NATUURKUNDIGE VOORDRACPnEN 1999-2000

VOORDRACHTEN
NIEUWE REEKS NO. 78
In het seizoen 1999/2000 traden op als sprekers:
Prof. dr A E . Eiben
D r M . V van Andel
Prof dr Jan W. Kijne
Prof dr J.W.M. Frencken
Prof dr E. E. van der Wall
Prof dr E. Drent

Prof. dr M . Franx
D r dr F A Berends
D r A H . M . Kayen
D r N.M. Wulffraat
D r G A A Schoon
D r ir D.H. Hoekman

OPGERICHT 1793
BESCHERMVROUWE H.M. D E KONINGIN

DRUKKERIJ VIS OFFSET A L P H E N A \ N D E N R U N 2000

ISBN 90-72644-12-3

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE
onder de zinspreuk DILIGENTIA

BESCHERMVROUWE
H.M. de Koningin

ERELEDEN
Z . K H . Prins Bernhard der Nederlanden
Z . K H . Prins Claus der Nederlanden

BESTUURDERS

Prof. dr R van Furth, voorzitter
Drs R Ariman, penningmeester
Dr P.N.J. Wisse, secretaris, redactie jaarboek
Prof dr E. van der Meijden
Mw. dr G.H. Okker-Reitsma, secretaris ledenbestand en convocaties
Mr. L. van Solkema
Prof dr R R R de Vries
D r H. Weijma

INHOUD

Verslag van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde Diligentia
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia'
Naamlijst van bestuursleden
PROE D R A E . EIBEN
Evolutionary computing
D R M.V. VAN ANDEL
Serendipiteit de ongezochte fonds
PROE D R JAN W. KIJNE
Symbiotische stikstofbinding: honger maakt rauwe bonen zoet
PROE D R J.W.M. FRENKEN
Oppervlakken m beweging
PROE D R E.E. VAN DER WALL
Beeldvorming van het hart: inbeelding en afbeelding?
PROF D R E . DRENT
Avonturen in katalyse op een industrieel laboratorium
PROF D R M . FRANX
De toekomst van de Sterrenkunde
PROF D R F A BERENDS
Honderd jaar elementaii'c deeltjes
D R A H . M . KAYEN
Recycling van kunststoffen
D R N.M. WULFFRAAT E N PROF D R W. KUIS
Autologous hemopoietic stem cell transplatation in 12 cases with
refractory juvenile idiopthic arthritis
D R G A A SCHOON
Het opsporen en identificeren van geuren door speurhonden van de politie
D R I R D.H. H O E K M A N
Wereldwijde bosmonitoring met satallietwaameming
M.J. BOTTEMA
Uit de voordrachten van honderd jaar geleden 1898-1899
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Over het seizoen 1999-2000

De maatschappij telde op 1 januari 2000 ongeveer 440 leden, waaivan een twintigtal student-lid. De twaalf lezingen op maandagavond werden door gemiddeld 120 leden bijgewoond.
Mevrouw J.W.M. Evers trad uit het bestuur van de Maatschappij en ter gelegenheid hiervan werd op haar verzoek op I I oktober 1999 een lezing gehouden door drs M.V. van
Andel over "De rol van ongezochte vondsten bij de groei van kennis". De voomtter van de
Maatschappij heeft haar in besloten kring hartelijk bedankt voor de vele jaren waarin zij
met grote inzet secretaris van Dihgentia is geweest en heeft aan haar de Diligentia-penning
uitgereikt. Mevrouw Evers zal in de toekomst bij de lezmgen op maandagavond het contact blijven verzorgen met de leden.
De uitgave van de jaarboeken heeft dit jaar veel aandacht gekregen. De opgelopen achterstand is ingehaald dankzij extra inspannmg om de manuscripten van de sprekers op tijd
te krijgen.
Sinds meer dan 77 jaar wordt het jaarboek, Natuurkundige Voordrachten [Nieuwe Reeks],
door de Maatschappij uitgegeven. Het bestuur twijfelde of de leden de gedrukte uitgave
van de lezingen nog op prijs stelden. Het jaarboek legt bovendien beslag op een groot deel
van de contributie. Daarom werd na afloop van twee lezingen de belangstelling voor het
jaarboek gepeild. Hieiuit bleek, dat bijna alle aanwezigen er de voorkeur aan geven de uitgave van de jaarboeken voort te zetten. Hiertoe werd dan ook op 27 maart 2000 tijdens de
ledenvergadering besloten.

DE KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VOOR NATUURKUNDE 'DILIGENTIA'
Verenigiiig en gebouw
l n september 1793 werd in Den Haag het Gezelschap ter beoefening der proef-ondei-vindelijke wijsbegeeite opgericht. D i t gezelschap had ten doel de leden middels voordrachten e n demonstraties op de hoogte te brengen van de nieuwste vordermgen van de natuurwetenschappen i n de i i i i m s t e zin des woords. In die tijd was het begrip natuui-wetenschappen veel breder dan tegenwoordig en omvatte vakgebieden als scheikunde, geneeskunde, biologie, s t e i T e n k u n d e en aardrijkskunde. Vanaf de oprichting heeft Diligentia verschillende activiteiten ontplooid. Er werden voordrachten gehouden en demonstraties van
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de Natuurkunde gegeven. Bovendien beschikte
de Maatschappij over e e n bibliotheek, e e n vei-zameling van natuuiwetenschappelijke instrumenten en een 'Kabmet van Natuurlijke Historieën' met o.a. schelpen, mineralen en
fossielen.
Aanvankelijk vergaderde het gezelschap ten huize van de vooratter, maar al spoedig nam
het ledental zo sterk toe, dat naar e e n raimere lokaliteit moest worden omgezien. Men vergaderde enige tijd in de zalen van de Nieuwe Doelen (waar thans het Haags Historisch
Museum is gevestigd), maar omdat de huur hoog was, besloot het bestuur in 1804 tot aanschaf van een eigen gebouw, 'een huis in iiet Lange Voorlwut Wijii I no 269, met er benevens
nog een Iniis en eene stallinge en I<:oetslniis, in de Hooge Nieuwstraat', voor de somma van
8500 gulden. Het pand dateerde uit 1561 en behoorde tot de boedel van wijlen de Weduwe
De Perponcher
In 1805, na de eerste vergadering in het nieuwe gebouw, werd door het bestuur een nieuwe naam voor de vereniging voorgesteld: Maatschappij voor natuur- en letterkunde, ten zinspreuk voerende: Diligenda, in Den Hage.
De natuurkundige vereniging heeft zijn naam gegeven aan het gebouw, dat bij vele
Hagenaars hoofdzakelijk bekend is als centrum voor muziek e n kleinkunst. Het oorspronkelijke embleem "Diligentia'Van de Maatschappij, omgeven door een krans van klimopen laurierbladeren, is nog steeds aanwezig in de gevel van het gebouw. I n 1859 werd de
naam veranderd i n Maatschappij voor Natuurkunde. I n 1953 werd, ter gelegenheid van het
160-jarig bestaan van de Maatschappij, het predicaat Koninklijk veitegen.
In het gebouw werd ook huisvestmg geboden aan het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
(1860-1922) en aan de Koninklijke Nederiandse Chemische Vereniging (1946-1963), totdat
deze natuurwetenschappelijke verenigingen ieder een eigen gebouw in Den Haag kregen.
Culturele activiteiten
De Maatschappij heeft gedurende vele jaren culturele activiteiten georganiseerd. Reeds in
1795 werden een viertal concerten gehouden e n de muzikale activiteiten namen een grote
vlucht toen in 1821 het nieuwe genootschap Concert in Diligentia werd opgericht. D i t
genootschap organiseerde vele concerten per jaar. D i t was een groot succes, zodat reeds
in 1823 werd besloten tot een grootscheepse verbouwing van het gebouw. Een tweede verbouwing vond plaats in 1853. Bij deze laatste verbouwing ontstond de huidige grote zaal,
die nog steeds bekend staat om zijn uitstekende akoestiek.
In 1985 werd de exploitatie van het gebouw wat betreft de organisatie van muziek, kleinkunst en andere uitvoeringen, door de Maatschappij overgedragen aan de Sdchting
Kunstkring Diligentia. Deze Stichting heeft in 1993 het gebouw, waarvan de Maatschappij
nog steeds eigenaar is, grondig gerenoveerd.
Huidige activiteiten van de Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde
De Koninklijke Maatschappij voor Natuurkunde organiseert 12 lezingen per jaar, in de
periode september tot april, steeds op maandagavond. De lezingen, die worden gehouden
in de grote zaal van Diligentia, beginnen om 20.00 uur, duren een uur, en worden gevolgd
door e e n meestal levendige discussie van ongeveer 15 minuten. I n de keuze van de onder-

werpen wordt als vanouds gestreefd naar een breed spectrum van natuurwetenschappelijke thema's. De natuurkunde in de moderne zin des woords komt vier maal per jaar aan
bod, over onderwerpen uit de scheikunde, biologie, en geneeskunde worden per vakgebied
twee lezingen gehouden. Sterrenkunde en geologie zijn elk met één lezing per jaar vertegenwoordigd. Het niveau van de lezingen is vergelijkbaar met dat van artikelen i n het tijdschritt 'Scientific American'. Onderwerpen en sprekers worden in het begin van het voorjaar door het Bestuur, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van genoemde vakgebieden, geselecteerd. De leden en belangstellenden, die uit Den Haag en wijde omgeving
(Leiden, Delft, etc.) komen, kunnen suggesties voor onderwerpen en sprekers opgeven aan
het bestuur
Het lidmaatschap van de Maatschappij bedraagt/45,~ per jaar (12 lezingen voor 2 personen); het bijwonen van een lezing door niet-leden kost ƒ 5,~ per avond . Leden krijgen
aan het begin van het seizoen het jaarprogramma met korte samenvattingen van de
lezingen toegestuurd. Na afloop van het jaar krijgen zij het jaarboek met de volledige
tekst van de lezingen. Scholieren en studenten betalen voor het lidmaatschap (zonder
jaarboek) ƒ 10,-.
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EVOLUTIONARY COMPUTING
door
Prof. D r A.E. Eiben

Abstract
Evolutionaiy computing (EC) is an exciting development in computing science. I t amounts
to building, applying and studying algorithms based on the Darwinian principles of natural selection. I n this paper we briefly introduce the main concepts behind evolutionaiy
computing. We present the main components of aU evolutionary algorithms (EA) and
sketch diflerences between different types of EAs. We also present a hst of apphcation areas
ranging from optimisation, modelling and simulation to entertainment.
Introduction
Surprisingly enough, the idea to apply Darwinian principles to automated problem solving
originates from the fifties, long before the breakthi'ough of computers, (Fogel 1998). During
the sixties three different implementations of this idea have been developed at three different places. I n the USA Fogel introduced evolutionaiy programming (Fogel et. al. 1966,
Fogel 1995), while Holland called his method a genetic algoritlvn (Holland 1992, Goldberg
1989). I n Germany Rechenberg and Schwefel invented evolution strategies (Schwefel 1995).
For about 15 years these areas developed separately; it is since the early nineties that they
are envisioned as different representatives ('dialects') of one technology, caUed evolutionaiy computing. It was also in the early nineties that a fourth stream foUowing the general
ideas has emerged - Koza's genetic programming (Koza 1992, Banzhaf et al. 1998). The contemporary terminology denotes the whole field by evolutionary computing, or evolutionary algorithms, and considers evolutionary programming, evolution strategies, genetic algorithms, and genetic programming as sub-areas.
What is an evolutionary algorithm?
The common underlying idea behind all these techniques is the same: given a population
of individuals the environmental pressure causes natural selection (suivival of the fittest)
and hereby the fitness of the population is growing. I t is easy to see such a process as optimisation. Given an objective function to be maximised we can randomly create a set of
candidate solutions and apply the objective function as an abstract fitness measure (the
higher the better). Based on this fitness, some of the better candidates are chosen to seed
the next generation by applying recombination and/or mutation. Recombination is
applied to two selected candidates (the so-called parents) and results one or two new candidates (the children). Mutation is applied to one candidate and results i n one new can-

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 27 september 1999.
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didate. Applying recombination and mutation leads to a set of new candidates (the
offspring) that competes - based on their fitness - with the old ones for a place in the next
generation. This process can be iterated until a solution is found or a previously set time
limit is reached. Let us note that many components of such an evolutionary process are
stochastic. So is selection, where fitter individuals have a higher chance to be selected than
less f i t ones, but typically even the weak individuals have a chance to become a parent or
to survive. For recombination of information of two individuals it holds that the choice on
which pieces of information will be exchanged is random. Similarly for mutation, the pieces that will be mutated within a candidate solution and the new pieces replacing the old
ones are chosen randomly The general scheme of an evolutionaiy algorithm can be given
as follows.
Initialise population with random candidate solutions
Compute fitness of each candidate
W H I L E not stop D O
Select parents
Recombine pairs of parents
Mutate the resulting offspring
Compute fitness of new candidates
Select sumvors for the next generation
OD
Let us note that this scheme falls in the category of generate-and-test, also known as trialand-error, algorithms. The fitness function represents a heuristic estimation of solution
quality and the search process is driven by the variation operators (recombination and
mutation creating new candidate solutions) and the selection operators. Evolutionary algorithms (EA) are distinguished within in the family of generate-and-test methods by the following features.
- EAs are population based, i.e. process a whole set of candidate solutions.
- I n most EAs recombination is used to mix information of two candidate solutions.
The aforementioned 'dialects' of evolutionary computing follow the above general outiines
and differ only in technical details. For instance, the representation of a candidate solution
is often used to characterise different streams. Typically, the candidates are represented by
(i.e. the artificial D N A encoding a solution has the form of) bit-strings m genetic algorithms (GA), real-valued vectors in evolution strategies (ES), finite state machines in evolutionary programming (EP) and trees in genetic programming (GP). Clearly, the recombination and mutation operators working on such candidates must match the given form.
That is, for instance in GP the recombination operator works on trees, while in GAs it
operates on bit-strings. I t is important to note that selection takes only the fitness information into account, hence it works independently from the actual representation.
Differences in the commonly applied selection mechanisms in each stream are therefore
rather a tradition than a technical necessity.
Application areas of evolutionary compudng
Although it is often stressed that an evolutionary algorithm is not an optimiser i n the strict
sense, optimisation problems form the most important application area. Especially, on
hard combinatorial optimisation problems (NP-hard, NP-complete) evolutionary algorithms often outperform other, traditional methods. Machine leaming and modelling tasks,
for instance data mining, form another important field where EAs are successfully applied.
Besides such applications directed to problem solving, evolutionaiy processes are also
used for simulation purposes. The areas of artificial life, evolutionary economy computational societies typically simulate certain phenomena by an evolving system. Such studies
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are often directed to what-if like questions, rather than solving a given problem. Recently,
evolutionaiy art entered the scene of EC. In such systems the candidates represent pieces
of art in a given art form, e.g. pictures or music, and the user performs a so-called subjective selection, based on his/her appreciation of the pieces in the present population.
Variation operators are then applied only to the user-selected pieces to ensure that the next
generation will be 'nicer' the present one.
Concluding remarks
Natural evolution can be considered as a powerful problem solver achieving Homo
Sapiens from chaos in only a couple of bilhon years. Computer-based evolutionaiy processes can also be used as efficient problem solvers for optimisation, constraint handling,
machine learning and modelling tasks. Furthermore, many real-worid phenomena from
the study of life, economy, and society can be investigated by simulations based on evolving systems. Last but not least, evolutionaiy art and design form an emerging field of
applications of the Daiwinian ideas. We expect that computer apphcations based on evolutionary principles wül gain popularity in the coming years in science, business, and
entertainment.
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SERENDIPITErr DE ONGEZOCHTE VONDST
door
Drs M.V. (Pek) van Andel

Het woord 'serendipit)'' werd in 1754 gemunt en omschreven door de 'geniale dilettant'
Horace Walpole, graaf van Oxford, als eigenschap van 'de drie prmsen van Serendip', een
Perzisch sprookje:
"...als hunne Hoogheden reisden, deden ze altijd ontdekkingen, door toevalligheden &
scherpzinnigheid van dingen waar ze niet naar op zoek waren... je moet opmerken dat geen
ontdekking van een ding waar je naar het zoeken bent, onder deze beschrijving valf'.
In een latere brief schreef Walpole: "Noch steekt er enig kwaad in een nieuw spel voor uitvinding te beginnen; vele uitstekende ontdekkingen zijn gedaan door mensen die op jacht
waren naar iets heel anders. Ik ben er niet geheel zeker of de kunst van het maken van
goud of van het eeuwig leven al uitgevonden zijn - maar hoeveel nobele ontdekkingen
heeft het najagen van deze wondermiddelen het ücht doen zien! Anne Chemie, als ze niet
zulke glorieuze bedoelingen voor ogen had gehad!"
Pas in 1833 werd het woord 'serendipit)'' voor het eerst gedrukt. Toen werd namelijk de hierboven geciteerde brief uitgegeven samen met overige brieven van Walpole aan Mann, de
Britse gezant in Florence, die Horace had ontmoet tijdens zijn grand tour.
En het duurde tot 1875 voordat het woord serendipit}' in diiik werd gebruikt door iemand
anders, namelijk door de antiquaar, bibliofiel en voormalig chemicus Edward Solly in het
tijdschrift Wo?es and Queries, die het daarmee lanceerde in literaire klingen. En serendipit)'
werd daarna bijna alleen gebruikt door bibliomanen. Totdat in de veertiger jaren Walter
Cannon, hoogleraar i n de fysiologie aan de Haivard Medical Scliool het woord cultiveerde,
in het bijzonder in zijn boek Tlie way of tlie investigator met een hoofdstuk oven Gains fivm
serendipit)'.
De waarneming dat toeval een rol speelt bij, ontdekkingen is natuurlijk al veel ouder dan
het woord serendipit)'. Robert Hooke schreef al i n 1679: "Het grootste deel van het
Uitvinden is slechts gelukkig toeval, de geest van het Uitvinden waaide waar en wanneer
hij wil, en we weten nauwelijks van waar hij kwam en of hij weg is. Het zal daarom veel
beter zijn de invloed van de Voorzienigheid te omhelzen, en om ijverig te zijn bij het
onderzoek van alles wat we tegen komen. Want we zullen vlug tot de slotsom komen dat
het aantal belangrijke waarnemingen en Uitvindingen op deze manier verzameld honderd
keer zo groot zal zijn als die welke door Ontwerp werden gevonden".
Een vaak verkeerd geciteerde opmerking over de rol van toeval werd gemaakt door Louis
Pasteur in zijn openingstoespraak als decaan van de nieuwe Faculté des Sciences in Lille in
1854: "Het was in dat gedenkwaardige jaar 1822. Orsted, een Deens fysicus, had een koperen draad in handen die met zijn einden aan de twee polen van de zuil van Volta was verbonden. Op zijn tafel bevond zich een magnetische naald, geplaatst op zijn spil en hij ziet
ineens (toevallig, zult u misschien zeggen, maar denk er aan, dat in wetenschappen van de
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waarneming, liet toeval alleen voorbereide geesten begunstigt), hij ziet ineens dat de naald
zich beweegt en een stand inneemt die erg verschilt van die welke het aardse magnetisme
hem had opgelegd. Een draad waar een elektrische stroom door ging het een magnetische
naald van stand veranderen. Zie daar, mijn Heren, de geboorte van de huidige telegraaf'.
In zijn oorspronkelijke manuscript schreef Pasteur 'des esprits préparés' (voorbereide geesten). I n plaats daaivan werd gedrukt en veelal geciteerd: 'les esprits préparés' (de voorbereide geesten). Boven de ingang van Harvard Medical School staat het als:'C/!a;!ce favors only
the prepared mind'. (Toeval begunstigt alleen de voorbereide geest).
En i n 1865, elf jaar later, schreef Claude Bernard, ooit toneelschrijver, maar voor altijd
vader van de experimentele fysiologie op ons continent: "Experimentele ideeën worden erg
vaak bij toeval geboren en naar aanleiding van een onveroachte waarneming. Niets is
gewoner, en het is zelfs de eenvoudigste manier om een wetenschappelijk werk te beginnen. Men wandelt, zoals men zegt, het gebied van de wetenschap binnen en jaagt na wat
zich toevaUig aan het oog voordoet. Bacon vergelijkt het wetenschappelijk onderzoek met
een jacht: de waarnemingen die zich aanbieden zijn het wild. Deze vergelijking voortzettend, kan men er aan toevoegen, dat als het wild zich vertoont, als men het zoekt, het ook
voorkomt dat het zich laat zien, als men het niet zoekt, ofwel als men een ander soort
zoekt".
De wetenschapssocioloog Robert Merton merkte i n 1957 ook op dat empirische feiten helpen bij het begin van een theorie: "Het serendipiteitspatroon betreft de tamelijk algemene
ervaring van het waarnemen van een ongeanticipeerd, abnormaal en strategisch gegeven
dat de aanleiding wordt voor de ontwikkeling van een nieuwe theorie of voor de uitbreiding van een bestaande theorie".
Hij beschrijft deze drie elementen in detail: "Het gegeven (dat druk uitoefent om een theorie te initiëren) is allereerst ongeanticipeerd. Een onderzoek gericht op het testen van een
hypothese levert een toevallig bijproduct op, een onverwachte waarneming, die betrekking
heeft op theorieën die bij het begin van het onderzoek niet aan de orde waren".
"Ten tweede is de waarneming abnormaal, verassend, omdat hij onverenigbaar lijkt met de
gangbare theorie ofwel met de vastgestelde feiten. In beide gevaUen wekt de ogenschijnlijke onverenigbaarheid nieuwsgierigheid op; het prikkelt de onderzoeker om het gegeven te
doorgronden en in een breder kader van kennis te plaatsen".
"Ten derde, opmerkend dat het onverwachte feit 'strategisch' moet zijn, dat wil zeggen, dat
het implicaties moet toestaan die betrekking hebben op een veralgemeende theorie, hebben we het, natuuriijk, eerder over wat de waarnemer met het gegeven doet dan over het
gegeven zelf Want het vereist duidelijk een theoretisch ontvankelijke waarnemer om het
algemene i n het bijzondere op te sporen".
Volgens Merton is serendipiteit een juiste term voor het waarnemen van een verassend feit
gevolgd door een correcte abdiictie. Om abductie te onderscheiden van deductie en inductie citeer ik de pragmatische filosoof Charies Peirce, die in 1866 de abductie herontdekte,
zoals Poinsot deed in 1631: "Er zijn in de wetenschap drie fundamenteel verschillend
manieren van redeneren. Deductie (door Aiistoteles owaycoYri of avaycoyri genoemd).
Inductie (Aristoteles' en Plato's ETraycoYri) en Retroductie (Aistotoles, aTraycoYri, maar door
een verknoeide tekst gewoonlijk verkeerd geïnterpreteerd en vertaald als abductie). Naast
deze drie combineert Analogie (Aistotoles' 7rapa5eiy|ia) de karakters van Inductie en
Retroductie".
Pierce beschouwde abductie, met als synoniemen: retroductie, liypothese en presumptie, als
de enige vorm van redenen om iets nieuws te ontdekken:
"(Inductie) kan nooit een idee, van welde aard ook, opleveren. En deductie evenmin. M de
ideeën van de wetenschap komen daar door abductie. Abductie bestaat uit het bestuderen
van feiten en het ontwerp van een theorie om deze te verklarende hypothese. Het de enige
logische operatie die een nieuw idee introduceert; want inductie bepaalt slechts een waarde, en deductie leidt slechts de onontkoombare consequenties af van een zuivere hypothese. Deductie bewijst dat iets moet zijn. Inductie toont dat iets feitelijk werkt. Abductie
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suggereert slechts dat iets zou kunnen. Zijn enige rechtvaardiging is, dat deductie van zijn
suggestie een voorspelling zijn, kan afleiden, die door inductie kan worden getest, en dat,
als we ooit iets willen leren of verschijnselen überhaupt willen verklaren, dit via abductie
moet gebeuren".
"Het eerste begin van een hypothese en het onderhouden ervan, ofwel als een eenvoudige vraag ofwel met een zekere mate van geloof is een afgeleide stap die ik, bij wijze van
voorstel abductie noem".
Umberto Eco onderscheidde drie niveaus van abductie:
1. De overgecodeerde abductie: Van een verrassend feit naar een ander feit, zich baserend
op een gegeven regel: Walpole was een 'zoon van' de eerste minister van Engeland. Maar
hij was door een ander veiwekt, iemand waar hij sprekend op leek, een bekende vlam van
zijn moeder D i t had Walpole aldus kunnen ontdekken, maar hij heeft over zijn onbedoelde veiwekking nooit gerept, al moet hij het geweten hebben. I k vermoed zelf een verband tussen de onbedoelde veiwekking van Walpole en het feit dat uitgerekend liij dit ritmische en onmogelijke woordje op de wereld zette.
2. De ondergecodeerde abductie: Van een ven-assend feit naar een mogelijk regel: De melkmeisjes van wie Jenner hoorde dat ze na het krijgen van koepokken geen pokken meer
konden krijgen (zie verderop).
3. De creatieve abductie: Van een verrassend feit naar een nieuwe regel, die nog uitgevonden moet worden. Kandinski's uitvinding van abstracte kunst (zie hieronder). Een metaabductie is meestal een creatieve abductie die tot een verandering in paradigma leidt die
cruciaal is bij revolutionaire wetenschappelijke ontdekkingen, zoals Newton's ontdekking
van de universaliteit van zwaartekracht.
Domeinen
M i j n verzameling van zo'n duizend serendipiteiten toont vier hoofddomeinen (hier elk met
een voorbeeld):
1. Wetenscliap: X-stralen ('X' is natuuriijk het wiskundig symbool voor het onbekende).
Röntgen zei later: "Ik ontdekte bij toeval stralen, die door zwart papier gingen". Toen hem
werd gevraagd wat hij op dat moment dacht, sprak hij: "Ik dacht niet, ik experimenteerde".
2. Teclmiek: Ktesibos was geboren in Alexandrië als zoon van een kapper en had liefde en
talent voor mechanische dingen. Toen hij een spiegel i n de zaak van zijn vader ophing,
maakte hij een constructie waardoor de spiegel op en neer kon. Een tegenwicht, een bal
van lood, hing onzichtbaar in een pijp aan een touw dat over katrollen naar de spiegel hep.
Als het gewicht zakte werd de lucht in de pijp zo samengedrukt, dat dit met een geluid
ontsnapte. Door deze verrassende bevinding te gebruiken was Ktesebios de eerste die
hydraulische constructies bouwde, zoals een cylinder met een zuiger
3. Kunst: De Rus Wassily Kandinski zag in 1910 i n zijn atelier een doek "Het schilderij had
geen enkel onderwerp, beeldde geen enkel herkenbaar ondeiweip uit en bestond slechts
uit heldere kleuiYlakken. Tenslotte kwam i k dichterbij en herkende mijn eigen schilderij,
dat op zijn kant op de ezel stond... Het werd m i j duidelijk dat het aftjeelden van objecten
in mijn schüdeiijen niet nodig was en zelfs schadelijk kon zijn". Zo gaf Kandinski de eerste aanzet tot wat nu 'abstracte kunst' noemen. Het Latijnse 'abstralto' betekent 'ik trek weg'.
4. DageIijl<:s leven: Honda introduceerde grote motorfietsen i n de Verenigde Staten omdat
een analyse van de markt de vraag cr naar had aangetoond. De verkopers ervan reisden op
Honda bromfietsen. Het Anerikaanse pubüek toonde daar een opvaUende interesse voor,
maar deze bromfietsen waren niet te koop: een gemiste kans. Pas toen de zware Honda
motorfietsen mankementen begonnen te veitonen, werden de bromfietsen verkocht, met
groot succes. Een 'opduikende strategie' heet zoiets nu in de bedrijfskunde.
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Soorten overlevering
\, Sprookjes: De kleine Chinese Bo-Bo speelde met vuur en legde zo ongewild de hut van
zijn vader in as, waarbij een aantal speenvarkens omkwamen. Volgens de humorist Charies
Lamb is zo het roosteren van vlees ontdekt. Over humor gesproken, ik heb als kleuter spelend met vuur, ook ooit onbedoeld mijn ouderiijk huis in as weten te leggen. Ik denk dat
dit de kiem was van mijn serendipitologie: het verzamelen van serendipiteiten als troetelzonde.
l.Apocrief. De herder Kaldi zag tot zijn verbazing dat zijn geiten erg actief werden na het
eten van rode bessen. Hij vertelde het aan een Imam, die systematisch met de bessen güig
expeiimenteren, ze roosterde en kookte. H i j dronk het 'Galenisch extracf en bleef toen
wakker bij het bidden. Zo zou koffie ontdekt zijn.
3.Wep of overdreven: "Teruggetrokken op het platteland bij Cambridge, in 1666, hep hij
(Newton) op een dag i n zijn tuin en hij zag vruchten uit de boom vallen, en hij verzonk in
een diepe meditatie over die zwaarteki-acht, waar alle filosofen zo lang vergeefs over hebben nagedacht, en waarin de gewone mensen zelfs geen mysterie vennoeden...." Aldus
Voltaire, die het verhaal van Newton's nicht had. Paul Valeiy schreef er later: "Er was een
Nevïton voor nodig om te zien dat de maan valt, als iedereen heel goed ziet dat zij niet
valt".
A. Onbekend, ontkend, ongepubliceerd of verborgen: 'retrospectieve falsificatie', bijvoorbeeld
door aannames, tradities of dogma's over 'wetenschappelijke methoden', artikelen, beoordelaars, tijdschriften, uitgevers, financiers, carrières, en/of 'zelfrespect'. McLean vertelde
pas 41 jaar nadat hij heparine ontdekt had dat dit een ongezochte vondst was.
5. Goed gedocumenteerd, mithentielc in laboratoiiumdagboeken met experimentele resultaten, brieven, artikelen, tekstboeken, case studies, Nobellezingen, memoires, autobiografieën, informele gesprekken, etc. De waarde van zulke bronnen is natuurlijk niet absoluut.
Voorbeeld: Zernike's fasecontrast, waaivan de CD-speler een afgeleide toepassing is.
Patronen van serendipiteit
Tot nog toe vond ik dertig patronen waarmee ongezochte vondsten opdoken en/of opgedoken werden. Ze kunnen coëxisteren, overtappen en samenwerken:
1. Metafoor bimien de context: De Franse dokter René Laennec zag eens kleuters met een
speld op een balkeinde krassen en luisteren met liun oor op het andere eind. Dat kinderspel bracht hem op het idee om het hart te beluisteren met tussen zijn oor en de hartstreek een opgerold schrift. Hij hoorde de harttonen zo helder en duidelijk dat hij een houten stethoscoop ontwikkelde.
2. Metafoor bulten de context: De Oostelijker Leopold Auenbrugger was de zoon van een
herbergier die hem leerde de hoeveelheid wijn in een ton te schatten door er op te kloppen. Als arts in Wenen gebruikte hij deze teclmiek om de aanwezigheid en de hoeveelheid
vloeistof in de borstholte te schatten. Deze physische diagnostiek, de percussie, pubhceerde liij in 1761.
3. Bionica (de levende natuur als inspnatie): De Fransman René de Réaumur sclireef
"Amerikaanse wespen maken heel fijn papier, gelijk aan het onze. Zij leren ons zo dat het
mogehjk is papier uit plantenvezels te maken zonder lompen of linnen te gebruiken en zij
sporen ons ook aan goed papier uit hout te bereiden".
4. Persoonlijke analogie: De Griek Archimedes moest het goudgehalte van een kroon bepalen. DaaiYOor wilde hij het volume van de kroon meten, maar wist niet hoe dat te doen,
tot hij eens in een bad stapte en zag dat de hoeveelheid water dat er uit stroomde gelijk
was aan zijn lichaamsvolume. Toen wist hij ineens dat het volume van de kroon kon meten
door onderdompeling. Naakt en enthousiast rende hij naar huis en riep: "Eureka! (Ik heb
(het) gevonden!)". D i t verhaal werd twee eeuwen na dato door Vitravius opgeschreven, en
moet met reseiYC worden gelezen, al zijn er aanwijzingen dat het waar is.
5. Eén venmsende waarneming: In 1966 experimenteerde de Amerikaan Barnet Rosenberg
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met de effecten van elefctrisclie stroom op bacteriën. Hij braclit een bacterlel{olonie tussen
platina elektrodes met verschillende voltages. Hij zag tot zijn verbazing dat er i n de buurt
van de elektrodes minder bacteriën zaten. Twee jaar had hij nodig om te ontdekken dat
'cisplatina', een complex dat sinds 1854 bekend is, de celdelingen verhinderde. Dat gaf
hem het idee dat het ook kankercellen kon afremmen. Cisplatina bleek zich te binden aan
D N A van kankercellen. Het is veel gebruikte cytostaticum.
6. Herhaling van een verrassende waarneming: AIDS, als een zeer zeldzaam syndroom van
zeldzame symptomen werd ontdekt als opeenhoping van gevallen.
7. Versclnllende zeldzame waarnemingen: De Zwitserse gemzenjager Jean-Pierre Perraudin
leidde uit de zwerfkeien en de sporen op rotsen in een dal af dat er ooit een gletsjer had
gelegen. Hij vertelde dit aan de geoloog Jean de Charpentier, die de hypothese uitwerkte.
Louis Agissiz voltooide deze als 'de ijstijdentheorie'.
8. Rake misser: De Amerikaanse Spencer Silver had in 1974 een mislukte lijm uitgevonden,
die niet opdroogde en slecht plakte. Toch gebruikte zijn coUega Art Fiy deze 'tijdelijk eeuwige' lijm op bladwijzers, zodat ze niet uit zijn liedboek vielen. Die ontwikkelde hij tot de
gele plakmemo's van3M de zogenaamde 'Post-its'.
9. Geslaagd ongeliilc: De Franse physioloog Charles Richet onderaocht hoe gevaarlijk de
giftige tentakels van de zee-anemoon ^cftn'ö zijn. Hij spoot een extract van de vangarmen
in een hond, die dat overleefde. Een paar weken later herhaalde hij de proef met een kleinere dosis op dezelfde hond, die kort daarna stierf. Hij onderzocht het fenomeen, dat nu
bekend staat als 'de anaphylactische shock'. Voor deze ontdekking kreeg hij in 1913 de
Nobelprijs.
10. Van bij- naar Iwofdweridng: Nicotinamide, een stof tegen misselijkheid, bleek te helpen
tegen tuberculose, en later ook tegen depressies, met name het derivaat: het iproniazide.
11. Van bij- naar Iwofdproduct ('spin-ofP): De Engelsman Wüham Perkin was achttien jaar
toen hij in 1854 probeerde om uit kootteer, een bijproduct van staal, kinine te maken, het
geneesmiddel tegen malaria dat uit kinabast wordt gewonnen. Dat mislukte. Wel ki'ceg hij
een kunstmatige kleurstof analine-paars. Dat was de onbedoelde en ongeplande geboorte van de Britse chemische industrie.
12. 'Experiment of nature': De Amerikaanse legerchuxirg William Beaumont repareerde een
schotwond van de Canadese Alexis St. Martin. Er ontstond een maagfistel, een gat in de
buikwand, waardoor hij in de maag kon kijken. Hij maakte van deze nood een deugd door
een wandelend laboratorium van hem te maken om zo - onder alleriei omstandigheden de physiologie van de maag te bestuderen. Beaumont werd zo de pionier van de physiologic van het maagzuur en de spijsvertering. Hij publiceerde zijn verslag hierover in 1833.
13. Verrassende waarneming dankzij een nieuw instrument: Antoni van Leeuwenhoek zag als
eerste protozoën, bacteriën en spermatozoën, levend en wel. Hij was een rijke lakenkoopman, en gebruikte vergi-ootglazen om doek te inspecteren. H i j sleep de lensjes voor zijn
microscoop en gedurende vijftig jaar schreef hij bijna tweehonderd blieven over zijn microscopische waarnemingen aan
Royal Society in Londen. Op 6 september 1674 beschrijft
hij 'kleijne diertgens'. Deze zag hij voor het eerst in de Berkelse plassen, bij Delft.
14. Verrassende waarneming met een controle: I n 1859 keek Louis Pasteur door een microscoop naar een drappel met suiker die gistte tot boterzuur Hij zag dat de micro-organismes aan de rand van de druppel niet bewogen, maar in het centram wel. Deze toevallige
waarneming bracht hem op de gedachte dat organismes konden worden geïnactiveerd
door contact met lucht, een gedachte die tegen de toenmalige opvattingen indruiste.
Verdere experimenten leerden hem het bestaan van 'anaerobe' gisting. Pasteur muntte de
termen 'anaëroob' en 'aëroob'.
15. Venmsende waarneming in de 'controle': De Australische psychiater Cade onderzocht of
een manie bij zijn patiënt verooKaakt werd door een stof Hij spoot de urine van deze
maniak in bij cavia's, met hthiumuraat en lithiumcarbonaat in twee controle groepen. Deze
controlecavia's werden zo verrassend rustig, dat hij lithium testte als geneesmiddel voor
manische patiënten. Cade zocht naar de boosdoener van manie en vond een geneesmiddel tegen manie! Lithium is nog steeds hèt geneesmiddel tegen manie.
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16. Allematief gebruik: Tuberculine, een eiwitextract van gekweelde tuberkelbacillen, werd
verwelkomd door de Duitse Robeit Kocli als behandeling van tuberculose. Het bleek niet
werkzaam, maar werd daarna de basis voor een nuttige diagnostische test. Wie tuberculose had gehad, o f immuun was door een eerdere infectie, reageerde karakteristiek op tuberculine.
17. Verkeerde hypothese: De Nederlander Cluistiaan Eijkman ging naar Indonesië om de
bacterlële veiwekker van beriberi te onderzoeken. Hij boekte geen voortgang. De desinfectie maatregelen gaven niet het gehoopte resultaat. Een toevallige waarneming zette hem op
het juiste spoor De kippen bij zijn lab faegen namelijk een ziekte die erg op beriberi leek.
Dat vroeg om nadere studie. Ineens werden de kippen plotseling beter Uit navraag bleek
dat de ziekte was uitgebroken toen ze ineens met gepelde rijst gevoerd werden, in plaats
van de gebmikelijke ongepelde rijst. Toen werd ongepelde rijst verstrekt aan soldaten met
beriberi, die prompt beter werden. Beriberi bleek niet te zijn veroorzaakt door een bacterie, maar door een gebrek aan vitamine B, een bestanddeel van het vhesje dat om ongepelde l i j s t k o i T e l s zit.
18. Omliering: McLean, op zoek naar bloedstollingsfactoren, ontdekte heparine als antistollingsfactor: "Ik had natuurlijk geen anticoagulant in gedachte, maar het experimentele
feit lag voor me; i k testte het keer op keer tot ik overtuigd was".
19. Geen hypothese: De Duitsers Hahn en Strassmann bombardeerden uranium met neutronen en vonden wat barium. Omdat er geen barium in het oorspronkelijke monster zat
begrepen ze dit onveiwachte resultaat niet. Uiteindelijk moesten ze concluderen dat enig
uranium met een kemlading van 92 gesphtst was in barium (56), en crypton (36), wat ze
ook vonden. Halm: "De totale afbraak van uranium werd als onmogelijk beschouwd. En
het is precies wat er gebeurde. Eigenlijk zonder het te willen kwamen Strassmann en ik in
de heifst van 1938 tot conclusies die tegen de opvattingen van natuurkundigen in gingen.
We waren er lang van overtuigd dat er een fout zat m onze experimenten". Meitner, Fiisch
en Bohr hoorden er over en noemden het 'kernsplitsing'.
20. Testen van een volksgeloof. In Engeland was een lokaal geloof dat melkmeisjes die koepokken hadden gehad niet vatbaar waren voor pokken. I n 1796 'inoculeerde' Jenner daarom een gezonde jongen met vocht uit een koepokblaar van een melkster Jenner infecteerde hem daarna twee keer met pokken. Hij bleek 'gevaccineerd' i\'accimis' = 'van de koe').
21. Leek: Rode hond als oorzaak van aangeboren staar werd gesuggereerd aan de
Australische oogaits Gregg door een moeder van een kind met dat gebrek, die tijdens haar
zwangerschap rode hond had.
22. Toevallige ontmoeting van deskundigen: De Tjech en polymeerchemicus Otto Wichterie
las in het leesvoer van een Praagse oogarts, die in de exprestrein naast hem zat, over oogimplantaten van tantalium. Hij uitte zijn twijfels over het gebruik van metaal in het oog en
stelde voor om een zacht en weefselvriendelijk materiaal te maken voor het oog. Dat werd
hydroxymethyllmethacrylate ('HEMA') en glycoldiester, een hydrogel waar zachte contactlenzen uit worden gemaakt.
23. Verrassende waarnemingen ^'anA, wordt verklaard doorB: Volgens de Duitse kiistallogi-aaf
Mitscherlich hadden de twee vormen van wijnsteenzuur en hun respectievelijke zouten
"dezelfde chemische samenstelling, dezelfde refractie. Maar de oplossing van het wijnsteenzout roteert het vlak van polarisatie, teiwijl de oplossing van parawijnsteenzout
optisch inactief is". Pasteur onderzocht deze verrassende observatie. Er ontdekte, dat paratertraat een oplossing is van twee soorten kiistallen die eikaars spiegelbeeld zijn. Aldus ontdekte Pasteur de asymmetrie van moleculen.
24. Verrassende waarneming van A wordt later \oorspeld' door B: In 1928 pubhceerde de
Schotse onderzoeker Robert Brown een pamflet over de microscopisch kleine bewegingen
van stuifmeel dat hij in water had opgelost. Sindsdien zijn die bewegingen bekend als de
'Brownse beweging'. Albert Einstein vond de bron ervan - ongewild - in 1905. Op zoek naar
een bewijs dat atomen werkelijk bestaande dingen zijn en niet slechts nuttige abstracties,
besefte Einstein dat de drtik van moleculen die een opgelost deeltje bombarderen wiUekeurig zou variëren aan verschillende kanten. Het deeltje zou daarom alle kanten op

Diligentia

25

schommelen en wandelen. Pas nadat hij zijn inzicht pubhek had gemaakt leerde Einstein
dat Brown en andere zo'n beweging al hadden gezien en beschreven.
25 Verstoring van buiten: Radioastronomie werd, met hulp van de natuurkundige Janski,
geboren uit de 'herrie' in het transatlantisch telefoonverkeer, die een periodiciteit van 23
uur en 56 minuten vertoonde. Dat is de omwentelingstijd van de aartle ten opzichte van
het heelal.
26 Quantitative anomalie: Bij het besturen van een monster dat was opgestuurd naar het
Internationale Bureau van Gewichten en Maten, in Sèvres, in Frankrijk, zag de Zwitser
Charies Guillaume dat de uitzetting van een legering van staal en nildel veel geringer was
dan de samenstelling eivan hem deed vermoeden. Een systematische studie van het verschijnsel in ruim zeshonderd legeringen leverde hem nikkelstaai met een uitzetting van
praktisch nul: een revolutie in de hoiiogemakerij, metrologie en de gloeilampindustrie. In
1920 kreeg hij voor dit werk de Nobelprijs.
27 Schaarste: De werkzaamheid van eenvoudige wondbedekkingen werd ontdekt op het
slagveld, door de Franse legerchnurg Amboise Paré, toen de voorraad Icokende olie voor
het dichtbranden van wonden op raakte en hij gedwongen was om in plaats d a a m n een
spijsvertcrmgsbevorderend mengsel van eierdooier, rozenolie en teipentijn te gebruiken.
Paré schreef "Ik kon de hele nacht niet slapen, mijn geest was onrustig, en de wondbedekking van de voorgaande dag, die ik ongeschikt achtte, vertroebelde mijn gedachten. Ik
was bang dat ik ze de volgende dag dood door de vergiftiging van de wond die ik niet had
behandeld met kokende hete olie. Daarom stond ik vroeg op, ik bezocht mijn patiënten,
en boven verwachting, ontdekte ik dat degene die met alleen een digestief waren behandeld vrij van hevige pijnen waren en niet gezwollen. De anderen daarentegen, die met hete
ohe waren dichtgebrand waren koortsig, gekweld door veel pijn, en de delen rond hun
wonden waren gezwollen. Toen ik het vaak geprobeerd had bij verschillende anderen,
besloot ik daarom, na ampele oveiweging, dat noch ik noch wie dan ook iemand een
kogelwond moet dichtbranden".
2H. Werkonderbreking: De Franse Claude Bernard ontdekte de suikerstofwissehng in de
lever toen hij in duplo twee zeer verschillende suikerconcentraties in een dode lever mat,
met een ongewilde onderbrekuig van vele uren ertussen ('pressé par le temps').
Toeval in de geest
Tot zover de eerste zevenentwintig patronen, waarbij 'uitwendig toeval' zich 'ad oculos' presenteerde voor de waarnemer N u drie patronen van toeval in de geest bij inteUectuele en
artistieke vondsten:
Spel: De verveelde Zweed Oscar Reutersvard tekende op school een zespuntige ster met
een ring van zes kubussen, die een eigenaardige configuratie vormden. Hij tekende er drie
kubussen bij om een driehoek te kiijgen. Dat werd toen een paradoxale figuur: de eerste
'onmogelijke diiebalk'. Een mooi voorbeeld van 'Spielerei nebenbei' èn 'Enst im Spiel'.
Grap: Zelf heb ik eens - bij wijze van grap - voorgesteld een MRI-studie te doen naar de
anatomie van de humane coïtus. Het bleek dat de anatomie en fysiologie anders was dan
men tot nu toe dacht. Toen een artikel erover naar het British Medical Journal werd
gestuurd, werd daar eerst onderzocht, via ruggespraak met derden of het nu een echte grap
was of niet.
Intuïtie, droom en de S'ergeet-liypotlwse': Descartes' droom uit 1619 over een wereld geregeerd door wiskunde, waarin alles kon worden uitgelegd en logisch berekend. Poincaré
benadrukte de combinatie van een speciale esthetische gevoeligheid en de door toeval veroorzaakte wanorde van het onbewuste in zijn elegante model van preparatie, incubatie,
illuminatie en verificatie, ook wel zijn Vergeet liypothese' genoemd.
Soorten Serendipiteit
Los van deze patronen onderscheid ik verschiUende soorten serendipiteit:
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1. Positieve serendipiteit: Een veiTassend feit werd èn gezien èn coirect geduid, zoals X-stralen.
2. Negatieve serendipiteit: f f e t verassende feit werd wel gezien maar niet juist geduid. Denk
aan Columbus.
3. Pseiido-serendipiteit: Iets waar je wel naar zocht op een ongezochte manier ontdekken,
uitvinden, of creëren. De Brit Alexander Fleming: "Wat een geluk dat ik altijd op zoek was
naar nieuwe bacterieremmers en dat toen ik op een kweekplaats weggekwijnde bacteriekoloniën zag, ik voldoende interesse had om de bacteriedodende eigenschap van de
schimmel op die plaats te onderzoeken".
Epiloog
Als ik serendipiteit definieer als de kunst een ongezochte vondst te doen, wat versta ik dan
onder een vondst? Ik spreek van een vondst als twee of meer op zich zelf bekende elementen (waarnemingen, hypothese, ideeën, feiten, relaties of inzichten) oorspronkelijk
worden gecombineerd, voor de vinder, vindster of iedereen, tot iets wat nieuw en waar is
(wetenschap), nieuw en bruikbaar (techniek) of nieuw en fascinerend (kunst). Vognito' voor
'ik denk' betekent letteriijk 'ik schud samen', en één van de mogelijke vertalingen van Intelligo' is 'ik kies'. Het 'ongezochte' is gerelateerd aan de vinder, maar sluit niet uit dat de vinder iets anders zocht, toen hij het 'ongezochte' vond (wat meestal het geval is). I n de wetenschap spreken we van 'ontdekkingen' van 'verschijnselen' die reeds 'bestonden', zoals de
universaUteit van de zwaarteki-acht bijvoorbeeld. In de techniek van uitvindingen {1n-veno'
= 'ik kom op' [iets]), die nog niet bestonden, zoals de stethoscoop. I n de kunst van creaties
die sterk persoonsgebonden zijn, denk aan Chaplin.
Als er iets 'nieuws' wordt ontdekt duurt het meestal jaren voordat bekend is hoe nieuw en
waar, bruikbaar of boeiend het werkelijk is. Als we dan terug kijken op hoe de vondst werd
gedaan, is er een grote kans op de vonning van een legende. De serendipiteit van de vondst
kan dan met gemak onderschat worden of ontkend; of overschat of verzonnen. In de praktijk blijkt dat als serendipiteit een rol speelt, dit meestal een bijrol is, hoe wezenlijk soms
ook De ontdekking van Columbus is illustratief Als de 'Nieuwe Wereld' daar dan niet had
gelegen zouden we dan zijn naam kennen?
De evolutie van genen illustreert de rol van serendipiteit. Elke mutatie van een gen is een
wiUekeurige, ongezochte en 'blinde' gebeurtenis. Als de mutatie, hoe saai o f verrassend
ook, wordt getest, geschiedt dit ook 'blmd'. En daarna blijkt pas of het een antwoord is op
een probleem. En zo ja, dan moet nog blijken of het gemuteerde gen meer overievingswaarde heeft dan het voorgaande gen.
In de cultuur (gedefinieerd als overdraagbare kennis) gaat evolutie meestal andersom: het
probleem gaat daar vooraf aan de vraagsteUing. We gaan van vraag naar antwoord. Maar
toch speelt serendipiteit in de cultuur een rol. Verschillende studies wijzen er op dat commercieel succesvolle innovaties bijvoorbeeld voor tachtig procent antwoorden zijn op een
reeds bestaand en bekend probleem, zoals 'de pil', maar in de resterende twintig procent
blijkt dat er iets werd ontdekt voordat er vraag naar was, zoals bij X-stralen.
M i j n serendipiteitenkabinet, ieder zijn kabinet, leerde mij de volgende acht punten:
1. Serendipiteit bestaat. Het is arrogant om te denken dat 'God's wil', ons (onder)bewustzijn, een plan, strategie, ideologie, ondei7;oeksproject, computerprogramma kan anticiperen op onbekende, onvoorziene, onvoorspelde, contra-intuïtieve en verrassende feiten of
relaties. Dat is per definitie en logisch onmogelijk Ook een expertsysteem kan het onvoorziene niet vooi-zien of operationaUseren, kan niet improviseren Umprévu' = onvoorzien).
Het kan niet verrast zijn, heeft geen gevoel van humor, curiositeit of gekkigheid, en schrikt,
lacht of schept nimmer
2. I n sterk empirische vakken zoals sterrenkunde, scheikunde, geneeskust en techniek zijn
serendipiteiten frequent. In die domeinen is het gemakkelijker om te zien en te testen of
iets een vondst is.
3. Serendipiteft speelt een essentiële rol, die niet moet worden onderschat of overdreven.
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Harwit o n d e r z o c h t 43 o b s e i Y a t i o n e l e ontdekkingen van kosmische verschijnselen en vond
dat ongeveer de helft serendipiteus was: "Dit trekt e n i g s z i n s in twijfel de normale criteria
van de 'peer review', want de gangbare criteria neigen ertoe een theoretische rechtvaardiging te vragen voor het werk dat je gaat doen. Of je nu om telescooptijd vraagt of wat je
ook gaat doen".
4. Systematische, gerichte (re)search en serendipiteit sluiten elkaar niet uit, maar complementeren en versterken elkaar zelfs. In de praktijk is het niet: door ontwerp of serendipiteit, maar eerder door ontwerp en serendipiteit.
5. In het algemeen wordt de rol van serendipiteit in wetenschap, techniek en kunst onderschat. Dat komt voornamelijk en onbedoeld door de manier waarop we a posteriori rationahseren over theoretisch en experimenteel onder-zoek en de resultaten daaivan, als we
publiceren. De niet strikt rationele, chronologische of gezochte componenten, zoals toevallige waarnemingen ((die je 'toevallen'), fortuinlijklieden, verrassingen, ongezochtheden,
fouten, dingen waar je nooit of ooit van gedroomd hebt, onbekendheden, etc), die tot deze
resultaten hebben geleid blijven daarom onderbehcht of worden zelfs achter het decor verstopt. De volgende stap is dat zuivere rationaliteit tot norm wordt verheven, niet alleen wat
de resultaten betreft, maar ook aangaande de weg die tot deze resultaten leidde.
Wetenschappers rapporteren dan hun resultaten alsof ze direct en logisch volgen uit hun
eerste hypothese, met weglating van mogelijke cruciale serendipiteiten. Als zo'n artikel
wordt gelezen als een verslag van een ontdekking kan dat ongewild de onderzoeker zodanig en zozeer hersenspoelen dat hij gedurende zijn eigen onderzoek de veldbloemen langs
de weg verwaarloost die een mooiere ruiker zouden vormen dan het gekweekte spul op
zijn pad of perk. D i t kan serendipiteitsveriies geven: het doel en/of het plan kan de reis en
het avontuur verknoeien ('avontuur' betekent 'het l o f , de toekomst tegemoet'). Een geslaagde onderzoeker houdt zijn beide ogen open: één voor gezochte en één voor ongezochte
vondsten. Zoals Von Laue zei: "Es gibt manchmal Verdienst ohne Glück, aber niemals
Glück ohne Verdienst".
6. De Griekse Heraclitus van Ephesus (5 5 0-475 v. Chr) zei al: "Indien het onveiwachte niet
veiwacht wordt zal men het (de waarheid) ook niet ontdekken, omdat het (dan) niet na te
speuren valt en ontoegankelijk blijf'. De Grieken hadden zelfs een god voor het onbekende. Tot, althans volgens de bijbel, de christenen kwamen, en zeiden, dat die Griekse 'onbekende' god hun God was. Op dat moment ging er daar volgens mij iets goed mis in de
geschiedenis. Daarom wil ik die intelhgente HeUeense god voor het onbekende bij deze
opnieuw invoeren.
7. Serendipitisten zijn meestal geestig, opmerkzaam, nieuwsgierig, afleidbaar, intuïtief slim,
flexibel, artistiek, diligent en nauwelijks te managen, daaivoor hebben ze een te open geestesgesteldheid. "Sommigen schrijvers reppen over een ontdekking van iets dat niet feitelijk
ondei-zocht werd als 'toevaUig' of'onbedoeld'. D i t is nooit waar Obseivaties worden gedaan
omdat de waarnemer uitkijkt naar elke gekkigheid. De ontdekking van oppervlaktespanning-veriagende stoffen in de long kwam door een bijzondere samenloop van omstandigheden, niet als het product van toeval of stom geluk", schreef Pattle terecht.
8. Als ik intuïtie {'in-tueif betekent 'kijken naar') definieer als een anticipatie die ik vooraf
of zelfs achteraf niet kan expüciteren, dan begint serendipiteit voorbij de intuïtie. Maar zo
eenvoudig ligt het niet. I n de praktijk is serendipiteit bijna attijd 'intuïtie in de maak', gebaseerd op een meer algemene schematische anticipatie is gebaseerd op een meer algemene oriëntatie, ervaring of probleemsteUing, dan waar de alerte ondei-zoeker aan werkt. Dat
is waar zijn geest op is voorbereid. Zijn zeer algemene schematische anticipatie is gebaseerd op een specifiek probleem-georiënteerde en/of op eivaring gebaseerde intuïtie.
Zodra de waarnemer een verrassend feit of verband ziet onderbreekt of stopt hij zijn 'normale' werk of programma voor een zekere periode: om dat zelf te exploiteren en te verklaren door zijn serendipiteit, intuïtie, kennis, logica en/of experimentele opstelling te gebruiken. Serendipiteit is de kunst van 'loszittende oogkleppen'. Ook zelfs en juist een serendipitist heeft oogkleppen nodig als hij zoekt of onderzoekt, maar hij is in staat zijn oogkleppen af te zetten als hij een serendipiteuze waarneming doet, om een coiTccte abduc-
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tie te niaicen of een optimale opduilcende strategie uit te vogelen. Zoals de Amerikaanse
physicus Langmuir sclireef "Vrijheid van opportuniteit, zoals ontwikkeld door de democratie, is de beste menselijke reactie op uiteenlopende verschijnselen. We zouden in feite
'vrijheid' kunnen definiëren als de opportuniteit otn van het onveiwachte te profiteren".
Typisch voor serendipiteit is wat de Duitse denkpsycholoog Otto Selz noemt de 'zufallsbedingte Mittelabstmctioif. Het middel dat wordt geabstraheerd uit het voorval, gebruikt hij
niet voor hetgeen hij doet, maar voor iets geheel anders. Selz: "Een huidig probleem zal
leiden tot het reproductieve gebruik van vroegere waaniemingen als oplossende methoden,
o f een huidige waarneming kan leiden tot het ontdekken van de oplossing van een vroeger probleem. O f de ontdekking op de ene of de andere manier plaats vond kan uit de feitelijke uitkomst niet worden afgeleid. D i t kan alleen worden nagegaan door zelfwaarneming of vanuit een reconstructie van de externe feiten van de casus, in het bijzonder van
de aan- of afwezigheid van toevallige hulpmiddelen". Maar een huidige waarneming kan
ook leiden tot de oplossing van een probleem dat niet een 'vroeger probleem', genoemd
kan worden. Denk aan de ontdekking van de 'Nieuwe Wereld', heparine of kernsplitsing.
In deze gevallen van zuivere serendipiteit werd gedocumenteerd dat de ontdekkers zich
zelfs enige tijd verzet hebben tegen hun eigen vondst en/of deportée e m n zelfs tot in zijn
dood, al twijfelde hij wel, dat hij, ongezocht, een heel nieuw continent had ontdekt. We
spreken nog steeds van 'Indianen'.
Conclusies
Ik ben het met de denkpsycholoog Selz eens dat plotseling serendipiteuze vondsten en
'brainwaves' blijken te zijn voorafgegaan door een zeer algemene schematische anticipatie,
of deze nu feitelijk aanwezig was in de geest van de waarnemer of opnieuw tot leven werd
geroepen door een uitwendige gebeurtenis. Serendipiteus geluk kan onveiwacht komen,
maar dat gebeurt aUeen in een geest die is 'voorbereid' door een voorgaande interesse,
gedachte of ervaring. Na het bestuderen van mijn serendipiteiten bleek echter dat dit
gezichtspunt discutabel is voor zuivere serendipiteit niet door een computer gegenereerd
worden. Zodra je 'serendipiteit' kunt plannen of programmeren kun je het geen serendipiteit meer noemen. Wat ik wel kan programmeren is dat, als er iets onvoorziens gebeurt, her
systeem de gebruiker waarschuwt en aanspoort om, door zelf te kijken en te handelen, te
proberen een correctie abductie van een verrassend feit of relatie te maken. En ik kan het
programma opvragen, voorzover mogelijk, de condities te specificeren voor het wonderiijke feit of verband: is het incidenteel of structureel, en welke elementen zijn er betrokken?
Ook mijn voorbeelden van zuivere serendipiteit lijken er op te wijzen dat expertsystemen
wel experts kunnen bijstaan maar niet vervangen. Wat echt nieuw of onbekend is kan
namelijk niet logisch uit het oude of bekende afgeleid worden. Als dat wel zou kunnen,
zou dat immers niet echt onbekend of nieuw zijn. Voor het vinden wat werkelijk onbekend
of nieuw is, is - onder andere - een onvoorstelbaar element nodig: vaak een verrassende
waarnemktg, die juist wordt geduid. Die kunst om een ongezochte vondst te doen heet
serendipiteit. Wel kan ik de lezer en mezelf veel serendipiteit toewensen, per definitie voorbij onze fantasie en paradigma's. Trouwens, zoals Selz schreef ook "de problemen manifesteren zich ongezocht bij het grondig uitwerken van de studie".

Deze tekst is een inkorting, uitbreiding en bewerking van een academisch artikel: "Anatotny of the
Unsought Finding. Serendipity: Origin, History, Domains, Traditions, Appearances, Patterns and
Programniability", Pek van Andel, British Journal for the Philosophy of Science, 1994, 45, p. 631-648.

SYMBIOTISCHE SXIKSTOFBINDING:
H O N G E R MAAKT RAUWE B O N E N Z O E T
door
Prof. dr J a n W. Kijne

Mensen, voeding en stikstof
Over enkele tientallen jaren zal de wereld bevolkt zijn door 10 miljard mensen. Van deze
mensen zal ongeveer 90% wonen in de tropische en subtropische streken van Azië, Afrika
en Latijns Anerika (Waggoner, 1994). Het belangiijkste voedsel voor deze mensen zijn
planten, in hoofdzaak als bron van calorieën en van eiwit. De beangstigende toename van
het aantal mensen zal een toename in de productie van plantaardig voedsel nodig maken,
en dat in een wereld waarin de oppei-vlakte van het bruikbare landbouw-areaal eerder
afneemt dan toeneemt. Kennis van plantengroei en van de mechanismen die planten
gebiniken om onder minder goede omstandigheden groei mogelijk te maken moet sneller
worden vergroot dan ooit.
De belangrijkste beperkende factor voor de productie van de meeste voedings-gewassen is
stikstof I n de afgelopen tientallen jaren is de toename van deze productie in de geindustrialiseerde landen hoofdzakelijk te danken geweest aan het toenemend gebruik van stikstof-kunstmest. M een eeuw lang wordt stikstof-kunstmest gemaakt via het Haber-Bosch
proces, waarin waterstof (uit aardgas) en stikstof (uit de lucht) onder hoge druk en bij hoge
temperatuur worden omgezet in ammonia. Maar aan het overvloedig gebraik van stikstofkunstmest zijn aUerlei bezwaren verbonden, zoals (i) toename van stikstof-oxiden (broeikasgassen) in de atmosfeer, (ü) uitputting van natuuriijke energievoorraden, (iii) uit balans
raken van de strkstof-kiingloop in de biosfeer, en (iv) verontreiniging van het oppeivlaktewater met nitraat (Kinzig en Socolow 1994). Verder is het gebruik van stikstof-kunstmest
voor veel kleine boeren in arme landen niet weggelegd: productie in eigen land is duur,
aankoop is kostbaar, en transport levert problemen. Terwijl de bevolkingsdruk juist in deze
landen steeds groter wordt.
In dit verband is het goed om te weten dat niet alle landbouw-gewassen stikstof-kunstmest
nodig hebben om te kunnen groeien.
Planten met stikstofbindende wortelknolletjes
Bij vlinderbloemige planten zoals soja, boon en eiwt (belangrijke voedingsgewassen)
komen toiolletjes voor op de wortels waarin stikstof uit de lucht, N2 , wordt omgezet in
ammonia. Anders dan in het Haber-Bosch proces gebeurt dit bij normale temperaturen en
(indhect) met gebruik van zonne-energie. Deze omzetting wordt gekatalyseerd door een
enzymcomplex dat nitrogenase heet. Op de katalytische plaats van nitrogenase wordt het
stikstofmolecuul op energieke manier in tweeën getrokken, en wordt elk van de twee stikstofatomen met aangevoerde electronen gereduceerd tot ammonia (dus tweemaal NH3).

Natuurkundige Voordrachten Nieuwe reeks 78. Lezing gehouden voor de Koninklijke
Maatschappij voor Natuurkunde 'Diligentia' te 's-Gravenhage op 25 oktober 1999.
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Zelf maken deze planten geen nitfogenase. Geen enkele plant kan dat, De nitfogenase
wordt gemaakt door bepaalde bodembacteriën die de wortels van de plant zijn binnengedrongen met de vorming van een knolletje als resultaat. Deze bacteriën behoren tot een
aantal soorten zoals Rlüzobium, Bradyrhizobiwn of Azorhizobium, voor het gemak nu
samengevat als rhizobia. Na infectie van de plantenwortel houden de rhizobia in de cellen van het ImoUetje op met delen, en veranderen ze van vorm. Deze vei-yormde bacteriën
worden bacteroiden genoemd. De bacteroiden produceren het nitrogenase-complex waarbij ze, door de plant geleverde, suikers als bron van energie en electronen gebiitiken. De
gevormde ammonia wordt voor het grootste deel door de bacteroiden uitgescheiden en
door de plantencellen verwerkt. Planten met stikstofbindende wortelknoUetjes kunnen
gi-oeien op een kweekmedium zonder gebonden stikstof Dus ook zonder stikstof-kunstmest.
Niet alleen rhizobia kunnen nitrogenase maken en stikstof binden. Er bestaan aUcriei vrijlevende stikstofbindende bacteriën, die in de bodem ammonia produceren. Verder zijn
vlinderbloemige planten niet de enige planten die stikstofbindende wortelknoUetjes kunnen maken. Bacteriën van het geslacht Franlda zorgen voor vorming van zulke knoUetjes
op een uiteenlopende groep van planten en bomen zoals els en duindoorn. Voor de landbouw echter is de symbiose met rhizobia verreweg het belangrijkste biologische stikstofbindende systeem.
Srtkstoflionger en zoete wortels
Vlinderbloemige planten zijn niet geheel afliankeiijk van ammonia geproduceerd door rhizobia. Met hun wortels kunnen deze planten ook ammonia o f veel liever nog, nitraat
opnemen uit de bodem, maar wanneer de hoeveelheid gebonden stikstof i n de bodem
beperkt wordt gaan vlinderbloemigen speciale maatregelen nemen. Om te beginnen wordt
de toevoer van suikers naar de wortels vergroot. Dat bevordert de groei van de wortels, die
op zoek moeten gaan naar nieuwe stikstofrijke plekjes. Stikstofhonger maakt bonenwortels
zoet. Een deel van de suikers wordt door de wortels uitgescheiden. Dat trekt bacteriën aan
die normaal gesproken in de bodem niet met suikers worden verwend.
De veranderde koolstof-stUcstofbalans in de wortels gaat gepaard met de productie van
anti-oxidantia. Deze verbindingen, behorende tot de groep van de flavonoiden, worden
voor een deel ook door de wortels uitgescheiden. Rhizobia hebben een goede neus voor
flavonoiden, en zwemmen op de stikstofarme woitels af
Gastheerspecificiteit en signaalmoleculen
Niet aUe rhizobia kunnen alle vlinderbloemige planten infecteren. Bijvoorbeeld, wortelknolletjes op Maverplanten (Trifoliiim) worden verooi-zaakt doorRlvzobium
legwninosariim
biovar tiifolü, en wortelknoUetjes op wikke (Vicia) door Rlüzobium leguminosarum biovar
viciae. Bij deze gastheerspecificiteit spelen signaalmoleculen een hoofdrol. Om te beginnen scheiden de wortels van verschiUende vhnderbloemige planten een verschülende
cocktaü van flavonoiden uit. Bepaalde flavonoiden in dü mengsel activeren i n rhizobia de
expressie van bepaalde genen, en wel met name in die rhizobia die specifiek zijn voor de
betreffende gastheeiplant. Zo activeren klaver-flavonoiden klaver-rhizobia, en niet alfalfarhizobia.
De geactiveerde genen, nodulatie of nod genen genoemd, coderen voor enzymen die
betrokken zijn bij de vonning van een stukje chitine (chitotetraose of chitopentaose) met
daaraan een onverzadigd vetzuur Deze moleculen worden Upocliito-oligosacchaiiden,
(LCO) genoemd.
Elke Rlüzobium soort maakt een apart type LCO, afliankeiijk van het soort vetzuur en van
zijgroepen op het chitine ohgosaccharide. De LCO worden door de rhizobia uitgescheiden, en door de gastheeiwortel herkend, maar niet of slecht door wortels van een andere
vlinderbloemige soort, h i de gastheeiwortel zorgen de LCO voor een verandering van de
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hormoonhuishouding, die leidt tot de inductie van celdelingen in de wortelcortex: het
begin van een wortelknolletje. Voor deze activiteit lijkt vooral het chitine-deel van de LCO
verantwoordelijk te zijn. Op dit moment is nog onduidelijk hoe de LCO worden herkend
en hoe de celdelingen worden geinduceerd.
Infectie van de wortel
De meeste rhizobia infecteren de gastheeiwortels via jonge wortelharen. Woitelharen zijn
buisvormige uitgroeüngen van ceUen in de wortel-epidemiis, waarmee de plant water en
zouten opneemt uit de bodem. De bacteriën hechten zich aan de top van groeiende wortelharen. Onder uivloed van de LCO gaat deze top krullen, waarbij een aantal rhizobia in
de krnl worden gevangen. Vanuit de knil groeit veiYolgens een dunne b u i s v o i T n i g e structuur de wortelhaar in, de zogenaamde infectiedraad. In deze infectiedraad vermenigvuldigen zich de rhizobia. De infectiedraad vertakt zich en bereikt uiteindelijk de delende wortelcellen. Vanuit de top van de infectiedraad worden de rhizobia in de wortelknolcellen
opgenomen. Ze delen nog een paar keer en veranderen tenslotte in bacteroiden.
Het centrale weefsel van een wortelknolletje dat de cellen met bacteroiden bevat, is arm
aan zuurstof Dat is een ongewone situatie voor een plant, die doorgaans goed doorlucht
is. Maar dc ruimten tussen wortelknolceUen zijn klein, en om het centrale weefsel bevinden zich een aantal cellagen die functioneren als een zuurstof-barrière. Doordat zowel de
plantencellen als de rhizobia zuurstof verbruiken, is de hoeveelheid vrije zuurstof in het
centrale weefsel bijna nul. Dat is een goede zaak voor de activiteit van nitrogenase, dat al
bij lage concentraties zuurstof kapot geoxideerd wordt. Om de bacteroiden van voldoende zuurstof te voorzien en de concentratie vrije zuurstof toch laag te houden, maken de
wortelknolceUen hemoglobine. Stikstofbindende wortelknoUetjes zijn rood van bmnen.
Succesvolle vorming van een aantal wortelknoUetjes maakt de gastheeiwortel ongevoelig
voor verdere infectie door rhizobia. D i t efiect wordt autoregulatie van wortelknolvorming
genoemd. Een bepaald aantal knoUetjes is kemielijk genoeg.
Wedei-zijds voordeel
Het voordeel van de stikstofbindende wortelknolsymbiose voor de plant is duidelijk: de rhizobia leveren de broodnodige ammonia. Welk voordeel hebben de bacteriën van hun
benauwde situatie? Na een aantal weken stikstoftinden gaan de bacteroiden dood, tegelijk
met de centrale wortelknolceUen, vermoedelijk door slijtage van het symbiotische systeem.
Wekenlang zuurstoflünitatie speelt hierbij vast een rol. I n de vervloeiende restanten van de
wortelknolceUen komen rhizobia uit vertakkingen van de infectiedraad, en deze bacteriën
doen zich tegoed aan het dode weefsel en vermenigvuldigen zich. Wanneer uiteindelijk het
wortelknoUetje verrot uit elkaar valt, komen er duizenden rhizobia vrij i n de bodem, terwijl
een aantal weken terug maar een paar rhizobia vanuit de wortelhaarkrul aan het mfectieproces begonnen. I n het woitelknoUetje hebben de bacteriën zich zonder concurrenten
kunnen vermenigvuldigen. Aangetrokken door de plant met flavonoiden, en binnengekomen met behulp van LCO.
NodC en DG42
Het enzym dat verantwoordelijk is voor het aaneenkoppelen van een aantal N-acetyl-glucosamine moleculen tot het chitine-oligosaccharide gedeelte van LCO is NodC. NodC is
een sleutelenzym in de rhizobia-vlinderbloemigensymbiose, maar het is niet specifiek voor
rhizobia. NodC behoort tot de DG42-familie van eiwitten. Tot dusver zijn deze enzymen
alleen nog bekend van gewervelde dieren, inclusief de mens. Onderzoek aan de zebravis,
een populair model-organisme voor ontwikkelingsbiologen, heeft laten zien dat DG42 ook
chitine oligosacchariden produceert. Het gen komt in een heel vroeg stadium van de
embryo-ontwikkeling tot expressie. Wanneer de activiteit van zebravis DG42 wordt geblok-
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keerd met antilichameii is een misvormd embryo zonder staart het resultaat (Bakkers et al.
1997). Hetzelfde resultaat wordt bereikt wanneer de vorming van het DG42 eiwit wordt
onderdrukt via de antisense techniek In het laatste geval kan de normale embryo-ontwikkeling hersteld worden door het, via microinjectie, toedienen van chitine tetraose.
Op dit moment is onbekend welke rol chitine-oligosacchariden spelen in de etnbryo-ontwiidteüng van geweivelde dieren, laat staan dat bekend is of bij de inductie van celdelingen in een vlinderbloemigen-wortel door LCO soortgelijke processen zijn betrokken.
Gelet op het grote evolutionane verschil tussen plant-bacterie-interacties en embryogenese van geweivelde dieren is het echter mogelijk dat stukjes chitine al een rol i n de ontwikkelingsbiologie speelden in een tijd dat de huidige planten en dieren nog moesten ontstaan.
Terug naar mensen, voeding en stikstof
Gedetailleerde studie van de i?/!(zoö/((;))-symbiose kan aanknopingspunten opleveren voor
een
verbeterde en/of verruimde toepassing in de landbouw, met name in die gebieden waar
stikstof om welke reden dan ook een beperkende factor is. Te denken valt aan gastheerplanten die de aangeleverde ammonia ook kunnen uitscheiden ten behoeve van buurplanten, die beter met zuurstofgebrek kunnen omgaan en langer doorgroeien, die geen
autoregulatie van wortelknolvorming vertonen en de extra ammonia ook gebruiken voor
extra groei, die eflFectieve wortelknoUetjes blijven maken onder stress-omstandigheden
zoals zure gi'ond, watertekort, enzovoort, enzovoort. Een ambitieuzer plan behelst de productie van, bijvoorbeeld, rijstplanten (géén vlinderbloemigen) die wortelknoUetjes kunnen
maken. Daaivoor zijn in elk geval nodig: rhizobia die ook zonder flavonoiden LCO maken
(zijn al beschikbaar), en rijstplanten die deze LCO kunnen herkennen (het herkenningsmechanisme van LCO is nog onbekend) en die onder invloed van LCO wortelceUen kunnen laten delen (ook de activiteit van LCO is nog onbegrepen). Nog ambitieuzer is het plan
om planten zelf nitrogenase te. laten maken via het inbouwen van de genen die voor de
productie van dit enzymcomplex verantwoordelijk zijn (al zal het een hele Mus zijn om de
zuurstof-regulatie goed voor elkaar te kiijgen). Randvooiwaarde bij al deze plannen is dat
de productie van eetbaar plantenniateriaal moet toenemen.
Vooriopig ontbreken voor de onderzoekers nog teveel stukjes van de symbiose-puzzel.
Vingeroefeningen voor aanpassing van de symbiotische interacties blijven beperkt tot de
laboratoria. Eventuele succesvolle laboratoriumexperimenten zuUen moeten worden
gevolgd door gecontroleerde veldexperimenten en veivolgens door voedingstesten.
Intussen groeit de wereldbevolking. De kans dat dit symbiose-ondcKoek op korte termijn
(zeg binnen de komende vijftig jaar) een substantiële bijdrage kan leveren aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem en de daaraan gekoppelde milieuproblematiek is dan
ook klein, tenzij de financiering van dft onderzoek, en daarmee de omvang en de kans op
successen, ineens spectaculair zou toenemen. Het tegendeel is eerder het geval.
I n afwachting van een succesvolle toepassing van resultaten van het symbiose-onderzoek
kunnen alvast een aantal voor de hand liggende maatregelen worden genomen. Een eivan
is een flinke vermindering van de vleesconsumptie. Het kost ongeveer zeven kilo graan om
één kilo varkensvlees te 'maken' en twee tot drie kilo graan voor één kilo kip. Of anders:
van de 720.000 calorieën die een alfalfa-veldje (alfalfa is een vlinderbloemig plantje met
wortelknolletjes, en een van de modelplanten in het symbiose onderzoek) aan zonhcht
kiijgt, komt er via alfalfa, de grazende koeien en het rundvlees maar één calorie in een
opgroeiend kind terecht (Odum, 1971). Teiwijl jonge alfalfa prima broodbeleg is en zich,
onder andere, uitstekend leent voor salades. Het zou jammer zijn wanneer een verbetering
iri de alfalfa-teelt, eventueel op basis van resultaten van het symbiose onderzoek, vooral ten
goede zou komen aan een select gezelschap van hamburgerfabrikanten.
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OPPERVLAKKEN IN BEWEGING
door
Prof. dr J.W.M. Frenken

1. Inleiding
Met moderne microscopen, zoals de rastertunnelmicroscoop (JEng. Scanning Tunneling
Microscope, olwel STM) kan tegenwoordig de buitenkant van materialen worden afgebeeld
met een zo sterke vergroting, dat de afzonderlijke atomen zichtbaar worden. D i t wonderlijke instrument heeft in zijn korte bestaan het vakgebied van de oppei-vlaktefysica voUedig
gerevolutioneerd. Met de STM weipen we een blik in de dynamische nanowereld van de
buitenste atoomlagen van metalen en andere materialen.
Vaak wijken de eigenschappen van het oppeivlak nogal sterk af van de vertrouwde eigenschappen van de rest van het materiaal. Zo verschUt de structuur aan de buitenkant meestal van die in het üiwendige van de vaste stof en is de beweeglijkheid van atomen aan het
oppervlak extreem hoog. De STM kan dit direct zichtbaar maken. Met deze kennis kunnen
we complexe verschijnselen begrijpen waarbij materiaaloppeivlakken een belangrijke rol
spelen, zoals chemische reacties, faseovergangen, groeiprocessen en wrijving. Een nieuwe,
tot de verbeelding sprekende toepassing van de S I M ligt in de mogehjkheid om een oppervlak atoom voor atoom voim te geven, hetgeen gebeurt door atomen met hoge precisie
over het oppeivlak te verschuiven. Op deze manier kunnen structuren worden gemaakt die
niet spontaan in de natuur voorkomen.
In dit overzicht wil i k u een indruk geven van het moderne onderzoek met geavanceerde
STM technielcen aan het gedrag van materiaaloppei-vlakken. Ik begin met een korte, eenzijdige schets van de geschiedenis van de oppei-vlaktelysica.
2. Historie
Oppei-vlaktefysica is een relatief jong onderzoeksgebied. Uiteraard heeft dit vak zijn eigen
vroege pioniers. Zo dateert de eerste behandeling door J.W. Gibbs van de thermodynamica van grensvlakken al van ruim een eeuw geleden. De basis voor onze huidige atomistische beschrijving van de groei van ki-istallen - een zuiver oppervlakteproces - werd al m
de jaren twintig gelegd door onder anderen I.N. Stranski en diens medewerkers (zie figuur 1).
En meer dan veertig jaar geleden werd door Burton, Cabrera en Frank in een inmiddels
legendarische publikatie, een brug geslagen tussen de statistische mechanica van tweedimensionale modelsystemen en de stabUiteit van kristaloppervlakken.
De oppeivlaktefysica is echter pas goed op gang gekomen rond het midden van de jaren
zestig. Ultrahoog vacuüm is de fypische, kunstmatige omgeving w a a m de oppeivlakken
worden bestudeerd. Een imposant staalvat, uitgerust met een batterij speciale pompen, is
nodig om een recorddruk te halen die 10" tot lOw keer zo laag is als die in de ons omrin-
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Figuur 1. Het Terras-stap-IdnIi model van de oppervlakken van een kubisch NaCl kristal,
zoals dat reeds in 1928 door Stranski werd voorgesteld (uit I.N. Stranski, Z.Phys.Chem. 136
(1928), 259).

gende atmosfeer. I n zo'n ultra-ijle omgeving wordt elk plekje van het oppervlak slechts
enkele keren per etmaal bezocht door een gasmolecuul, en dan ook nog meestal door een
volstrekt 'onschuldig' molecuul dat niet wil 'plakken' maar gewoon weer vertrekt. Als een
oppervlak in deze omgeving eenmaal geprepareerd is, blijft het vaak wel een dag lang voldoende schoon voor gevoelige waarnemingen, bijvoorbeeld met de STM.
Het traditionele hoofdthema van de oppervlaktefysica is het verschil tussen de atomaire
stapeling i n het buitengebied van de vaste stof en de vertrouwde kristalstructuur diep in het
inwendige van het materiaal. Vaak zijn de interatomaire afstanden aan het oppervlak enigszins anders dan de gebruikelijke afstand, soms gaan oppervlakteatomen nieuwe bindingen
aan met elkaar en ontstaat er aan het oppervlak een prachtige, nieuwe architectuur Naast
de geometrische structuur van de oppervlakken worden ook de elektronische structuur
interessant gevonden, de trillingen van de atomen en de adsorptieposities van met opzet
op de oppervlakken aangebrachte, vreemde atomen en moleculen.
3. De Scanning Tunneling Microscope
Vrijwel alle experimentele methoden die ontwikkeld zijn voor de bestudering van materiaaloppervlakken meten globale eigenschappen, gemiddeld over een relatief groot gebied
met een diameter typisch tussen enkele micrometers en een centimeter Toepassing van
deze methoden is dus zuivol als de te bestuderen eigenschappen op het oppeivlak overal
hetzelfde zijn. Deze aanpak past daarom goed bij het karikaturale beeld dat we nog niet
zo lang geleden hadden van oppervlakken, namelijk dat van een statisch zich vrijwel oneindig herhalend, ideaal dambordpatroon. In de afgelopen jaren is dit beeld drastisch gewijzigd. Verantwoordelijk voor onze huidige, meer realistische kijk op oppervlakken is één uitvinding: de rastertunnelmicroscoop (STM). Dit instrument stelt ons i n staat om een minuscuul gebiedje van het oppervlak van een elektrisch geleidend preparaat zodanig uit te ver-
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groten dat individuele atomen zichtbaar worden. Het zal u niet verbazen dat de STM met
zijn ultieme resolutie aan de basis staat van een enorme ontwikkeling binnen de oppervlaktefysica. Maar ook in andere gebieden van de fysica, de fysische chemie en zelfs binnen de biologie hebben de STM en de andere hiervan afgeleide microscopen i n korte tijd
een belangrijke positie veroverd. De uitvinders van de STM, G. Binnig en H . Rohrer, van
het I B M ondei-zoekslaboratorium m Rüschlikon, werden daarom al vrij kort na hun eerste
publikaties over de S I M beloond met onder andere de Nobelprijs voor de natuurkunde.
Het principe van de STM is verbluffend eenvoudig [1]. Het valt het best te vergelijken met
dat van een ouderwetse platenspeler (zie figuur 2). We gebiiiiken een vlijmscherpe metalen naald waarmee we het oppeivlak van het preparaat aftasten. Het grote verschil met de
platenspeler is dat onze naald het preparaat nèt niet raakt. We maken hierbij gebruik van
het tunneleffect waardoor elektronen over kunnen springen van de naald naar het oppervlak o f vice versa. De elektrische spanning die we aanleggen tussen de naald en het preparaat resulteert daardoor in een minuscule tunnelstroom. Deze stroom hangt extreem
sterk af van de precieze afstand van naald naar oppervlak, en wordt pas goed meetbaar als
het laatste atoom van de naald zich binnen een nanometer, oftvel enkele atoomafstanden
bevindt van het dichtstbijzijnde atoom van het preparaat. De microscoop meet de stroom
en stelt voortdurend de hoogte van de naald bij, om de stroom op een constante waarde,
en daarmee de naald op een constante afstand te houden. Als nu de naald parahel aan het
o p p e i Y l a k verschoven wordt, teiwijl de stroom constant wordt gehouden, volgt de naald
een hobbelpad - iets hoger pal boven een atoom, en iets lager tussen de atomen in - dat
beschouwd kan worden als een replica van de atomane structuur van het oppeivlak De
bewegingen van de naald worden door een computer geregistreerd en op een beeldscherm

Figuur 2. Werkingsprince van de STM. Met beindp van liet piëzo-element wordt de Iwogte van
de sclieipe naald voortdurend bijgeregeld, zodanig dat de tunnelstroom, en daarmee afstand
tussen de naald en liet oppeivlak constant blijft. Als ondertussen de naald zijdelings wordt
verschoven, volgt zij de contour van liet oppeivlak, atoom voor atoom.
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zichtbaar gemaakt. De beelden die ik ti zal laten zien zijn op deze manier tot stand gekomen.
Figuur 3 toont een afbeelding van een klein stukje van het oppeivlak van grafiet. De naald
heeft het oppeivlak lijn voor lijn afgetast en de gemeten hoogten zijn door een kleur of
grijstint weergegeven, zoals in een topografische hoogtekaart in een atlas. De helderste tint
komt overeen met de maximale hoogte, zwart met de minimale hoogte, en de andere tinten zitten ertussen. Elk bobbeltje in figuur 3 is de contour van een individueel koolstofatoom in het grafiet-oppeivlak
De eerste SIMs waren afschuwelijk gecompliceerde apparaten die
enorm gevoelig waren voor vloertrillingen, geluid en andere vormen van storing. Tegenwoordig
bestaan er commerciële tunnelmicroscopen in zakformaat, die
gewoon op tafel kunnen staan. De
elektronica past in een kastje ter
grootte van een eenvoudige
audioversterker en de besturing
gebeurt vanaf een PC.
4. Oppervlaktedynamica
Een van de sterke eigenschappen
van de STM is dat we er het
gedrag mee kunnen bestuderen
van een klein deel van het oppervlak, dat zelf niet karakteristiek
hoeft te zijn voor het hele oppervlak Daar ligt de nieuwe oppervlaktefysica. Een goed voorbeeld
van zo'n speciaal deel van een
oppervlak wordt gevormd door

Figiiur 3. STM afbeelding van een stukje grafiet. Elk
bobbeltje is de contour van een individueel koolstofatoom in liet grafiet-oppen'lak.

stappen, plaatsen waar de hoogte met één atoomafstand verspringt. Oppervlakken zijn
nooit helemaal vrij van dit soort onvolkomenheden, en, ook al is de fractie van oppervlakteatomen die dicht bij zo'n atomair op- of afstapje zitten meestal klein, toch domineren of modificeren de stappen vele aspecten van het gedrag van oppeivlakken. De rol die
het oppeivlak speelt ten opzicht van het inwendige van de vaste stof namelijk het beginof aangrijpingspunt van veel processen - denk aan oxidatie, smelten, sublimeren, oplossen,
kristalgroei, scheuren, et cetera - wordt op het oppeivlak zelf weer gespeeld door de stappen. De stappen zijn de beginplaatsen voor aangroei van een vaste stof in contact met een
oververzadigde oplossing, en het natuurlijke startpunt van afkalving bij onderverzadiging of
bij sublimatie. De stappen vormen waarschijnlijk ook een natuurlijke plaats voor veel chemische reacties. Omdat de atomen bij de stap nog minder buuratomen hebben dan hun
soortgenoten in de vlakke terrassen, vormen de stappen ook de minst stabiele gebieden
van een oppeivlak. We denken daarom dat orde-wanorde overgangen vaak juist bij de stappen beginnen. Met de STM kunnen we deze eendimensionale fouten met gemak vinden
en afljcelden. We kunnen nog een stap verder afdalen in dimensie. De stappen bevatten
namelijk op hun beurt weer puntfouten, de zogenaamde kinken, zijwaartse verspringingen
van de stappositie over één atoomafstand. Deze nuldimensionale objecten voimen de
plaatsen langs de stappen waar zich waarschijnlijk vrijwel aUe actie concentreert. I n de
jaren twintig was Stranski al op het idee gekomen dat bij kristalgroei de arriverende atomen waarschijnlijk - eventueel na een zwei-ftocht over de vlakke terrassen en langs de rechte stappen - aanhechten aan zo'n kink We zijn nu zo ver dat we de door Stranski voor-

