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Hoe een terloopse  
opmerking  een heel  nieuwe 
onderzoeksrichting initieerde

“Je zou eens olijfolie moeten 

proberen”, opperde een collega. 

Said Rodriguez twijfelde of het 

een grap was of een serieuze 

suggestie, want het gesprek ging 

niet over mediterrane gerechten 

of goede massageolie, maar 

over een geschikt materiaal voor 

zijn experimenten in de niet-

lineaire optica. Zou een druppel 

olie tussen twee spiegeltjes in 

staat zijn fotonen met elkaar 

te laten wisselwerken? Het 

leek een vreemde suggestie, 

maar Rodriguez toog naar de 

reformzaak. “Om iets nieuws 

te bereiken moet je uit je 

comfortzone durven stappen.”

Said Rodriguez leidt sinds 2017 de groep 
Interacting Photons, waar hij nieuwe fysica 
in kleine, optische systemen onderzoekt. 
“In theorie zijn fotonen ideale informatie-
dragers, maar omdat ze normaal gesproken 
geen wisselwerking met elkaar aangaan, is 
het niet makkelijk die informatie te sturen. 
Wij zoeken manieren om die interactie wel 
tot stand te brengen”, vertelt hij. “Daarvoor 
hebben we materialen nodig die ‘optische 
bistabiliteit’ vertonen: wanneer je er een 
lichtbundel doorheen stuurt, is de intensi-
teit van het uitkomende licht geen lineaire  
functie van de lichtsterkte die erin ging. 
Bij een bepaalde ingaande intensiteit, 
fluctueert de output tussen twee waarden 
doordat fotonen op elkaar inwerken.”  

Olijfolie
De zoektocht naar een geschikt materiaal 
kwam geregeld ter sprake in het gezamen-
lijk werkoverleg met de Resonant Nano- 
photonics groep van Femius Koenderink.
Het was Rodriguez nog niet gelukt om de 
gewenste optische bistabiliteit experimen-
teel waar te nemen toen postdoc Radoslaw 
Kolkowski tijdens zo’n bijeenkomst over de 
olijfolie begon. Rodriguez: “Hij vroeg bijna 
achteloos of ik wist dat olijfolie een sterke 
niet-lineaire respons vertoont. Het leek  
een grap, maar terug in mijn werkkamer 
dook ik toch in de literatuur. Over olijfolie 
vond ik niets, maar er waren wel experi-
menten bekend met castorolie die een  
niet-lineaire respons lieten zien.”
Zo belandde Rodriguez in de plaatselijke 
reformwinkel. Hier maakte hij zijn keuze  
uit het enorme aanbod aan oliën. Hij  
verliet de winkel met macadamia-olie  

en de gezochte castorolie, aldaar aan- 
geprezen als wonderolie. een van zijn  
studenten ging naar de supermarkt om 
olijfolie te kopen. “Met alle oliën deden we 
experimenten waarbij we een laserbundel 
door een materiaal stuurden om te zien 
hoeveel de bundel wijder werd als functie 
van de lichtintensiteit”, vertelt hij. “We  
zagen hetzelfde effect als in de literatuur 
was beschreven voor castorolie, maar het 
effect bleek nog vele malen groter voor 
olijfolie. We hadden ons ideale niet-lineaire 
medium gevonden.”

Comfortzone
Door vervolgens olijfolie in een optische tril-
holte te plaatsen, konden de onderzoekers 
een optisch systeem met geheugen realise-
ren, waarin ze allerlei interessante nieuwe 
fysica ontdekten. eerder dit jaar publiceerde 
Rodriguez al over een ander tegen-intuïtief 
idee: een optische meetmethode die geen 
last heeft van ruis, maar er juist gebruik 
van maakt en er beter door presteert. Hij 
zegt: “We zijn nu bezig met een artikel dat 
beide onderwerpen combineert. Olijfolie 
blijkt heel geschikt voor een systeem met 
zogenoemde ‘stochastische resonantie’, 
waarin de aanwezigheid van ruis een 
signaal versterkt. De eigenschappen van 
olijfolie zijn anders dan van standaard 
niet-lineaire materialen zoals halfgeleiders. 
De specifieke wisselwerking van fotonen 
in olijfolie maakt dat we nog beter gebruik 
kunnen maken van ruis. Olijfolie leek eerst 
vooral een goedkoop en makkelijk mid-
del om optische bistabiliteit tot stand te 
brengen, maar blijkt nu voor stochastische 
resonantie zelfs krachtiger dan de meeste 
andere materialen.”
De Interacting Photons groep werkt inmid-
dels aan meerdere artikelen die allemaal 
voortkomen uit die ene opmerking  
van Kolkowski. “De keuze om olijfolie te 
gebruiken leidde tot een compleet nieuwe 

onderzoeksrichting. Daarvoor was het nodig 
om uit onze comfortzone te stappen”, zegt 
Rodriguez, die in zijn carrière vaker het min-
der gebruikelijke pad koos. Hij promoveerde 
op plasmonica (de wisselwerking van licht 
met metalen nanostructuren), werkte als 
postdoc aan halfgeleiderfysica, en nu als 
groepsleider aan niet-lineaire optica. “Ik  
vind het belangrijk om een brede basis- 
kennis te hebben. Dat helpt me om dingen 
in een nieuwe context te kunnen zien en 
ongebruikelijke stappen te durven nemen. 
De essentie van creativiteit is dat je durft te 
spelen en te proberen, maar je moet wel de 
juiste keuze maken in waar je mee speelt. 
een brede achtergrond helpt daarbij.”

Vrijdagmiddagexperimenten 
Voor creativiteit in wetenschappelijk 
onderzoek, is dus durf nodig en een speelse 
geest. Maar ook tijd en geld, benadrukt Ro-
driguez: “Ik kon dit onderzoek doen doordat 
AMOLF nieuwe groepen een tamelijk vrij 
startbudget geeft. Ik heb wel een voorstel 
geschreven, maar als beginnend groepslei-
der krijg je de flexibiliteit om dit geld naar 
eigen inzicht in te zetten. De experimenten 
met olijfolie had ik nooit kunnen doen 
zonder het startbudget. een voorstel voor 
vervolgonderzoek is al twee keer afgewezen 
door reguliere subsidieverstrekkers.”
Grote beurzen zoals de NWO Veni beurs en 
de europese eRC grant, die Rodiguez beide 
recent ontving, laten geen ruimte voor  
‘vrijdagmiddagexperimenten’. “Door de 
sterke focus op resultaten is het moeilijk 
om echt nieuwe dingen te proberen”, zegt 
hij. “Meer creativiteit in het onderzoek kan 
tot mooie resultaten leiden, maar meestal 
is daar geen geld voor. een basisfinanciering 
zou een oplossing kunnen zijn. Dat zou 
ons ruimte geven voor een vrijdagmiddag 
waarop je geen uren-sheets hoeft in te vul-
len, tijd hebt om slim te kunnen spelen en 
werkelijk creatief onderzoek te doen.”•
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