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over:  

Kunstmatig leven – naar een synthetische 
cel   

Alle leven bestaat uit zakjes moleculen – oftewel cellen. Ook al begrijpen we veel over de 

verschillende onderdelen van cellen, we begrijpen helemaal niet hoe moleculen leven maken. 

Het leven wordt bestuurd door complexe chemische netwerken die allemaal op elkaar gepropt 

in een klein volume de juiste moleculen op de juiste plek en tijd maken. Verder valt op dat 

cellen compleet anders georganiseerd zijn dan een chemische fabriek: het is er vol, er wordt 

niet geroerd, alles werkt in zout water, er zijn elke 50 nm oppervlakten aanwezig. En het is 

juist deze fysieke omgeving binnen de cel, die leven mogelijk maakt. In deze lezing zal ik een 

overzicht geven van de huidige inzichten op grond waarvan wij proberen een synthetische cel 

te maken.   
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