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Ziet u uzelf als een echte uitvinder?
“Absoluut.Welmet een academi-

sche achtergrond, ik benniet alleen
maar uitvinder. Het uitvindaspect
komt vooral naar voren in het ont-
dekkenwaar leerboeken tekortschie-
ten, en dat je die problemen vervol-
gens zelf probeert op te lossen.”

Welk probleemheeft u opgelost bij de
productie van de allereerste cd?
“In eerste instantie leekhet heel

eenvoudig omgeluid op een schijfje
op te nemen.Wehadden in 1975 bij
Philips net de beruchte, geflopte vi-
deoplaat gemaakt, dus toenonswerd
gevraagddatzelfde te doenmet ge-
luid, zei onze baasmeteen: ‘Nee, dat
is te triviaal.’Maar datwas analoog
geluid, endat bleek toch te veel te
piepen en te kraken. Kort daarna
werd geluid in Japanvoor het eerst di-
gitaal opgenomen, endat klonk veel
beter. Er bestond echter nog geen co-
deringstechniek omdigitaal geluid
op een schijfmet een laser af te kun-

nen lezen.Vanwegemijn achtergrond
inde informatietheoriewerdmij ge-
vraagddie te ontwikkelen.”

Wat houdt een coderingstechniek pre-
cies in?
“Het geluid op een cd is vastgelegd

als een spoor van putjes en vlakke
stukken. Een lasermoet dat spoor
volgen,maar als er een tijdje geen
putjes zijn, kan die ervan afwijken.
Daarommoet jemet een patroon van
putjes eens in de zoveel tijd aange-
ven hoe het spoor loopt, als een soort
KleinDuimpje.Maar als je te veel
kruimels laat vallen, is er onvoldoen-
de ruimte voor demuziek. Ikmoest
dus een codering bedenken diewei-
nig ruimte op de cd inneemt, en
waarbij de laser het spoor toch goed
kan volgen.”

Hadu een eurekamoment?
“Meer dan één, en telkens bleek het

toch nog iets beter te kunnen. Uitein-
delijk heb ik de definitieve versie on-
der druk van samenwerkingspartner
Sony te elfder ure afgerond. Gelukkig
gaf Philipsme in de jaren erna de
kans omde codering te verbeteren.
Toenwas daar nog demogelijkheid
dingen vanuit academische interesse
te ontwikkelen.”

Nunietmeer?
“Ik benniet voor niets in 1998 opge-

stapt. Philips zal nooitmeer een pro-
duct als de cd ontwikkelen. Vanwege
het geld zijn zemeer geïnteresseerd
in het verbeteren van de huidige pro-
ducten, net zoals platenfabrikant

Odeon veertig jaar geleden ook niet
wildemeewerken aan een product
dat hun grammofoonplaat zou ver-
nietigen.”

Welke geluidsdrager gaat de cd ver-
nietigen?
“Dat zal niet zo snel gebeuren. De

cd isweliswaar over zijn hoogtepunt
heen,maar blijft voorlopig de norm

in de huiskamer. Demuziekindustrie
heeft nooit interesse gehad ommu-
ziek via bijvoorbeeld een usb-stick te
verkopen. De productie van zo’n
stick kostmeer dan die van een cd,
en levertminder op doordat er te veel
muziek tegelijk op past.”

En video?Wat is na dvd en blu-ray de
volgende schijf?

“Die is er niet. De optische schijf
heeft zijn eindpunt bereikt. Je zou in
plaats van blauw licht nog uv-licht
kunnen gebruiken voor de laser,
maar dat levert heel veel technologi-
sche problemen op: de lenzen kun-
nen dan bijvoorbeeld nietmeer van
glas zijn.”

Komen er nog nieuwe uitvindingen
van uwhand?
“Ik doe geen experimentenmeer,

maar ik gametmijn bedrijf wel veel
langs bij universiteiten. Ik vind het
geweldig om te zien hoe enthousiast
die jongelui zijn als ze voor het eerst
zelf onderzoekmogen doen. Daar
herken ikmezelf in.”
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‘Het enthousiasme
van jongelui als ze
voor het eerst zelf
onderzoek mogen
doen, is geweldig’

Colofon
De wetenschapspagina’s worden
mede mogelijk gemaakt door New
Scientist (www.newscientist.nl).
Coördinatie: Jim Jansen. Met
medewerking van Loes Maassen en
Jochem van Roon.

Nieuwe les
reduceert
tienerstress
Eennieuw lesonderdeel helpt
stress bij Amerikaanse tieners te
verminderen.Dat concluderenon-
derzoekers vanhetMassachusetts
GeneralHospital in deVS.

Uit onderzoek in 2014 bleek al dat
dertien- tot negentienjarigen van alle
leeftijdsgroepen de meeste stress er-
varen. Oorzaken van de stress zijn fi-
nanciële onzekerheid en conflicten
met ouders of verzorgers. Stress kan
op lange termijn fysieke en psycholo-
gische problemen veroorzaken,maar
ookverminderdeprestaties totgevolg
hebben.
Denieuwe studie onderzocht het ef-

fect van een cursusprogramma dat
jongeren leert met stress om te gaan.
Docenten op middelbare scholen
leerden lessenverzorgendie stress en
angst verminderen en een langdurige
stressresistentie opbouwen. Onder-
delen van deze lessen waren adem-
halingsoefeningen en het positief
herschikken van gedachten. De gun-
stige effecten van de lessen waren na
een jaar nogmerkbaar.
De onderzoekers hopen het pro-

gramma voort te kunnen zetten. Ze
willen de resultaten gebruiken om
politici duidelijk te maken dat er op-
lossingen zijn voor het stresspro-
bleem en dat het de moeite waard is
erin te investeren.

Breinmaakt
papegaai
tot naprater
Papegaaienhebben een andere
hersenstructuur dan zangvogels.
Waarschijnlijk verklaart dat hun
vermogenommensenna te pra-
ten. Dat stelt een internationaal
onderzoeksteamvanDukeUni-
versity in het vakbladPlosOne.

Papegaaien behoren tot de weinige
diersoorten die geluiden kunnen imi-
teren. Lange tijd dachten weten-
schappers dat ze dat kunnen doordat
een bepaald hersengebied iets groter
isdanbij anderevogels.Het teamont-
dekte nu dat die gebieden bij veel
kletsende papegaaiensoorten niet al-
leen groter en complexer zijn, maar
ook een soort schil hebben.
Deense en Nederlandse onderzoe-

kers doneerdendehersenen van acht
papegaaiensoorten aan de studie.
Het teamontdekte dat zelfs de oudste
van deze soorten, de Nieuw-Zeeland-
se kea, al een simpele schil in de her-
senen bezit. Dat suggereert dat de
schil minstens 29 miljoen jaar gele-
den is ontstaan.
“Het verrassendste is dat we dit al

die jaren hebben kunnen missen,”
zegt neurobioloog Erich Jarvis van
Duke University. “De menselijke psy-
chologieverrastemehetmeest–waar
we naar zoeken en hoe vertekend we
daarin te werk gaan. Als je het een-
maal ziet, is het overduidelijk.”


