proteinen en 
brengen informatie over van ouders naar nageslacht.

Egg cell

Sperm cell

Nuclei
containing
DNA

Fertilized egg
with DNA from
both parents

Embyro’s cells 
with copies of 
inherited DNA Offspring with traits

inherited from
both parents



  

De complexe molekulaire structuur van DNA is 
verantwoordelijk voor zijn informatie dichtheid

DNA

Cell

Nucleotide

A
C
T
A
T
A

C
C

G

G

T
A

T
A

(b) Single strand of DNA. These geometric 
shapes and letters are simple symbols for the 
nucleotides in a small section of one chain of a 
DNA molecule.  Genetic information is encoded in 
specific sequences of the four types of nucleotides 
(their names are abbreviated here as A, T, C, and 
G). 

(a)  DNA double helix. This model 
shows  each atom in a segment of 
DNA.Made up of two long chains of 
building blocks called nucleotides, a 
DNA  molecule takes the three-
dimensional form of a double helix.

Nucleus

DNA is zichtbaar met
het blote oog!



  

Cel reproductie

Een cel reproduceert door zich 
in tweeen te delen (Mitose):

• DNA wordt gereproduceerd

• De twee DNA molekulen verbinden 
  zich met het cel membraan

• De cel deelt zich.



  

Ontstaan van het eerste 
Leven op Aarde



  

Hoe is dan het eerste leven onstaan?
Kip & Ei probeem: DNA maakt RNA, RNA maakt proteinen,  
                    maar proteinen zijn  nodig om DNA te maken!

DNA
RNA
proteins

Structure and 
function of 
organism

replication

processing

processing



  

Onderzoek laat zien dat:

● Bouwstenen van leven onstaan makkelijk uit
  natuurlijke elementen (C/N/O/H, water, etc)
● Complexe molekulen (RNA fragmenten)
  vormen natuurlijk op klei-substraten
●Vesicles (simpele cel structuren) vormen
  gemakkelijk en concentreren biopolymeren
● Chemische natuurlijke selectie laat biochemische
  complexiteit toenemen.

Hoe is dan het eerste leven onstaan?



  

Miller-Urey Experiment (1950s)

Productie van organische
molekulen (bv aminozuren)
uit vloeistoffen en gassen 
aanwezig op de jonge aarde.

Electrische ontladingen
zorgt voor energiebron.

(Vglb resultaten met andere
samenstelleling van gassen
en vloeistoffen)  



  

Miller-Urey Experiment (1950s)



  

Eenvoudige “cellen”
Laboratorium experiment laten zien dat primitieve 

cel-membranen spontaan vormen onder condities van de 
jonge aarde



  

Clay:Nomarski 
Optics

Vesicles; 
Fluorescenc
e Filter

Klei (montmorillonite) stimuleert “vesicle” 
vorming en RNA wordt ingevangen



  

●  Organische molekulen onstaan spontaan op aarde (M-U exp)
●  RNA vormt uit deze basis molekulen (op klei?)
●  Cel membranen vormen ook makkelijk op klei en omgeven RNA
●  Sommige RNA kan zichzelf kopieren (ribozymen)
●  Eenvoudige cel vormt zich uit een “vescile” + RNA
●  Pas later vormt zich DNA uit RNA (evolutie)

Een mogelijke weg van 
chemie tot biologie



  

Een grote vereenvoudiging:
 de “RNA wereld”

RNA

phenotype

replication

expression



  

DNA

RNA

proteins

Structure and function 
of organism

natural 
selection 

Pas daarna...



  

Van chemische tot Darwiniaanse Evolutie

Self-assamblage
vesicles

Genetische Polymeer

Chemisch kopieren 
van genetisch polymeerVesicle

replicatie

Protocel
(genetische polymeer replicatie

binnen in vesicle)

Echte cel
(genetische polymeer controleert

eigenschappen can de cel)

Darwiniaanse evolutie
op moleculair niveau

Darwiniaanse evolutie
op cel niveau

Chemische 
Evolutie



  

Tekenen van Vroeg 
Leven op Aarde



  

Hoe kunnen we leven en zijn 
geschiedenis bestuderen?

Een bio-signaal is elk teken van hedendaags of vroeger 
leven, gedetecteerd of in situ of op afstand 

Er zijn vijf categorieen:
➔ Cel overblijfselen
➔ Textuur in sedimenten die de structuur en/of functie van
   biologische activiteit laten zien.
➔ Biologisch  geproduceerd organisch materiaal
➔ Mineraal depositities die zijn veranderd door biologische processen
➔ Stabiele isotoop (C13/14?) patronen die op leven duiden.
➔ Atmosferische samenstelling die een biolgische oorsprong
   heeft (extrasolar planets!)

Sommige bio-signalen zijn erg subjectief (leven kan anders zijn dan op aarde,
en sommige processen kunnen zowel bio als niet-biologisch van aard zijn)



  

Op Aarde zitten biologische resten
in Rotsen: Problemen

● Oude rotsen zijn zeldzaam
● Metamorphose & deformatie hebben bewijs voor 

leven in veel oude rosten vernietigd.
● Goedbewaarde oude rotsen zitten vaak op moeilijk 

toegankelijke plekken.
● Aleen sedimentaire rotsen hebben een goede kans 

paleobiologisch materiaal te bevatten.
● Overblijfselen van vroeg leven zijn misschien niet 

meer als zodanig herkenbaar.



  

Oude (Archaische) Rotsen



  

Verschillende indicaties van vroeg 
leven op aarde

● MICROFOSSIELEN: overblijfsels van microbiologische 
lichamen

● STROMATOLITEN: overblijfselen van microbiologische 
activiteit

● ISOTOPISCHE FRACTIONATIE: overblijfselen van 
microbiologisch metabolisme

● BIOMARKERS: overblijfselen van microbiologische 
moleculen

● BIOMINERALEN: overblijfselen van microbiologisch 
mineralisatie



  

Oudste bewijs voor Leven?



  

Cyanobacterische microfossielen
(photosynthetische bacterien)

Sterke toename
O

2
 in atmosfeer



  

Cyanobacterische microfossielen
(photosynthetische bacterien)



  

Oudste zichtbare bewijs van leven



  

Stromatolieten

Shark Bay, Australia Pink Lake, Australia



  

Molekulair Bewijs voor leven



  

Implicaties voor Astrobiologie

● De aarde van bewoond door leven een half miljard jaar 
na zijn begin, onder extreme condities.

● Vroeg nadat de zware meteoriet inslagen ophielden 
waren er metabolisch net zo complexe microben als nu 
die wijdverspreid en veelvoorkomend waren.

● Leven begon en diversifieerde dus snel.
● Planeten met een korte maar leefbare periode (e.g. 

Mars) kunnen dus leven hebben gehad (nog steeds?).
● Intelligent leven volgt niet snel op de evolutie van 

complexe cellen (eukaryoten), dus microbiologisch leven 
kan veelvoorkomend zijn, maar intelligentie zeldzaam 
(zie laatste college).



  

Volgende Week:

Extremofielen & Leefbare werelden


