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Mijnheer de Rector Magnificus,
geachte toehoorders.
Dames en heren –

Dames en heren

. . .O?. . .Hoe dat zo, ‘dames’ en ‘heren’? Kijk, daar begint
het al. Nee, ik doel hier niet op uw beschaving, daar is geen
enkele aanleiding toe – ik zou bovendien niet durven, in deze
plechtige omgeving. Waar het mij om gaat, is het hoogst
opmerkelijke feit dat u allen kinderen bent van een vader en
een moeder. Moeder is een vrouw en vader een man. Maar
hoe komt het dan dat ook u man of vrouw bent, en niet
iets daartussenin? Als wij onbevangen naar onze afkomst
konden kijken – iets wat maar aan heel weinigen is gegeven
– dan zouden wij verwachten dat een wezen dat uit twee zo
verschillende ouders voortkomt, een soort gemiddelde zou
moeten zijn van die twee. Wij zouden ons erover verbazen
dat het blijkbaar zo niet werkt: je bent dochter of zoon.

Wie dacht daar ooit over na? Als wij een soort klei wa-
ren, zoals in heilige boeken staat, kwam er van die scheiding
in twee steeds herkenbare soorten niets terecht. Als u aan
uw jongste kind twee gelijke stukken boetseerklei geeft, bij-
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voorbeeld een rode en een blauwe, dan weet u zeker dat na
het spel een paarse massa overblijft. Misschien zit die in
het haar van de kleuter, of in zijn neus, of zorgvuldig in de
nieuwe bekleding van het bankstel gewreven, maar altijd is
het een paarsig mengsel. Nooit zie je het gebeuren dat een
klomp klei die van de totale massa wordt afgepeuterd puur
rood of zuiver blauw is.

Die ervaring is zo algemeen dat men zich er niet meer over
verbaast. Wanneer ik in mijn favoriete koffiehuis aan de Bo-
termarkt een cappuccino bestel, en ik neem een slokje, dan
gebeurt het nooit dat ik ofwel een mondvol pure koffie krijg,
ofwel alleen melk; het is altijd een heerlijk mengsel. Van-
waar dan toch, dames en heren, uw vormvastheid? Waarom
gaat u, als u in blijde verwachting bent, zoeken naar precies
twee soorten voornamen?

Niets, helemaal niets in onze Natuur is vanzelfsprekend,
ook dit niet. Door gewenning raken wij verblind voor zelfs
de grootste wonderen, en toch liggen talloze verbazingwek-
kende zaken rondom ons voor het oprapen. Ik zal er een
paar met u bespreken. Uit de verbijsterende pracht die ons
omringt zal ik er enkele uitzoeken, en wel juist die waarvan
men wel zegt dat zij volkomen ontoegankelijk zijn voor niet-
natuurkundigen. Namelijk die welke rechtstreeks te maken
hebben met het zogenaamde quantumgedrag van onze na-
tuur.

Deze verschijnselen waren tot aan het begin van de vo-
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rige eeuw een mysterie; sterker nog, veel van die verschijn-
selen – zoals dat gekke ‘mevrouw’ en ‘meneer’ – werden
nauwelijks als merkwaardig herkend. Sinds 1926 wordt het
quantumgedrag van de Natuur beschreven door een theorie,
de quantummechanica (QM), waaraan steeds verbeteringen
zijn aangebracht. De theorie is daardoor abstracter gewor-
den, maar dat betekent niet dat de quantumverschijnselen
zelf minder tastbaar zijn.

De QM wordt bijna altijd – samen met haar oudere zusje,
de relativiteitstheorie – beschouwd als iets wat door geen
gezond mens te vatten is, iets dat samenhangt met ondoor-
dringbare laboratoria en gigantische deeltjesversnellers, een
soort natuurkunde waarvan de dagelijkse uitingen onzicht-
baar zijn.

Niets is minder waar. Ik zal u laten zien dat het feit
dat u man of vrouw bent, een regelrecht gevolg is van het
quantumgedrag van onze Natuur. Langs dit pad zullen wij
nog meer zaken tegenkomen die u ongetwijfeld reeds hebt
opgemerkt, maar nooit in verband hebt leren brengen met
deze zogenaamd verborgen vorm van fysica.

Voorstellingsvermogen

Mijn leeropdracht luidt sterrenkunde, met bijzondere aan-
dacht voor het overdragen van inzicht in de wiskunde en na-
tuurwetenschappen, en daar ga ik nu vanmiddag maar eens

3



– 4 – Vincent Icke

serieus aan werken. Maar uitleggen is lastig. Vraag maar
eens aan iemand die mekkert over ‘studeerbaarheid’ of-ie
wil verklaren hoe je een schoenveter of een stropdas strikt.
Door de telefoon natuurlijk, want elementaire deeltjes zie
je ook niet, en daar moeten wij van alles over vertellen.

Je hoort weleens dat uitleg over de moderne fysica teveel
eist van het voorstellingsvermogen van mensen. Dat is on-
juist. Wèl wordt veel gevergd van de vasthoudendheid en
de opmerkzaamheid van de student, maar juist daarbij kan
een docent helpen, bijvoorbeeld door het televisietoestel te
saboteren.

Uitleggen is ook moeilijk omdat men een verkeerd beeld
heeft van de rol en de inhoud van wiskundige formules, die
meestal worden beschouwd als een soort toverij. De be-
ruchtste is natuurlijk E = mc2. Geen enkele popularisator
doet moeite om uit te leggen wat daar achter zit. Het ge-
volg is, dat de mensen zich vergapen aan die E van energie,
of aan die malle en overbodige c, de lichtsnelheid. Maar
de kleine m van ‘massa’ valt niemand op, want iedereen
denkt: die kennen we ergens van. Men denkt daarbij aan
het gewicht van een appel of een voetbal, zonder zich te re-
aliseren dat gewicht en massa niet hetzelfde hoeven te zijn.
De natuurkundeleraar zegt dat massa de ‘hoeveelheid stof’
is, maar dat is te vaag. Want wat is dan ‘stof’? De hoeveel-
heid stof kan wèl slaan op wat je voor een modern tentamen
uit je hoofd moet weten – bijna niets, dus – maar is geen
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goede beschrijving voor massa.
Wat is massa dan wèl? Dat is binnen de klassieke mecha-

nica niet op te lossen. Dus die schuchtere kleine m is merk-
waardiger en raadselachtiger dan je zou denken. Pas de
relativiteitstheorie kon er wat mee – vandaar die E = mc2

– maar die doen we een andere keer, vandaag houden we
het op de quantummechanica.

Als u bang bent dat die uw voorstellingsvermogen te bo-
ven zal gaan, bent u in goed gezelschap. Op bladzijde 49
van Johan Huizinga’s In de schaduwen van morgen (zesde
druk, 1936) lezen wij:

De rede [. . . ] kan de wetenschap niet meer bijhouden.
Het onderzoek dwingt om ver buiten de grenzen van
het voorstellingsvermogen uit te denken. In de for-
mule laat het gevondene zich uitdrukken, maar het
voorstellingsvermogen schiet te eenen male te kort om
zich de bedoelde realiteit waarlijk bewust en eigen te
maken.

Professor Huizinga zegt er helaas niet bij hoe hij wist wat
er omgaat in andermans hoofd. Is wiskunde niet redelijk?
Over wiens voorstellingsvermogen gaat het? Niet dat van
de fysicus. Huizinga spreekt even verderop van “heimwee
naar de gezellige tastbare realiteit van vroeger dagen” en
ondervraagt daarover een astronoom:
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Ik vroeg eens aan De Sitter, of hem bij zijn gedach-
ten aan uitdijing, ledigheid, spherische gedaante van
het heelal zulk heimwee nooit beving. De ernst van
zijn ontkenning bewees mij terstond de dwaasheid van
mijn vraag.

Ballen
Evenals De Sitter vind ik dat de wiskundige aanpak ons
begrijpen nooit in de weg staat; integendeel. Men denkt dat
er ooit een betere, eenvoudiger tijd was waarin het zonder
kon. Maar zo’n tijd was er nooit. De oudheid was niet beter
maar primitiever; voordat wij mathematische fysica leerden
bedrijven waren er slechts anecdote, geloof en scholastisch
geklets. Als je naar de moderne versies van die nostalgie
luistert, komt de aap uit de mouw: de klassieke mechanica
kan worden ‘begrepen’, maar sinds de relativiteitstheorie en
de QM is het helemaal mis met ons.

Een eenvoudige proef toont aan dat die opvatting op niets
berust. Voordat wij ons buigen over de exotische bloemen
in de hortus der quanta, moet ik even met u langs de nette
perkjes van de klassieke mechanica wandelen. Wie een or-
chidee ziet, is daarvan onder de indruk, zonder te beseffen
dat de groei van gewoon gras even subtiel is.

In de betere speelgoedwinkels is een toestelletje te koop
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dat bestaat uit vijf gelijke stalen kogels die met V-vormig
gespannen draden in een rechte lijn achter elkaar zijn opge-
hangen. Als je een kogel aan een van de uiteinden achter-
waarts tilt en weer laat vallen, slaat deze met een ketsend
geluid tegen de naastbijzijnde van de vier resterende kogels.
En nu komt het: wat gebeurt er dan? Er zijn simpele zie-
len die denken dat de mechanica ‘vanzelfsprekend’ is. Zij
verbeelden zich dat zij wel zonder wiskunde kunnen ‘begrij-
pen’ wat er met die kogels gebeurt. Welnu: wat zegt hun
voorstellingsvermogen over deze proef?

O jawel, de ervaring, dat wil dus zeggen de uitkomst van
de proef, leert dat de neerzwiepende kogel abrupt tot stil-
stand komt en dat de kogel aan het andere uiteinde – num-
mer vijf, zogezegd – omhoog zwaait. Maar wie heeft zich
wel eens afgevraagd waarom dat zo is? Waarom zwaaien
niet twee van de kogels – nummers 4 en 5 samen – omhoog,
misschien tot halve hoogte? Waarom niet alle vier die ge-
raakt worden? Als ik tegen een stapel boeken op mijn tafel
stoot, gebeurt het immers ook nooit dat alleen de onderste
op de grond dondert.

De geniale Archimedes zou van die kogelproef helemaal
niets hebben gebakken. Zelfs de grote Galilei, die toch ook
aardig op weg was, ging deze zee te hoog. Pas toen wiskun-
dige methoden werden gebruikt door onderzoekers van het
kaliber Huygens, Descartes, en Newton werd het doorzien.
De formules van energie- en impulsbehoud beschrijven de
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waarneming niet alleen, zij verklaren ook: want wij kun-
nen voorspellen wat er zal gebeuren als we een andere proef
doen, bijvoorbeeld de eerste twee kogels gezamenlijk om-
hoog tillen en terug laten zwaaien.

Mechanica is niet intüıtief. Wat is massa? Waarom zijn
plaats en tijd niet absoluut? Waarom is snelheid relatief en
versnelling niet? Huygens en Galilei braken zich hier het
hoofd over, Mach schreef The science of mechanics zonder
een oplossing te vinden, maar de mensen vallen pas van hun
stokje zodra de QM ter sprake komt. Waarom duurde het
tot Galilei e tutti quanti voordat men de klassieke wetten
begon te doorzien? Omdat eerst de wiskunde zich moest
ontwikkelen, en worden toegepast op de wrijvingsloze be-
wegingen van de planeten.

Symmetrie

Natuurlijk loopt u straks allemaal naar de speelgoedwinkel
om zo’n prachtig instrument te kopen, maar dat kan nog
even niet. Bovendien zou de pedel u verbieden met die
kogels te gaan zitten klikken tot na het hora est. Dus ga ik
vertellen hoe je uit de tastbare resultaten van zulke proeven
komt tot abstract begrijpen.

Kogel 1 valt omlaag, nummer 5 ketst omhoog. Ineens
heb je het: je wordt professor! Geintje. . . Ineens bedenk je:
zou je dat niet kunnen omkeren? Welk verschil maakt het
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of je eerst de linker- dan wel de rechterkogel laat ketsen?
Zeg nu niet te snel dat het niets uitmaakt! Dat is namelijk
helemaal niet vanzelfsprekend. Alleen een proef kan uit-
komst bieden. Het zou best kunnen zijn dat bijvoorbeeld
het magnetische veld van de Aarde ongemerkt invloed heeft
op de proef. In dat geval is het mogelijk – ik verzin maar
iets geks – dat, als de rij kogels noord-zuid staat en je de
noordelijke kogel laat ketsen, er twee aan de zuidkant om-
hoogvliegen, terwijl het laten ketsen van de zuidelijke kogel
slechts één kogel noordwaarts zou doen vliegen. En als je
de rij kogels oost-west hangt, stopt de ketsende kogel en
gebeurt er verder niks. ’t Is onze wereld wel niet, maar
er is geen enkele logische tegenspraak in dit denkbeeldige
heelal. Alleen het experiment kan uitkomst bieden, vandaar
dat iedere rechtgeaarde theoreticus een diep respect heeft
voor knappe proeven, en voor de wonderlijke schoonheid
van de Natuur die door zulke experimenten aan het licht
wordt gebracht.

Goed dan, doe het experiment, en wat blijkt? De plaats
waar je de kogels opstelt, en de oriëntatie ten opzichte van
de noordpool, doen er niet toe. Dat is een zeer diepe en
fundamentele eigenschap van de Natuur. De plaats in de
ruimte en de richting hebben geen invloed: de ruimte is
homogeen en isotroop.

Nu dan de tijd. Doet het er toe hoe laat je de proef
uitvoert? Niet te snel antwoorden, eerst experimenteren en
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dan nadenken! Het is nu even na vieren. Stel dat ik de proef
nu doe, en herhaal bij het toetje na het diner straks. Dat
is dan zes uur later. Er is geen logische reden waarom dit
onze proef ongemoeid zou laten. Wij doen het experiment,
en zie: het doet er niet toe hoe laat het is, de uitkomst is
steeds dezelfde. Ook de tijd is homogeen.

En dan is er nog de richting van de tijd. Als je een
film zou maken van de proef, en je zou die achterstevoren
afdraaien, zou je dan kunnen zien wat vooruit is en wat
achteruit? In principe wel, maar de proef zegt van niet.
Ook de tijd is isotroop.

Die dingen samen, de symmetrieën van ruimte en tijd,
laten maar één mogelijkheid over: als ik kogel 1 tegen de
andere vier laat ketsen, zwaait alleen kogel 5 aan het einde
omhoog, en – als er geen wrijving is – tot exact dezelfde
hoogte als die welke de losgelaten kogel 1 had.

Nu komt het mooiste: de voorspelling. De symmetrie van
ruimte en tijd zorgt ervoor dat, als je kogel 1 laat ketsen,
alleen kogel 5 opzwaait. Dus: als je kogels 1 en 2 tegelijk
optilt en omlaag laat zwaaien, vliegen er na de kets twee
aan de andere kant omhoog, dus 4 en 5. Doe die proef, en
inderdaad, dat is wat je ziet! Wij zijn dus op de goede weg.
Dat betekent niet dat wij de wijsheid in pacht hebben, want
andere proeven zijn denkbaar en die moeten ook uitkomen,
anders moet de theorie weer op de helling. Daarom geef ik
u een huiswerkje op. Wat zou er gebeuren als je drie kogels
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tegelijk optilt en tegen de resterende twee laat ketsen?
Zo makkelijk als sommige romantici denken, is het dus

niet. Hoe kom je er achter wat een passende verklaring is?
Wat is de basis van de wiskundige formules en berekenin-
gen?

Klassieke relativiteit

Eerst gaan wij vier eeuwen terug voor een bezoek aan Chris-
tiaan Huygens. Bedenk hoe de natuurkunde er toen voor-
stond: de regels van de mechanica waren nog niet geformu-
leerd. Hoe moet je beginnen? Met iets te zien dat anderen
niet opvalt. Ten eerste: je kunt aan een voorwerp niet af-
lezen waar het is. Alleen de plaats van twee deeltjes ten
opzichte van elkaar speelt een rol. Je kunt dus je laborato-
rium op een trekschuit laden, die van Leiden naar Warmond
slepen, en daar aangekomen krijg je nog steeds dezelfde uit-
komsten uit je proeven. Omdat de absolute plaats van deel-
tjes niet telt, gaat het bij het beschrijven van de beweging
om verschillen in plaats, met een technische term: differen-
ties.

Een tweede vondst is: je kunt aan een voorwerp niet zien
hoe laat het is. De tijd op een klok is maar schijn: wanneer
’s nachts de stroom even is uitgevallen, en uw wekkerradio
gaat af, weet u aan niets dat het ding de verkeerde tijd
aanwijst. Ook bij het meten van tijden gaat het om diffe-
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renties. Wanneer je van een deeltje het verschil in plaats
(de afgelegde weg) deelt door het verschil in tijd (de verlo-
pen seconden) krijg je de snelheid. Het omgaan met zulke
differentie-vormen is een heel wiskundig gehannes, en dat
maakt de fysica moeilijk als je echt dingen wilt uitrekenen.

Waarom staan er geen maatstrepen in de ruimte, geen
schaalverdeling op de tijd? Niemand die het weet. Het
gaat tegen alle intüıtie in: men zegt oost-west-thuis-best, en
zoals-het-klokje-thuis-tikt-tikt-’t-nergens, maar natuurkun-
dig gezien is dat larie. Deze twee dingen zijn al vreemd ge-
noeg. Maar Huygens, in de voetsporen van Galilei, voegde
daar nog een derde aan toe: je kunt aan een voorwerp niet
zien hoe snel het gaat. In de studeerkamer kunnen wij best
een heelal verzinnen waarin deeltjes een soort inwendig wij-
zertje hebben waarop je hun snelheid kunt aflezen. Maar
het Heelal waarin wij wonen werkt anders. Als je bij de
snelheid van alle deeltjes in het Heelal een willekeurige vaste
waarde optelt, verandert er niets. In de trekschuit merk je
niet dat je beweegt. Als je uit de roef naar buiten kijkt zie
je geen snelheid, maar alleen dat je beweegt ten opzichte
van de kade. Er bestaat blijkbaar een ‘relativiteit van de
snelheid’. Dus de absolute snelheid van een deeltje is niet
van belang, maar wel de verandering van de snelheid in de
loop van de tijd: de versnelling.

Er is een verzamelnaam voor dit soort eigenschappen van
de Natuur: symmetrie. Een symmetrie beschrijft dat iets
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hetzelfde blijft onder een bepaalde handeling. De relati-
viteit van plaats en tijd noemen wij translatie-, rotatie- en
reflectie-symmetrie, de relativiteit van snelheid heet Galilei-
Huygens symmetrie.

Vanwege deze symmetrieën zou je denken dat ook ver-
snelling relatief is. Maar nu komt het vreemdste: dat is
niet zo! Een versnelling is absoluut. Ook met de gordijntjes
dicht kun je merken dat de trekschuit op de golven schom-
melt, of tegen een dukdalf stoot. Dus hogere symmetrieën
zijn er blijkbaar niet: we kunnen een versnelling wèl abso-
luut meten. Ook dat is iets wat ons door de Natuur wordt
voorgeschoteld, waarvan de diepere achtergrond te vinden
is in de relativiteitstheorie. Die is ook zeer tastbaar en aan-
schouwelijk, maar toch wacht ik daarmee tot een andere
keer (Oef! ).

Groot en klein

Nu ik u heb laten zien dat de mechanica moeilijker is dan u
dacht, ga ik met de QM het omgekeerde doen. Dat wil zeg-
gen, ik ga u tonen dat de gevolgen van het quantumgedrag
van de Natuur tastbaarder zijn dan u denkt – even tastbaar
als de geslachtskenmerken van uw partner.

Voor de meeste mensen is een kind een product van zijn
ouders. Voor een natuurkundige echter is de mededeling
dat een kind uit ouders is voortgekomen zeer raadselachtig.
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Want waar komen die ouders dan vandaan? Een kind im-
mers heeft twee ouders, vier grootouders en in het algemeen
2N voorouders voor N generaties. Reeds bij N gelijk aan
13 is dat getal groter dan het aantal mensen dat ooit op
Aarde heeft geleefd. Het is dus een wiskundige zekerheid
dat wij door incest tot stand zijn gekomen. Maar er is meer
dan dat. De fysicus vraagt: hoe zit dat kind dan in zijn
ouders verpakt? En: zit het in Pa of in Ma?

Hierover is in het verleden lustig gefantaseerd. Het beeld
is daarbij dat het kind, zijn ouders, groot- en voorouders
als een stel Russische babushki in elkaar gestopt zijn. Nu
is dat op zichzelf geen bezwaar. Er zijn uitstekende wis-
kundige modellen waarin je een poppetje in een poppetje
kunt stoppen en zo verder, tot in het oneindige. Dat kan,
bijvoorbeeld in de vorm van een ‘fractale verdeling’.

Maar zelfs als een kind in de ouders is verpakt, en die weer
in de grootouders tot het begin der tijden, dan nog stelt de
erfelijkheid ons voor grote problemen. Want een kind is niet
het gemiddelde van zijn ouders. Een eenvoudig voorbeeld
staat hier voor u: ik ben man, en niet 50% vrouw en 50%
man, wat dus het geval zou zijn als ik het gemiddelde van
mijn ouders zou zijn geweest. Evenzo is mijn zuster 100%
vrouw.

Zo zien wij dus twee problemen: het feit dat wij zou-
den kunnen denken dat we ad infinitum in onze voorouders
zijn verpakt, en het probleem van de ‘discrete erfelijkheid’,
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waarbij je eigenschappen erft in vaste brokken, maar nooit
het gemiddelde van je ouders bent. En bovendien: waarom
zijn er precies twee geslachten?

De oplossing hiervan is verrassend en eenvoudig, en tege-
lijkertijd één van de vreemdste dingen die de Natuur ooit
voor ons heeft bekokstoofd. Want wat uit je ouders voort-
komt is niet een product, maar een bouwtekening voor een
product, een code, een blauwdruk, een symbolische beschrij-
ving van een levend wezen. Welke natuurkundige eigen-
schap van het Heelal zorgt ervoor dat u niet in lijfelijke
vorm in voorgaande generaties aanwezig bent, maar in de
vorm van een code, van een plan, van een blauwdruk? Die
eigenschap is merkwaardig, onverwacht, en heeft dramati-
sche gevolgen. Die eigenschap is namelijk deze: er bestaat
in onze Natuur een absolute schaal van kleinheid.

Er is in onze Natuur een wezenlijk verschil tussen klein
en groot. U kent allemaal wel het verhaal dat een elektron
in een atoom zich zou kunnen gedragen als de Aarde die
rondom de Zon beweegt. Dat is niet het geval. Als dat zo
zou zijn dan zouden we leven in de wereld van die Russische
poppetjes die in elkaar zijn verpakt, maar zo is het niet. Er
is een wezenlijk verschil tussen klein en groot.

Spiegeltje, spiegeltje

Het verschil tussen klein en groot is het gevolg van een van
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de meest fundamentele attributen van deeltjes, namelijk:
elk deeltje in ons Heelal draagt een lengte met zich mee.
Het gaat hier niet om de afmeting van het deeltje, maar
een abstract inwendig soort meetlatje. Om historische re-
denen noemen wij het meestal de ‘golflengte’, maar dat is
eigenlijk een volkomen fout woord. Ooit werd gedacht dat
licht een golfverschijnsel is, en in veel omstandigheden is
dat een bruikbare benadering, maar ’t is niet zo. Licht be-
staat, zoals alles in de Natuur, uit ‘deeltjes met een lengte-
attribuut’.

Het lengte-attribuut van een electron is honderd miljard
maal zo klein als een mens. Dus kun je objectief zeggen dat
een mens in deeltjesland groot is. Maar dat wil niet zeggen
dat de lengtemaat van deeltjes niet kan worden opgemerkt.
Het is te zien, recht voor je neus, als je maar weet waar te
kijken.

Het quantumgedrag van de Natuur verschijnt in zoveel
vormen dat ik bijna niet weet waar te beginnen. Bijvoor-
beeld: men vraagt weleens waarom ik zo’n hard hoofd heb.
Welnu: de deeltjes waaruit mijn kop bestaat hebben een
onderlinge afstand vergelijkbaar met hun lengteschaal. En
zo lijkt het alsof mijn hoofd uit een solide massa bestaat,
terwijl het eigenlijk bijna 100% vacuüm is. En voordat u
hieruit afleidt dat in Leiden een leeghoofd professor kan
worden: precies datzelfde geldt voor u allemaal.

Welnu dan. Ga ’s avonds in een verlichte kamer voor het
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raam staan en kijk naar buiten. Je kunt je spiegelbeeld in
het venster zien. Maar tegelijkertijd kan iemand die buiten
staat je ook zien. Dat is zo alledaags dat slechts een enkeling
uit talloos veel miljoenen beseft dat dit verschijnsel niet
gewoon is, maar integendeel buitensporig vreemd. Immers,
het licht dat door het venster wordt teruggekaatst heeft
je gezicht verlaten onder precies dezelfde omstandigheden
als het licht dat door het glas naar buiten treedt. Je ziet
hier met eigen ogen dat ons Heelal te gek is voor woorden:
dezelfde oorzaken hebben niet altijd dezelfde gevolgen. Het is
alsof het licht een ‘keus’ heeft of het terugkomt of doorgaat.
Blijkbaar kent de voortplanting van het licht verscheidene
alternatieven die niet van elkaar te scheiden zijn.

Die onmogelijkheid om de alternatieven te scheiden – te-
rugkaatsen of doorgaan – heeft een naam gekregen: de onze-
kerheidsrelatie. Helaas wreekt zich opnieuw het feit dat zo’n
gewone-mensenwoord allerlei verkeerde emotionele beelden
oproept. De term suggereert dat wij fysici te dom of te lui
zijn om onderscheid te maken tussen diverse mogelijkheden
in een proef. Helaas – taal is nu eenmaal te rijk om zich te
ontdoen van allerlei associaties die in de scherp afgebakende
natuurkundige termen niet thuishoren.

Waarom onze Natuur zo in elkaar zit snapt niemand,
maar elke avond kan de oplettende en onbevangen mens
opnieuw zien dat het werkelijk zo is. Daar heb je geen la-
boratorium voor nodig, alleen opmerkzaamheid.
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De baard van Sinterklaas. . .
De Natuur is gebouwd uit deeltjes, ruimte en tijd. Dat wij
spreken over ‘deeltjes’ is maar bij gebrek aan beter. Eigen-
lijk moeten we in zo’n geval een vers onzinwoord bakken,
en soms doen wij dat ook wel, zoals ‘electron’ of ‘quark’.
Die tweede is beter, want daar wordt helemaal geen poging
gedaan het object vast te knopen aan een of ander intüıtief
beeld. Het spijtige is dat men bij het woord ‘deeltje’ me-
teen denkt aan een knikker, of een zandkorrel. Maar dat is
het niet. Wat dan wel? Een deeltje is ‘iets’ met een aantal
eigenschappen of attributen, zoals de eigenschap om met
andere deeltjes in contact te komen (de technische term is
‘wisselwerking’).

Een deeltje is dus in zekere zin symbolisch, zoals Sinter-
klaas die je herkent aan de attributen baard, staf en mijter,
ongeacht wie zich in het verkleedpak verschuilt. Je vraagt
ook niet of het toevallig Oom Hans is met die baard. Het
gaat om de attributen, zoals je op het amateurtoneel de
boef herkent aan zijn stoppelbaard, de zeeman aan het oor-
ringetje, de zeerover aan zijn ooglapje. Dat is het soort
stereotype dat je in kindertijdschriften tegenkomt: ‘Zware
Jongens N.V.’, altijd met die streeppakjes aan en die mas-
kertjes voor. Zo is het met deeltjes echt, ja sterker nog, het
deeltje is niets meer of minder dan het samenstel van zijn
attributen. En evenals de Zware Jongens, of Kwik, Kwek
en Kwak, komen deeltjes voor in groepen waarvan de leden
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sterk op elkaar lijken; natuurkundigen spreken dan van een
multiplet. Dus onderzoeken wij of de attributen van deel-
tjes iets met elkaar te maken hebben. Bijvoorbeeld: als is
komen vast te staan dat alle baarddragers boeven zijn, dan
is Oom Hans een boef, ook al speelt hij voor Sinterklaas.
En het liefst hebben wij deeltjes met zo min mogelijk at-
tributen; wij spreken dan wel over ‘elementaire’ deeltjes,
zonder dat wij daarbij de illusie hebben dat er geen diepere
structuur onder zit.

. . . en zijn staf

Een van de deeltjes-attributen is een karakteristieke lengte
of lengteschaal. Dat is geen golflengte, want een deeltje
is geen golfje. Er is dan ook geen sprake van het ‘mate-
rialiseren’ van een deeltje uit een golf. De lengteschaal is
een attribuut van het deeltje, zoals de staf van Sinterklaas.
Laat de Sint zich nu eens niet voortbewegen op zijn trouwe
schimmel, maar laat hem een pad zoeken waarlangs hij zijn
staf als maatstaf gebruikt. Hoe komt die ouwe bisschop dan
van de ene schoorsteen naar de andere? Hij moet eerst zijn
begin- en eindpunt aangeven. Dan past hij met zijn staf
alle mogelijke paden af tussen dat begin en dat einde. Zelfs
de paden die langs de ster Arcturus lopen komen als alter-
natieve mogelijkheden in aanmerking. Dus ook paden langs
de Maan; dat verklaart misschien de oorsprong van Zie, de
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Maan schijnt zoor de bomen. Met behulp van een speciaal
recept – dat heet een pad-integraal ∗ – kan de Sint bereke-
nen wat de kans is dat hij heelhuids van de ene schoorsteen
naar de andere komt. Dit laat de mogelijkheid open dat hij
toch bij een schoorsteen kan komen ondanks dat deze zich
achter een muur bevindt; dat heet het tunnel-effect.

Alles goed en wel, maar het is nu mei en geen december.
Hoe weet u uit ervaring dat de voortbeweging van deeltjes,
en hun reflectie of doorlating aan een vensterruit, iets te
maken heeft met een lengte-attribuut? Eenvoudig, door de
lengte van het pad door de ruit te veranderen, bijvoorbeeld
door de ruit steeds dunner te maken. Nu is dat met glas
niet zo eenvoudig, maar gelukkig is het lekker zonnig weer,
en kunnen wij een proef doen met zeepbellen. Pak een pot
groene zeep, wat water en een pijpje, en ga bellenblazen.
Als je een hele grote bel maakt, die lang blijft zweven, zie
je het volgende: na enige tijd vertoont de onderste helft
van de bel ringen met afwisselende kleuren, van rood naar
violet, steeds herhaald. Het bovenste deel van de bel is nog
opmerkelijker: dat is namelijk helemaal niet te zien! De
bel is duidelijk niet geknapt, dus die bovenhelft is er nog
wel, maar het licht gaat erdoorheen alsof er niets in de weg
stond.

Dat komt doordat het zeepvlies aan de onderhelft van de

∗ R.P. Feynman, QED, Freeman, San Francisco, 198*
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bel dikker is dan de lengteschaal van een lichtdeeltje. Zoals
onze quantum-Sinterklaas zijn tocht over de daken afpast
met zijn staf, zo gaan de lichtdeeltjes te werk. Als de staf
precies een geheel aantal malen op de dikte van het zeep-
vlies past, wordt het deeltje teruggekaatst. Heb je exact
een halve staf over, dan gaat het deeltje ongehinderd door.
In de tussenliggende gevallen heb je een bepaalde kans dat
het deeltje terugkaatst, anders gaat het door. Dankzij het
verloop in de dikte van de zeepbel ontstaan zo die kleur-
banden, want ons oog ziet de ‘staf’ van zo’n deeltje als een
kleur. Is de staf lang, dan is het licht rood, en voor violet
licht is die lengte kort. Is het zeepvlies te dun, dan gaat
al het licht erdoorheen, en lijkt het alsof er helemaal niets
van te zien is. Je kunt dit effect zeer goed waarnemen door
’s avonds een zeepbel te blazen onder een straatlantaarn
met een gele natriumlamp: dan zie je afwisselend gele en
donkere ringen, niet al die kleuren door elkaar.

Straatvoetbal

Door het optreden van die ‘staf’, die lengteschaal, is bouwen
met deeltjes iets heel anders dan bouwen met bakstenen. In
de quantumwereld kun je het lengte-attribuut van een deel-
tje niet veranderen door er een stuk vanaf te slaan als het
niet helemaal past. Quantummuren moet je bouwen uit
een geheel aantal stenen. Een quantummetselaar mag niet
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hakken, zelfs geen cement gebruiken, alleen maar stapelen.
Het afpassen van een vaste lengte langs een gegeven pad
is vergelijkbaar met wat wij vroeger deden bij het straat-
voetbal: het zogenaamde ‘poten’. Twee aanvoerders gaan
drie passen van elkaar af staan, en zetten beurtelings voet
voor voet. Wie de laatste hele voet in de tussenruimte kan
zetten, mag het eerst iemand kiezen in zijn ploeg.

De gevolgen daarvan zijn dramatisch, niet alleen op straat
maar ook in de rest van de wereld. Dit passen en me-
ten heeft tot gevolg dat er chemische elementen en chemi-
sche bindingen bestaan. Laat onze quantummetselaar een
atoom bouwen, door op het oppervlak van een bol een aan-
tal quantum-bakstenen te leggen. Natuurkundig komt dat
neer op het afpassen van de lengteschaal van een electron
op het oppervlak rondom een atoomkern. Daardoor krijg je
meteen al het effect dat er een aftelbaar (en relatief klein)
aantal mogelijke atomen is: wij noemen ze elementen. Die
elementen zijn eeuwen geleden door scheikundigen gerang-
schikt in het periodiek systeem.

Omdat het oppervlak kwadratisch toeneemt met de af-
meting, verwachten wij dat er een duidelijke periodiciteit
te herkennen is in de eigenschappen van atomen: 12, 22,
32,. . . ofwel 1, 4, 9,. . .Wanneer je het periodiek systeem van
de chemische elementen nakijkt, krijg je iets anders: 2, 8,
18,. . . Is er iets verkeerd? Nee, blijkbaar heeft elk electron
een extra attribuut met twee mogelijkheden; wij noemen

22



De quanta van ’t vrije veld – 23 –

dat spintoestanden.

Het bouwsel van onze quantummetselaar blijft zonder ce-
ment toch staan omdat een kleine verschuiving van de bak-
stenen zou betekenen dat er een deel van een steen wordt
gebruikt in plaats van alleen maar hele. Maar quantum-
bakstenen moeten altijd in hun geheel passen, zoals Lego-
blokjes. Je moet dus eerst over een soort barrière heen
voordat je constructie een andere stabiele toestand kan be-
reiken. Zodoende zijn er in de wereld van het kleine maar
zeer weinig vormen mogelijk. Wij zullen aanstonds zien dat
deze quantum-beperking de oorzaak is van de beperking tot
twee soorten ouders: Pa en Ma.

Over HπO en H2O

Als op een receptie, zoals bijvoorbeeld die waarnaar u nu
reeds uitkijkt, een gat in de conversatie dreigt te ontstaan,
kunt u terloops het woord quantumtheorie laten vallen. En
evenals in de quantumwereld weet je vantevoren nooit pre-
cies wat er dan zal gaan gebeuren. Het kan zijn dat er een
kring van ijzige stilte om je heen valt, waarna de gasten
uiteenstuiven, op jacht naar een verse borrel. Soms hoor je
bewonderende kreetjes, een enkele keer antwoordt een om-
stander ‘Oh ja: alles is onzeker,’ of iemand beweert dat de
onzekerheidsrelatie ‘zo spiritueel’ is. Maar voor de meeste
mensen is ‘quantummechanica’ even welkom als een hon-
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dedrol. En dat terwijl honderd procent van de gasten des-
gevraagd zal toegeven dat hun drankje voornamelijk water
bevat, en ook nog wel weet dat de chemische formule daar-
van H2O luidt.

Eerst maar even een opfrissertje scheikunde: hoe lees je
die formule? Twee delen van het element waterstof en één
deel van het element zuurstof vormen samen een watermo-
lecuul. Zo uitgesproken, wordt al wat duidelijker waarom
dit zo bijzonder is, en waar de QM schuilt. Ten eerste is
de QM al aanwezig in het feit dat er elementen zijn, van
een heel andere soort dan die waar Empedokles over filo-
sofeerde. Deze elementen zijn – zoals de notatie ook sug-
gereert – in zuivere vorm verkrijgbaar, en zij combineren
in vaste verhoudingen met andere elementen. Voorts bevat
H2O de mededeling dat water bestaat uit (samengestelde)
deeltjes, de moleculen, en ook daarin is de QM aanwezig.

Gooi eens een batterijtje in je borrel, zo eentje van 9 volt
die in brandmelders zit. Van de polen stijgen belletjes op:
waterstof en zuurstof in de verhouding 2:1. Niet een half-
bakken getal maar een verhouding van gehele getallen. Als
je het vrijgekomen gasmengsel (knalgas) laat ontbranden,
ontstaat zuiver water en van de gassen blijft niets over. Als
het batterijtje sterker zou zijn, kon je ook de alcohol in de
jandoedel ontleden: CH3CH2OH, dus 2 delen koolstof, 6
delen waterstof, 1 deel zuurstof. Alweer zien wij die gehele
getallen optreden.
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De elementen combineren dus in vaste verhoudingen, maar
daarmee begint het pas. Als je een groot aantal van die che-
mische combinaties naast elkaar zet, valt op dat die verhou-
dingen gehele getallen zijn; er staat dus nooit iets als HπO
ofzo. Dat heeft de scheikunde ons zo ingepeperd dat, als je
in een experiment ooit H1,8O zou vinden, het moet worden
gelezen als H18O10 of H9O5, en dat is heel wat anders. Bo-
vendien zijn die getallen nog klein ook: waterstof en zuur-
stof combineren, behalve als water, nog als OH (hydroxyl,
een molecuul dat alleen tussen de sterren vrij voorkomt)
en H2O2, waterstofperoxide. Voor de alledaagse stofjes zijn
die getallen nooit veel groter dan 1 of 2; zie bijvoorbeeld O
(dat wil zeggen O1, atomaire zuurstof), O2 (de moleculaire
zuurstof die je inademt), O3 (ozon), en daarmee houdt het
op.

Het feit dat de verhoudingen in atoomcombinaties ge-
hele, meestal kleine, getallen zijn, komt tot uitdrukking in
het woord quantum. Bij het stapelen van deeltjes ontstaat
een echte verbinding (zoiets als een huwelijk dus) en niet
zomaar een mengsel (zoals een trein vol mensen). Die ge-
hele getallen zijn een voorbeeld van quantumgetallen. Die
zijn toegepast door Niels Bohr, ter verklaring van de ma-
nier waarop het waterstof-atoom licht uitzendt. Twintig
jaar later bedacht Erwin Schrödinger een formule waaruit
deze getallen konden worden berekend. Die formule was
opgesteld naar analogie van de bekende golfbeweging. Ook
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daar hebben we een soort ‘quantum’-getallen, zoals blijkt
bij een snaar die kan trillen in de grondtoon, terts, kwint,
octaaf, en verder, steeds in geheeltallige verhoudingen, waar
de grote Pythagoras mee bezig was. Dankzij Schrödinger
en anderen hebben wij de QM als echte mechanica, waar-
mee niet alleen vaste toestanden maar ook bewegingen van
elementaire deeltjes kunnen worden beschreven.

Het is verbluffend hoe weinig mensen – zelfs zij die iets
over scheikunde hebben geleerd – op de hoogte zijn van de
enorme implicaties van quantumgedrag, zoals dat blijkt uit
de kleine-gehele-getallen verhoudingen in moleculen. Re-
gelmatig krijg ik het aftandse klokkenmaker-argument te
horen: “Alles is zo mooi geregeld, dat kan alleen maar god
gedaan hebben.” Zo iemand zegt nooit ‘een god’, want ge-
lovigen denken dat zij de wijsheid in pacht hebben, zoals
onlangs in NRC Handelsblad iemand schreef dat de exacte
wetenschap alleen dankzij het christendom kon ontstaan.
En dat terwijl de geniale Archimedes toch 287 jaar vóór
Christus werd geboren, en de Inquisitie de brandstapel niet
toepaste ter ondersteuning van de nieuwste ideeën over de
sterrenkunde. Maar ik dwaal af.

Van H2O naar DNA

Op kleine schaal zijn, zoals we zagen, slechts zeer weinig
configuraties mogelijk. Dat is lijnrecht tegengesteld aan wat
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wij gewend zijn op grote schaal. Heb je één watermolecuul
gezien dan heb je ze absoluut allemaal gezien, en dat kun
je van mensen niet zeggen.

Voor de bioloog heeft dit dramatische gevolgen. Ten eer-
ste: wij kunnen nooit als een stel babushka’s in onze ouders
zitten. Wij zijn het product van een code, want eens, als je
N generaties teruggaat, komt er een ogenblik dat het klein-
ste poppetje kleiner is dan een molecuul en dan heeft het
geen eigen aard meer. Dan is het verwisselbaar met alle
andere kleine deeltjes van dat type. Weest u dus maar blij
dat u groot bent.

Ten tweede: die code kan alleen maar exact zijn, als het
materiaal waarin de code is uitgevoerd – ik zou haast zeg-
gen de CD-ROM waar u op bent geschreven – ook heel klein
is. Immers als dat niet zo was, dan kreeg je weer precies
datzelfde schaalprobleem als met die Russische poppetjes:
voor een goede code heb je exact identieke code-letters no-
dig. Het molecuul waarin uw code is opgetekend, moet
dus bijzonder klein zijn, zo klein als een watermolecuul, of
hoogstens tien à twintig keer groter.

Maar dit leidt direct tot een nieuwe tegenspraak, want
om u en mij en alle andere levende wezens op deze planeet
te coderen is een buitensporig grote hoeveelheid code nodig.
Wat te doen om een molecuul te maken dat tegelijkertijd
klein is (dat moet om de codering in stand te houden) en
tegelijkertijd groot (dat is nodig om zeer veel berichten met
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die code mee te geven)? Er is maar één oplossing. Dat
coderende molecuul moet een band- of een snoerstructuur
hebben: groot in één dimensie, klein in de twee andere di-
mensies.

Conclusie: het feit dat die code heel veel moet beschrij-
ven en heel klein moet zijn, betekent dus dat overal in het
Heelal, en niet alleen op deze Aarde, ieder coderend mate-
riaal aan de basis van het leven, een langgerekt molecuul
zal moeten zijn. Of dat molecuul dan twee strengen moet
hebben, is nog onbekend. Het is heel goed denkbaar dat
op een planeet rondom een ster ergens ter hoogte van de
Andromedanevel, een soort leven is ontstaan op basis van
een coderend molecuul dat uit drie strengen is gebouwd en
waar derhalve een kind drie ouders zal hebben inplaats van
twee.

Daarom zijn er dus dames en heren – dat magische ge-
tal 2 heeft precies dezelfde oorsprong als de 2 in H2O. Het
lengte-attribuut van deeltjes dwingt onze quantummetse-
laar atomen en moleculen te maken op basis van de gehele
getallen. Er zijn 2 strengen in DNA die zich door splitsing
vermenigvuldigen, dus zijn er in elke gewone cel 2 stel chro-
mosomen, en heeft ieder van ons 2 ouders. Uw geslacht is
teen of tander – en dat is op atoomniveau bepaald, zoals
de 2 van H2O.

Het optreden van die gehele getallen voorkomt dat wij
zijn als klompjes klei. Onwetenden hoor je wel eens zeg-
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gen: “Als je iets zomaar rondhusselt, komt er altijd chaos
uit, dat kan nooit tot leven leiden.” Integendeel, dankzij
de QM, zoals Stanley Miller in een briljant experiment aan-
toonde. In 1953 liet Miller in een gesloten toestel water met
wat eenvoudige stofjes (zoals kooldioxide en ammoniak) in
een gesloten kolf verdampen en weer condenseren. Juist
voor de condensatie werden in het gasmengsel vonken op-
gewekt met een inductor. Het geheel was een oer-simpel
model voor de oer-Aarde met haar oceanen, verdampend
water, regen, en bliksem. Reeds binnen enkele weken vorm-
den zich spontaan zeer ingewikkelde moleculen, waaronder
aminozuren waaruit eiwitten zijn gebouwd. De leeftijd van
onze Aarde is niet twee weken, maar 240 miljard weken.
De hoeveelheid water in onze oceanen is een miljard maal
een miljard keer groter dan de inhoud van Millers toestel,
genoeg voor een experiment op gigantische schaal. Zonder
de QM zou er uit Millers experiment inderdaad alleen maar
chaos gekomen zijn, maar het quantumgedrag van de Na-
tuur dwingt een buitengewoon star combinatie-gedrag af.
Bijna alles is verboden (zoals HπO), behalve wat mag (OH,
H2O, H2O2) en dat is verplicht.

Atomen en moleculen zijn ongelooflijk onbuigzaam, heel
anders dan een berg zand of een klomp klei. Als je de kip-
pen in de film Chicken Run een miljard maal kleiner zou
maken, bleef er van de soepele animatie niets over; je zou
moleculaire kippen hebben die uit weinig atomen bestaan,
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en die maar een zeer beperkt aantal vormen konden aan-
nemen. Bovendien zouden al die kippen identiek zijn. Als
je één watermolecuul hebt gezien, dan heb je ze allemaal
gezien; niks karakter, eenvormigheid is troef.

Zonder die ijzeren regelmaat en dramatische beperkingen
zouden wij geen genetica hebben. Charles Darwin, een van
de grootste en eerlijkste geleerden aller tijden, heeft zich –
ondanks zijn succes – zijn hele leven lang het hoofd gebro-
ken over het probleem dat nakomelingen niet een gemid-
delde zijn van hun ouders, en dat talloze eigenschappen als
een ‘pakketje’ overerven. De door Gregor Mendel en Hugo
de Vries ontdekte erfelijkheidswetten komen erop neer, dat
je een half kopje rode en een half kopje blauwe inkt in een
glas doet en dan geen paars krijgt, maar ofwel een glas vol
van de oorspronkelijke rode, of een glas vol blauwe inkt.
Darwin moet schele hoofdpijn hebben gekregen van die bi-
ologische goocheltruc. Bijna een eeuw later kwam de QM te
hulp: de starheid van de molecuulstructuur leidt tot strikte
overerving.

Ook u bent een afspiegeling van het deeltjesgedrag van
de Natuur, de quanta van ’t vrije veld. Zonder QM was
je een hermafrodiet – of, beter gezegd, helemaal niks, want
hermafrodieten zoals slakken hebben zowel een penis als een
vagina, en niet een enkel geslachtsapparaat dat een vorm-
loos mengsel is van beide. Het gesprek op feestjes gaat vaak
over sex, maar nooit over het meest opmerkelijke aspect
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daarvan: de quantummechanica.

Vragen

Leuk, die spiegelruit, die zeepbel, aardig dat H2O en DNA,
en vooral gezellig van die quantum-sex – maar hoe nu ver-
der? Tsja, als ik dat wist, had ik niet deze rede geschreven
maar een publicatie die mij de Nobelprijs zou opleveren. Ik
zal er dus niet veel over zeggen, ook al omdat ik besef dat ik
nogal veel van uw geduld heb gevergd vanmiddag. Laat ik
volstaan met een schets van de vragen waar ik over pieker,
om een idee te geven van de rare wereld waarin je verzeilt
als je die quanta van ’t vrije veld serieus neemt.

Als je in wetenschappelijk water duikt, bedenk dan dat
de bodem van onze kennis nog niet erg diep ligt. Het is dus
niet altijd nodig, ja zelfs niet verstandig, om eerst op een
heel hoge duiktoren te klimmen. Dat wil niet zeggen dat
dit een vak is voor amateurs, want navigeren in ondiepten
is moeilijker dan op volle zee.

Zoals ik al zei, heeft elk deeltje een ‘lengte-attribuut’. Wij
noemen dat de Compton lengte, aangeduid met de Griekse
letter λ. Deze lengte blijkt gelijk te zijn aan een zekere
constante gedeeld door de massa van het deeltje. Dat roept
meteen een aantal verbluffende vragen op.

Ten eerste: ook de ruimte zelf heeft een lengte-attribuut;
immers, we kunnen spreken over de afstand tussen twee
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punten. Als een karakteristieke lengte omgekeerd evenredig
is met massa, waarom weegt de ruimte dan niets?

Ten tweede: die lengteschaal van de ruimte is niet con-
stant, maar wordt groter door de uitdijing van het Heelal.
Wij weten dat de kleur van het licht roder wordt door die
uitdijing: kennelijk rekt de lengteschaal van lichtdeeltjes
mee met de uitdijing van het Heelal. Maar er is geen enkele
aanwijzing dat de lengteschaal van andere deeltjes, bijvoor-
beeld electronen, op dezelfde manier verandert. Waarom
niet?

Ten derde: ruimte en tijd zijn bouwmateriaal van het
Heelal. Als de ruimte – net als materie – een deeltjesstruc-
tuur heeft, wat betekent dan dat lengte-attribuut nog? Wat
betekent beweging? Immers, hoe zou een deeltje dat zelf
ruimtetijd voorstelt, door ruimte en tijd moeten bewegen?

Deze en soortgelijke vragen houden mij en mijn collegae
bezig, maar antwoorden zijn er nog niet. Het lege doek,
de onbehouwen steen, het witte blad, veroorzaken angst.
In kunst en wetenschap is de angst voor het lege blad te
overwinnen met de moed der verwondering. Daarom zijn
jonge wetenschappers vaak beter dan oude in staat hun on-
zekerheid terzijde te schuiven en dat witte blad met iets
sensationeels te vullen. Blijkbaar helpt het om zó jong te
zijn dat je gewoonweg niet weet dat iets niet kan. Vele hel-
den hebben dan ook iets naiefs, zoals kapitein Haddock die
door een kogelregen kan rennen zonder een schrammetje op
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te lopen, te dronken om te beseffen wat er gaande is.

En dan kan het tòch, dan tilt je verwondering je over je
angst heen, zoals een kind blijft kijken en luisteren naar een
vuurwerk. Wat eerst niet kon, wordt nu de enige mogelijk-
heid. Pas achteraf, als iemand een verklaring op het witte
papier heeft gezet voor een onbegrepen verschijnsel, zien de
minder moedige en minder fortuinlijke achterblijvers hoe
voor de hand het eigenlijk allemaal lag – net zo voor de
hand als het feit dat je een vader en een moeder hebt.

Wat? Geen politiek?

Dat sommigen van u nu een beetje zitten te schuifelen, komt
niet alleen doordat u trek hebt in een drankje en een hapje.
Want zij die mij een beetje kennen, vragen zich ongetwijfeld
af: wanneer gaat-ie nou eindelijk iets zeggen over politiek?

Nou vooruit dan, op de valreep iets over het verschil tus-
sen maken en denken.

De natuurkundige is vaak vergeleken met een ontdek-
kingsreiziger. Voor experimentatoren zit daar een grond
van waarheid in, maar voor theoretici gaat de vergelijking
mank. Want wat je te verklaren hebt, ligt – zoals de quanta
van ’t vrije veld – bijna altijd voor het oprapen. Schrödinger
zei:
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Onze taak is niet: zien wat nog niemand gezien heeft,
maar: denken wat nog niemand ooit heeft gedacht,
over datgene wat iedereen kan zien.

Hoe je die gedachte op het spoor komt, is raadselachtig.
Over wetenschappelijk scheppen is bijna even weinig te zeg-
gen als over creatie in de kunst. Het beroemde adagium van
Karel Appel,

Ik rotzooi maar wat an

verschilt niet zo heel veel van de werkwijze van de fysicus
die op zoek is naar een grensverleggende verklaring van een
natuurverschijnsel.

De vooruitzichten voor productie zijn uitstekend, maar
voor creatie staan de zaken somber. De middeleeuwen zijn
begonnen, geheel volgens totalitair recept: een dwingend
voorschrift afkomstig van een bureaucratische kliek, zoge-
naamd namens het volk, en loodzwaar van ideologie. In
China moest iedereen een hoogoventje in de achtertuin bou-
wen. Bij ons gaan de jonge onderzoekers een eindeloze
stroom prutsprojecten voortbrengen, vol muisplagiaat en
ander Internet-jatwerk, maar geen geniale scheppingen.

Tot mijn spijt en woede is in de afgelopen twintig jaar,
door ingrijpen van opeenvolgende ministeries en van NWO,
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creatie vervangen door productie. Door het tellen van gepu-
bliceerde bladzijden en het gebruik van daaraan gekoppelde
citatie-indices, is de essentie van de wetenschap – het zoe-
ken naar het nieuwe – eerst verdacht gemaakt en vervolgens
vernietigd, volgens het door Stalin gepatenteerde procédé.
Deze aanpak is pervers en bedrieglijk, want zij berust op een
schijnbaar objectieve maatstaf die alleen achteraf werkt, en
waaruit niets voorspeld kan worden.

De Spinoza-premies vormen hierop een gunstige uitzon-
dering, maar die zijn eigenlijk mosterd na de maaltijd. Er
is een poging aan de gang om geld te geven aan ‘jonge gek-
ken’. Dit is fout om twee redenen. Ten eerste weer die
oer-Nederlandse leeftijdsdiscriminatie; ten tweede is deze
aanpak gebaseerd op een absurd stereotype van de creatieve
wetenschapper als een soort malloot, rechtstreeks afkomstig
uit de strips van Tom Poes en Heer Bommel. Scheppend
werk in de wetenschap betekent niet het vernietigen van het
oude, maar creatie met behoud van reeds bewezen resulta-
ten. Daarom juist is het zo moeilijk, zoals het makkelijker
is de Aalmarkt plat te gooien dan te restaureren.

Productieve wetenschap gedijt voortreffelijk onder een
strikt régime, maar creatieve wetenschap niet. Toekomstige
generaties zullen op onze tijd terugzien met dezelfde com-
binatie van afgrijzen en verbijstering waarmee wij thans de
totalitaire regimes van de twintigste eeuw bekijken.

Uiteraard is niet iedereen geschikt voor scheppende ar-
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beid, maar dat is het risico van het vak. Als blijkt dat je
niet creatief kan zijn, is dat geen schande. Maar dat je het
niet mag zijn is een schoftenstreek.

Dit alles gebeurt in naam van het credo van de Hollandse
koopman: doelmatigheid. Doelmatigheid is een bijzonder
interessant woord, dat precies zegt waar het op staat: als
je een duidelijk doel hebt, zijn de resultaten altijd matig.
Daar kan ik aan toevoegen: door de middelen die je ter
beschikking hebt, zijn de resultaten doorgaans middelmatig.

De kooplieden dwingen ons tot concurrentie, maar ook
daar hebben zij niets van begrepen. Er is namelijk niet
alleen een verschil tussen productie en creatie, er is ook
verschil tussen concurrentie en competitie. Competitie is
gewoon en gezond in de wetenschap, en is naast nieuws-
gierigheid een van onze belangrijkste drijfveren. Dat komt
doordat de eigenschappen van het Heelal onafhankelijk van
ons bestaan. Niemand zou het portret van dokter Gachet
zo hebben kunnen schilderen als Van Gogh, maar de QM
zou iedereen ontdekt kunnen hebben. Dus de enige manier
om je naam te vestigen, is als eerste met een ontdekking te
komen. Vandaar die competitie, die door de meeste weten-
schappers als positief wordt gezien. Maar concurrentie is
negatief, want die ontkent de waarde en de rechten van de
ander. Het is een barbaarse term, en ‘kapotmaken’ is dan
ook een vaste uitdrukking in de wereld van de concurrentie.

Maar genoeg reeds over de politiek. Eigenlijk is het al-
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lemaal teveel eer voor mensen die in de waan leven dat
wetenschap gestuurd en geregeld kan en moet worden. We-
tenschap is niet planmatig, wetenschap is niet doelmatig.
Zo het iets is, dan is wetenschap vooral onmatig, de metge-
zel van dronkenschap en liefde.

–♦–
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Dankwoord
Voor ik mijn rede besluit wil ik enkele dankwoorden uit-
spreken.

Mijnheer de Rector Magnificus, geachte Voorzitter en leden
van het College van Bestuur van de Universiteit, geachte
Voorzitter en leden van het Bestuur van de Faculteit der
Wiskunde en Natuurwetenschappen, geachte Wetenschap-
pelijk Directeur van de Sterrewacht,

Ik ben dankbaar dat u mij hebt benoemd op deze post,
waarvan de titel met het woord hoog begint. Ik beloof u dat
ik dat voorvoegsel op twee manieren zal gedenken. Ten eer-
ste door nimmer te vergeten dat de wetenschap een van de
meest hoogstaande uitingen is van de mens. Ten tweede dat
het voorvoegsel geldt voor het ambt en zijn verplichtingen,
en zeker niet voor mijzelf.

Hooggeleerde Wagenaar, beste Willem Albert,
Jij bent voor mij de ideale academicus: een evenwichtige

combinatie van geleerd en gewoon. Dat jij zelf je idealen
hebt weten te bewaren vervult mij met nog groter bewon-
dering.

Velen van mijn leermeesters zou ik willen bedanken voor wat
ze mij hebben bijgebracht, maar helaas zijn enkelen van de
belangrijksten – waaronder Minnaert, Freudenthal, Oort en
Van de Hulst – niet meer in leven. Moge niet alleen mijn
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werk, maar ook mijn respect voor de wetenschap, blijven
bijdragen aan hun nagedachtenis.

Hooggeleerde Veltman, beste Tini,
Door jouw voorbeeld leerde ik dat het in de natuurkunde

niet gaat om productie maar om creatie. Reeds eerder had
ik het voorrecht je in het openbaar te danken voor je lessen.
Inmiddels heb jij de Nobelprijs gekregen, maar dat maakt
niets uit: mijn bewondering voor jouw no-bullshit style kon
niet groter worden dan ze al was.

Hooggeleerde De Sitter, beste Reinold,
Ook jij bent een no-nonsense mens, wiens verfrissende

skepsis een oase is in een woestijn van doelmatigheid en
middelmatigheid. Hoewel je het zult ontkennen, denk ik
toch dat het grootvaderlijk bloed kruipt waar het niet gaan
kan. En, o ja, hartelijk dank voor de toga.

Hooggeleerde Van den Heuvel, beste Ed,
Dit is mijn tweede pet. De eerste kreeg ik in Amsterdam

mede, ja zelfs voornamelijk, door jouw inspanning. Dat
betekende heel veel voor mij, en ook voor mijn ouders, die
toen nog in leven waren. Ik hoop beide petten tot jouw
volle tevredenheid te kunnen blijven dragen, en dat zeg ik
in het besef dat jouw eisen hoog zijn.

Dames en Heren van de Faculteit der Wiskunde en Natuur-
wetenschappen, beste collegae,
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Binnen twee minuten stap ik van dit schavot af, en dat
is maar goed ook, want ik wil de vaste grond van jullie
gezelschap niet missen.

Zeergeleerde Van de Weygaert, beste Rien; zeergeleerde
Eulderink, beste Frits; zeergeleerde Mellema, beste Garrelt;
zeergeleerde Dullemond, beste Kees; zeergeleerde Gerritsen,
beste Jeroen; dames en heren promovendi en studenten,

Jullie zijn nog jong, maar voor mij zijn de kluiten reeds
geschud. Als ik daar eenmaal onder lig, zal er toch iemand
moeten zijn die ons leidt uit deze barre woestijn van plannen
en afrekenen. Ik reken jullie nooit af – maar ik reken op je.

Lieve Pa & Ma,
Dat ik ooit een tweede pet zou krijgen heb ik niet kunnen

vermoeden. Maar dat jullie ooit dood zouden gaan was een
zekerheid, zoals voor ieder mens. Ik dank je voor alles wat
jullie tijdens je lange leven voor je kinderen hebt gedaan.

Lieve Ieske,
Ik heb betoogd dat een kind nooit het gemiddelde is van

haar ouders. Ik ben dolgelukkig dat jij daarvan een levend
bewijs bent, en hoop dat jouw eigenheid je het geluk zal
brengen dat je zoekt.

Lieve Ad, Annemiek, Désirée, Frans, Hans, John, Lea, Mark,
Myriam, Paul, Peter, Renee, Saskia en Sylvia,
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Ik zei al dat wetenschap verwant is aan dronkenschap,
maar wetenschap is ook familie van vriendschap. Een van
de grootste wonderen van de Natuur is de band tussen men-
sen, en jullie zijn voor mij de belichaming van dat wonder.

Liefste Caroline,
Ik zei dat wetenschap verwant is aan liefde. Ik hou van

je.

– Envoi –

Het gelijk van Oort
In oude tijden, toen er nog reuzen, regenten en rectores
magnifici bestonden, leefde eens een geleerde, die door de
mensen die zijn werk enigszins begrepen Jan werd genoemd.
Geleerden behoorden tot het gilde der tovenaars. Zij wer-
den geëerd en soms gevreesd, want wat zij deden had een
ingrijpende invloed op de wereld. Door hun werken werden
de talen van lang verdwenen volkeren opnieuw tot leven ge-
bracht, pestilentiën bedwongen, en berichten overgebracht
met de snelheid van het licht. En wat nog wel het meest
spookachtig was: sommige werken bleken pas honderden ja-
ren na de dood van hun maker van levensbelang te zijn voor
de wereld.

Geleerden waren zeer hulpbehoevend. Zij konden eigen-
lijk niets, behalve op het gebied waarin zij geleerd waren.
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Op dat gebied konden zij bijna alles, en zij werden dan ook
met een blinde woede gehaat door de dwergen, die grauw
en middelmatig waren in alles, behalve in boosaardigheid.
Daarin legden zij een grote vindingrijkheid aan de dag, en
zij bedachten er talloze varianten van, die zij ‘ismen’ noem-
den.

Je begrijpt dat geleerden uiterst kwetsbaar waren. En-
kelen waren door afkomst rijk en dus onafhankelijk, maar
de meesten waren voor het onderhoud van lichaam en ziel
aangewezen op de diensten van draken en basilisken. Deze
toverdieren beheerden grote hoeveelheden goud, waarvan zij
soms iets afstonden aan hen die de juiste formules konden
uitspreken. Dat goud gebruikten de geleerden meestal voor
de aanschaf van dikke boeken en ingewikkelde toestellen, en
een enkele keer voor pindakaas en sokken.

Van die afhankelijkheid maakten de dwergen sluw ge-
bruik. Communisme, monetarisme, holisme wendden zij
aan. Geleerden waren geen heiligen, en soms gingen zij zich
te buiten aan luiheid, machtsmisbruik of bedrog; met zulke
zaken als voorwendsel wisten de dwergen de basilisken aan
hun kant te krijgen. Op hun stoken gingen de beheerders
van het goud eisen, dat geleerden vooraf bewezen dat hun
geleerdheid ergens goed voor was. Sociale relevantie heette
dat, een konkelefoestoverspreuk ontleend aan het dialectisch
materialisme, een van de gruwelijkste produkten van dwer-
genvernuft. Ook eisten zij schriftelijke opgave van de wel-
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daden die de geleerdheid aan de dwergen zou verrichten;
dit vanwege de accountability, een nog ergere toverspreuk
afkomstig uit het kapitalistisch pragmatisme.

Geleerden volgden een traditie zo oud als de mensheid,
maar in slechts een halve eeuw van opeenvolgende ismen
waren zij door de dwergen uitgeroeid. Het tragische was,
dat de geleerden zelf de dwergen daartoe in staat hadden
gesteld: door de opeenstapeling van onschatbare geleerde
gaven waren de dwergen gezonder en hadden zij meer vrije
tijd dan ooit, en hun boosaardigheid werd niet langer door
wrede ziekten en slopende arbeid ingetoomd.

In het hol van die verdwenen geleerde Jan werk ik nu. Een
geleerde ben ik niet: door de verplichting tot het schrijven
van eindeloos strafwerk voor de dwergen, en ook wel door
gebrek aan aanleg, ben ik blijven steken als tovenaarsleer-
ling. Ter gelegenheid van mijn verhuizing naar Jan’s kamer
wilde ik eens opsommen wat de vorige bewoner had nagela-
ten. Daar waren ontdekkingen en vernuftige machinerieën
die tot het diepst van het Heelal reiken; maar er was nog
iets belangrijkers. Niets stoffelijks, maar een overtuiging,
een levenshouding: het idee dat het vanzelf spreekt dat de
basilisken af en toe een kleinigheid afstaan aan geleerden.

Jan Oort had gelijk: het is normaal dat geleerden onder-
houden worden, zomaar, zonder afgedwongen holle beloften
van winst of macht. Geen dikke geschriften vol koeien met
gouden hoornen, knollen voor citroenen: geleerden kunnen
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zowat alles ontdekken, maar niets beloven, want wat in de
toekomst ligt is ook voor hen duister.

Ik heb gezegd.

–♦–
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