
...........-'. =::::

---'--.
--

'.

.I

~~ el Engineer'
~ onaler Kompeter-

nd Reh '1-----

SLUIMERENDE WETENSCHAP

Schone
.. chone slaapsters in de wetenschap' zijn artikels

_11:1 die pas na verloop van ja ren plots veel geciteerd

worden. Recent onderzoek toont aan dat dit fenom een op
vallend vaak voorkomt. En dat stemt tot nadenken. Want
vandaag speelt de impact - het aantal citaties kort na pu
blicatie - een belangrijke rol in de evaluatie en financiering

van onderzoekers.

slaapsters
Sommige wetenschappelijke artikels worden pas jaren

na publicatie opgevist door onderzoe kers. Waarom

worden die slaapkoppen toch nog wakker? En wel ke

lessen moeten we daaruit trekken voor de financiering

van wetenschappe lijk onderzoek?

Svlvia Wenmackers

Mendelsyndroom
Sommige wetenschappers zijn hun tijd zelfs zo ver vooruit

dat hun werk pas na hun dood wordt gewaardeerd. Denk
maar aan Gregor Mendel, die rond 1860 experimenteerde
met het kruisen van bonenplanten en zo de erfelijkheid
van hun eigenschappen ontdekte. Het belang van zijn pio
nierswerk werd pas na zijn dood in 1884 erkend.
Een ander voorbeeld is de Hongaarse arts Ignaz Semmel
weis. Hij voerde in 1847 een nieuwe maatregel in op de

kraamafdeling van een ziekenh uis in Wenen: iedereen
moest voortaan de handen wassen met bleekwater al

vorens een aanstaande moeder te onderzoeken. Nadien
kwam kraamvrouwenkoorts, wat vaak dodelijk was, veel
minder voor op de afdeling. Toch vonden de ideeën van
Semmelweis pas echt ingang na zijn dood in 1865, toen
onderzoekers de relatie tuss en micro-organi smen en ziek
tes beter begrepen (mede dankzij de experimenten van
Louis Pasteur).
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Ook nu zeggen sommige wetenschappers dat hun ideeën

niet worden opgepikt omdat de tijd er nog niet rijp voor

zou zijn: het Mendelsyndroom, zo noemt de Nederlands e

professor Anthony van Raan dat. Van Raan , werkzaam aan

de Universiteit Leiden, gebru ikt statist ische methodes om

na te gaan of die claims enige grond hebben. In 2004 on

derzocht hij de citatiepatron en die gepaard gaan met uit 

gestelde erkenning.

Van Raan lanceerde daarbij de term 'sleeping beauties in

science'. Schone slaapsters , die in de eerste jare n niet of
nauwelijks geciteerd worden - slapen - maar na verloop

van decennia plots alsnog gewekt worden door een prins .

De database die van Raan onderzocht, bevatt e twintig mil

joe n artikels. De meest slaperige schone in dit corpus was

een artikel van LarryJ. Romans uit 19 86. Zijn idee was in

derdaad zijn tijd vooruit: Romans stelde een model op van

supergravitatie in tien dimensies, waa rbij er een nieuw
fenomeen optreedt: het breken van een sup ersymmetrie.

Andere theoretisch natuurkund igen waren toen nog niet

bezig met sup ergravitatie. Tegen 1995 was dat wel het

geval. Een fysicus aan hetzelfde instituut herinnerde zich

Romans ' artikel: die legde de link en zo kon het artikel als

nog geciteerd worden.

Van Raan probeerde ook een kansfun ctie op te stellen om
te voorspellen welke slapende artikels nog uit hun sluimer

gewekt zullen worden. Uit de gegevens blijkt bijvoorbeeld

dat de waarsc hijnlijkhe id om nog gewekt te worden na een

heel diepe slaap (gekenmerkt door extreem weinig citaties:

maximaal één per jaar) kleiner wordt naarmate de slaap

langer aanhoudt.

Debeautyfactor
Een team onder leiding van Alessandro Flammini aan de

Amerikaans e universiteit van lndiana heeft nu een andere

manier bedacht om schone slaap sters op te sporen en te

meten. Hun studie is recent online verschen en in het we

tenschappelijke vakblad Proceedings of the National Aca
dernyofSciences.
In Van Raans oudere model moest de onde rzoeker hand

matig keuzes maken, bijvoorbeeld: hoe lang moet de ci

tatiepiek op zich laten wachten voor er sprake is van een

schone slaapst er? F1amm ini en zijn collega's berekenen

de beautyfactor van een artikel aan de hand van de lengte

en diepte van de slaap en het maximale aantal citaties per

jaar. AI die eigenschappen kunnen geleidelijk variëren,

zonder vooraf gespecifieerde drem pelwaarde. De artikels

die het diepste en langste slapen én vervolgens het meest

geciteerd worden , krijgen de hoogste beautyfactor.

Het team van F1ammini gebruikte de database van Web of
Science. Die bevat gegevens over 22 miljoen artikels, zo

wel uit de natuurwetenschappen als uit de sociale weten

schappen en dat over een periode van meer dan een eeuw.

Daarnaast onderzochten ze ook een kleinere database met

enkel artikels uit de fysica.

Op basis van die studie concluderen de onderzoekers dat

het verschijnsel van schone slaapsters niet zo zeldzaam

is als eerder gedacht. Dat komt onder andere doordat ze

naar meerdere disciplines tegelijk kijken: het blijkt gere-

geld voor te komen dat slapende artikels gewekt worden

door aandacht uit een andere disciplin e. Ook zien ze een

continue overgang tussen artikels met een courant citatie
patroon en schone slaapsters.

. Onvoorziene toepassingen
Hoewel de grote database gegevens bevatt e over alle aca

demische disciplines, valt het meteen op dat in de top

tien van de slaapsters enkel chemie , fysica en statistiek

vertege nwoordigd zijn. Andere domeinen die veel schone
slaapsters blijken te produceren , zijn multidisciplin aire

wetenschap, wiskunde en geneeskunde.

Laten we dan eens aandachtiger kijken naar enkele arti

kels uit de top tien . Op de eerste plaats staat een artikel

van de Duitse scheikundige Herbert Freundlich, vooral be

kend als pionier van de colloïdchemie. Zijn publicatie over

adsorptie uit 190 6 werd tijdens zijn leven weinig opge

merkt, maar ontwaa kte in 2002 - bijna een eeuw later - en

wordt nu gebruikt om metalen en farmaceutische stoffen

uit drinkwater te zuiveren.

Op de tweede plaats st aat nog een artikel uit de chemie:

een methode om grafietoxide te maken , door William

Slapende artikels worden vaak gewekt
dankzij aandacht uit een andere
wetenschapstak

Hummers en Richard Offeman uit 19 58. In 200 3 werd
voor het eerst grafeen in een lab geïsoleerd. De methode

van Hummers en Offeman bleek nuttig bij de productie

van deze tweedim ensionale vorm van grafiet, waa rdoor

hun artikel in 2007 ontwaakt e.
Op de zesde plaats vinden we de slaperigste schone: een

artikel van statisticus Karl Pearson uit 1901 ontwaak te

pas na meer dan honderd jaar, in 2002 . Op de tiende

plaats staat nog een artikel uit de statist iek. Heel wat oude

resul taten uit de statistiek vergen grote databases en re

kenkracht: beide zijn pas recent besch ikbaar en dat ver

klaart waarom dit oudere werk nieuwe aandacht krijgt.

Einstein
Net bui ten de top tien , op de veertiende plaats, staat een

artikel van Albert Einstein, Boris Podolsky en Nathan

Rosen uit 1935. Einstein en zijn co-auteurs, vaak samen

aangeduid als EPR, stelden daarin dat de kwantu mme
chanica onvolledig is. Met behulp van een gedachte-ex

periment met verstrengelde deeltjes probeerden ze aan te

tonen dat er lokale verborgen variabelen zouden zijn in de

kwantumtheorie.

Het team van F1ammin i ziet het EPR-artikel ontwaken in

1994 - of al in 19 87, als ze enkel in de fysicadatabase kij

ken . Tussen publicatie en piek is er al heel wat gebeurd. In

1964 schreef Iohn S. Bell een artikel over de zogenoemde

EPR-paradox. Bell st elde een ongelijkheid op waarmee de

ideeën van EPR experimenteel toetsbaar werde n: als de
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De sçhoonste slaapsters

AUTEUR(S) TITEL
JAAR VAN
PUBLICATIE

JAARVAN
ONTWAKEN

TIJDSCHRIFT DOMEIN

1 11.600 H. Freund lich
Concerning adsorption

1906 2002 Z. Phys. Chem . Chem ie
in solut ions

2 10 .769
W.S. Hummers

Prepa rat ion of graph itic oxide 1958 2007
l. Am. Chem.

Chemie
en R.E. Offeman Soc.

3 5.923 A.L. Patterson
The Scherrer formula for X-ray

1939 2004 Phys. Rev. Fysica
partide size determination

4 5.168
A.B.D. Cassie

Wett abi lity of porous surfaces 1944 2002 Trans. Faraday Chemie
en S. Baxte r Soc.

J. Turkevich, A st udy of the nud eation and
Discuss . Fara-

5 4.273 P.e. Stevenson growth processes in the syn- 1951 1997
day Soc.

Chem ie
en l. Hillier thes is of colloidal gold

On lines and planes of dosest
6 3.978 K. Pearson fit to systems of points in 1901 2002 Philos. Mag. Statistiek

space

7 3.892 G.G.Stoney
The tension of metallic films

1909 1989
Proc. R.Soc.

Fysica
deposited byelectrolysis Lond. A

8 3.560 S.U. Pickering CXCVI. - Emulsions 1907 1998
l. Che m. Soc.

Chemie
Trans .

9 2.962 R.N. Wenzei
Resistance of so lid surfaces to

1936 2003 Ind. Eng. Chem . Chemie
wetting by wate r

Probable inference, the law J. Am. Statist.
10 2.736 E.B. Wilson of succession, and statistical 1927 1999 Statistiek

inference
Assoc.

... Top tien van meest uitge sproken schone slaapsters uit de studie van Flammini en collega's.
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ongelijkhe id geschonden wordt , zijn er geen lokale ver

borgen variabelen in de kwantumtheorie . In 1982 volgde

een belangrijke test van Alain Aspect en twee collega's .

Daarbij werd Bells ongelijkheid inderdaad geschonden.

Einstein en co hadden dus ongelijk.

Toch moest de echte piek in citaties toen nog komen. Hoe

wel hun conclu sie fout bleek, is de mani er waarop Einstein ,

Podolsky en Rosen hun redenering uitwerkt en wel vrucht

baar. Het gedac hte-experiment ligt aan de basis van een

protocol om verstrengelde deeltjes in het lab te realiseren.

Die EPR-paren van deeltjes hebben heel wat toepassingen,

waaronder kwan tumteleportatie en kwan tu mcryptografie .

Daarbij word t niet het deeltje zelf, maar wel de kwan

tumtoestand ervan op lange afstand overgebracht , naar
een deeltje waarmee het eerste verstre ngeld is. Omwille

van dat idee wordt het EPR-artikel nog altijd geciteerd.

Moraal
Zoals elk sprookje heeft ook dit verha al een moraal. Flarn 

mini en Van Raan trekken zelf de volgend e les uit hun

werk: als je de impact van wetenschappelijke impact wil

met en, dan leveren deze studies empiri sch bewijs tégen

het opn emen van citati es op korte termijn. Nochtans is dat

wat momenteel gebeurt. Als je als ond erzoeker financie

r ing aanvraagt , moet je bijvoorbeeld de impa ctfactor ver-

melden van het tijdschrift waarin je al hebt gepubli ceerd.

Die impac tfactor beslaat echter enkel citaties in de eerste

twee jaar na publi catie. Er bestaat ook een vijfjarige im
pactfactor, maar die wordt niet standaard gebruikt en dat

is nog steeds een vrij korte termijn .

Tegelijk is het zoeken naar extreme schone slaapst ers, die
pas na vele decennia popul air worden, evenmin relevant

voor het onderzoeksbeleid: als de onderzoekers in kwest ie
met pensioen zijn, is het te laat om fondsen of bevorde

ringen toe te kenn en. Daarom vindt Van Raan het zoeken

naa r schone slaapsters met een kortere slaaptijd relevan

ter.
De cita tieanalyse is een manier om aan 'wetenschap over

wetenschap' te doen, maa r ze heeft ook fundamen tele be

perkingen. Het belang van wetenschap is nooit in een een

dimensionaal getal te vangen. Een veelzeggend voorbeeld:

als iemand een fout aanwijst in een art ikel, dan zal hij of

zij dat artikel óók citere n, zonder dat het dus een signaal

is van kwaliteit. Gemakkelijk te verkrijgen getallen zeggen

uiteraard niet alles, maar de beautyfactor geeft ons wel

een nieuwe manier om naar het fenomeen van uitgestelde

erkenning te kijken. •

Prof. Sylvia Wenmackers is materiaalfysicus en weten
schapsfilosoofaan de KV Leuven.
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