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Voorwoord

De ontwikkelingen in wetenschap en technologie gaan razendsnel.
Zo snel dat het moeilijk bij to houden is. Als student Natuur-
wetenschap en Innovatiemanagement kom je wel in aanraking met
de nieuwste ontwikkelingen en ontdek je hoe fascinerend ze kunnen
zijn. Om ook andere mensen to laten proeven aan die fascinatie heeft
Helix, de studievereniging van Natuurwetenschap en Innovatie-
management, samen met het bureau Studium Generale een lezingen-
cyclus georganiseerd onder de naam Science of sciencefiction?

In de media worden de wetenschappelijke ontwikkelingen vaak
toegelicht aan de hand van toepassingen. Zo kwam het klonen van
de mens in zicht na het beruchte schaap Dolly; wordt er al jaren
gesproken over automatische voertuiggeleiding, waarbij auto's als
een trein achter elkaar rijden en de bestuurder niets meer hoeft to
doen; en wordt er gespeculeerd over nanomedicijnen, die zelf de
zieke cellen opzoeken en vernietigen. In hoeverre is dit nu weten-
schap of koffiedik kijken? In hoeverre is dit science of sciencefiction?

Om deze vraag to beantwoorden hebben wij vier sprekers gevraagd
een voordracht to doen. Drs. E.J.G. van de Linde opende de serie met
een algemene inleiding over toekomstvoorspellingen, utopieen,
dystopieen en over de (on)mogelijkheid ontwikkelingen to voor-
spellen. Prof. dr. J-J. Ch. Meyer ging in de tweede lezing in op de
mogelijkheden van intelligente agenten en zelfdenkende robots. Als
derde vertelde prof. dr. S.W. de Laat ons over klonen en stamcellen en
welke toepassingen deze hebben. Dr. A. ten Wolde sloot de cyclus of
met een bijdrage over nanotechnologie, met name robots en
materialen op het niveau van atomen.

Dit boekje geeft een verslag van deze lezingen. Mensen die niet bij de
lezingen konden zijn kunnen zo toch kennis nemen van de
fascinerende verhalen van de sprekers. Voor degenen die wel bij de
lezingen aanwezig waren kan dit verslag een nakijkboekje zijn om
nog eens op je gemak terug to lezen wat er gezegd is. Voor ons is dit
boekje vooral een herinnering aan de tijd van het organiseren en het
plezier van het luisteren naar de lezingen.
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Drie lezingen zijn op band opgenomen en door ons uitgeschreven
en bewerkt. Voor eventuele fou ten of onjuiste interpretaties van de
gesproken tekst zijn wij verantwoordelijk. Drs. E.J.G. van de Linde
heeft zelf zijn lezing uitgeschreven voor dit bundeltje.

Deze lezingencyclus en dit verslag zouden niet mogelijk zijn geweest
zonder de hulp van een heleboel mensen. Allereerst willen wij de
sprekers van harte bedanken voor hun bijdrage en de tijd die ze er in
gestoken hebben. Wij hebben bij de organisatie van het lezingen-
programma van vele wetenschappers hulp gehad om de juiste
gebieden en de juiste sprekers to vinden. Hier zijn we erg dankbaar
voor. Ook Rinske Boiten, Marieke van Boxmeer, Menno Ros en Jon
Dorst mogen we niet vergeten. Samen met hen hebben we de cyclus
georganiseerd. Ten slotte willen we de medewerkers van Studium
Generale en met name Jan Weerdenburg bedanken voor hun hulp
en steun.

Marjolein Smit
Renze Feitsma
Rob van Drent
Utrecht, juli 2001
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Zonder wetenschap is het slecht leven
Door drs. F.J.G. van de Linde
Deze tekst is van de hand van de spreker.
Met dank aan Andreas Ligtvoet voor zijn review van de geschreven tekst.

Drs. F.J.G. van de Linde is Research Leader bij RAND Europe. RAND
Europe is een onafhankelijke denktank die onderzoek en analyse
verricht ten behoeve van beleid. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is
wetenschap- en technologiebeleid. Voorafgaand aan zijn huidige
positie was hij directeur van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek
to Den Haag, technisch wetenschappelijk attache to Washington DC en
onderzoeker bij TNO.

`F
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Zonder wetenschap is het slecht leven

Drs. F.J.G. van de Linde

Zonder inspirerend toekomstbeeld is het slecht leven, zo zei de schrijver
Huub Oosterhuis. Daarom zijn er utopieen, luchtkastelen, sciencefiction
verhalen, toekomstbespiegelingen, luilekkerlanden en vakantiereizen. Ell
omdat de wetenschap en de techniek ons dat inspirerende toekomstbeeld
verschaffen, heb ik als titel voor deze voordracht gekozen: zonder wetenschap
is het slecht leven.

Wetenschap van de toekomst
'Science of sciencefiction' is de wetenschap van de fictieve
wetenschap. En sciencefiction is eigenlijk de (fictieve) wetenschap
van de toekomst. Fictief, want de toekomst bestaat nog niet, dus kun
je er ook geen empirisch onderzoek aan verrichten. Toch is toekomst-
onderzoek in. Het gaat goed met de toekomstindustrie. Misschien
wel vooral door de recente millenniumwisseling, waardoor visio-
nairen, trendwatchers, futurologen en toekomstverkenners over
elkaar heen buitelden op weg naar de uitgang van de tunnel aan het
eind van de vorige eeuw. Sommigen zien de vorige eeuw werkelijk
als een voornamelijk donkere tunnel, waarbij de 21e eeuw het licht
kan zijn dat aan het einde van die tunnel schijnt. De toekomst is het
einde! Er is inmiddels zelfs een lange rij boeken verschenen met het
woord'einde' in de titel verwerkt. Een greep uit titels van de laatste
jaren: Het einde van de geschiedenis. Het einde van God (maar dat zei
Nietzsehe ook al). Het einde van de evolutietheorie. Het einde van de
belastingen. Het einde van de arbeid. Het einde van de utopie. En: Het
einde van de wetenschap, jazeker. Allemaal bestaande publicaties.

De wetenschap van de toekomst? RAND was wellicht het eerste
bureau dat wetenschappelijke methodologie toepaste om iets
verstandigs to zeggen over de toekomst. Zo is de Delphi-methode
van RAND afkomstig. Die heeft in Nederland een goede indruk
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gemaakt. Het was destijds de Technisch Wetenschappelijk Attache
to Washington die Nederlandse toekomstkijkers opmerkzaam
maakte op het toenmalige RAND-rapport van 1964, getiteld Report
on a long range forecasting study.',' RAND schetste daarin een beeld
van de stand der techniek in het jaar 2000. Het beeld was dat van de
technologiserende samenleving. Kort daarna verscheen het
spraakmakende boek van Kahn (aan RAND verbonden) en Wiener,
van het Hudson Institute: The year 2000; A framework for speculation
on the next 33 yearn'. Weersvoorspelling, miniatuurcomputers en
biotechnologie werden erin ten tonele gevoerd. Maar ook intelligente
dieren, die vervelende klussen voor de mens zouden gaan uitvoeren,
en cyberman, de integratie van mens en machine.

Technologische cultuur
We leven nu inderdaad in een technologische cultuur. Onze identiteit
wordt gevormd door de techniek en wetenschap die ons omringt.
Maar het omgekeerde is ook waar. Techniek is sociaal-cultureel
geconstrueerd. Het Franse Minitel bijvoorbeeld is iets heel anders
dan het Amerikaanse Internet. En in China word van buskruit vuur-
werk gemaakt, terwijl het in Europa vooral wapentuig opleverde.
Inzicht in de wisselwerking tussen aan de ene kant cultuur en
structuur - de twee belangrijkste elementen van de samenleving - en
aan de andere kant wetenschap en techniek, is belangrijk om de
technologische ontwikkeling to doorgronden. Bovendien neemt die
wisselwerking toe. In toenemende mate zien we dat de mens en de
techniek de maat der dingen zijn.4

Wetenschap en mensen betnvloeden elkaar. Mensen proberen al
eeuwen lang iets zinnigs over de invloed van wetenschap en techniek
op de toekomst to zeggen. Daarin zit een grote varieteit, maar ook een
periodiciteit. Als verklarend mechanisme daarvoor zie ik de
afwisseling van self-fulfilling en self-denying prophecies die op hun
beurt voortkomen uit utopische en dystopische sentimenten.s Het
lijkt wel een thermostaat. Als het to warm is gaat de kachel uit, als
het to koud is slaat-ie aan. Als er to veel toekomstmuziek is komen
vanzelf de doemscenario's to voorschijn err omgekeerd. Met een
regelsysteern dat de karakteristiek kent, kun je die slingeringen
uitdempen door er op to anticiperen. Maar vooruitzien lukt maar op
beperkte schaal. Het zijn eigenlijk vooral degenen die ten aanzien
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van hun eigen toekomst de handen uit de mouwen steken, die op
enig succes mogen rekenen. Als je zegt wat je gaat doen eh je doet
wat je zegt dat je gaat doen is dat ook wel logisch. Put your money
where your mouth is, zeggen de Amerikanen. Maar zelfs dan kan het
effect nog lelijk tegenvallen, omdat een deterministische benadering
van de toekomst niet werkt. Van alle factoren die bepalend zijn voor
de toekomst vormen wetenschap en techniek - techniek is de
praktische toepassing van kennis in producten en processen - er
maar een, maar wel een die in belang toeneemt. Dat wil niet zeggen
dat het een overwegend belang is, maar wel dat begrip van beta voor
iedereen steeds belangrijker wordt. Omgekeerd doen beta's er
verstandig aan om meer van alfa en gamma to weten. Bovendien,
omdat techniek en samenleving sterk verweven zijn, kun je ze niet
los van elkaar bestuderen. Juist op dat punt valt er nog veel to
verbeteren, en dat is voor velen, ook voor de wetenschappers en
sciencefiction schrijvers, een uitdaging.

De toekomst is het einde
De spreekwoordelijke onheilsprofeet riep aan het einde van vorige
eeuwen: het einde is nabij! Maar de profeten aan het einde van de
21e eeuw waren veel optimistischer. Wetenschap en techniek doen
het weer goed. We mogen ons weer wagen aan positieve bespie-
gelingen over de toekomst en wat wetenschap en techniek ons gaan
brengen. Maar dan moeten we wel voldoen aan de drie voorwaarden
voor een succesvolle toekomstvoorspelling. Die zijn enige tijd geleden
door de Chief Technology Officer van Microsoft, Nathan Myrvold,
gekscherend als volgt geformuleerd:

Regel 1: Vertel de mensen wat ze willen horen, goed nieuws dus,
want boodschappers van slecht nieuws lopen zoals bekend
gevaar. Altijd positief blijven dus! De toekomstindustrie verkoopt
optimisme, zegt professor Rein de Wilde in zijn boek De
Voorspellers.b Hij schrijft: "Een film van Walt Disney die in 1959 in
de bioscopen werd vertoond, heette Onze vriend het atoom.
Disney's lijfspreuk was dan ook: Optimism Sells!"

De beste voorspelling voor de toekomst is in de meeste gevallen dat
de toekomst sterk op het heden zal lijken. Maar daar wordt niemand
vrolijk van. En een sciencefiction auteur zou daarmee slecht verkopen.
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Daarom:

Regel 2: Maak er een meeslepend en verfrissend verhaal van, zoals
Nicholas Negroponte van het MIT dat doet in Digital Life', of zijn
Nederlandse pendant Maurice de Hond in zijn boek Dankzij de
snelheid van het licht.8 Door bits en bytes zal de wereld op zijn kop
gezet worden, zoiets moet je gewoon zeggen, leek de Hond to
redeneren. En dat was nog voor Newcononiy, dus visie kunnen we
hem niet ontzeggen.

Tenslotte

Regel 3: Zorg er voor dat de voorspelling niet kan worden
geverifieerd. Technozieners doen dat vaak door om to beginnen
niet de termijn to noemen waarvoor de visie geldt. Of, door een zo
lange termijn to nemen, dat niemand, inclusief de ziener zelf, dan
nog in leven is.

Graag voeg ik er nog een eigen vierde regel aan toe, namelijk

Regel 4: Het is verstandig om met een wetenschappelijk klinkende
onderzoeksmethodologie to koketteren. Denk daarbij aan de
Scenariomethode, de Delphimethode, of Constructive Technology
Asessment, want in het Engels klinkt het allemaal nog een stuk
serieuzer.

En dan, met die vier regels, kan het postmoderne techno-orakel echt
niet meer stuk. Zijn boeken zullen over de toonbank vliegen, hij zal
worden gevraagd op feestjes, partijen, nieuwjaarsbijeenkomsten,
bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen, de AEX zal hem op de
voet volgen en publieke en private beleidsmakers zullen hem
onvoorwaardelijk citeren. Anything goes, zeggen ze in Amerika. Maar
daar bestaat ook de zogenaamde seer-sucker rule: For every seer there is
a sucker who believes him. Dus u bent gewaarschuwd!

Wetenschap, techniek en toekomst, sciencefiction dus, doet het goed,
inclusief de gevestigde auteurs en de bijbehorende dikke boeken.
Maar er zijn ook nieuwe goeroe's. Heel veei zelfs. Zoals de Spaanse
Manuel Castells die de zegeningen van de netwerkeconomie als
utopische nieuwe wereldorde predikt.9 En Francis Fukuyama, ook
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al verbonden aan RAND, die na de val van de muur het boek The end
of history and the last man schreef.10 Hij betoogt daarim dat de
kapitalistische democratie en de trias politica gewonnen hebben. De
eeuwen van knokkerij om de staatsinrichting zijn nu definitief achter
ons. Het is nu de tijd, en er is nu tijd voor de nieuwe wereldorde.
Bovendien is kapitaal niet langer schaars, hooguit is er schaarste
aan kennis en ideeen. Dat heeft geleid tot de begrippen kennis-
economie en ideeeneconomie, waarover de laatste tijd veel to doen
is. Dat is ook een soort sciencefiction, maar dan niet van betaweten-
schappen, maar van gamma.

Ook een artikel in het blad Wired in de zomer van 1997 van Peter
Leyden en Peter Schwartz gaat de utopische netwerkkant op. Zij
benadrukken in het artikel The Long Boom dat openheid - mondiale
transparantie - wordt bewerkstelligd door joist die zaken waar
Castells en Fukuyama van uitgaan, en dat openheid in samenhang
met de voortschrijdende technologische ontwikkeling een ongekend
lange en intensieve economische opleving met zich mee zal brengen.
De long boom, de civilisatie der civilisaties, gevoed door groene
nucleaire energie. Een merkwaardig mengsel van beta- en gamma-
sciencefiction.

The long boom: vijfentwintig jaar voorspoed. Dat is nog eens wat
anders dan zeven vette jaren afgewisseld door de onvermijdelijke
zeven magere. Maar is het waar? Dat valt to bezien. Nu hebben de
beide Peters wel een reputatie to verliezen, want ze waren beiden na
elkaar hoofd van Shell Planning. Bij Shell heeft Peter Schwartz de
oliecrisis voorzien, waardoor dat bedrijf zich op de gebeurtenissen
in 1973 goed heeft kunnen voorbereiden. Schwartz is nu directeur
van het Global Business Network, een mondiale denktank van en voor
grote bedrijven en instellingen die als doel heeft de toekomst
voorstelbaar to maken. Trouwens, ze staan niet alleen. Business Week
publiceerde op 22 november 1997 in een recensie van het Long Boom
boekl1 de visie van een baby boomer generatie die van een ruim
pensioen kon genieten. Het lijkt wel alsof ze met de Chief Technology
Officer van Microsoft hebben gesproken en diens regel 1 hebben
toegepast!

Business Week baseerde zich onder meer op de theorie van de lange
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economische golven zoals die door Nicolai Kondratieff geformuleerd
is. In 1925 schreef deze Russische econoom al dat kapitalistische
economieen golfpatronen vertonen, waarvan de langste een
periodiciteit van ongeveer vijftig jaar heeft.12 Hij voorspelde op grond
daarvan dat de westerse economieen zich na de Eerste Wereldoorlog
net als de baron von Mtinchhausen aan hun eigen oren uit het moeras
omhoog zouden trekken. Dat kwam de antikapitalistische Stalin niet
goed uit. Daarom werd Kondratieff naar Siberie verbannen. Maar hij
kreeg wel gelijk en zijn ideeen zijn met name door de econoom
Schumpeter13 verbreid. Van hem is het begrip creatieve destructie
bekend. En nu staan we aan het begin van de vijfde Kondratieff-golf.
Wetenschap en techniek zijn de oren van Von Mtinchhausen. Steeds
is er een golfbeweging voortkomend uit de S-curve van ontdekking,
ontwikkeling, invoering, en volwassenwording van kennis, die zich
vertaalt in opgang en neergang van parameters van economische
activiteit.

De systematische, gedetermineerde werkwijze van zieners als
Kondratieff, de twee Peters, en vele anderen doet denken aan de
sterke opkomst van de zogenaamde futurologie, vooral na de Tweede
Wereldoorlog. Futurologen zijn letterlijk kenner§ van de toekomst,
visionaire zieners, om er een pleonasme tegenaan to gooien, die zich
liefst bedienen van bijzondere methoden om de toekomst to
verkennen, zoals Nostradamus dat deed door met een stok een cirkel
op de grond to trekken. Vandaag de dag klinkt dat volgens het
gekscherende kookboekrecept van Microsoft verdacht, en inderdaad
is die benadering gedateerd. En misschien hoeft een golftheorie met
een periodiciteit van 50 jaar niet zo'n ingewikkelde systeem-
theoretische achtergrond to hebben. Die periode van 50 jaar komt
immers aardig overeen met een leven lang werken. En een van de
wetten van Murphy zegt dat een nieuwe wetenschappelijke weg
pas kan worden ingeslagen na het overlijden of wellicht het emeritaat
van de hoogleraar die de vorige denkrichting belichaamde en daar
een leven lang aan werkte. Dat zou ook wel eens die 50 jaar kunnen
veroorzaken, waarmee de mens als maat der dingen weer terug is in
mijn betoog. Machiavelli zei het eigenlijk o k al: Wie de toekomst wil
voorspellen moet naar het verleden kijken, ant het verleden herhaalt
zich doordat mensen nauwelijks verandere , en dus blijven handelen
vanuit dezelfde passies.
Daar zit hem een van de adders onder het Bras van de systematische
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en analytische benadering van de toekomst. Die houdt zich namelijk
nauwelijks met menselijk gedrag bezig. De mens wordt constant
verondersteld, en dat is ten opzichte van de evolutionaire tijdschaal
natuurlijk ook zo, en dus trekt men de conclusie dat de constante uit
de formule geschrapt kan worden, als het ware. Maar dat gaat zo
maar niet. Want de individuele mens gedraagt zich juist onvoor-
spelbaar, grillig, irrationeel, onlogisch, gepassioneerd.

De Januskop van de technologiserende samenleving
Aan wetenschap en techniek zitten goede en slechte kanten, en dat
zal zonder enige twijfel zo blijven. 'Technology Bites Back' is een leuk
boekje14 dat daarvan een illustratieve opsomming geeft. Het is niet
moeilijk die opsomming verder aan to vullen. Nicotinearme tabak
die het sigarettengebruik verdubbelt. Spaarlampen die ad-libi turn als
tuinversiering worden aangebracht. Auto's met ABS, gordels en
botszakken waardoor chauffeurs 20% harder rijden. Een kamikaze-
Cessna die de slaapkamer van Clinton binnenvliegt op basis van
het GPS-navigatiesysteem van zijn eigen luchtmacht. Uitputting van
grondstoffen door industrialisatie. Aantasting van de ozonlaag door
airconditioning. Schending van de privacy door datamining.
Meerlingen door vruchtbaarheidsbevordering. Gekke koeien door
hergebruik van slachtafval. Opstoppingen door snelwegen.
Internetverslaving door TCP/IP. Vergrijzing door gezondheids-
bevordering. Vetzucht door veel eten. Werkloosheid door productie-
automatisering. Inflatie door massaproductie.

Probeer een technisch-wetenschappelijke ontwikkeling to noemen
zonder nadelen. Met uitsluitend voordelen dus. Het zal u niet lukken.
In Nova Atlantis kwam Sir Francis Bacon (1627) daar ook al achter.
Eeuwen voor Rachel Carson's Silent Spring's dus al, hoewel
sommigen menen dat zij als eerste wees op de nadelen van de
technologische ontwikkeling. Bacon breekt onder andere een Tans
voor euthanasie, omdat hij wel begrijpt dat levensverlenging door
technisch-wetenschappelijke vooruitgang niet alleen voordelen heeft.
Door de gezondheidsbevordering van Bacon zal de gemiddelde
leeftijd en de omvang van de bevolking in Westerse landen zodanig
stijgen (inclusief het effect van ontgroening) dat we ons Been raad
weten met de toekomst. Ook in de sciencefiction speelt dit aspect een
rol. In Soylent Green laten to lang levende mensen vrijwillig hun leven
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beeindigen. Dat is geen probleem, net als tegenwoordig in Nederland,
tot dat blijkt dat hun lichamen in voedingstable tten worden omgezet.
Gekke mensenziekte.

Levensverkorting dan maar? Is het niet de Erasmus Universiteit die
inderdaad heeft uitgerekend dat roken - dat het leven verkort - juist
goed is voor de samenleving? De tabaksindustrie en de overheid
profiteren en tegelijkertijd wordt de vergrijzing bestreden. Ja! Niet
levensverlenging, maar levensverkorting is het antwoord! Extra-
poleer dat en je komt uit op de stupide conclusie dat er aan niet-
leven geen kosten, en dus Been nadelen verbonden zijn. Deze
discussie is met dergelijke argumenten onoplosbaar, en:zal dan ook
tot in lengte van jaren wetenschap en fictieve wetenschap bezig-
houden.

Toekomstmodellen
Bestaan er blauwdrukken van de toekomst? Heeft iemand een
computerprogramma dat de toekomst kan uitrekenen? Heeft RAND
een model om de toekomst to voorspellen? Natuurlijk niet. Laat me
niet lachen, we kunnen niet eens voorspellen wanneer de vliegtuigen
op Schiphol aankomen! De meest gerenommeerde instanties van
Nederland, het CPB, het SCP, en het RIVM hebben de meest
indrukwekkende modellen voor socio-economische ontwikkelingen.
Maar de reikwijdte en de geldigheid ervan is echter gering, zoals
soms uitlekt. Bovendien worden de uitkomsten van de modellen wel
eens'gemasseerd', zoals in een recent boek De onwelkome boodschap1b
aannemelijk werd gemaakt. En als ze dan toch naar buiten worden
gebracht, dan worden ze openlijk gecorrigeerd, zoals de to hoge
groeicijfers van het CPB worden teruggeroepen door de premier,
omdat die cijfers hem niet goed uitkomen.

De economie en onze samenleving zijn evenals het klimaat een
chaotisch systeem, waarin een kleineverandering tot enorme
gevolgen kan leiden. Dat is het verhaal van de opvliegende vlinder
in Afrika die een orkaan in Amerika veroorzaakt. Dat is niet to
voorspellen. Onmogelijk is het theoretisch niet, maar dan moet je
werkelijk het gehele meteorologisch mechanisme to pakken hebben,
en dat gaat niet lukken. Iedereen weet dat de uitgangspositie van je
hand, en de dobbelsteen daarin, plus de- kracht en de richting
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waarmee je de dobbelsteen gooit, precies bepaald is en daardoor of je
een 6 of een 1 gooit. Toeval bestaat niet. God doesn't play dice, zei
Einstein. Maar wat doet-ie dan wel? Reken het maar eens uit. Zelfs
Stephen Hawking komt in zijn boek A brief History of time"
uiteindelijk in het aangezicht van de schepper to staan. En hoe stop
je de parameters in dat goddelijke rekenmodel?

Techniekontwikkeling
Valt er dan helemaal niets to zeggen over de toekomst? Natuurlijk
wel. Om to beginnen natuurlijk fictieve zaken. Maar ook niet-fictieve,
in termen van voorbereiding op de toekomst. Weliswaar weten we
niet precies hoe hard het zal waaien en hoe hoog de golven reiken bij
onze zeereis naar de toekomst, maar we weten wel in welk jaargetijde
de handelswinden gunstig zijn en in welk jaargetijde de wervel-
stormen heersen. Ook kunnen we onze boot zodanig technisch
uitrusten dat we uiteenlopende typen weer toch goed kunnen
doorstaan.

Gelukkig laat de ontwikkeling van wetenschap en techniek, al is het
dus maar een van de vele factoren die gezamenlijk de toekomst
bepalen, zich soms relatief gemakkelijk verkennen. Heel vaak volstaat
daar de methode van extrapolatie, eigenlijk de eenvoudigste methode
die er bestaat. Die Ieent zich daardoor ook snel voor schijnzekerheid
natuurlijk. Bij de aanname dat computers steeds sneller worden, de
welbekende wet van Moore, het voormalige hoofd van Intel
Corporation, weten we precies waar die aanname op gebaseerd is.
Namelijk op een verdubbeling van het aantal transistoren op het
siliciumoppervlak elke 18 maanden. Die wetmatigheid doet zich al
voor sinds het begin van de chip. Kijk, daar kun je wat mee, dat
klopt. Dan kun je dus begrijpen dat bedrijven geen mainframes meer
nodig hebben voor hun intranet. Maar pas op, hele kleine computer-
chips - op de zogenaamde nanoschaal - zijn moeilijk to maken door
de beperking van de golflengte van het licht dat bij de fabricage
wordt gebruikt. Bovendien, elektronen in een kleine (nano)ruimte
gedragen zich als een kat in het nauw, die rare sprongen maakt.
Nano-computers, zeggen wetenschappers, hebben last van quantum-
effecten. Ze worden chaotisch. Dat betekent voor wetenschappers
natuurlijk weer een aanknopingspunt om de extrapolatie bij to stellen;
sciencefiction schrijvers zouden dat ook moeten doen. Een
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vergelijkbare wet van de Japanner Taniguchi stelt dat de precisie
van materiaalbewerking elke vijftigjaar met een factor 100 toeneemt.
Veel is daar bereikt met lasers, en de nieuwe blauwe laser maakt de
volgende precisiestap inderdaad mogelijk. Maar wat komt er na die
laser? Daar gaan de vragen over. In de luchtvaart weten we dat de
vliegsnelheid van jets sinds de DC-10 constant is en dat er goede
redenen zijn waarom doortrekken naar supersonisch vliegen niet
heeft gewerkt. Dat is wijsheid achteraf. Zeker is nu dat het vermogen
en de veiligheid van de motoren zodanig toeneemt dat de 777 nu met
twee motoren, in plaats van vier de oceaan kan oversteken en dat het
lawaai van de vliegtuigen met 1dB(A) per jaar afneemt. In een boekje
van Norman Augustine", de topman van Lockheed Martin, kun je
vele extrapolaties zien, waaronder een extrapolatie van het gewicht
van straaljagerelektronica ten opzichte van het gewicht van de
straaljager zelf. Die extrapolatie kwam er op uit dat rond 1995 het
gehele gewicht van de straaljager was opgebouwd uit elektronica.
Maar dat dacht Augustine natuurlijk niet echt. Het was een zo-
genaamde self-denyingprophecy. Hij begreep, er moest een trendbreuk
komen of de fractie elektronica zou stabiliseren. En die trendbreuk
kwam er, in de vorm van de transistor, en daarna de chip, en toen
microgolfradar.

Ook dicht bij huis zijn er duidelijke trends. We weten bijvoorbeeld
dat woonhuizen steeds zwaarder worden, en dat bedrijfsgebouwen
steeds lichter worden. Dat staal en beton steeds sterker worden. Een
voorbeeld betreft de Eiffeltoren. Daar was 100 jaar geleden 7000 ton
staal voor nodig, maar diezelfde toren zou nu met 2000 ton staal
gebouwd kunnen worden. Die materiaalbesparing van een factor
3,5 komt voort uit sterker staal, lassen in plaats van klinken, en een
betere constructie. Maar ook de staalproductie zelf, de bouwmethoden
en de logistiek zijn zo sterk verbeterd dat om dezelfde hoeveelheid
mensen aan het werk to houden, er nu 100 Eiffeltorens gebouwd
zouden moeten worden! Mag ik nog een voorbeeld geven, maar nu
van Nederlandse bodem? De Mainport Rotterdam. De overslag is
sinds 1960 met een factor vier gegroeid terwijl het aantal direct
gebonden arbeidsplaatsen bijna is gehAlveerd! Dat maakt samen
een factor acht! Dat is het gevolg van nieuwe laad- en lostechnieken
en van standaardisatie in de verschijningsvorm van de lading,
oftewel containers. Voor de gehele economie is de Nederlandse
arbeidsproductiviteit met gemiddeld een factor drie gestegen in de
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laatste dertig jaar, en zelfs een factor vier in de agrarische sector.
at de emissies van de industriele sector en de vervoerssector van

SO NOX, CO en koolwaterstoffen logaritmisch afnemen en het 0-
niveau zullen naderen in het komende decennium weten we
inmiddels. Dat biedt perspectief voor niet-westerse landen, waar die
successen nog kunnen worden geboekt. Dat platte beeldschermen
uiteindelijk betaalbaar worden valt to berekenen. Dat aan goedkope
fossiele olie uiteindelijk een eind komt is onafwendbaar. Dat van
steeds meer planten en dieren het gehele genoom ontrafeld zal
worden, zoals van het wormpje Cenorhapbitis Elegans en nu van de
mens zelf, kan aan de wetenschappelijke rapportage worden
afgelezen. Dat dit mogelijk is geworden door de robotisering van
laboratoria. Bij Celera, het bedrijf van de illustere Graig Venter in
Bethesda, Maryland, staan dag en nacht DNA-sequencers hun stille
werk aan de blauwdruk van de mens to doen. We weten dat op de
snijvlakken van de disciplines de belangrijkste kruisbestuiving plaats
vindt. Dat leidt dan bijvoorbeeld tot nieuwe disciplines en technieken
als genomics, bioinformatica en combinatoriele chemie, waarbij op
siliciummatrix ontelbare combinaties van stoffen kunnen worden
gefixeerd en getest op hun werkbaarheid, bijvoorbeeld in de
farmacologie. Research en development wordt zo een soort ezeltje-
prik.19 Pas maar op, Viagra is pas het begin! Het gehele scala aan
beschikbare stoffen, ook uit het biodiverse dieren- en plantenrijk zal
worden gescreend, zonder voorafgaand theoretisch model, maar
puur op basis van grofstoffelijke rekenkracht. Uiteindelijk zal dit
alles effect hebben op omgaan met ziekten, zodat de medische
aandacht kan verschuiven van genezen naar voorkomen, hetgeen
volgens het gezegde beter is, al maak ik mij wel zorgen om het
vergrijzingsprobleem dat daarmee samenhangt. Biologische
systemen zullen beter worden begrepen en geoptimaliseerd, met
gunstige effecten op de voeding. De vruchten van de biotechnologie
worden nu al geplukt, en na het positieve effect van de medische
biotechnologie en de milieubiotechnologie zal dit sterk toenemen,
gesteund door maatschappelijke acceptatie. De volgende sprong is
naar kennis als productiemiddel. Albert Heijn laat neurale netwerken
los op de voorraadgegevens die rechtstreeks uit de barcodescanners
voortkomen, en kan zo niet alleen just in time de schappen vullen,
maar ook afspraken met zijn toeleveranciers stroomlijnen over lange
perioden, waardoor verspilling wordt voorkomen.
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Stroomversnelling
En nu staan we aan het begin van de vijfde Kondratieff-golf. Volgens
Alvin Toffler is het de third wave." De techniekfilosoof Lewis
Mumford zag hem in 1922 al aankomen.21 De twee Peters en
Fukuyama zien het als de long boom. Maar ach, de naam doet er niet
toe, het is de volgende golf van de informatietechnologie, de
intelligente producten, de radicale verandering van de gezondheids-
zorg, van de landbouw en van de voedingsindustrie door de bio-
medische technologie, nieuwe materialen en een totale ommezwaai
naar een toenemend belang van immateriele producten in de
economie en dientengevolge een herwaardering van menselijk
kapitaal als pijler van de economie, de kenniseconomie volgens
velen, naast en soms in plaats van de oude pijlers van fysieke arbeid,
kapitaal en machines. Een radicale transformatie van de menselijke
samenleving is op til. Het is alsof iemand met zijn vinger op de fast
forward knop van de video At vastgeplakt en de geschiedenis versneld
afspeelt terwijl de recorder bij het heden niet stopt. De pauzeknop is
als het ware defect. Sinds de uitvinding van de transistor, 50 jaar
geleden, en de chip, 25 jaar geleden, zijn de kosten van gegevens-
verwerking met een factor tien miljoen gedaald. Tien miljoen! Dat is
een een met zeven nullen. Alsof je een Boeing 747 koopt voor de prijs
van een pizza.

Dames en heren, ik had er een positief, verfrissend en meeslepend
verhaal van willen maken. Maar die lange en vermoeiende lijst van
technische trends, ach, die kan nog veel langer, maar die kent u
natuurlijk al lang. De toekomst is ouwe koek. Weet u waarom? Omdat
alle media bol staan van berichtgeving over zulke trends. Omdat de
toekomst in is.
Maar het gaat nog verder dan we denken. Zoals DNA de genetische
code van de natuur en de mens vormt, zo biedt technologie het
gegevensbestand, de kenniscode van de organisaties die onze
economie en onze samenleving structureren. Deze code vertegen-
woordigt de cumulatieve kennis waarmee we er bijvoorbeeld voor
hebben gezorgd dat er geen peperduur en milieuvervuilend koper
meer nodig is voor elektronische apparatuur en datatransport, maar
glasvezel en chips, beiden gemaakt uit i ... uit zand! En zand kost
niets. Zoals we allemaal weten, vind bij celdeling een splitsing van
het DNA plaats. Het kan zichzelf kopieren! DNA kost dus ook niets!
Technologie kan zichzelf ook kopieren, en vrijwel zonder kosten,
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want meer en meer onttrekt het zich aan controlemiddelen, zoals
bijvoorbeeld patenten. Bij software en biotechnologie werken
patenten niet, of heel slecht. Daarin zit hem de crux van de moderne
visie op de economie. Uw digitale horloge zal binnenkort een
plaatsbepaling-systeem hebben op basis van het Global Positioning
System, GPS. Ze zijn al to koop. Het zal enkele vitale lichaamsfuncties
meten en monitoren. Het zal gaan knipperen als u iemand tegenkomt
die dezelfde belangstelling heeft als u, wie weet een leuke levens-
partner of tenminste een one-night-stand. Het zal u waarschuwen als
er e-mail is en het herinnert u aan uw favoriete televisieprogramma,
voor zover die niet op afroep met video-on-demand is to zien. Maar,
nu komt het. Dat horloge zal evenveel gaan kosten als het horloge
dat u nu aan hebt! Dat is de techno-economische paradox, zoals
Professor Soete van het Maastricht Economic Research Institute of
Technology het noemt. Technologie kost niets! Alleen uit de grote
aantallen horloges, maar sterker nog, uit de toegevoegde diensten,
worden de inkomsten verkregen, niet uit de enkele stuks.

Utopie
Het nieuwe Atlantis van Sir Francis Bacon lijkt zo sterk op onze
moderne wereld dat het niet overdreven is om haar nu een
gerealiseerde utopie to noemen, volgens professor Achterhuis. Dat
komt vooral doordat Bacon's visie de volgende eeuwen de westerse
cultuur bleef inspireren. Hij slaagde er in zijn eigen tijd in om de
vage gevoelens van zijn tijdgenoten, hun dromen en wensen dat het
anders moest, helder in een utopie to verwoorden. Bacon was
eigenlijk de eerste sciencefiction schrij.ver, als je het mij vraagt.

Maar naarmate de realisatie steeds dichterbij kwam, zien we de angst
hiervoor langzaam de kop opsteken. Die angst werd het scherpst
verwoord in een boek dat door critici bij gelegenheid van de
eeuwwisseling nog weer eens tot de top lien van de meest invloedrijke
boeken uit onze eeuw is uitgeroepen: Brave New World van Aldous
Huxley uit 1932. Het motto voor in dat boek luidt: "Utopieen blijken
veel uitvoerbaarder dan men vroeger dacht. En wij staan
tegenwoordig voor een heel wat angstwekkender vraag: "Hoe kan
men vermijden dat zij voorgoed worden verwezenlijkt? De
maatschappij beweegt zich in de richting van utopieen. En misschien
staan wij aan het begin van een nieuw tijdperk, een tijdperk waarin

23



de intellectuelen en de ontwikkelde klasse zullen gaan zinnen op
middelen om utopieen to voorkomen en terug to keren tot een niet-
utopische 'minder' volmaakte en vrijere samenleving". Ik citeer
Achterhuis: "Hier doet zich weer die omslag voor. De utopie - de
goede samenleving - blijkt gemakkelijk om to kunnen slaan in een
dystopie - een slechte maatschappij. Inhoudelijk hoeft er daarvoor
niets to veranderen. Slechts de sociaal-culturele bril van de
toeschouwer - of liever van degene die in een utopie leeft of zal gaan
leven - is van belang. Wat voor de een - de zeventiende-eeuwse mens
- een wenkend perspectief was, wordt voor de ander - de twintigste-
eeuwse mens - een dreigende nachtmerrie."
Persoonlijk kan ik mij nog goed herinneren dat mijn vader mij Brave
New World to lezen gaf en dat het beeld me geenszins aansprak,
hetgeen ik niet kon rijmen met de titel en het vermeende enthousiasme
van mijn vader. Ik begrijp nu dat Brave New World ook gezien kan
worden als een dystopie en dus als een self-denying prophecy.

Tabel 1. Enkele invloedrijke toekomstboeken en -verhalen

The myth of the machine Lewis Mumford dystopie
1984 George Orwell dystopie
Brave New World Aldous Huxley dystopie
Utopia Thomas More utopie
Nova Atlantis Francis Bacon utopie

Wealth of Nations Adam Smith utopie
Silent Spring Rachel Carson dystopie
Prognostica Fred Polak utopie
Limits to Growth Dennis Meadows dystopie
The machine that changed the world MIT utopie
The end of history Fukuyama utopie
Why the future doesn't need us Billy Joy dystopie

I

Tabel 1 geeft enkele bekende titels van toekomstboeken en -verhalen
weer die door de jaren heen, tot zeer recent (Billy Joy) '2 als invloedrijk
worden gekenmerkt. Per boek kun je zeg en of het een dystopie of
een utopie betreft. Alleen zeer zwartgallig auteurs van dystopieen
zullen deze bedoeld hebben als self-fulfilling prophecies. En alleen
zeer cynische auteurs van utopieen zullen deze hebben geschreven
vanuit een self-denying strategie. Bovendien vind ik dat veel van
deze boeken als sciencefiction boeken kunnen worden opgevat.
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Wederom Achterhuis:
We kunnen dystopieen begrijpen als we zien dat ze door utopische

verwachtingen zijn voorafgegaan, dat ze hier de omslag van vormen.
De utopische verwachtingen vinden we bijvoorbeeld bij de
luchtvaart. Toen Bleriot op 25 juli 1909 Het Kanaal was overgevlogen
dacht men dat landsgrenzen, en dus oorlogen, tot het verleden
behoorden (Dat denken we nu ook weer bij internet, terwijl de Serviers
notabene het Pentagon met e-mailbommen bestoken en het Melissa-
virus nog maar net onschadelijk is gemaakt!). Hetzelfde gebeurde bij
de Atlantische oversteek van Lindbergh. Het vliegtuig werd het
symbool van een nieuw tijdperk van vrede en geluk dat voor de
mensheid open lag. In de rationele stadsplanning - en hier zitten we
werkelijk helemaal in de beta-utopische benadering - speelde het
vliegtuig dan ook een hoofdrol. Het maakte een birds-eye view over
het geheel mogelijk zodat we voor het eerst in de geschiedenis steden
konden bouwen die als totale geplande eenheden uitsluitend gericht
waren op het geluk van hun bewoners. In dit waarlijk utopisch ideaal
voor een nieuwe stad krijgt het vliegtuig zelf een vorstelijke plaats
toebedeeld. Verschillende modernistische architecten kwamen met
bevlogen ontwerpen voor vliegvelden bovenop of middenin de stad.
("In iedere tuin een vliegtuig!" schreef de Scientific American vijftig
jaar geleden als serieuze toekomstvisie. Of was het sciencefiction?).
De dromen die de mensheid sinds Icarus gedroomd heeft, kunnen
eindelijk worden gerealiseerd. De utopie Iigt dankzij de technische
ontwikkeling om de hoek. Hoe anders wordt er nu over Schiphol
gesproken!"

Genuanceerde euforie
Nu we ruim drie eeuwen empirische wetenschap hebben beoefend,
keek menigeen bij gelegenheid van het jaar 2000 terug en vroeg zich
af: wat heeft dat opgeleverd? Moeten we er op deze manier mee
doorgaan? Professor Harry Lintsen zei impliciet: "Het heeft een
glanzende medaille opgeleverd, mar er zit ook een doffe keerzijde
aan". Hij vroeg zich eigenlijk af: kunnen we in de volgende eeuw
geen technisch-wetenschappelijke munten slaan met twee
glimmende kanten? Misschien kan dat wel - zo adviseert hij - door
"tegelijk optimistisch to zijn, en pessimistisch to denken". Zijn
suggestie is om de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling
voortaan in zijn volledige context to bezien door tijd to nemen om
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vragen to stellen zoals "Willen wij wat wij kunnen"; ja, in feite door
het Nova Atlantis van Bacon opnieuw uit to vinden in een zo open
mogelijke dialoog.

Maar al vanaf het begin van de jarenzeventig heeft de euforie rond
de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling plaatsgemaakt voor
een meer genuanceerde kijk. Weliswaar worden de voorstanders
van de technisch-wetenschappelijke ontwikkeling vandaag de dag
nog steeds een to groot optimisme verweten, zoals door de Wilde,
maar de realiteit is dat al lang, bijvoorbeeld dus door Rachel Carson,
expliciet onderkend wordt dat de medaille een keerzijde heeft.
Carson's pessimisme had voornamelijk betrekking op de milieu-
problematiek, maar haar doemscenario is gelukkig niet uitgekomen.
Silent spring heeft als self-denying prophecy gewerkt, evenals en samen
met vele daarop volgende publicaties, zoals Limits to Growth.' De
angst die deze boeken hun lezers inboezemden, was zo groot dat het
voldoende maatschappelijke tegenkrachten in beweging bracht om
de voorziene milieuramp of to wenden.

De medaille heeft dus altijd twee kanten. Kun je eigenlijk wel van
tevoren die beide kanten voorzien? Ja, dat kan, maar voorspellen is
moeilijk, vooral de toekomst, zei Churchill ooit eens. Zekerheid heb
je dus niet, ook al komen voorspellingen vaak uit, in het bijzonder
optimistische voorspellingen. Want voorspellingen zijn meer dan
eens self-fulfilling prophecies of positief teruggekoppelde processes,
die aan hun eigen verwezenlijking bijdragen. En dat dat werkt weten
we maar al to goed. Wie voorspelde ook al weer dat er binnen tien
jaar een man op de maan zou lopen? Was dat sciencefiction? Maar
ook buiten de techniek gaat het verhaal op. Op de financiele markten
bijvoorbeeld. Calls en Puts op de optiebeurs zijn self-fulfilling en self-
denying prohecies. Zelfs op politiek niveau vervullen boodschappen
zichzelf en is de wens de vader van de gedachte. Het kan geen toeval
zijn dat niet lang nadat de oude president Bush zijn New World
Order verkondigde de wereld handelsconferentie GATT daad-
werkelijk uitmondde in een nieuwe overeenkomst, belichaamd in de
World Trade Organisation. De New World Order was gebaseerd op het
idee dat openheid het antwoord is. En zie, dat idee wordt vervolgens
gerealiseerd, in dit geval in de internationale handel.

I
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Het is van groot belang om in een zo vroeg mogelijk stadium to
overzien wat de gevolgen van vernieuwing kunnen zijn, onverschillig
of het gaat om techniek, financieel beleid of politiek. Maar vooral
nieuwe technische systemen die een sterke positieve of negatieve
terugkoppeling hebben - men spreekt van path dependency en lock-in
- moeten kritisch worden bekeken. Zelfs als van tevoren de voor- en
nadelen van techniek nauwgezet en volledig in kaart kunnen worden
gebracht, betekent dat echter nog niet dat daarmee ook de afweging
- willen wij wat wij kunnen - gemakkelijker kan worden gemaakt.
Marcel Hulspas citeert in het blad Hypothese Robert Oppenheimer,
de vader van de atoombom: "Toen we na de geslaagde proefdetonatie
van de Trinity-born uit de schuilkelder in New Mexico kwamen,
wisten we dat de wereld nooit meer dezelfde zou zijn. Sommigen
lachten, anderen huilden". Wat een prachtig citaat toen na jaren
van buitenlandse inspanning president Clinton juist in eigen land
bij het ratificeren van het verdrag tegen kernproeven de kampen
lijnrecht tegenover elkaar vond. Optimisten tegenover pessimisten.
Hoe maak je die afweging, tussen mensen met vertrouwen en met
wantrouwen? En vooral: wie maakt die afweging? Moet het kritisch
kijken worden overgelaten aan de meritocratie, de terzakekundigen,
zoals wetenschappers?

Volgens mij niet. Het lijkt mij niet goed om de verantwoordelijkheid
voor het kritisch kijken exclusief bij wetenschappers to leggen.
Wetenschappers worden misschien zelfs sneller dan anderen
verblind door de glimmende zijde van de medaille. Maar bij wie dan
wel? De minister-president? De Koningin? God? Het antwoord op
deze vraag is al eerder gegeven, en wordt juist de laatste tijd sterk
bekrachtigd: de beste weg is de derde weg. De weg van overleg. Dat
is inderdaad de weg van openheid zoals die al aan de orde kwam bij
Lintsen en ook bij Bush, maar dan wel openheid tot in de haarvaten
van het complex van alle publieke en private elementen van de
wereld. Van hoog tot laag en omgekeerd. Top-down en bottom-up.
Niet alleen openheid op het gebied van wetenschap en techniek,
handel, financien, milieu en politiek, maar ook op het gebied van
cultuur, structuur, religie en arbeid. Geen vrijblijvende openheid,
maar openheid die leidt tot daadkrachtige afspraken. En dat werkt,
lokaal en mondiaal. Openheid is geen holle frase, maar een feit. Het
is het nuttige effect van globalisering, dat zich op dit ogenblik
manifesteert. En science speelt daarin een doorslaggevende
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faciliterende rol, evenals sciencefiction. Elke dag gaan er een half
miljoen passagiers, anderhalf miljard e-mail-berichten en anderhalf
triljard dollars over grenzen van landen. Openheid wordt steeds
operationeler, steeds meer mensen doen er wereldwijd daadwerkelijk
aan mee.

Wat gaan science en sciencefiction ons brengen? Ik heb geen idee.
Maar ik ben er wel optimistisch over. Neem bijvoorbeeld respirocyten.
Dat zijn kleine kunstmatige transporteurs van zuurstof en
kooldioxide, vele malen kleiner dan echte rode bloedcellen, maar
vele malen groter in transportcapaciteit. Op dit moment zijn
onderzoekers van het Foresight Institute daar serieus meer bezig. Dat
wil zeggen, ze zijn serieus bezig met sciencefiction. Maar er wordt
over dit soort dingen wetenschappelijk geschreven, dat wil zeggen
dat mensen aan het rekenen slaan om er achter to komen of het
tiberhaupt mogelijk is. Is het gek dat mensen zich hier door laten
inspireren? Dat geloof ik niet. Is het sciencefiction? Ik denk het wel.
Is het een utopie? Ja, maar er zal best een keerzijde aan de respirocyt-
medaille zitten.

Soft Sister
En hier wil ik eindigen met een parodie op Big Brother. En dat doe ik
door de metafoor van Soft Sister to introduceren.24 Soft Sister staat
voor de nieuwe technologie waardoor producten steeds meer
intelligentie in zichkunnen.dragen. Ubiquitous computing noemen
ze het bij Philips. Op basis van fuzzy logics, biochips, neurale
systemen en embedded software. Soft Sister helpt ons het leven to
vergemakkelijken. Ze trekt je aandacht voortelevisieprogramma's
die je leuk vindt, sorteert je e-mail, vult je belastingformulier in en
stuurt bloemen naar je schoonmoeder op haar verjaardag.
Soft Sister zit ook in kantoorapparaten en repareert ze op tijd. Ze
houdt de prestatie van straalmotoren in de gaten, volgt criminelen
op de voet, en let op de kwaliteit van je voedsel. Ze controleert of een
hand bij een wapen past, en ontdekt lichaam breemde stoffen lang
voordat je ziek wordt. Vreemde talen zijn vooi haar Been probleem.
Soft Sister helpt de boeren met het geleiden van hun ploeg, en doordat
ze in het gehele elektromagnetische spectrum kan zien, kan ze
bijdragen aan een betere opbrengst van land en tuinbouw door de
herkenning van ziekte en droogte. j
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Soft Sister, om kort to gaan, zal in de toekomst over ons gaan waken,
in plaats van ons to bespieden. Nu kun je je afvragen of dit weer zo'n
self-fulfilling prophecy is. Maar dat is niet zo, want Soft Sister is geen
metafoor, ze is er gewoon. Wel digitaal, maar niet virtueel. Haar
naam is Webbie Tokay, Lara Croft, Ananova, of onder welke naam u
haar dan ook tegenwoordig kunt aantreffen op het web. Ze is nog
wat schuchter, maar, ze komt er aan. Net zoals Big Brother gebruikt
ze technologie, maar niet om ons to domineren, maar om ons to
faciliteren. En met die wetenschap - of is het fictie - wil ik graag
afsluiten.
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Intelligente Agenten en Denkende
Robots
Profdr. J.-J. Ch. Meyer

Introductie
Allereerst een hartelijk dank aan de organisatie om mij uit to nodigen
voor de lezingenserie Science of sciencefiction. Kunstmatige intelligentie
spreekt wat bepaalde aspecten betreft zeker tot de verbeelding en er
zijn vele sciencefictionverhalen over gemaakt.

Intelligente agenten is een onderwerp dat in het vakgebied van de
kunstmatige intelligentie op dit moment erg in de belangstelling staat.
Intelligente agenten hebben iets to maken met denkende robots. Ik hoop
dat het in de loop van mijn verhaal duidelijk zal worden dat wij
aardig op weg zijn om denkende robots to maken. Dat lijkt inderdaad
wel sciencefiction, maar ik denk dat er meer elementen van science
dan van sciencefiction in voorkomen.

Denkende robots
Ik wil me eerst concentreren op het begrip denkende robots. Wat zijn
denkende robots eigenlijk? Robots bestaan al een hele tijd. Iedereen
kent wel de robots in productielijnen,.bijvoorbeeld in autofabrieken,
die met hun armen een auto in elkaar zetten. Laat ik voorop stellen
dat dit geen denkende robots zijn. Dit zijn traditionele robots. Zij zijn
ontworpen om bij wijze van spreken een beweging to maken en to
opereren in een onveranderlijke omgeving. Als er in zo'n productie-
lijn iets onverwachts gebeurt ligt de productielijn plat en dan moet
de mens ingrijpen.

Naast de robots uit de autoproductielijn zijn er enorm veel andere
traditionele robots. Zo heeft het Rotterdamse havenbedrijf een
robotsysteem voor het vrachtvervoer. Dit systeem bestaat uit allemaal
onbemande karretjes die vrachten van schepen naar treinen en
omgekeerd transporteren. Ook dit zijn geen denkende robots. Het
nadeel is ook bier weer dat als er even iets onverwachts gebeurt, het
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systeem vastloopt. Het Utrechtse bedrijf FROG dat het besturings-
systeem voor de Rotterdamse haven heeft gemaakt is momenteel druk
bezig to onderzoeken hoe hier iets aan to doen valt, waarbij de ideeen
veel meer de kant op gaan van denkende robots.

In de ruimtevaart worden tot nog toe ook nog geen denkende robots
gebruikt. We hebben allemaal die prachtige beelden gezien van de
Pathfinder missie op Mars. Dat zag er al erg indrukwekkend uit.
Zo'n karretje, de Sojourner, dat, nog niet echt lichtjaren maar wel
heel veel kilometers ver bier vandaan, allerlei acties uitvoert. Het
lijkt of de Sojourner dit allemaal zelf bedenkt, maar dat valt heel erg
tegen. Een collega die bij NASA werkt heeft me verteld dat de
Sojourner robot inderdaad wel enige autonome functies aan boord
had, zoals obstacle avoidance en de mogelijkheid om naar vooraf
gegeven punten to rijden. In de praktijk blijken deze functies geheel
uitgezet to zijn en is de robot volledig via teleoperatie bestuurd, wat
neerkomt op het volgende, De Sojourner wordt vanaf de aarde
bestuurd, door.middel van opdrachten die van tevoren helemaal
gerepeteerd zijn met een tweede robot in een maquetteomgeving in
het vluchtleidingscentrum. Als de robot in deze maquette het stapje
kan maken, dan pas wordt de opdracht doorgegeven en mag de
Sojourner het in het echt doen. Dat werkt misschien nog wel op Mars
maar als we voorbij Pluto komen, dan wordt de responsietijd zo
lang dat het niet haalbaar is om de robot op deze manier op afstand
to besturen. Het systeem zal dan zelf beslissingen moeten nemen en
acties moeten uitvoeren. National Aeronautics and Space Administration
(NASA) en ook European Space Agency (ESA) zijn op dit moment dan
ook bezig met onderzoek naar denkende robots. Zo werkt NASA
aan de Deep Space One (DS-1) ruimteverkenner die autonoom diep in
de ruimte moet opereren. Ook vermeldenswaard is het werk aan de
Personal Satellite Assistant (PSA), een vliegende robot ter grootte van
een softbal ontworpen om autonoom to opereren aan boord van een
bemand ruimtevaartuig (bijvoorbeeld het International Space Station,
ISS) ter ondersteuning van de bemanning.

Het vakgebied dat denkende robots wil ontwikkelen, noemen we de
cognitievc robotica. Binnen dit vakgebied willen we robots ontwikkelen
die kunnen waarnemen, redeneren, handelen en leren. En dat ook
nog eens - alsof dat allemaal niet moeilijk genoeg is - in een orngeving
die niet helemaal bekend is en die kan veranderen. De omgeving is
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gedeeltelijk onvoorspelbaar en toch hioeten deze robots zich in deze
omgeving handhaven en hun taken verrichten. Dergelijke robots
worden cognitieve robots genoemd. Het zal duidelijk zijn dat cognitieve
robots dus Been standaard traditionele robots zijn, zoals de robots
in een autoproductielijn. Daar is namelijk alles gefixeerd, er is geen
veranderende omgeving. Een robot in zo'n productielijn hoeft niet
over de omgeving na to denken. Bij de voorbeelden van de Sojourner
of de transportkarretjes in de Rotterdamse haven zou de omgeving
wel verrassingen in petto kunnen hebben, maar daarmee kan de
huidige generatie van (traditionele) robots nog niet uit de voeten.
Echter, zoals gezegd, daar wordt aan gewerkt.
Twee Duitse onderzoekers, Holldobler en Tielscher, hebben getracht
de cognitieve robotica als volgt to omschrijven. Volgens hen richt de
cognitieve robotica zich op het maken van robots - en agen ten, meer
in het algemeen - die een hoog niveau van cognitieve functies hebben.
Die cognitieve functies moet de robot als het ware kunnen gebruiken
om allerlei dingen to kunnen doen. Hij moet kunnen redeneren over
doelen, over de handelingen die hij gaat doen, over de tijd wanneer
iets gedaan moet zijn, wanneer iets waar to nemen is en wat precies.
En nog spannender misschien, hij moet ook kunnen redeneren over
de mentale en cognitieve toestanden van andere agenten.

Het woord agent gebruik ik als een generalisatie van een robot.
Agenten zijn in feite stukken software of entiteiten die in de computer
'lever' en een zekere autonomie hebben. Een cognitieve, dus
denkende, robot heeft of is verbonden met zo'n agent. Een traditionele
robot niet. Dit is het belangrijkste verschil tussen de traditionele en
de cognitieve robots.

Science of sciencefiction?
Een autonome robot klinkt natuurlijk heel eng. In de sciencefiction is
hier al eerder over geschreven door bijvoorbeeld Asimov. Hij had al
een visie over autonome robots in een tijd dat er nog helemaal geen
sprake van was. Asimov heeft de volgende drie wetten geformuleerd:

1. Een robot mag een mens niet verwonden door een actie to doen
of na to laten.

2. Een robot moet bevelen uitvoeren van mensen, tenzij dit in
conflict komt met de eerste wet.
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3. Een robot moet zichzelf beschermen, zolang dat niet in conflict
is met de vorige twee wetten.

Deze wetten scheppen de zekerheid dat een autonome robot geen
mensen kan aanvallen. Als er echt cognitieve robots gemaakt gaan
worden, vermoed ik dat wij over het algemeen gesproken wel deze
zekerheid willen hebben. Maar de drie wetten van Asimov zijn
ongelooflijk moeilijk om to programmeren. Er zijn ook voorbeelden
waarbij dit zelfs niet gewenst is. Sommige mensen in de cognitieve
robotica werken voor het leger, dus daar gaat regel een al niet op.

In het verleden is er een ander schrikbeeld geweest, in de vorm van
de expertsystemen. Een expertsysteem kan aan de hand van
statistische gegevens een uitspraak doen over een bepaalde zaak.
Als de medische klachten van een patient ingevoerd worden in een
medisch expert-systeem, kan dit aangeven wat de meest waar-
schijnlijke oorzaak van deze klachten is. Eerst werd beweerd dat
deze systemen een menselijke expert, als een arts, zouden kunnen
vervangen. Dat bleek enerzijds niet goed haalbaar en anderzijds
vonden de artsen het helemaal niet leuk om vervangen to worden.
Tegenwoordig zijn deze systemen daarom tegenwoordig omgedoopt
tot decision support systems: systemen die de expert ondersteunen bij
het maken van beslissingen. Een stuk vriendelijker en de menselijke
expert mag blijven zitten, alleen heeft hij nu een extra hulpmiddel.
Maar het punt is - daarom noem ik dat - het systeem zit niet echt in
een omgeving. De menselijke expert voert gegevens in, het computer-
programma bewerkt deze en geeft output, maar het systeem gaat niet
echt handelen. Het gaat niet ineens een operatie uitvoeren. Dan zou
het een agent zijn of een cognitieve robot. Een robot is situated, een
decision support system niet.

Een expertsysteem is alleen maar een stuk software dat in de computer
zit, een robot zelf heeft naast fret brein ook r4og een lichaam. Via het
lichaam krijgt de robot stimuli uit de omgeving. Deze worden
doorgegeven aan het brein, dat daarna commando's geeft aan het
lichaam om bepaalde acties uit to voeren. Waar ik het in deze lezing
over ga hebben is niet het lichaam maar het brein. Hoe kunnen we
nu die robot zo maken dat het een denkende robot is?
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Intelligente agenten
Een denkende robot is een lichaam met een brein, de intelligente
agent. Een intelligente agent is een software of hardware entiteit die
een zekere autonomie bezit. Dat wordt vaak vertaald als pro-actief
zijn. Intelligente agenten reageren niet alleen op de gebruiker (reactief),
maar zij nemen ook initiatief (pro-actief ). Alle systemen die we nu
kennen zijn reactief: ze reageren op de gebruiker, die een input geeft
of op een knopje drukt. Wat we eigenlijk nergens zien, en in de meeste
gevallen is dat misschien ook helemaal niet gewenst, is een pro-
actief systeern dat zelf initiatief neemt. Ik zal een aantal voorbeelden
geven waar het nuttig is dat de agent zelf initiatief neemt.

Er is een wereldwijde organisatie van wetenschappers bezig met het
ontwikkelen van rescue robots. Dan moet je jezelf robots voorstellen
die in moeilijke situaties ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld bij
het demonteren van een bom. Je kunt je gemakkelijk legio terreinen
voorstellen - bijvoorbeeld de diepzee of werk met radioactieve stoffen
- waar zelfdenkende, autonome robots op een goede manier in to
zetten zijn.

Ook het Ministerie van Verkeer en Waterstaat is heel geinteresseerd
in de toepassingen intelligente systemen. Een voorbeeld hiervan is
het Autoinatisch Voertuiggeleiding. Dit is een verzamelnaam voor
verschillende systemen die de rijtaken van de automobilist geheel of
gedeeltelijk overnemen. Hieronder vallen volledig geautomatiseerde
rijbanen, waarop personenauto's als een trein achter elkaar rijden,
maar ook de iets simpelere intelligente auto's. Zo heeft bijvoorbeeld
de intelligente auto van TNO Adaptive Cruise Control aan boord en
beschikt daarnaast over Lane Keeping technologie, die met behulp
van detectie van de belijning de juiste positie op de weg bepaalt en
waarschuwt als de bestuurder daarvan afwijkt.

Heel interessant is het experiment met een agentsysteem dat de
vluchtleiding van de luchthaven in Sydney begeleidde. Dit systeem
heeft voor de zekerheid wel altijd in schaduw gelopen van het
bestaande systeem. Het experiment was een groot succes, maar het
systeem is nog niet ingezet. Men is nog steeds een beetje huiverig
voor agentsystemen die een zekere autonomie hebben.
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Een heel andere markt is het entertainment. Disney heeft in feite al
bepaalde gegevens uit de agenttechnologie gebruikt in tekenfilms.
Er zijn filmfragmenten in The Lion King waar duizenden dieren door
een pas rennen en die toch allemaal anders bewegen. Dat zijn
allemaal agentjes, die zo zijn geprogrammeerd dat zij niet tegen elkaar
botsen. Nog interessanter zijn de zogenaamde CA VEs. Een CAVE
(computer-animated virtual environment) is een opstelling voor virtual
reality, daar kun je als het ware in een driedimensionale wereld
stappen. (Er staat er bijvoorbeeld een op het Centrum voor Wiskunde
en Informatica (CWI) to Amsterdam.) Je kunt daar tennissen of
voetballen en dat soort dingen. De anderen van het team en je
tegenstanders zijn in die op een geloofwaardige manier
op jou moeten reageren en ook initiatief moeten nemen.
Er zijn verder veel commerciele applicaties mogelijk. Een slimme
zoekmachine op het Internet bijvoorbeeld. Het zou natuurlijk fijn
zijn als een intelligente agent zelf regelmatig het Internet of zoekt
naar nieuwe sites over jouw hobby's. Het bedwingen van de chaos
op het web door intelligente-agenten is dan ook een belangrijk gebied
van onderzoek.

Een andere toepassing kan e-commerce zijn. Dan heb ik het met name
over business to business e-commerce, waar het bijvoorbeeld gaat over
verschillende maatschappijen die met elkaar onderhandelen over
prijzen. Dat wordt nu gedaan door de vertegenwoordigers van del
bedrijven, maar als er heldere protocollen zijn, dan kan dat ook door
software gedaan worden. Op dit moment zijn er een aantal software-
protocollen gemaakt die dat in feite doen en dat is al een beetje getest.
In Zweden heeft een elektriciteitsbedrijf geexperimenteerd met zo'n
systeem om met de afnemers to onderhandelen over wanneer zij hun
energie het meest gunstig kunnen afnemen om de piekuren to
vermijden. Dit is een interessante toepassing waarbij inderdaad de
autonomic van het systeem, dat zelf als liet ware beslissingen kan
nemen, een rol speelt. Natuurlijk zitten daar juridische haken en
ogen aan. Zo is het niet duidelijk wie verantwoordelijk voor de
beslissingen is. Je kunt moeilijk zeggen dat een stuk software ter
verantwoording kan worden geroepen.

Het is duidelijk dat intelligente agenten op dit moment een heel
belangrijk gebied van onderzoek zijn en dat er hard aan de theorie
en aan de praktijk wordt gewerkt.
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Samenwerkende agenten
Wat heeft een autonome software entiteit met kunstmatige
intelligentie to maken? Dit soort entiteiten worden vaak beschreven
door ze een zogenaamde nientale toestand toe to kennen. Dat klinkt
bijna sciencefictionachtig. Opgemerkt moet worden dat de invulling
van dit begrip per onderzoeker en per onderzoeksgroep verschilt.
Bij het begrip 'mentale toestand' denken we aan kennis van de
wereld, een doe], een wens en dat soort dingen. Sommige onder-
zoekers hebben het daarbij zelfs over emoties. Mentale toestanden
kunnen we aan een agent geven door bepaalde databases in de robot
to stoppen, die iets zeggen over de kennis van de wereld van de
robot, en daarnaast ook iets over motivaties, wensen, doelen en
intenties en dergelijke. Je zou kunnen zeggen dat de database met de
robots kennis van de wereld zijn'geloof' is. Hiermee bedoelen we
uiteraard niet een religious geloof, maar dat de agent'gelooft' dat de
wereld er zo uitziet als in zijn database is gerepresenteerd. We noemen
dit vaak geloof, eerder dan kennis, aangezien kennis waar moet zijn
en waarschijnlijk is dat wat is opgeslagen in de robot niet altijd
werkelijk waar in de wereld (omdat de wereld al weer veranderd is,
bijvoorbeeld, of omdat er een foutieve waarneming is gedaan). Ik zal
straks iets verder ingaan op hoe deze agenten werken.
Ze moeten in ieder geval de eigenschappen hebben die eerder zijn
genoemd. Dus: ze zijn gesitueerd; ze zitten in een omgeving. 'Ze
leven ergens', zou ik bijna zeggen. Ze zijn reactief. Je wilt dat de
systemen reageren op hun omgeving, in het bijzonder op de gebruiker,
zodat er nog wel controle mogelijk is. Maar ook pro-actief, niet alles
hoeft bepaald to worden door de gebruiker, de entiteit moet ook eigen
initiatief kunnen vertonen en zijn eigen doelen kunnen stellen. En in
de context van mul ti-agentsystemen moet het sociaal zijn, dus op Zn
minst kunnen communiceren en samenwerken met andere agenten.
Een nrulti-agentsysteem is in feite een groep robots die in dezelfde
'wereld' leven; een gedeelde leefomgeving hebben die onvoorspelbaar
is en waar onverwachte dingen kunnen gebeuren. Dit systeem moet
dus flexibel en robuust zijn, zodat het niet meteen crasht of domme
dingen doet als er iets onverwachts gebeurt. Een multi-agentsyteem
heeft een taak en moet hiervoor 'met z'n allen' tot een oplossing
komen. Hiervoor moeten de agenten samenwerken.

Waar moet je aan denken bij zelfdenkende robots die ook nog
samenwerken? Ik heb een bijzondere demonstratie op een congres
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gezien. Het probleem waar een robot voor stond was dat het een
blokje naar een bepaalde plek moest brengen, maar dat hij dit niet
kon doen omdat een andere robot in de weg stond. Deze tweede
robot stond klem en kon niet uitwijken voor de robot met het blokje.
W at zou nu een cognitief robotsysteem moeten doen? Er zijn eigenlijk
twee oplossingen. De robot met het blokje kan wegrijden, zodat de
robot die in de weg stond plaats kan maken, maar nog leuker zou
zijn als de een de ander het blokje geeft. Dit nu gebeurde op de
conferentie. De robots communiceerden in computertaal en vertaald
in mensentaal zei de robot met het blokje in feite:'Mijn doel is om dit
blokje daar neer to zetten en omdat jij in de weg staat kan ik dat niet
doen.' Waarop de andere robot antwoordde: 'Ach, ik heb toch niets
to doen. Geef mij dat blokje maar, dan zet ik het daar neer.' Dat was
voor het eerst dat er zoiets was to zien.

Een ludiek voorbeeld over agenten die samenwerken is robotvoetbal.
Er is zelfs een organisatie, de RoboCup organisatie, die regelmatig
wereldkampioenschappen robot soccer organiseert. Aan deze
competitie doen in Nederland naast onze groep ook de UvA, TU-
Delft en de VU mee.
De robots van het robotvoetbal zijn robots met een kick device, die
achter de bal aangaan en dan proberen daar een klap tegen to geven.
Uiteindelijk moet dit resulteren in een doelpunt. Eigenlijk ziet dit er
nu nog teleurstellend uit. Een paar jaar geleden was ik bij de wereld-
kampioenschappen in Parijs. Het spel lag op een gegeven moment
een hele tijd dood omdat de: robots de bal niet zagen. De sensor-
apparatuur wordt wel heel snel beter, maar is nog steeds gebrekkig.
Zolang dit niet is opgelost is het niet mogelijk om de robots echt goed
to laten samenwerken en bijvoorbeeld'een-tweetjes' to laten maken.
Er zijn wel andere competities waarbij ditjprobleem niet speelt. In
dergelijke competities wordt niet gewerkt met echte robots maar met
simulaties. Het voordeel is dat je dan niet gehinderd wordt door de
werkelijkheid. Dit gaat dan ook al een stuk beter. In bet veld staan
twee teams van elk elf agenten. Deze agenten zijn allemaal apart
geprogrammeerd met ook allemaal hun eigen doel, maar als globaal
doel natuurlijk het scoren van een doelpunt. Agenten werken samen
en proberen to scoren, zij geven bijvoorbeeld de bal of en maken een-
tweetjes.
De simulatie gaat dus een stuk beter. Interessant to vermelden is dat
de Robocup organisatie zich tot doel heeft gesteld om in 2050 een
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menselijk team to verslaan met een robotteam. Ik weet niet of het gaat
lukken. De robots moeten dan we] een stuk beter worden. Maar als je
bedenkt dat het vakgebied kunstmatige intelligentie nog maar vijftig
jaar oud is en hoeveel vooruitgang er in die tijd is geboekt, is het
misschien wel mogelijk. In de kunstmatige intelligentie heeft men
eerder zo'n een weddenschap afgesloten wat betreft schaken (het
verslaan van de wereldkampioen door een schaakprogramma) en
dat is uiteindelijk gelukt, zoals we allemaal weten. Robot soccer is in
feite de volgende uitdaging na de schaakcomputer.

De Intentional Stance en BDI-architecturen
Hoe kunnen we intelligente agenten maken en laten samenwerken?
De eerste aanzet hiervoor is gegeven door een aantal filosofen. De
filosoof Daniel Dennett heeft de zogenaamde intentional stance
verdedigd, dat wil zeggen de strategie om het gedrag van een entiteit
to interpreteren als ware het een rationele agent die zijn keuze van
uit to voeren acties laat leiden door de zaken die hij weet, gelooft en
wenst. Een andere filosoof, Michael Bratman, heeft dit aangescherpt.
Volgens hem zijn geloof, kennis en wensen niet genoeg. Een agent
moet ook intenties hebben. Dit is belangrijk omdat er vaak een heleboel
wensen zijn. Er moeten prioriteiten worden gelegd. Een agent heeft
altijd beperkte middelen en eindige tijd. Hij moet op een gegeven
moment beslissingen nemen. Dan moet hij dus een aantal van die
wensen kiezen en zich daaraan committeren. Dit zijn zijn intenties.
Vervolgens kan hij plannen maken om deze intenties to realiseren.
Intenties spelen ook een belangrijke rol voor de agent om to zien of
hij nog steeds op het juiste spoor zit met het uitvoeren van zijn
plannen om zijn intenties to bereiken: is de uitvoering van de plannen
tot nog toe wel succesvol en volgens de verwachting geweest, of
moeten er bepaalde zaken anders worden aangepakt? Intenties
beperken ook de keus van toekomstige intenties en plannen. Anders
zou het kunnen dat het adopteren van een nieuw plan voor een
nieuwe intentie het bereiken van een oudere intentie kan verstoren.
De informatici Cohen, Levesque en Rao en Georgeff hebben de ideeen
van Bratman verder ontwikkeld en gepreciseerd met behulp van
logische formalismen zoals de zogenaamde BDI-logica (een logisch
systeem om over beliefs, desires en intentions to redeneren). Rao en
Georgeff hebben dit weer gebruikt als grondslag voor hun BDI-
architectuur van intelligente agenten, een algemeen model hoe een
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intelligente agent kan worden gemaakt die op 'rationele' wijze
omgaat met zijn kennis, geloof, wensen en intenties (en plannen
hiervoor). Dit werk heeft vele onderzoekers geinspireerd om verder
na to denken over hoe intelligente agenten en denkende robots
kunnen worden gerealiseerd. Met name in Toronto hebben Reiter en
Levesque zich toegelegd op het terrein van de cognitieve robotica en
hebben ze at diverse experimenten gedaan met robotjes die door hun
laboratorium rijden en klusjes opknappen zoals de post bezorgen
en dergelijke. In Bonn heeft een door een promovendus van hen
gemaakte museumrobot rondgereden die aan de bezoekers nuttige
informatie verschaft, maar tegelijkertijd zijn best doet om ze niet
omver to rijden...
Uiteraard stelt het maken van multi-agent systemen waarin de
agenten/robots op adequate wijze samenwerken voor verdere
wetenschappelijke uitdagingen. Onder meer moet dan gezorgd
worden dat de agenten goed met elkaar kunnen communiceren, en
zoals we zagen in het voorbeeld van de cooperatieve robotjes moet er
dan gecommuniceerd kunnen worden over BDI-achtige noties, geloof,
wensen, intenties. In wat voor talen moet deze communicatie plaats-
vinden? Er zijn hiervoor enige interessante voorstellen in de
literatuur. Maar ook meer sociale begrippen zoals verplichtingen
aan elkaar en sociale normen en dergelijke spelen een rot in dit soort
systemen. Hoe gaan agenten hiermee om? Hier wordt momenteel
veel onderzoek naar gedaan. We staan aan het begin van een boeiende
ontwikkeling!

De toekomst
Dat het onderzoek op het gebied van de intelligente agenten en de
cognitieve robotica goed op gang is gekomen wit natuurlijk nog niet
zeggen dat alle problemen zijn opgelost. Zo zijn er nog een paar heel
moeilijke problemen die om een oplossing vragen:

1. De theorie en de praktijk van de cognitive robotica moeten nog
beter met elkaar in verband worden gebracht (de zogenaamde
t{ieory-practice gap). Zo is het verband tussen de genoemde BDI-
architectuur en de BDI-logica nog niet precies genoeg om er (via
logische bewijzen) gegarandeerd correct werkende agenten mee
to maken. Dit is in kritische toepassingen zoals in de ruimtevaart
of de geneeskunde noodzakelijk.

I
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2. Specifiek wat het robotonderzoek betreft, is er het zogenaamde
symbol grounding problem: hoe verbinden we op een elegance en
werkzame manier de symbolen die in de mentale toestand (beliefs,
desires en intentions) van de agent voorkomen met de zaken die in
de wereld voorkomen en die de agent moet kunnen waarnemen?
Het is erg moeilijk om een robot over een werkelijk waarneembaar
object zoals bijvoorbeeld een bal to laten redeneren. Verder is het
bepaald niet gemakkelijk om de diverse technieken die over de
jaren zijn ontwikkeld in de kunstmatige intelligentie (en die
allemaal hun nut hebben) to integreren in een systeem (juist
vanwege het felt dat ze zo heel divers zijn)!

3. Zoals gezegd is het niet gemakkelijk om agenten met elkaar to
laten communiceren. Hier speelt het probleem van de taal waarin
ze communiceren, maar nag dieper is het probleem dat agenten
mogelijk niet eens dezelfde taal spreken voor de beschrijving
van hun kennis/ geloof over de wereld. Dit wordt het ontologie-
probleem genoemd. Dit valt to vergelijken met de situatie waarbij
mensen die allemaal een totaal andere taal spreken met elkaar
moeten communiceren. Dat wordt dus handen- en voetenwerk.
Hoe doen we dat met agenten/ robots? Er zijn hier interessante
relaties met taalkundig onderzoek.

4. Tenslotte is het, wanner we multi-agent systemen beschouwen,
erg moeilijk om de precieze relatie tussen de individuele agenten
(met hun relatieve autonomie) en (de werking van) het systeern
als geheel vast to stellen. Sorns doet zich een verschijnsel voor,
emergent gedrag genaamd, waarbij het gedrag van het totale
systeem niet helemaal terug to voeren valt tot dat van de
individuele agenten. Alhoewel fascinerend, zitten hier ook
gevaarlijke kantjes aan, vooral als het een systeem betreft dat
ontworpen wordt voor het uitvoeren van een bepaalde kritieke
taak. Als er dan onverwachte en ongewenste neveneffecten
optreden...!
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Perspectieven van klonen en stamcellen

Prof. dr. S.W. de Laat

Ontwikkelingsbiologen zijn wetenschappers die zich afvragen hoe
mensen en andere organismen zich uit een bevruchte eicel ont-
wikkelen. U bent als een cel begonnen en zoals we hier nu zitten,
denk ik dat we nu gemiddeld uit ongeveer 1015 cellen bestaan, een 1
met 15 nullen. Dat gebeurt niet zomaar, dat wordt geregeld. Daarom
lijken we ook op elkaar en zijn wij Been amorfe hopen cellen. Tijdens
dat proces van ontwikkeling moeten er eigenlijk twee belangrijke
dingen gebeuren. Er moet een ruimtelijke organisatie ontstaan: wij
wensen graag ons hoofd aan deze kant, twee oren opzij, twee armen,
vijf vingers met de duim naar voren, enzovoort. En er moeten tijdens
het ontstaan van die ruimtelijke organisatie verschillende typen
cellen ontstaan. Wij hebben de capaciteit om verschillende typen
cellen to laten ontstaan die we verschillende functies binnen die
ruimtelijke organisatie laten vervullen: zenuwcellen, spiercellen, vult
u maar in. De ontwikkelingsbioloog probeert to begrijpen hoe dat
gereguleerd wordt en sinds een jaar of vijftig doen we dat in termen
van moleculaire regulatieprocessen. In het bijzonder, sinds we weten
dat de erfelijke informatie in het DNA gelegen is vragen wij ons of
hoe dat DNA verantwoordelijk kan zijn voor zo'n ingewikkeld
biologisch proces als de ontwikkeling van een geheel organisme.
Dat is wat ons als ontwikkelingsbiologen boeit. En juist omdat we
bepaalde wetenschappelijke vragen stelden zijn we eigenlijk al een
eeuw geleden begonnen met iets wat we nu kloneren zouden noemen.
Ik zal u na een korte inleiding langs die weg leiden en dan kom ik
vanzelf bij het nut van stamcellcn voor het fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek, en wat je daar dan vervolgens mee zou
kunnen doen. En misschien ook niet mee zou moeten doen.
Embryonale stamcellen geven de ontwikkelingsbioloog namelijk
modellen om zijn vragen to beantwoorden.
Het onderwerp van deze cyclus is Science of sciencefiction? en mijn
bijdrage is genoemd'perspectieven van klonen en stamcellen`. Om
daar goed over to kunnen spreken, is het van belang dat we het er
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met zijn allen over eens zijn wat we onder de begrippen klonen en
kloneren verstaan. Klonen definieer ik hier als een verzameling
genetisch identieke organismen en met kloneren bedoel ik het proces
dat leidt tot het vermeerderen of produceren van dergelijke genetisch
identieke organismen. In de wandelgangen wordt klonen ook wel
als werkwoord gebruikt. Ik vind dat verwarrend. Klonen zijn bij mij
die 'dingetjes', kloneren is het proces om ze to maken. Dan rijst
uiteraard de vraag wat het begrip'genetisch identiek' betekent. Voor
zover u dat gehad heeft op middelbare scholen of daarna, moet u mij
deze inleiding over DNA vergeven, maar als u dat toevallig niet
meer in uw hoofd heeft, dan ga ik u daar nog even mee op weg
helpen. Want genetisch identiek betekent in de context van vanavond
dat we het hebben over organismen of delen van organismen die
beschikken over identiek kern-DNA. Dat poem ik in het bijzonder,
omdat het meeste van onze DNA in de celkernen zit, maar er ook nog
een klein beetje DNA buiten de celkernen ligt, in de mitochondrion.

DNA, het kookboek van het leven
DNA is een Engelse afkorting voor DeoxyriboNucleicAcid. Deoxyribo
Nucleine Zuur in het Nederlands. De moleculaire drager van de
genetische of erfelijke informatie, de boodschapper, de harde schijf
die u in al uw cellen heeft, waar de erfelijk informatie op verpakt zit.

Hoe werkt dat? Het is bewonderenswaardig met welke eenvoudige
middelen de natuur die buitengewoon ingewikkelde boodschap heeft
verpakt. Stelt u zich voor dat het DNA een lange kralenketting is.
Dan kept die kralenketting vier typen kralen, stelt u zich vier kleuren
voor. Meer zijn er niet. Dat zijn de bouwstenen van het DNA van alle
organismen die wij kennen. Die vier bouwstenen, nucleotiden geheten,
bestaan uit twee onderdelen, namelijk een suikerfosfaat, die in alle
nucleotiden gelijk is, en een base. Er zijn dus vier verschillende basen,
namelijk adenosine, verderop met een A aangeduid, guanine met een
G, cytosine met een C en thymine, met een T aangeduid. Omdat ze
paarsgewijs in het DNA molecuul voorkon4en, spreken wij ook vaak
over nucleotideparen of base-paren. U zult in het DNA-molecuul
altijd een A tegenover een T zien, en eon Ctegenover een G. In die
paren kunnen ze in een langgerekt molecuul als een kralenketting
aan elkaar geregen worden. Daarbij vormen de suikerfosfaten de
keten en de basen hangen daar dan aan een kant aan.
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Als ik twee van die strengen maak, en die heb ik in elke cel, dan
vormen ze vanzelf een dubbelstreng door de waterstofbindingen die
tussen de paren gevormd worden. Door de aard van de molecules
winden die strengen zich als een soort wenteltrap tot wat wij de
dubbele helix noemen. Dat is DNA. In elke cel, in al die 1015 cellen
heeft u identiek DNA. Alle organismen hebben DNA met een
vergelijkbare opbouw. Dit is de basis van onze erfelijke informatie.

Dan is de vraag wat die erfelijke informatie nu precies doet. Eigenlijk
maar een ding, namelijk coderen: het is een informatiebron. Het
codeert voor het maken van proteinen, ofwel eiwitten. Een stukje van
die lange kralenketting noemen wij een gen en dat codeert voor een
bepaald eiwit. Een ander stukje codeert voor een ander eiwit,
enzovoort. Er zitten op het DNA ook stukjes, die voor niets coderen.
Die zijn daar tijdens de evolutie ingeslopen en dienen nergens meer
voor. We hebben een heleboel 'rotzooi' in ons DNA waar we als
organisme niets meer mee kunnen. Maar voor wetenschappers en
juristen zijn er wel twee buitengewoon interessante toepassingen.
Evolutiebiologen kunnen aan de hand van die 'rotzooi afleiden
waar wij van afstammen. Tussen die'rotzooi zitten namelijk stukjes
die zeer ver terug gaan in de evolutie. En aan de hand van steeds
terugkerende stukjes onzin kunje mensen identificeren, waar handig
gebruik van wordt gemaakt bij onderzoek naar misdaden.

Het DNA is dus de coderingsmachine, de ponsband, de harde schijf
voor het maken van eiwitten. En dat gaat opnieuw volgens een
buitengewoon simpel principe. In tabel 2, die de Genetische code
wordt genoemd, staan de vier nucleotiden. U ziet daarbij niet de T,
maar een U (van. uracil). Dat komt omdat hier de code van het
tussenmolecuul staat. Op het moment dat er namelijk een eiwit
gemaakt gaat worden, wordt er een stukje van het DNA afgelezen.
Die informatie moet op de een of andere manier uit de celkern naar
de biochemische productiemachine in het cytoplasma komen. Daar
is het tussenmolecuul voor bedoeld. Dat heet het boodschapper-RNA.
Nadat het is afgelezen gaat het uit de celkern naar onderdelen buiten
die celkern die we ribosomen noemen. Dat zijn de eiwitfabriekjes die
dat RNA weer in een eiwit vertalen. En bij dat overschrijven van de
volgorde van die vier nucleotiden in het DNA, naar het bood-
schapper-RNA, wordt de T door een U vervangen. Er zijn dus vier
nucleotiden en elke volgorde van drie van die nucleotiden geeft een
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informatieblok. We noemen dat een codon. leder codon staat voor een
aminozuur, een onderdeel van een eiwit. De genetische taal kent vier
letters, en uitsluitend drieletterige woorden. Daar doen we het mee
in het leven. Dus als u zich voorstelt dat elke combinatie van drie
letters een bepaalde code vertegenwoordigt, dan staat in de
onderstaande tabel links de letter van de eerste positie, boven aan
die van de tweede en rechts de derde. Dan heb ik in totaal 64
mogelijkheden. Dat betekent dat de volgorde GGG staat voor een
bepaald aminozuur.- Dus als zo'n ribosoom op het boodschapper-
RNA de volgorde GGG leest, dan weet die biochemische machine
dat hij het aminozuur glycine moet pakken en aan een eiwit moet
rijgen. Zo gaat dat. Als hij bijvoorbeeld de volgorde GUU tegenkomt
dan pakt hij een ander aminozuur, namelijk valine, en dat plakt hij
daar weer achteraan. Totdat hij die hele informatie heeft afgelezen,
dan is het eiwit klaar.

U

Tabel 2 De Genetische Code

C

Tweede letter
IA G

fen lalanine serine tyrosine c stein u
U fen lalanine serine tyrosine c steYne C

leucine serine sto codon stopcodon A
leucine serine sto codon tryptofaan G
leucine _ proline histidine ar inine U

C leucine proline histidine ar inine C
+? leucine roline glutamine arginine A d

leucine proline glutamine arsinine G 0
isoleucine treonine as ara ' e serine u ro

A isoleucine treonine as ara 'rie serine C
isoleucine treonine lysine ar 'nine A
methionine treonine lysine arginine G

valine alanine as ara 'nezuur glycine u
G valine alanine as ara ' ezuur glycine C

valine alanine glutaminezuur glycine A
valine alanine -lutaminezuur glycine G

48

- -

d

v
m

W r



Er zijn maar twintig aminozuren, eiwitten kennen dus slechts twintig
bouwstenen. Dat betekent dat er 64 mogelijkheden in de genetische
code zijn en er sprake is van een overschot. Sommige codons coderen
dan ook voor hetzelfde aminozuur. Linksonder staan bijvoorbeeld
de vier combinaties, die voor valine coderen, dus alleen de eerste
twee letters zijn daarvoor bepalend. Daarnaast heb ik een aantal
andere belangrijke elementen, namelijk stopcodons. De ribosomen
moeten namelijk ook weten wanneer het eiwit klaar is.

Dat leidt tot de volgende conclusie ten aanzien van de universele
genetische code: het DNA kent een alfabet van vier letters: A, C, T, G,
en woorden van drie letters. Er zijn 64 mogelijke woorden, codons,
en een codon codeert voor een aminozuur waarvan we er maar 20
hebben, maar er zijn meerdere codons die voor hetzelfde aminozuur
coderen. Ribosomen lezen zo stukken van het DNA of en maken er
eiwitten van. Dat betekent dus dat als ik spreek van identiek DNA in
een kloon, dat de basenvolgorde van het DNA molecuul hetzelfde
moet zijn. Per definitie, anders is het Been kloon.

Sinds we weten hoe de erfelijke informatie in onze cellen opgeslagen
is zijn er wetenschappers bezig die informatie to ontcijferen.
Moleculair biologen zijn al een aantal decennia bezig met het
uitzoeken van de basenvolgorde in het DNA van verschillende
organismen. Het Human Genome Project is daar zo'n beetje het
summum van en zoals u in februari hebt kunnen lezen zijn-weten-
schappers daar zo goed als klaar mee. Ze hebben bijna alle. letters
weten to ontcijferen. Daarbij moet u zich wel voorstellen dat als u het
menselijke DNA uitschrijft, u ongeveer een encyclopedie van tien
delen volschrijft. Het menselijke DNA kent namelijk ongeveer drie
miljard nucleotideparen, die samen ± 30.000 genen vormen en als je
dat DNA recht zou trekken zou het om en nabij een meter fang zijn.
Gelukkig zit dat in al die 1015 cellen in uw lichaam wel netjes
opgerold.

Als je die informatie hebt weet je eigenlijk nog niks. Want je weet niet
wat er mee gedaan wordt: waar liggen de genen en waar liggen de
onzinstukken? Voor welke eiwitten coderen die genen en hoe
vervullen die eiwitten hun functip? Of wat gaat er met die eiwitten
mis bij een ziekte ten gevolge van foutjes die in het DNA geslopen
zijn? Om het nog complexer to maken heeft de natuur er voor gezorgd
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dat een gen niet alleen code bevat. Tussen de coderende basen liggen
ook stukken die niet in het eiwit terug to vinden zijn. Moleculair
biologen spreken dan over introns en exons, en het proces om de
introns eruit to halen-heet splicing.

Maar zodra we weten welke eiwitten op welke plek op het DNA-
molecuul gecodeerd worden, hebben we ook nog het DNA dat niet
in de kern ligt. De energiefabriekjes in onze cellen, mitochondrion
genaamd, bevatten ook nog een relatief klein stukje DNA, namelijk
ongeveer 16.000 baseparen lang. Dat is belangrijk als we gaan
nadenken over klonen. Want die kunnen wel mitochondrion bevatten
met verschillend DNA. Waardoor er dus toch nog verschillen in de
eigenschappen kunnen zitten. Wanneer u het verhaal over
celkerntransplantatie hebt gehoord zou u kunnen denken dat we dat
met mitochondrion ook kunnen doen. Maar dat valt erg tegen, want
een cel bevat vele tientallen mitochondrion die je een voor een eruit
moet halen. We zouden het wel graag willen doen omdat bepaalde
genetische ziekten verbonden zijn met het mitochondriale DNA.

Samenvattend: wat is DNA? Het is een kookboek voor eiwitten, stelt
u het zich zo maar voor, en een gen is een recept voor een eiwit. Met
dit in ons hoofd gaan wij nu klonen maken. Althans in gedachte.
Het eerste wat we ons moeten realiseren is dat kloneren een heel
natuurlijk proces is. Klonen komen in de natuur voor en wij maken
van de techniek van het kloneren at eeuwenlang gebruik. Eencelligen
vermeerderen zich vrijwel per definitie door een simpele celdeling.
Daarbij wordt het DNA van zo'n eencellige verdubbeld en bij het in
tweeen delen van die cel verdeelt het keurig dat verdubbelde DNA
over de twee nakomelingen, die dan per definitie klonen zijn.
Agrariers en tuinbouwers gebruiken om planten to vermeerderen at
eeuwen stekjes en bij allerlei soorten dieren worden lichaamsdelen
geregenereerd. Ook dat zijn allemaal klonen. Bekend is de true van
de hagedis die zijn staart weer laat aangroeien als die eraf is gehakt.
Dat is in feite het genereren van een nieuwe ekloonde staart. En ook
onder mensen lopen altijd at klonen rond; iedereen kent wel een
eeneiige tweeling. Dat zijn ook per definitie klonen, want ze hebben
hetzelfde DNA. Een zeer jong embryootje,i dat uit maar een paar
cellen bestaat, valt in tweeen uiteen. De beide helften, die genetisch
volstrekt identiek zijn, groeien ieder op tot een nieuw organisme.

50



Van eicel tot embryo
Voor ik nu verder ga met mijn verhaal over kloneren, wil ik u eerst
vertellen hoe de ontwikkeling van een zoogdier verloopt. Dat is
namelijk van belang voor het verhaal over stamcellen.
Wat gebeurt er nadat een eicel bevrucht is door een spermacel? De
cel begint zich to delen. Eerst gewoon, van een naar twee cellen, van
twee naar vier en zo verder. Op het moment dat er 8 tot 16 cellen zijn
verdwijnen de losse cellen uit het zicht en worden de grenzen tussen
de cellen onzichtbaar. Dit komt doordat het DNA van het embryo
ook actief wordt. De cellen van het embryo beginnen met het maken
van eiwitten en een van de eerste eiwitten die geproduceerd worden
zorgt ervoor dat de cellen gaan klonteren. Het embryo wordt dan een
afgesloten klompje cellen. Daarbinnen kan een holte ontstaan met
daarin een vloeistof met een heel andere samenstelling dan buiten
het embryo. Dan zijn ook de cellen aan de binnenkant anders dan
aan de buitenkant.

Het daaropvolgende stadium is dat wat we een blastocyst noemen.
In dit stadium ontstaan de eerste gedifferentieerde cellen, namelijk
cellen in de buitenste laag en cellen in de Inner Cell Mass, of binnenste
celmassa. In eerdere stadia zijn alle cellen nog gelijk, maar nu
ontstaan er verschillen in functie en bouw. De buitenste cellen moeten
op het moment dat het embryo implanteert in de baarmoeder het
contact met de baarmoederwand maken. De cellen in de Inner Cell
Mass, een klompje cellen in de holte, zijn de cellen die later uitgroeien
tot wat wij nu zijn, een volgroeid organisme. Een andere gebeurtenis
die zich tijdens het blastocyst-stadium afspeelt is de implantatie.
Tot op dit moment zweeft het embryo los rond in de baarmoeder,
maar om voedingsstoffen en zuurstof to krijgen van de moeder, moet
het aan de baarmoederwand'vast' komen to zitten.

In het volgende stadium in de ontwikkeling is het embryo al wel
geimplanteerd en al zover ontwikkeld dat er geen eeneiige tweeling
meer kan ontstaan. Dat stadium wordt het gastrulatiestadiunz
genoemd. Vanaf dat moment zou je het embryo kunnen definieren
als een'levend wezen'. Tot de implantatie weet de vrouw nog niet
dat ze zwanger is. Als er tot dat moment iets gebeurt met het embryo
zullen we nooit weten dat het geleefd heeft.
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Kloneren als wetenschappelijk onderzoek
Waarom zijn mensen experimenteel gaan kloneren? In de eerste plaats
omdat ze dachten dat ze daarmee wetenschappelijke vragen konden
oplossen. In mijn vakgebied is dat eigenlijk a1 bijna een eeuw oud. In
het begin van de vorige eeuw vroeg Hans Spemann zich of wat er nu
gebeurde tijdens de embryonale ontwikkeling, wanneer er
verschillende celtypen ontstaan. Deze Duitse embryoloog heeft in
de jaren twintig een Nobelprijs gekregen voor dit werk. In die tijd
wist men nog nets over DNA, maar er was al wel het vermoeden dat
zoiets als erfelijke informatie in de celkern to vinden was. Die celkern
kon met een microscoop wel worden waargenomen, maar wat er in
zat was volstrekt onbekend.

Hij had twee mogelijkheden als antwoord op zijn vraag. Het zou
kunnen zijn dat die erfelijke informatie in de celkernen zou
veranderen tijdens de ontwikkeling, waardoor dan verschillende
celtypen zouden ontstaan. De andere mogelijkheid was dat in de
celkernen die informatie tijdens de ontwikkeling hetzelfde zou
blijven, maar dat er iets in het cytoplasma zou veranderen. De manier
waarop hij dat probeerde to onderzoeken was zeer ingenieus. Hij
gebruikte als proefdier kikkers omdat die eieren buitengewoon groot
zijn. Iedereen heeft vast wel eens kikkerdril gezien. Dat zijn allemaal
afzonderlijke eicellen van 1 tot 2 millimeter groot. Die kun je
gemakkelijk manipuleren.

Wat hij deed was het volgende. Hij nam een ooghaar van een baby,
dat zijn hele mooie fijne draadjes. Door zo'n haar om een bevruchte
eicel to leggen, en er dan een knoopje in to maken, wist hij zo'n eicel
door midden to snoeren. Tegenwoordig is dat een klassiek
experiment voor studenten in de embryologie. Als hij dat deed op
het moment dat de cel wilde gaan delen, kon hij er voor zorgen dat
de celkern in een van de twee helften terechtkwam. De helft die geen
celkern had stierf af. De helft die wel de celkern had ging keurig op
tijd delen. Daar kwam een heel normaal kikkervisje uit en uiteindelijk
een kikker.

Dat experiment herhaalde hij na een aantal celdelingen. Hij snoerde
steeds een kleiner stukje af. Hij vroeg zich of of zo'n klein stukje met
een celkern ook nog een volledig kikker zou kinnen geven. Hij kwam
tot de conclusie dat dit maar in beperkte mate het geval is. Naarmate
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de tijd voortschrijdt in de ontwikkeling verandert dus de genetische
potentie van zo'n celkern. Op een gegeven moment verdwijnt de
potentie om nog een volledige kikker to vormen.

Hij realiseerde zich echter dat er een valkuil in het experiment zat.
Die celkernen hadden namelijk, naarmate je ze verder in de
ontwikkeling afsnoert, steeds minder cytoplasma om zich heen. Hij
heeft in zijn eigen publicaties dan ook geschreven: 'ik denk dat het
zo is, maar ik vraag me af, of de hoeveelheid cytoplasma die om de
celkern bewaard blijft, in het experiment niet een cruciale rol zou
kunnen spelen.' Die vraag heeft op een antwoord moeten wachten
totdat er verfijnderde technieken ontstonden dan de haarlus van
Spemann. Namelijk micromanipulatie- en micropipettechiiieken.
Daarmee kon het experiment uitgevoerd worden dat nodig was om
de vraag to beantwoorden. Want wat zou je willen doen om die
ontwikkelings-potentie definitief vast to stellen in zo'n kikker-
experiment? Dan zou je een celkern willen nemen van een volgroeide
kikkervis of een volwassen kikker en die willen stoppen in een eicel,
waaruit je de kern verwijderd hebt of waarvan je het DNA vernietigd
hebt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren met behulp van straling, of je
kunt een celkern met een micropipetje eruit halen. Als zo'n eicel dan
uitgroeit tot een normale volwassen kikker, weet je dat er aan het
genetisch materiaal niets verandert tijdens de ontwikkeling.

Dat experiment is in de jaren vijftig gedaan door John Gurdon, een
nog steeds actieve embryoloog uit Cambridge. Hij was een van de
eersten die de micropipet- en micromanipulatietechnieken goed
genoeg onder de knie had. Om die experimenten to kunnen doen
moet je namelijk heel fijne pipetjes kunnen maken met een puntje in
de orde van micrometers. Gurdon haalde eerst kernen uit blastula-
cellen, plaatste die terug in een eicel waarvan de kern was vernietigd
en kreeg normale kikkers. Een blastula is een stadium in de
ontwikkeling van enkele honderden cellen groot, veel verder dan
Spemann had kunnen gaan.

Een aantal jaren later wist hij de techniek nog verder to verfijnen en
kon hij huid- en darmcellen van een volwassen kikker gebruiken
voor dit experiment. Ook nu kreeg hij gewone kikkers. Op dat moment
kon Gurdon de conclusie trekken dat een celkern van een volwassen
kikker zorg kan dragen voor een volledige embryonale ontwikkeling.
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Je kunt dus het DNA in de kern van zo'n gedifferentieerde cel
reprogrammereii door hem in een eicel to plaatsen. Ik zeg dat nu in
deze termen, maar dat werd in die tijd niet zo gezegd. Want toen
wist men niet wa t DNA was. Dat experiment is met gejuich ontvangen
bij kikkerembryologen, maar daarna is bet decennia lang stil gebleven.
En dat terwijl de vraag of bet ook voor zoogdieren opgaat natuurlijk
direct bij je opkomt.

Waarom is dat zo langzaam gedaan? Waarom heeft bet tot aan bet
eind van de jaren tachtig geduurd totdat er een antwoord kwam op
die voor de hand liggende vraag?

Daar waren eigenlijk twee redenen voor. Ten eerste was de vraag
wetenschappelijk gezien eigenlijk niet vreselijk interessant. Het is
meer een stukje nieuwsgierigheidbevrediging van enkele onder-
zoekers. Voor biologen lijken kikkers en zoogdieren namelijk
dusdanig op elkaar, dat ze er waarschijnlijk stilzwijgend van uit
gingen dat bet voor zoogdieren ook gold. De tweede reden was dat je
voor een experiment bij zoogdieren een veel ingewikkelder situatie
tegenkomt. Een zoogdier, bijvoorbeeld een muis, laat zijn bevruchte
eicellen niet ontwikkelen in een sloot, maar laat ze opgroeien in de
baarmoeder. Daar kun je veel moeilijker bij. Bovendien zijn de eieren
veel kleiner. Een eicel van een muis of van onszelf is ongeveer een
tiende millimeter in doorsnede, dus in volume duizend keer kleiner
dan een kikkerei. Daarvoor moeten de manipulatietechnieken veel
verder gevorderd zijn.

Reproductief kloneren
De tweede vraag die je met kloneren experimenteel zou kunnen
oplossen is de vraag naar reproductief kloneren. Dat is niet zozeer een
wetenschappelijke vraag. Het gaat er alleen om dat je organismen
vermenigvuldigt en er zijn redenen waarom je dat zou willen. Neem
bijvoorbeeld klonen van een koe die veel melk geeft..Daar is in de
jaren tachtig ook onderzoek naar gedaan. Want tegenwoordig haalt
men van slechts enkele fokstieren sperma en,brengt dat in bij koeien.
Daarmee kan je wel zorgen voor'goed' genetisch materiaal van de
vader, maar voor de moeder heb nog niet. Je hebt nog steeds veel
verschillende moeders.
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Eigenlijk willen fokkers een geweldige oermoeder die zorgt voor aile
nakomelingen. Dan wil je embryo's die precies hetzelfde genetisch
materiaal hebben als de oermoeder. Die embryo's implanteerje dan
in draagmoederkoeien. En dan maakt het niet uit of dat hier in
Nederland of ergens in Afrika gebeurt.
Dat is in de jaren tachtig ook gebeurd, zonder maatschappelijke
discussie, zonder enige ophef. Er werden koeien gekloneerd door
middel van kerntransplantatie en dat stond gewoon in de krant. Het
geld kwam van het ministerie van Economische Zaken en van banken.
Niemand maakte zich er druk om. Oak op mijn instituut zijn we er
mee bezig geweest. We hebben ook dat soort experimenten uitgevoerd
en daar kwamen twee gekloneerde kalveren uit. Kort daarna zakte
de economie in en ging het slechter met de veeteelt. Dat betekende
het einde van de experimenten.

Maar een ander experiment heeft gezorgd dat er wel discussies
ontstonden. Sterker nog, ineens wist iedereen ervan af. We weten
allemaal waar het over gaat: Dolly. Toen in 1998 Ian Wilmut bekend
maakte dat het hem gelukt was om met behulp van kerntrans-
plantatie een schaap to kloneren, was hij zich van geen kwaad
bewust. Hij wilde aIleen het antwoord vinden op de vraag of ook bij
zoogdieren kern-DNA gereprogrammeerd kan worden. Hij
herhaalde het experiment van Gurdon: hij nam eicellen uit een eerste
schaap en haalde er de kern uit. Vervolgens nam hij de kernen van
verschillende gedifferentieerde cellen van een tweede schaap en die
stopte hij in de eicellen van het eerste schaap. Die liet hij uitgroeien
tot blastocyst, en implanteerde ze daarna in een derde schaap. Bij
een van de 277 celkernen uit uiercellen lukte de proef en kwam er
een lam uit: Dolly.

Toen was zoals u weet de beer los. Krantenkoppen als'The boys of
Brazil zijn nabij' en foto's met honderden Hitlers, Einsteins of Marilyn
Monroe's zorgden ervoor dat iedereen wist wat er gebeurd was en
wat voor fantasieen er daarbij in je opkomen. Maar je kunt maar
twee conclizsies trekken uit dit experiment. Ten eerste dat je celkernen
uit volwassen cellen kunt reprogrammeren en zorg kunt laten dragen
voor de volledige ontwikkeling van een zoogdier. Ten tweede, dat je
daarbij alleen wel rekening moet houden met zeer lage kansen op
succes. Want een op 277 is met de moeite waard. Maar de vraag blijft
natuurlijk of het ook zou kunnen en mogen bij mensen. Het experiment
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leert dat het waarschijnlijk wel kan, maar dat je dan veel draag-
moeders nodig hebt om een kloon to krijgen. Dus ik denk niet dat het
ooit zal lukken. En mogen natuurlijk al helemaal niet. Want ook al is
de kans klein, het blijft mogelijk. Dus we moeten regels opstellen die
dat onmogelijk maken. Voor mij ligt de grens bij kerntransplantatie.
Op het moment dat er een kern getransplanteerd is in een eicel mag
die niet meer in de baarmoeder geimplanteerd worden, vind ik. Daar
ligt voor mij de grens. Maar daar zullen we verder over moeten
discussieren. Daar moeten we in een brede maatschappelijke
discussie een beslissing over nemen.

Stamcellen en therapeutisch kloneren
Het vorige gedeelte over kloneren heb ik tamelijk uitvoerig gedaan
om u ook het tijdsbeeld to schetsen bij de ontwikkelingen. Op die
manier begrijpt u op wat voor punt de wetenschap was aangekomen
en hoe de maatschappij en de politiek er over dachten aan het eind
van de 20e eeuw: Grotendeels onafhankelijk van de ontwikkelingen
bij het onderzoek naar kloneren is ook een geschiedenis to vertellen
over stamcellen. Grotendeels, omdat ongeveer in het jaar 2000 die
wegen bij elkaar komen. Ik neem u daarom weer mee terug in de tijd
en ondertussen probeer ik duidelijk to maken wat stamcellen zijn,
hoe de wetenschap ze is gaan gebruiken en natuurlijk wat je er
allemaal mee kan doen.
Daarin ligt een aanknopingspunt om to kunnen spreken over het
derde aspect van experimenteel kloneren, namelijk het therapeu tisch
kloneren. Je kunt met de technieken van kerntransplantatie ook dingen
doen waar patientengroepen op zitten to wachten, omdat er geen
andere middelen in het vooruitzicht zijn om bepaalde ziekten to
genezen. Bij dat soort ziekten zijn namelijk een of meer verschillende
celtypen gedegenereerd. Die wil je vervangen. Daar heb je echter
allemaal genetisch identieke, gedifferentieerde cellen of hele weefsels
voor nodig. En als het even kan zelfs organen, of delen daarvan. De
vraag is dan: 'hoe kom ik aan genoeg cellen van een bepaald type?'
Want vanuit andere gedifferentieerde cellen uit het eigen lichaam
kan het niet en met cellen van andere personen, donoren, moet je
heel goed uitkijken dat ze niet afgestoten worden. Je wilt dus cellen
hebben die in de normale ontwikkeling ook zorgen voor verschillende
celtypen. Dat zijn stamcellen, cellen die nog uit kunnen groeien tot
elk celtype. i
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Maar hoe kom je daar dan aan? Het idee kwam pas toen een bepaald
soort kanker, teratocarcinoom, beter onderzocht werd. Een terato-
carcinoom, letterlijk vertaald 'monsterkanker', is een kanker die
voorkomt in de geslachtsorganen. Maar het is niet een gewone kanker.
Als je hem opensnijdt en onder een microscoop legt dan kun je allerlei
verschillende celtypen onderscheiden. Van spieren en zenuwen tot
tanden. Alleen niet geordend, maar kriskras door elkaar. Dat heeft
pathologen, en ook ontwikkelingsbiologen lange tijd zeer verbaasd.
Hoe kan een tumor met zo'n structuur ontstaan. Als je een dergelijke
tumor helemaal in het begin van zijn ontstaan toevallig aantreft,
dan zieje een plaatje dat de embryoloog zeer sterk doet denken aan
een embryo dat net geimplanteerd is in de baarmoederwand. Maar
daar zit hij dus helemaal niet. De beroemde patholoog Berry Pears
heeft er veel onderzoek naar gedaan. Hij ging op een gegeven moment
zelfs naar een embryologencongres. Als patholoog kende hij die
wereld natuurlijk niet, maar hij moest zijn verhaal kwijt. Hij liet
plaatjes van teratocarcinomen zien en zei: 'het kan toch niet anders
dan dat deze tumor ontstaat uit een vroeg embryonale cel, die
ontsnapt is aan de normale ontwikkelings-regulatie?' Hij had
volkomen gelijk, alleen kon hij dat toen nog niet bewijzen.

Wat is nu het belang hiervan voor het onderzoek naar stamcellen?
Bij een goedaardige carcinoom niets. Die groeit uit met allerlei
gedifferentieerde weefsels en stopt dan met groeiert waarna je het
operatief kunt verwijderen. Maar een kwaadaardige teratocarcinoom
bevat naast al die gedifferentieerde cellen ook delende cellen waar
niets gedifferentieerds aan to ontdekken valt, stamcellen dus. We
noemen die tumorstamcellen teratocarcinoma stamcellen of, zoals ze
in de praktijk zijn gaan heten, embryonale carcinoma cellen; EC-cellen.
Uit die term leest u al of dat het aan de ene kant een kankercel en aan
de andere kant een embryocel is. Als je een blastocyst in een muis
stopt, bijvoorbeeld onder de huid, dan ontstaat er een knobbel, oftewel
een tumor. Een patholoog zal die tumor herkennen als een terato-
carcinoom.

Op die manier heeft men in het begin relatief veel stamcellen
gekweekt. Want uit zo'n teratocarcinoom kun je stamcellen halen en
in kweek eindeloos vermeerderen. Die werden in de jaren zeventig
gezien als-prachtige modellen om ontwikkelingsprocessen to
besturen, want in kweek kun je ze opnieuw laten differentieren. Als
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je ze de goede stoffen toedient kunnen ze uitgroeien tot bijvoorbeeld
spiercellen, of zenuwcellen, zoveel als je wilt. Zo kun je dus
onderzoeken hoe het ontwikkelingsproces verloopt, zonder dat je in
de baarmoeder hoeft to werken. Want aan een embryootje van een
paar cellen groot in een baarmoeder kun je natuurlijk moeilijk
onderzoek doen. Op deze manier heeft men een hoop kennis
opgedaan over ontwikkelingsprocessen.

De andere kant op werkt ook. Als je stamcellen uit een terato-
carcinoom in een vroeg embryo stopt, groeit er een heel normale
muis uit: Zo'n muis met verschillend genetisch materiaal in zich
noemen we een cliimere muis. Als je bijvoorbeeld stamcellen neemt
uit een carcinoom van een witte muis, en die stop je in een embryo
van bruine ouders, dan krijgje een gevlekte muis. Er zijn dan namelijk
huidcellen die afstammen van de stamcellen van het oorspronkelijke
embryo, en huidcellen die afstammen van de EC-stamcellen.

De les is dus: een cel van deze tumor, geplaatst in een embryo, weet
niet meer dat hij tumorcel is. Die gedraagt zich als een embryocel. En
omgekeerd, als ik een embryocel uit de context van de baarmoeder
haal en onder de huid plaats dan weet hij niet meer dat hij een
embryocel is, dan wordt hij een tumor. Kortom, ze zijn principieel
identiek. Het zal u dan ook niet verbazen, dat later duidelijk werd
dat die tumoren ontstaan uit de voorlopers van geslachtscellen. Die
derangeren in hun ontwikkeling en weten niet meer dat ze moeten
ophouden met delen.

Stamcellen uit embryo's
De volgende stap was dat je behalve EC-cellen, stamcellen rdirect uit
een embryootje wilt halen. Onderzoekers hebben daar ook een
praktische reden voor. Want bij EC-cellen die zolang in een tumor
gezeten hebben, mist er altijd wel wat van het DNA. Helemaal perfect
zijn ze niet. De experimenten die ik u net noemde hadden meestal
ook weinig succes.
Het idee was om uit embryo's stamcellen to halen en die eindeloos to
vermeerderen. Het DNA van die stamcellen moet vast beter zijn dan
dat van EC-cellen. Dat bleek ook zo to zijn. De true is dan heel simpel.
Je neemt een blastocyst bij een muis, je doet er wat antilichamen bij
waardoor de buitenste laag oplost en dan hou je een klompje cellen
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over, de Inner Cell Mass. Die haal je er uit, doe je in een kweekbakje
met wat voedsel en de cellen gaan zich vermeerderen. Dan heb je in
principe embryonale stamcellen gekweekt. Het verschil met
embryonale carcinoom cellen is dat ze niet uit een tumor komen,
maar veel meer verschil is er niet. Embryonale stamcellen kunnen
we laten differentieren, of je ze nu haalt uit een tumor of een embryo.

Maar hoe zorg je er dan voor dat de cellen precies worden wat jij
wilt, en niet iets anders? Dat je bijvoorbeeld geen zenuwcellen krijgt
terwijl je spiercellen had gewild. Tijdens de ontwikkeling in een
baarmoeder wordt dat geregeld met behulp van signaalmoleculen.
Dat zijn bepaalde moleculen die een cel duidelijk maken: 'nu moet je
een spiercel worden, of een zenuwcel of wat dan ook.' Als je erachter
kunt komen welke signaalmoleculen ervoor zorgen dat een cel een
spiercel wordt, dan kun je die stof toevoegen aan de voedingsstoffen
die je de stamcellen geeft en krijg je spiercellen. Zo kun je allemaal
verschillende celtypen maken: zenuwen, spiercellen, kraakbeen, en
ook bloedvaten bijvoorbeeld.
Ik zal u een voorbeeld geven. Wij wilden op ons instituut zenuwcellen
maken. Dat lukte zowel met EC-cellen als met embryonale stamcellen,
allebei van een muffs. Het lukte zelfs om zenuwcellen to maken die
dopamine produceren. Dat was een grote doorbraak, want bij
Parkinson-patienten sterven juist die hersencellen af. Dus als je dit
soort zenuwcellen kunt maken uit mensenembryo's en je implanteert
die bij patienten die aan de ziekte van Parkinson lijden, dan kun je
op deze manier die patienten mogelijk genezen. Nog een voorbeeldje:
we hebben hartcellen gemaakt die zelfs samen klopten met ongeveer
de frequentie die een normaal hart ook heeft. We hebben daarvoor
ongedifferentieerde stamcellen genomen en die hebben we gekweekt
op een andere laag cellen, waarvan we dachten dat die in het embryo
samen met de stamcellen misschien wel voor die differentiatie
kunnen zorgen. Dat bleekt ook zo to zijn.

Het gaat hier om toepassingen die je graag ook bij mensen zou willen
uitvoeren. Want oplossingen voor ziektes als die van Parkinson en
hartkwalen zijn er niet of nog erg primitief. Maar tegelijk kwain ook
de vraag naar boven of je dat bij mensen we] kunt doen. Moet je daar
niet de politiek over raadplegen? Want dan moet je humane
embryonale stamcellen gaan maken. En daar kun je een hoop andere
dingen mee doen die we niet willen doen. Dat moet afgegrendeld
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worden. Er zijn echter ondertussen wel wat experimenten gedaan.
Zo hebben we bet experiment met de kloppende hartcellen ook met
menselijke stamcellen gedaan. In de Verenigde Staten zijn er al meer
experimenten geweest. Daar hebben ze grote successes weten to
halen. In een experiment zijn ze daar begonnen met 36 restembryo's
uit een IVF-kliniek (In Vitro Fertilisatie). Daar hebben ze twintig
blastocysten van gemaakt, waarvan ze bij 14 met succes hun Inner
Cell Mass eruit gehaald hebben en er uiteindelijk vijf verschillende
cellijnen uit gehaald..

Kun je die ook gebruiken voor de vervanging van defecte cellen door
transplantatie? Opnieuw in de Verenigde Staten zijn er ook
onderzoekers geweest die bij patienten, die op zich een hopeloos
ziektebeeld hadden, een experiment hebben gedaan. In Nederland
zou dat nooit kunnen, maar ik ben toch blij dat ze het in de Verenigde
Staten gedaan hebben. Ze hebben neurale cellen, gemaakt uit EC-
cellen, in patienten gestopt en gekeken wat er gebeurt. Dat experiment
is nog gaande, maar de boodschap is dat die getransplanteerde cellen
na een jaar nog terug to vinden zijn en dat twee jaar later bij Been van
die patienten een tumor is ontstaan. Het beeld is dat er een begin is
van een verbetering van de situatie van de patienten.

In het kort is het dus als volgt. Humane stamcellen zijn pluripotent,
die kunnen allerlei verschillende gedifferentieerde celtypen leveren.
Op die manier kunnen allerlei celtypen geproduceerd worden voor
transplantatie. Enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen zijn
beroerte, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, suikerziekte en
hartklachten. Kortom, ziekten waarbij een of meerde celtypen
verdwenen zijn of niet meer functioneren. Denk daarbij niet aan to
ingewikkelde situaties. Want hoe we ruimtelijke structures in een
bakje moeten maken weten we nog niet. Misschien dat we dat in de
verre toekomst ontdekken, maar voorlopig, in daarmee bedoel ik de
komende decennia, zeker nog niet.

Bronnen en-toepassingen van stamcellen
Maar waar die stamcellen dan vandaan? Humane embryonale
stamcellen kunnen onder andere gelsoleerd worden uit restembryo's
uit IVF-klinieken. Realiseert u zich dat alleen al in Nederland vele
duizenden van die embryo's in diepvriezers liggen. De vraag is alleen
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of we die mogen gebruiken voor dit soort toepassingen. In Nederland
is door minister Borst een wetsontwerp bij de kamer aangemeld dat
dit in theorie mogelijk zou moeten maken. De kamer heeft daar
eindeloos vragen over gesteld, terecht, maar de vraag is of dit kabinet
die wet nog kan aannemen,

De tweede mogelijkheid is de methode van Dolly. Je neemt dan
volwassen cellen en daar haal je de celkern uit. Die kern breng je in
een eicel waarvan de celkern vernietigd is. Die cel laat je dan
uitgroeien tot een blastocyst, waaruit je dan de stamcellen haalt. Die
stamcellen kun je gebruiken om in kweek verschillende celtypen
mee to maken. De vraag is natuurlijk: waar haal je dan die eicellen
vandaan? Als u in kringen van patientengroepen verkeert, dan hoort
u altijd wel meerdere vrouwen zeggen: 'als dat mijn vader of broer
kan helpen, dan wil ik best een paar eicellen laten wegnemen.' Dat
is een toekomstscenario waar sommigen van dromen, maar denk
niet dat het morgen gebeurt. Het is theoretisch denkbaar maar voor
het zover is dat patienten er ook daadwerkelijk iets aan kunnen
hebben zijn we wel een paar jaar verder.
De derde en laatste theoretische mogelijkheid is dat we volwassen,
gedifferentieerde cellen in een keer herprogrammeren. Dan moeten
we alleen wel begrijpen wat er met die celkern gebeurt wanneer we
die in een eicel implanteren. Maar we weten dat absoluut nog niet.
We zouden die cel dan juist die stoffen willen toedienen waardoor
hij 'vergeet' dat hij gedifferentieerd is geweest, waarna we hem
opnieuw laten differentieren tot het celtype dat we willen hebben.
Uiteindelijk zal het zo gaan gebeuren. Het zal alleen nog erg lang
duren voor het zover is.

Problemen en toekomstperspectieven
Laten weniet to optimistisch zijn maar vooral realistisch blijven. Er
zijn grote problemen om voldoende hoeveelheden van de gewenste
zuivere celpopulaties to maken uit stamcellen. Daar moet nog veel
fundamenteel onderzoek'aan gedaan worden. Hoe selecteer je het
celtype dat je wenst en hoe krijg je dat in voldoende grote
hoeveelheden om dat realistisch voor medische toepassingen to
kunnen gebruiken? Een andere vraag is: hoe voorkom je afweer-
reacties? In je hersenen leidt het tot weinig problemen want daar
treden nauwelijks afweerreacties op, maar elders in het lichaam wel
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degelijk. De principiele oplossing is dat je.celkernmateriaal of DNA
van de patient zelf gebruikt. Dan werk je via de Dollycyclus. Er zijn
ook minder principiele oplossingen denkbaar. Bijvoorbeeld dat je
iets aan het afweersysteem of aan de immuunrespons van de cellen
doet. Maar dat werkt eigenlijk nooit echt goed. Dan kom je bij
therapeutisch kloneren. Daar komen de wegen van kloneren en
stamcellen dus bij elkaar.

Uiteraard is er ook wet- en regelgeving nodig. De maatschappij moet
hier over nadenken en uiteindelijk moet de politiek grenzen trekken.
Daarbij is het belangrijk dat we als Nederlanders en Nederlandse
politiek ons moeten realiseren dat dit niet iets is dat exclusief voor
Nederland interessant is. Natuurlijk is er wereldwijd een discussie.
En het zou fantastisch geweest zijn als we in Europa al vijf jaar
geleden de voorzienigheid hadden gehad om hier consensus over to
krijgen. Nu doet ieder land het op eigen houtje. De Engelsen zijn met
het behandelen van dit soort problemen verreweg het meest
bekwaam. Die hebben het erover, politiek en wetenschap, en trekken
een lijn die heldeT is. In Nederland duurt dat nog even.
Verder zijn er natuurlijk nog de ethische vragen. Waar ligt de grens:
wat definieer ik als'leven', waar ik niet aan mag prutsen, en waar
mag ik wel mee experimenteren? Hoe voorkom ik dat er 'weten-
schappers' zijn die mensen gaan kloneren? En hoe weet ik dat er
geen abortusklinieken komen waar vrouwen met geldnood hun
embryo's afstaan voor stamcelproductie? Dat zijn allemaal zaken
.die voor een groot deel door wetten afgegrendeld moeten worden en
waar wij dus over moeten discussieren. ledereen zal bijvoorbeeld
die grens anders leggen. Voor mij ligt die grens bij de embryo's. Op
het moment dat er iets aan een embryo is veranderd, door middel
van kerntransplantatie of het toevoegen van andere cellen, mag dat
embryo naar mijn mening niet meer in een baarmoeder van een
vrouw geplaatst worden. En het antwoord dp de eerste vraag luidt
voor mij: vanaf het gastrulatiestadium kanft, een embryo niet meer
gedeeld worden in twee aparte embryo's, this is in feite een geheel
geworden. Daar ligt wat mij betreft de grens\van uniek leven.

Wat de toekomstperspectieven betreft: zoals gezegd op korte termijn
niets. Je zou je alleenkunnen voorstellen dat je stamcellen, die er al
zijn, bijvoorbeeld kunt gebruiken voor het van medicijnen.
Dat is iets wat je nu op proefdieren moet doer. Als je veronderstelt
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dat medicijnen potentieel een gevaar voor de ontwikkeling kunnen
betekenen, voor differentiatieprocessen, dan kun je dat toetsen op
celmodellen. Dit soort onderzoek werd vijftien jaar geleden al op
muizencellen uitgevoerd, samen met de farmaceutische industrie.
Dat werkt heel goed, zodat je daarmee het proefdiergebruik kunt
terugdringen.
Als we verder kijken naar celtransplantaties is vijf tot tien jaar
misschien optimistisch, maar je moet toch zeker aan zo'n periode
denken. Je moet in ieder geval niet aan volgend jaar denken, en ook
niet aan het jaar daarop. Voor de hand liggende cellen die je als
eerste kunt verwachten zijn zenuwcellen, (hart)spiercellen, endo-
theelcellen en beenmergcellen. Later komen daar bijvoorbeeld de
cellen van nier, lever en alvleesklier (voor diabetespatienten) bij.

Kloneren en stamcellen hebben van alles met elkaar to maken, zeker
als je aan therapeutische toepassingen denkt. Waarbij de combinatie
van die twee manieren de beste weg is om afweerreacties to
voorkomen, omdat je dan cellen kunt produceren van de patient
zelf. Het is alleen een probleem waar nog lang over moet worden
gedebatteerd; politiek en maatschappelijk. Nederland moet niet to
lang wachten want dan lopen onderzoekers weg of komt het allemaal
over ons heen. Dat is zo mogelijk nog bedreigender. En tenslotte,
denkt u niet dat we hier morgen patienten mee zullen behandelen.
Het duurt nog jaren voordat dit toegepast kan worden.
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Nanotechnologie: op weg naar een moleculaire bouwdoos
Door dr. A. ten Wolde
Verslag Rob van Drent.
De lezing is op band opgenomen en vervolgens bewerkt tot een verslag.
Foiiten en onjuistheden komen voor rekening van de redactie van deze bundel.

Dr. Arthur ten Wolde is secretaris technologiebeleid bij VNO-NCW,
een werkgeversorganisatie met een ledenkring van hondervijftig
branches met daarachter 90.000 bedrijven. VNO-NCW geeft advies aan
overheden over onder andere technologiebeleid, wetenschapsbeleid
en innovatie-beleid, en verleent diensten aan bedrijven, om in de
vorm van een weekbulletin berichten over nieuwe ontwikkelingen
door to geven.
Zijn ervaring met-nanotechnologie heeft de spreker opgedaan als
projectleider bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT),
waarin hij een studie naar nanotechnologie heeft geleid. STT is een
denktank op het gebied van technologie en samenleving, opgericht in
1968 en gefiriancierd door de overheid en bet bedrijfsleven.
In 1996 begon STT met de studie naar nanotechnologie. Aan de hand
van een voorstudie was een stuurgroep samengesteld, die een
projectdefinitie voor de studie maakte. In deze projectdefinitie werd
een aantal werkgroepen in het leven geroepen' waarin per werkgroep
ongeveer tien mensen uit het bedrijfsleven, de' universiteiten en
andere onderzoeksinstellingen, naar een bepaald gebied van de
nanotechnologie gingen kijken. Elke werkgroep schreef een bijlage,
die is gepubliceerd in het boek Nanotechnology, towards a molecular
construction kit (verkrijgbaar bij STT, zie http://'www.stt.nl). Het boek
is uitgebracht in het Nederlands door Natuur & Techniek. In oktober
1998 is er een symposium over nanotechnologie georganiseerd.

i
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Nanotechnologie: op weg naar een
moleculaire bouwdoos

De. A. ten Wolde

Inleiding
Het woord nano komt van het Oud-Griekse nanos, dwerg. In ons
taalgebruik betekent nano 1 miljardste meter. In de nano-
wetenschappen wordt onderzoek gedaan naar minuscule
voorwerpen op een minuscule schaal van 0,1 tot 100 nanometer,
waarbij 0,1 nanometer ruwweg de grootte is van 1 atoom en 100
nanometer een willekeurige bovengrens is. De nanotechnologie
omvat de toepassingen van deze wetenschap.

Nanowetenschap is niet een wetenschappelijke discipline, maar
combineert aspecten van .de natuurkunde, scheikunde en biologie.
Het is een convergentie van technieken die zich aan de ene kant van
grote schaal naar steeds kleinere.schaal bewegen en aan de andere
kant van kleine schaal naar steeds grotere schaal. Duidelijk is dat er
vier vakgebieden zijn die naar elkaar zijn toegegroeid.

De vaste-stof technologie, de sleuteltechnologie achter de computer,
was in de jaren '50 vooral gericht op millimeterschaal, en met de
ontwikkeling van de microchip op micrometerschaal. De zoektocht
om steeds snellere chips leidde tot een miniaturisatie, die ook nu
nog voortduurt.

Aan de andere kant is de scheikunde zich van simpele elementen en
moleculen op grotere en complexere molecules gaan richten en is zij
in staat om steeds gecontroleerder van kleine moleculen grotere to
maken, tot en met heel ingewikkelde bouwsels van losse moleculen
die in elkaar passen. De biotechnologie heeft zich al vanaf het begin
gericht op nanometerschaal, namelijk op het DNA, eiwitten en
celonderdelen.
Een vierde vakgebied, dat als drijvende kracht voor de nano-
wetenschap heeft gewerkt, is de technologie van de scanning probes,
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of de raster-tunnel microscopen, waarmee atomen niet alleen
zichtbaar gemaakt kunnen worden, maar ook'handmatig' kunnen
worden gemanipuleerd.
De samenkomst van de kennis van deze vier vakgebieden leidt tot
nieuwe technieken en toepassingen. De synthese van DNA is daar
een bestaand voorbeeld van, maar een andere mogelijke ont-
wikkeling is de assembler: een moleculaire monteur dat andere
molecules in elkaar zet. Of zelfs een universal assembler, dat alle
mogelijke moleculaire structures zou kunnen maken. Hoewel de
assembler in de toekomst waarschijnlijk wet mogelijk moet zijn, is het
idee van een universal assembler nogal controversieel.

Methoden om nanostructuren to maken
Zoals gezegd bestudeert de nanowetenschappen het gedrag en het
maken van'voorwerpen' of structures op nanoschaal. Hoe kunnen
we deze structures eigenlijk maken? Daar zijn verschillende
methodes voor.
Ten eerste de natuurkundige methodes, gebaseerd op de vaste-stof
technologie. Een daarvan is een bombardement van deeltjes op een
oppervlak. Als het bombardement goed wordt gefocusseerd, kun je
allerlei structuren in dat oppervlak'krassen'. Op nanoschaal krijg je
zo nanostructuren op een oppervlak. Een tweede methode is precision
engineering. Daarbij gaat het om de machinate, mechanische
bewerking van oppervlakken en materialen met ultrahoge precisie,
zodat nanostructuren ontstaan. Andere methodes zijn druk-
technieken op nanoschaal en het schuiven met atomen via een
microscoop.
De scheikunde heeft ook een aantal technieken in huis. Een daarvan
is epitaxiale groei, waarbij je heel gecontroleerd laagjes van
verschillende atomen boven op elkaar Iegt en daar vervolgens in
gaat etsen. Een hele andere methode is covalente assemblage, waarbij
je moleculen laat ontstaan. Het synthetiser n van een polymeer
(plasticmolecuul) uit kleine is daarvan een
voorbeeld uit de dagelijkse praktijk. Een veel ihodernere methode is
zelfassemblage. Deze methode is gebaseerd op moleculaire bouw-
stenen die maar op een manier in elkaar passers. Deze bouwstenen
organiseren zichzelf clan tot een nanostructutir. Als laatste, zoals
hierboven al genoemd, kan een assembler w'orden gebruikt om
nanostructuren in elkaar to laten zetten.
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Naast de natuurkundige en scheikundige methoden heeft de
biotechnologie ook een methode voortgebracht, namelijk genetische
modificatie van organismen. Door DNA to veranderen, zorg je dat er
andere eiwitten worden gemaakt.

Toepassingen van nanowetenschap
De studie en ook het boek van STT (zie pagina 64) was niet geor-
ganiseerd volgens de drie belangrijkste disciplines (natuurkunde,
scheikunde en biotechnologie), maar meer gericht op de toepassings-
gebieden die uit de nanowetenschap voortkomen: nanoelektronica
(gericht op computers), de microscopie met resolutie op nanoschaal
(gericht op de nanowetenschap), nanomaterialen en rholeculaire
nanotechnologie.

Nano-elektronica
Voor een beschrijving van dit toepassingsgebied beginnen we bij de
hedendaagse chipfabricage. In Nederland hebben we het geluk dat
we een bedrijf van wereldformaat hebben op het gebied van
chipfabricage, ASML, in Veldhoven. ASM Lithografie maakt
machines, waar chips worden gebakken. Deze machines zijn enorme
apparaten waar met diep UV-licht structures worden afgebeeld op
een silicium wafer. De hedendaagse machines kunnen structuren
maken met afmetingen van 130 nanometer. Volgens de huidige
ontwikkelingen moet het mogelijk zijn om in 2003 deze afmetingen
to verkleinen tot 70 nanometer. Hier is dus duidelijk de voort-
schrijdende miniaturisatie to zien.
Het proces dat gebruikt wordt voor chipfabricage wordt optische
lithografie genoemd. Dit werkt als volgt. In de machine bevindt zich
een substraat van silicium, waar een deklaag op ligt. Boven de
deklaag hangt een masker. In dat masker At een structuur, die
afgebeeld moet worden op het silicium. Het silicium wordt met UV-
licht beschenen, maar dit wordt deels tegengehouden door het
masker. Het licht dat door het masker komt, tast de deklaag op het
silicium aan. Door een speciale vloeistof over het silicium to spoelen,
wordt de aangetaste deklaag verwijderd.
Vervolgens zijn er twee methoden om het proces of to ronden. Met de
eerste methode worden de holtes in de deklaag opgevuld met metaal.
Door de rest van de deklaag op to laten lossen, blijft de metalen
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structuur op het silicium over. Met de tweede methode wordt er geen
metaal op het kale silicium gelegd, maar wordt het kale silicium,
waar geen deklaag meer op zit, nog verder ingeetst. Vervolgens wordt
de resterende deklaag opgelost en blijft er een structuur in het silicium
zelf over.

Probleeni van de miniaturisatie
De huidige miniaturisatie is gebaseerd op de steeds verdere verfijning
van het proces van optische lithografie en het verkleinen van de
golflengte van het licht dat in het proces wordt gebruikt. Deze
ontwikkeling van miniaturisatie is zo voorspelbaar geworden dat er
een soort'wet' is opgesteld om het to beschrijven: de Wet van Moore.
Moore, als een van de oprichters van Intel, stelde dat elk anderhalf
jaar de rekenkracht van een computer verdubbelt. Snellere computers
betekenen kleinere chips, waardoor de Wet van Moore ook toegepast
kan worden op de grootte van de chip.
Momenteel vindt een versnelling van de Wet van Moore plaats. Op
den duur is echter het gebruik van licht niet houdbaar: om een nog
kleinere golflengte to krijgen moet men overstappen naar andere
straling. Met de huidige technieken kunnen we waarschijnlijk tot
vijftig nanometer komen. Een belangrijke vraag is dan ook hoe lang
de Wet van Moore nog stand houdt.
Deze kennis is natuurlijk ook bij de chipfabrikanten bekend en zij
zijn dan ook volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe productie-
technieken. Een alternatief is het gebruik van elektronen in plaats
van licht. De golflengte van elektronen is veel kleiner dan die van
licht en het is daarom mogelijk om kleinere structures op het silicium
aan to brengen. Deze veelbelovende techniek, waarvan de werking
al is aangetoond, is echter door de fabrikanten aan de kant gezet
omdat hij to duur is.

Een ander alternatief is het schieten met atomeh. Deze techniek keert
het principe van de optische lithografie als het ware om. In plaats
van to schieten met licht door een masker van atomen, wordt
geschoten met atomen door een masker van licht. Er is namelijk
ontdekt dat atomen interactie vertonen met een interferentiepatroon
van laserbundels. Atomen worden - afhankelijk van de golflengte
van de laser - aangetrokken tot punten waar weinig laserlicht is en
hopen zich op een regelmatige afstand van elkaar op. Hiermee kun
je uiteindelijk mooie nanostructuren maken.
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Ook druktechnieken zijn op nanoschaal to gebruiken. In een procede,
ontwikkeld bij Philips wordt eerst met een elektronenbundel een
structuur in een laagje silicium geschoten.Dit laagje met structuur
wordt een mal. De mal wordt overgoten met een siliconenoplossing,
die stolt en dan als stempel to gebruiken is. Om to stempelen moet de
stempel nog in'inkt' worden gedoopt. Hiervoor wordt een vloeistof
met speciale molecules gebruikt. Deze molecules hebben een
bepaalde kop en staart, waarbij de kop hecht aan de stempel en de
staart aan een oppervlak waar de stempel op moet worden gezet.
Met behulp van etstechnieken kunnen de gestempelde structuren in
het silicium worden geetst.

Een heel andere techniek is de rastersondelithografie. Deze techniek
maakt gebruik van microscopische naalden waarmee atomen kunnen
worden verschoven. Zo kan van een aantal atomen een cirkel worden
gevormd. Door de naalden over de atomen to halen (in plaats van ze
op to pakken) kan een beeld worden gecreeerd. De machines werken
dus ook als microscoop. Recent is het IBM gelukt om met duizend

' verschillende naalden to werken. Daarmee is men in staat parallel-
structuren to maken, waardoor het proces enorm versneld wordt.

Problemen en kansen van de kwantummedianica
Bovenstaande alternatieve technieken voor optische lithografie zijn
in de nabije toekomst misschien bruikbaar, maar als we in de toekomst
de miniaturisatie nog verder door willen zetten, dan moeten we
rekening gaan houden met de effecten van de kwantummechanica.
De werking van onze huidige chips is namelijk gebaseerd op de
klassieke natuurkunde en in de'wereld' van de kwantummechica
wordt deze werking verstoord door allerlei kwantumeffecten.
Inmiddels is men erin geslaagd een transistor to maken van 18
nanometer die werkt volgens het klassieke principe. Desondanks, er
komt een moment dat men gebruik moet gaan maken van de effecten
van de kwantummechanica.

Een bekend kwantumeffect dat zich hiervoor leent is kwaiitum-
tunneling. In een conventionele transistor wordt een elektron door
de poort van de transistor tegengehouden. Het elektron heeft niet
genoeg energie om door de poort heen to komen. Bij een schakeling
van de transistor wordt de poort opengezet om het elektron door to
laten. Bij steeds verdere miniaturisatie treedt uiteindelijk echter
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kwantumtunneling op. De poort van de transistor is nog dicht, maar
toch glipt het elektron door de poort. Dat komt doordat de energie-
niveaus van het elektron passen op die van de poort. Di-t effect verpest
de werking van de transistor.

In een resonan te-tunneling device wordt gebruik gemaakt van dit effect.
De poort blijft altijd gesloten. Normaal kan een elektron de poort niet
passeren, maar door een elektrisch veld worden de energieniveaus
van de poort veranderd, zodat het elektron er wel door kan.
Een fantasievoller concept is de kwantumstip. Kwantumstippen
kunnen - in theorie - werken als cellulaire automaten.
Het laatst besproken alternatief is de moleculaire elektronica met
behulp van koolstofnanobuizen met een diameter van 1 nanometer
en een lengte van enkele micrometers. Uit onderzoek aan order andere
de TU Delft is een aantal interessante eigenschappen van deze
nanobuizen naar voren gekomen. Met behulp van deze kleine buizen
is het misschien mogelijk om schakelingen to bouwen.

Microscopen met resolutie op nanoschaal
Microscopen op nanoschaal, ofwel de rastersondemicroscopen
vormen het tweede gebied van de studie van STT. Rastersonde-
microscopen zijn er in veel verschillende soorten, gebaseerd op
verschillende principes. Het zou teveel worden ze hier allemaal to
noemen.
Grof gezegd werkt een rastersondemicroscoop als een pick-up: met
een naald scan je een oppervlak af. Dat kan op drie manieren.
Ten eerste door de spanning to meten tussen de punt van de naald
en het oppervlak. Dit werkt echter alleen voor geleidende
oppervlakken. Een tweede manier is het meten van de kracht tussen

E

de naald en het oppervlak. Zo kunnen ook niet-geleidende
oppervlakken, zoals organisch materiaal, in kaart worden gebracht.
De derde manier is het gebruik van licht. Door een heel dun tuitje to
maken aan de naald (70 nm breed) kan daar een heel klein beetje
licht in komen, ondanks het feit dat het licht een golflengte heeft van
200 nm. Als je een oppervlak van onder belicht valt er een heel klein
beetje licht in het tuitje, waardoor je details tot op 70 nm kunt zien.
Aan de Universiteit Twente heeft men met behulp van deze techniek
de beweging van lossen moleculen kunnen volgen. In de loop van
een uur bleken die moleculen rond to wandelen over het oppervlak.
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Het was voor het eerst dat dit direct werd waargenomen.
Een belangrijk verschil tussen conventionele en rastersonde-
microscopen is niet alleen de resolutie, maar ook de mogelijkheid
om atomen to verplaatsen. Vooral IBM heeft hier veel experimenten
mee gedaan. Met deze microscopen is het nu mogelijk om
kwantumeffecten to bestuderen. Door atomen bijvoorbeeld in een
cirkel to zetten kan de golflengte van een elektron letterlijk worden
waargenomen.

Nanomaterialen
Naast de elektronische eigenschappen van nanostructuren, zijn ook
de materiaalkundige eigenschappen erg interessant. Nanomaterialen
hebben een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste zorgt de controle
op nanoschaal, bij de fabricage van nanomaterialen, ervoor dat de
structuur veel verfijnder en dus sterker is. Daarnaast hebben nano-
deeltjes, in vergelijking met microdeeltjes, een veel groter oppervlak.
Dit is zeer interessant voor zonnecellen en katalysatoren.
Hoe worden nanomaterialen gemaakt? Verschillende processen zijn
gebaseerd op hetzelfde basisprincipe: neem een gas of vloeistof en
zorg dat er oververzadiging optreedt. Er ontstaan dan vanzelf kleine
deeltjes, nanodeeltjes. Deze deeltjes kunnen allerlei vormen hebben.
Vaak kun je de vorm, grootte en structuur regelen door de parameters
van het fabricageproces to veranderen. Bijvoorbeeld door de
temperatuur to verhogen.
Een voorbeeld van een toepassing van nanomaterialen is een kras-
en slijtvaste deklaag. Als je een kant van een schijfje kunststof
bekleedt met een nanomateriaal en de andere kant niet, en je schuurt
beide zijden, dan wordt het snel duidelijk hoe goed een nano-
materiaal het schijfje kan beschermen. Krasvaste lagen worden nu
al toegepast,bijvoorbeeld op brillenglazen.
Een heel andere toepassing, meer gericht op duurzaamheid, is een
zorinecel,waarin nanomaterialen zijn toegepast. De Zwitser Gratzel
heeft aangetoond dat het mogelijk is om van nanodeeltjes, gecoat
met een fotogevoelige laag, een zonnecel to maken met een veel hoger
rendement dan de huidige zonnecellen. Deze toepassing maakt
gebruik van het enorme werkzame oppervlak dat nanodeeltjes
hebben. Het fotogevoelige oppervlak is veel groter dan bij con-
ventionele zonnecellen waardoor meer zonlicht in elektriciteit wordt
omgezet.
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Moleculaire nanotechnologie
Het vierde gebied in de studie van het STT staat nog in de
kinderschoenen: moleculaire nanotechnologie. Niet de elektrische
of mechanische bulkeigenschappen van (nano) materialen, maar de
eigenschappen van individuele moleculaire of supra-moleculaire
nanostructuren vormen de kern van dit gebied. In de moleculaire
nanotechnologie worden andere bouwstenen gebruikt dan in de
nano-elektronica, -microscopie of nanomaterialen. Organische en
biochemische molecules vormen de bouwstenen van de moleculaire
nanotechnologie. Drie processen zijn bij moleculaire nano-
technologie van groot belang: covalente assemblage, zelfassemblage
en zelfreplicatie.
Bij covalente assemblage laat je grotere moleculen ontstaan uit
kleinere via bekende reactievergelijkingen. Polymerisatie is een vorm
van covalente assemblage. Een toepassing van deze techniek zijn
dendrimeren. Het zijn polymeren die gemaakt zijn door de
polymerisatiereactie to controleren, zodat het molecuul de structuur
kreeg van een moleculaire doos. Door een medicijn (66n molecuul) in
de doos op to sluiten, kan de doos fungeren als transporteur. De
dendritische doos transporteert het medicijn naar de plek waar het
zijn moet, en lost dan op, waardoor het medicijn vrij komt en zijn
werk kan doen.
Een andere vorm van covalente assemblage is het maken van
nanobuizen. Een nanobuis bestaat uit bijvoorbeeld koolstofatomen
die volgens een bepaald patroon covalent aan elkaar gebonden zijn
en zo een buis vormen. Maar ook met eiwitringen is een nanobuis to
maken, zoals een Amerikaanse wetenschapper heeft gedaan. Hij
maakte deze buis zo dat hij het celmembraan van een bepaalde
bacterie kon lek prikken, waardoor de bacterie stierf. Dit is een
revolutionaire ontwikkeling omdat het werkingsprincipe heel anders
is dan dat van een traditioneel antibioticum.
Zelfassemblage is wat uitgebreider dan covalente assemblage. Bij
zelfassemblage wordt niet alleen gebruik van covalente
bindingen, die worden gevormd in een chemische reactie, maar oo!
van andere, zwakkere, bindingen of ladingsverschillen tussen
moleculen. Een toepassing hiervan is het moleculaire geheugen. Er
wordt gebruik gemaakt van organische moleculen met een staart die
op een oppervlak vastkleeft en een kop die een'Oipoolmolecuul vast
kan houden. De moleculen vangen zelf het dipoolmolecuul en zetten
zich, netjes op een rijtje, vast op het oppervlak. Met een naald is het
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dipoolmolecuul in de moleculaire'kooi om to klappen, waardoor je
een 0 of een 1 creeert: een binair geheugen.
De werking van het zelfassemblerende nanogeheugen is nog niet in
de praktijk aangetoond. Een andere toepassing van zelfassemblage
wel: de DNA-chips. Deze chips, die in de jaren'90 zijn ontwikkeld,
maken het mogelijk om heel snel DNA-analyse to doen. Met deze
chips is de ontwikkeling van het Human Genome Project aanzienlijk
versneld.
Het laatste proces, de zelfreplicatie, is nog futuristischer en erg
controversieel. Het is in theorie mogelijk om nanorobotjes to maken,
lijkend op virussen, die zichzelf kunnen repliceren. De vraag rijst
dan of we tegen die tijd voldoende controle op deze replicatie hebben.
Theoretische doembeelden over op hol geslagen nanorobots zijn al
uitgedacht. Op dit moment is het trouwens nog niet mogelijk om
zelfreplicerende nanorobots to maken.

Maatschappelijke aspecten
Het controversiele karakter van zelfreplicatie is geen technisch aspect
meer, maar een maatschappelijke aspect. De nanotechnologie gaat
e"norm veel toepassingen genereren en heeft daarmee ook invloed op
de maatschappij zelf. Het is dus belangrijk om niet alleen de
technische, maar ook de maatschappelijke aspecten van nano-
technologie to onderzoeken.

Impact van nieuwe technologie op de samenleving
Volgens de economen Kondratieff en Schumpeter is een golfpatroon
to ontdekken in de economie. Dit golfpatroon wordt veroorzaakt door
grote innovaties, of sleuteltechnologieen, zoals bijvoorbeeld de
brandstofmotor of elektriciteit. Deze innovaties worden sleutel-
technologieen genoemd, omdat ze niet een sector (bijvoorbeeld
gezondheidszorg, voedingssector of chemie) raken, maar meerdere.
Elk van deze sleuteltechnologieen heeft ook een impact op de
samenleving.
De eerste golf, die rond 1950 begon, is die van de vastestoftechnologie.
Ontwikkelingen in de vaste-stoftechnologie leidden ertoe dat
computers steeds goedkoper en beter gemaakt konden worden. De
impact van deze technologie werd steeds groter en heeft geleid tot de
enorme invloed van informatie- en communicatietechnologie
vandaag de dag. Uiteindelijk zal dit weer afnemen, maar wanneer is
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niet bekend.
Rond 1970 kwam de biotechnologie op. De basis is in 1958 gelegd
met de ontdekking van de structuur van DNA. De biotechnologie
heeft zich langzaamaan ontwikkeld en neemt nu een grote vlucht.
Het begint nu de maatschappij to raken, wat to merken is aan de
discussie omtrent genetische gemodificeerd voedsel en klonen.
De laatste golf, die van de nanotechnologie, is net begonnen. De
invloed op de maatschappij is nog nihil. Uit de studie van STT is
echter wel duidelijk naar voren gekomen dat nanotechnologie ook
een sleuteltechnologie is, en dat we dus moeten verwachten dat de
impact op de samenleving nog sterk gaat toenemen.

Toekomstbeelden
De invloed van nanotechnologie op de maatschappij hangt of van
bepaalde ontwikkelingen, die nu nog niet bekend zijn. Toch zijn er
velen die toekomstbeelden schetsen waar nanotechnologie een deel
van uit maakt. Vorig jaar schreef computerdeskundige Billy Joy een
artikel in het blad Wired, waarin hij stelde dat de ontwikkeling van
de robotica, genetische modificatie en nanotechnologie van de mens
een bedreigde diersoort gaan maken. Joy gaat ervan uit dat die drie
technologieen samen zullen leiden tot een ontwikkeling van
hyperintelligente robots, die veel slimmer zijn dan mensen en zichzelf
ook kunnen nabouwen. Als dat gebeurt dan rijst de vraag waar
mensen dan nog voor nodig zijn?
Volgens cultuurfilosoof f fans Achterhuis zijn de argumenten die
Billy Joy van stal heeft gehaald om zijn betoog to ondersteunen de
afgelopen eeuwen al keer op keer gebruikt bij iedere nieuwe
technologische ontwikkeling. Elke keer werden er zowel utopieen
als dystopieen geschetst, maar beide zijn nooit werkelijkheid
geworden doordat bij elke ontwikkeling van nieuwe technologie niet
alleen bedreigingen, maar ook beschermingensworden ontwikkeld.
Ontwikkelingen die risico's met zich meebrengen, leiden altijd tot
ontwikkelingen die deze risico's proberen to minimaliseren.

De ontwikkeling van nanotechnologie: waar hangt het van af?
Dat de nanotechnologie een grote impact op de samenleving gaat
hebben is zeker, maar we weten nog niet hoe die impact zich vorm
zal geven. Dat hangt of van de ontwikkeling van de nanotechnologie
zelf, welke wegen er ingeslagen worden.
Wat bepaalt hoe nanotechnologie zich in de toekomst zal gaan ont-
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wikkelen? Ten eerste de welvaart. Als de welvaart, of de economie,
in elkaar klapt, dan zal de nanotechnologie zich langzamer ont-
wikkelen. De invloed op de samenleving in 2050 is dan lager.
Hetzelfde geldt voor de vrede. Als er een enorme oorlog zou komen,
dan zal de nanotechnologie zich heel anders ontwikkelen dan in
vredestijd. Aan de ene kant, de militaire kant, zal de nanotechnologie
zich snel ontwikkelen. De vreedzanie toepassingen zullen dan echter
niet ontwikkeld worden.

De ontwikkeling van nanotechnologie hangt ook sterk of van de
vrije keus van de consument. Op dit moment is deze invloed duidelijk
to merken op het gebied van genetisch gemodificeerd voedsel. Iedere
consument heeft het recht to weten of een bepaald product genetisch
gemodificeerd is of niet. Als niemand dat wil kopen dan is er geen
markt voor en zullen bedrijven het niet gaan produceren en verder
ontwikkelen. Op die manier worden de ontwikkelingen beinvloedt
door de consument.
Een andere invloed die uit de STT-studie naar voren kwam, is de
overgang naar een ideeeneconomie. De laatste jaren is er een overgang
geweest naar de huidige informatie- en kenniseconomie door de
opkomst van de informatietechnologie. Door deze overgang treedt
een enorme verschuiving op in het soort banen dat er is. De werk-
gelegenheid verandert enorm.
Als in de toekomst allerlei taken die nu door mensen worden
uitgevoerd door intelligente computers worden overgenomen, hebben
alleen creatieve ideeen en zaken die alleen mensen voor elkaar
kunnen doen nog toegevoegde waarde. Ook dan zal de arbeidsmarkt
en de werkgelegenheid enorm veranderen. Dit kan leiden tot
maatschappelijke problemen of onrust die de verdere ontwikkeling
van nanotechnologie kunnen tegenhouden.
Een laatste invloed is de ethische aanvaarding. Voordat de
consument invloed kan uitoefenen met zijn keuze, kunnen regeringen
van sommige of alle landen pleiten voor het stoppen van bepaalde
ontwikkelingen. Het verbod op het klonen van mensen is hier een
voorbeeld van. AIs bepaalde ontwikkelingen door bepaalde landen,
of alle landen, niet worden geaccepteerd, dan zullen die ont-
wikkelingen langzamer, of helemaal niet, plaatsvinden.
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De aanbevelingen van STT
Het succes van nanotechnologie mag dan afhangen van abstracte
zaken als vrede en economie, die door de overheid niet echt kunnen
worden beinvloed, maar ook van concrete zaken. Wat kan de overheid
doen om nanotechnologie to stimuleren?
Volgens STT is een coordinerend Europees onderzoeksbeleid op het
gebied van nanotechnologie het meest belangrijk. Huidig onderzoek
wordt nu nog versnipperd uitgevoerd. Elk Europees land is voor
zich bezig, terwijl samenwerking op Europees niveau het onderzoek
een enorme steun in de rug kan geven. Het is belangrijk dit beleid op
to zetten, omdat we anders steeds meer achter gaan lopen op de
Verenigde Staten, waar onderzoekers veel meer met elkaar samen-
werken. Gelukkig is nu to zien dat de Europese Unie beleid opzet om
nanotechnologisch onderzoek to clusteren. Voor het'EU Zesde Kader-
programma', het onderzoeks- en technologie-programma van de
Europese Unie, wordt nanotechnologie een van de zeven thema's.

Als tweede kunnen de Nederlandse en Europese overheden multi-
disciplinair onderzoek stimuleren. Omdat nanotechnologie toe-
passingen heeft op tal van verschillende wetenschapsgebieden en
verschillende monodisciplines elkaar overlappen in toepassingen
van nanotechnologie, is het belangrijk dat onderzoekers van
verschillende wetenschapsgebieden met elkaar samenwerken. Het
ministerie van Economische Zaken en NWO beginnen waarschijnlijk
een onderzoeksprogramma op het gebied van nanotechnologie om
het onderzoek in Nederland to stimuleren.
Niet alleen onderzoek, maar ook onderwijs in nanotechnologie moet
gestimuleerd worden om de volgende generatie onderzoekers ermee
vertrouwd to maken. Aan de universiteit van Kopenhagen is het
boek van de STT-studie bijvoorbeeld een verplicht cursusboek voor
de opleiding scheikunde.
Als laatste moet de overheid het bedrij.fsleven it de nanotechnologie
stimuleren, zoals dat nu ook gebeurt met nieuwe bedrijfjes voor
biotechnologie. Nederland loopt helaas nog achter als het om high-
techbedrijven gaat. Op het gebied van nanotechnologie kent
Nederland helemaal geen ondernemingen, terwijl dat in andere
landen wel het geval is. De stichting Dreamstart, opgezet door het
ministerie van Economische Zaken, probeert hier momenteel
verbetering in to brengen.
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