
Hypothese
NWO-blad voor de wetenschap   februari 2007                                                                              Nummer 1 Jaargang 14      

KRUISBESTUIVING
Casimirs kijken verder

EUROPESE 
ONDERZOEKSRUIMTE
Middelen en mogelijkheden

GLETSJERS BEWEGEN
Nederland actief 
in poolonderzoek



H Y P O T H E S E    2    H Y P O T H E S E    3   3

I N H O U D  O P M E R K E L I J K E  U I T S P R A K E N VA N  D E  R E D A C T I EC O L O F O N

Honderd waggelend en buik-

schuivend afgelegde kilometers: 

keizerpinguïns op de Zuidpool 

op weg naar hun broedgebied. 

Wie ooit de beelden zag, zal 

zeker aan ze terugdenken nu het 

24 maanden lang International 

Polar Year is. Hoe de mannetjes 

de ijskoude winter moeten door-

staan – het ei in een lage buikplooi voor breken behoe-

dend –  totdat de dames volgegeten terugkeren van foe-

rageren. Die dan dat lange, barre traject maar liefst drie 

keer (!) hebben afgelegd. Als terugtrekkend landijs hun 

tocht in de toekomst bekort, dan hebben wij daar ‘zeer 

waarschijnlijk‘ de hand in gehad. Op basis van verfijnde 

metingen en modellen is het klimaatpanel IPCC er name-

lijk vrijwel zeker van dat ons een wereldwijde klimaatver-

andering wacht omdat de mens zich te buiten is gegaan 

aan broeikasgassen. 

En zo krijgen we zelf natte voeten. Ook als de dijken het 

aankunnen, zullen er in de toekomst op alle fronten aan-

passingen nodig zijn. Onderzoekend Nederland krijgt het 

druk! Zou dat ook de doorbraak van vrouwen naar weten-

schappelijke topposities bespoedigen? Gebrek aan talent 

zit hen niet in de weg, daarover is iedereen het wel eens. 

Overeenstemming is er ook over nut en noodzaak van een 

helder Europees wetenschapsprofiel en een breed gedra-

gen onderzoeksagenda. Maar op goede intenties alleen 

kan de Europese onderzoeksruimte niet worden gebouwd.  

Een stevig gezamenlijk budget is een beter begin. 

Om dicht bij huis te eindigen: we zijn genoemd. In het 

regeerakkoord vallen de woorden ‘wetenschap’ en  

‘tweede geldstroom’. Dit in relatie tot thema’s die we ook 

kennen uit de strategische voornemens van NWO, zoals 

duurzaamheid, veiligheid en innovatie. Ook het belang 

dat de nieuwe regeringspartijen hechten aan samenwer-

king tussen verschillende maatschappelijke spelers sluit 

aan bij wat NWO voor ogen staat. En ja, er komen struc-

turele investeringen in  ‘kennis, onderzoek en innovatie’. 

Minder goed nieuws is dat genoemde bedragen achter 

lijken te blijven bij diverse uitgebrachte adviezen. Daar 

staat tegenover dat onderwijs er in het belang van de 

kenniseconomie zowat een miljard bij krijgt en milieu 

topprioriteit heeft. Ongetwijfeld een push voor de ont-

wikkeling van duurzame technologie en schone energie-

voorziening. Zo niet, dan blijft aandacht voor onze leef-

omgeving een goed plan: zie boven.

Marja van der Putten

Hoofdredacteur a.i. 
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Gelezen in de bladen 

Volgens schrijver Harry Mulisch, eredoctor van de 

Universiteit van Amsterdam, speelt wilskracht geen 

rol in de wetenschap. In Folia (UvA) verklaarde hij: 

‘Je denkt toch niet dat Einstein door grote wil tot de 

relativiteitstheorie is gekomen? Hij stelde zich voor hoe de 

wereld eruit zou zien als je op een lichtstraal ging zitten. 

Dat is een beeld dat iemand overvalt. Waar het vandaan 

komt – geen hond die het weet.’

VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda bepleit een forse ver-

hoging van de eerste geldstroom en belooft de beste-

ding daarvan inzichtelijk te maken. In dat licht plaatst 

hij in Onderzoek Nederland ook de bepleite investe-

ring in de alfa- en gamma-wetenschappen: 

‘En dan zeggen we niet: geef ons vele miljoenen en die 

verdelen wij dan wel. Nee, we zullen per universiteit aan-

geven welke speerpunten met die extra middelen gefinan-

cierd zullen worden.’ 

De ontwikkeling van de High Tech Campus in Eind-

hoven tot een bedrijvenverzamelplaats vereiste een 

mentaliteitsomslag, herinnert directeur Philips Neder-

land Harry Hendriks zich in Intermediair: 

 

‘Vroeger waren we bang voor pottenkijkers als we onze 

researchcentra zouden openstellen voor onderzoekers van 

andere bedrijven. Tegenwoordig zien we dat juist als een 

sterk punt. Zo versterken we elkaar.’

Fysisch organisch chemicus Hans Eleman werd gevolgd 

door Vox (Radboud Universiteit Nijmegen) bij the 

making of een mogelijke Nature-publicatie: 

‘Je lot ligt echt in handen van de referee die je krijgt. Je 

mag het nooit zeggen, maar het is voor een deel ook 

vriendjespolitiek. Zelfs al wil je onbevooroordeeld zijn. Ik 

heb het zelf ook. Je wilt het niet laten meespelen, maar bij 

ontzettende eikels in het veld, ben je toch wat kritischer.’

Hoogleraar geschiedenis van de techniek Harry Lintsen 

verklaarde tegen Cursor (TUE) dat natuurwetenschap-

pers ten onrechte klagen over gebrek aan publieke 

aandacht: 

‘Er is in Nederland geen sprake van een anti-technische 

houding, zeker als je ziet hoe gemakkelijk en snel nieuwe 

technologieën omarmd worden. Ook het imago van 

wetenschappers is de laatste vijftig jaar alleen maar beter 

geworden, met een dipje in de jaren zeventig.’
24



H Y P O T H E S E    5

Deel 15 uit de serie 
‘Architecten van 
het Nederlandse 
wetenschapsbeleid’

ls Goulmy is hoogleraar transplantatiebiologie 
en werkzaam bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum. In 2002 werd haar de 

hoogste wetenschappelijke eer toebedeeld die 
Nederland kent, de NWO-Spinozapremie. Maar 
haar loopbaan voerde bepaald niet rechtstreeks 
naar de wetenschappelijke Olympus. Goulmy 
begon als analist en moest voor haar academische 
studie en haar promotie uitwijken naar Parijs, 
omdat zij daarvoor destijds met haar analistenop-
leiding niet in Nederland terechtkon. Een paar jaar 
lang reed ze met haar Renault 4 regelmatig op en 
neer naar Parijs voor colleges en tentamens.

Is uw loopbaan een echte vrouwenloopbaan?
‘Een moeilijke vraag. Ik heb moeten doorzetten, en 
dat ik dat gedaan heb, heeft voornamelijk met mijn 
karakter te maken. Maar inderdaad is een loop-
baan als de mijne misschien eerder iets voor een 
vrouw dan voor een man. De naoorlogse jeugd is 
opgevoed met: niet huilen, maar doorgaan. Dat 
gold voor jongens, maar ook voor meisjes. Maar de 
opvoeding van mannen was veel meer op een car-
rière buitenshuis gericht. Meisjes moesten vooral 
flink zijn omdat ze ooit een huishouden moesten 

runnen. Ik denk dat dat verschil nog steeds 
bestaat. Nederland loopt erg achter bij bijvoor-
beeld Scandinavië en de Verenigde Staten als het 
gaat om werkende vrouwen. Dat heeft misschien 
ook te maken met geloofsovertuigingen. 
Nog steeds heerst de overtuiging dat vrouwen 
eigenlijk voor hun gezin horen te zorgen. 
Nederland heeft wel het stempel van een vooruit-
strevend en liberaal land, en dat klopt misschien 
voor Amsterdam, daarbuiten weet ik het nog niet 
zo net.’

E

De knoppen moeten om
Els Goulmy over doorbraak 

van vrouwen in de wetenschap

De wetenschap kan niet zonder vrouwelijk talent. 

Toch wil die doorbraak van vrouwelijke wetenschap-

pers naar topposities maar niet tot stand komen. 

Els Goulmy, voorzitter van het landelijk netwerk 

Vrouwelijke Hoogleraren, moest zelf hard werken 

om de top te halen. Maar nog steeds wordt zij soms 

letterlijk over het hoofd gezien. ‘Het zou allang niet 

meer nodig moeten zijn erover te praten.’

>
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tekst  Hanne Obbink
foto’s  Harry Meijer

Vrouwen hebben veel last van het bestaande old boys network 
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 Wat vindt u ervan?
‘ Helder toekomst-

perspectief kan vrouwen 

voor de wetenschap 

doen kiezen.’

 Reageer op:

 redactiehypo@nwo.nl

Verschilt de positie van vrouwen in de wetenschap 
van die van andere werkende vrouwen?
‘In het bedrijfsleven is men veel bewuster bezig 
met de vraag: hoe zorg je ervoor dat mensen suc-
cesvol kunnen zijn? Daar heeft men allang in de 
gaten hoe het vrouwelijk potentieel benut kan 
worden. Bedrijven zijn productgericht en daardoor 
eerder geneigd te werken aan een mentaliteitsver-
andering. Ze geven bijvoorbeeld bonussen aan 
projectleiders die zorgen voor de juiste mensen – 
dus óók vrouwen – op de juiste plek.
Ook in de wetenschap moeten de knoppen om. 
Alleen al vanwege de vergrijzing heeft de weten-
schap de komende jaren alle talent nodig dat ze kan 
krijgen. De universiteiten leiden tegenwoordig net 
zoveel vrouwen op als mannen, in de medische 
wetenschappen zelfs veel meer vrouwen. Maar 
vrouwen stromen nauwelijks door naar een weten-
schappelijke loopbaan. Dat is kapitaalvernietiging.’

De noodzaak is er. Waarom blijft een doorbraak dan 
tot dusver uit?
‘NWO doet enorm haar best. Er was het Aspasia-
programma, dat de doorstroom van vrouwelijke 
universitair docenten naar hoofddocentposities 
bevorderde. Dat programma is nu opgegaan in de 
Vernieuwingsimpuls. Daarmee is het minder 
zichtbaar geworden, en dat vind ik jammer.
Die Vernieuwingsimpuls is op zich een heel goed 
instrument om jonge wetenschappers zicht op een 
loopbaan te geven. Maar daarvan kan de 
Nederlandse wetenschap niet leven. Het is te 
weinig, veel meer jonge wetenschappers zou per-
spectief geboden moeten worden. Want weten-
schapper is een raar beroep, hoor. Als je net bent 
afgestudeerd is het allemaal nog heel uitdagend en 
de eerste vier jaren, als aio, hoef je je ook niet 
druk te maken over geld. Maar als je daarna een 
positie weet te krijgen als postdoc, moet je je eigen 
centjes voor onderzoek bij elkaar sprokkelen. 
Later in je loopbaan moet dat niet alleen om je 
eigen salaris te kunnen betalen, maar ook dat van 
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Vrouwen moeten vaak hard werken om ertussen te 
komen, in de door mannen overheerste wetenschap-
pelijke wereld, wordt vaak gezegd. Is dat ook uw 
ervaring?
‘Ik betwijfel of gender een rol speelt bij het beoor-
delen van onderzoeksvoorstellen en dergelijke. 
Maar er bestaat zeker een old boys network, en 
vrouwen hebben daar veel last van. Mannen zien 
goede vrouwen vaak over het hoofd. Letterlijk 
soms. Ik was ooit lid van een bestuur samen met 
drie mannen. De voorzitter vroeg wie er wanneer 
op vakantie was. Eerst bleek de ene man tegelijk 
met de voorzitter weg te zijn, toen bleek de ander 
er dan ook niet te zijn. Vervolgens vroeg de voor-
zitter zich hardop af: “O, hoe moet dat nu?”. Ik 
werd simpelweg niet gezien. Dit soort anekdotes 
hoor ik vaak. Heel vreemd. Mannen doen het niet 
met opzet, maar het gebeurt gewoon. Het zou 
allang niet meer nodig moeten zijn om hier nog 
over te praten.’

Welk beleid is nodig om die langverwachte door-
braak eindelijk tot stand te brengen?
‘Het belangrijkste is toch dat jonge wetenschap-
pers, vrouwen én mannen, perspectief geboden 
wordt. Geef bijvoorbeeld beginnende postdocs een 
aanstelling voor drie jaar, met een jaarlijkse eva-
luatie waaruit hun geschiktheid moet blijken. Zo 
kun je duidelijkheid bieden over hun loopbaan. 
NWO speelt een cruciale rol met haar Vernieu-
wingsimpuls, maar dat is niet genoeg. Ook al die 
jonge wetenschappers die net buiten de NWO-
programma’s vallen, moeten een kans krijgen. 
Dat zal ook voor vrouwen goed uitpakken.’

Wat is het landelijk netwerk Vrouwelijke 
Hoogleraren van plan?
‘Wij zijn in de jaren negentig begonnen als denk-
tank van vrouwelijke hoogleraren. Sinds 2001 zijn 
we een stichting. Maar het werk is altijd liefde-
werk oud papier geweest, zonder bureau-onder-
steuning. Dat laatste werd te zwaar, onze 
schouders gingen hangen. Gelukkig hebben we 
afgelopen najaar subsidie van minister Van der 
Hoeven gekregen voor ons werk, een miljoen euro. 
Ons doel is evenredige vertegenwoordiging van 
vrouwen in de universitaire gemeenschap. Dat 
willen we bereiken door erover te praten met 
onder meer universiteitsbesturen. We willen ook 
per universiteit netwerken van vrouwen opzetten, 
met bijvoorbeeld mentor-mentee-programma’s om 
jonge vrouwen te coachen. Zie het lnVH maar als 
een soort old girls network.’

anderen. Je moet ontzettend hard en toegewijd 
werken, terwijl een goed toekomstperspectief vaak 
ontbreekt. De jeugd van tegenwoordig vraagt zich 
af: “Wat is dat voor een carrière?”.
Voor vrouwen werkt dat ontbrekende perspectief 
extra nadelig. De meesten krijgen ooit kinderen. 
Het is geen toeval dat vrouwen in hoge posities 
vaak kinderloos blijven – nee, ik heb ook geen kin-
deren. Er zijn te weinig voorzieningen op de werk-
vloer om carrière en kinderen goed te kunnen 
combineren. Vrouwen moeten dus veel serieuzer 
nadenken over de keuzes die ze maken: een car-
rière, kinderen of een combinatie en hoe dan pre-
cies? Als je zo grondig moet nadenken, ligt een 
vaak “uitzichtloze“ carrière in de wetenschap voor 
vrouwen nog veel minder voor de hand dan voor 
mannen.’

En daarmee loopt de wetenschap veel talent mis...
‘Absoluut. Vrouwen zijn bijvoorbeeld goede mana-
gers. Het zijn vaak echte people managers, ze 
kijken naar de mens achter de medewerker, ook 
dat is het resultaat van hun opvoeding. Met meer 
vrouwen in de top van de wetenschap zorg je voor 
meer evenwicht in je organisatie. Persoonlijke aan-
dacht werkt, bijvoorbeeld door goede acties van je 
personeel te belonen met kleine gestes, een bonus 
of een hogere salaristrede. Dat gebeurt in de 
wetenschap veel te weinig. En vrouwen hebben 
daar oog voor.
Het is belangrijk om de kwaliteiten van vrouwen 
zichtbaar te maken, om ze op de juiste plek te krij-
gen. Dat betekent dat je flexibel moet omgaan met 
eisen die aan een bepaalde functie gekoppeld zijn. 
Van vrouwen die terugkomen van zwangerschaps-
verlof kun je bijvoorbeeld niet verwachten dat ze 
meteen bij zijn met alle literatuur: daarvoor gaan de 
ontwikkelingen in de wetenschap gewoon te snel. Je 
moet dan dus ook niet verwachten dat ze binnen een 
half jaar weer een publicatie klaar hebben. Wel kun 
je hun kwaliteiten bijvoorbeeld tijdelijk op een 
andere manier inzetten en waarderen.’
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Els Goulmy (Den Haag, 1946) haalde na haar mulo het HBO-diploma klinisch chemisch 

analist in Nijmegen. Ze werkte onder meer als analist in Leiden en Madison (Verenigde 

Staten) en begon daarna aan de studie medische biologie aan de Universiteit van 

Parijs. Daar haalde zij in 1984 cum laude haar doctoraal, een jaar later gevolgd door 

haar promotie summa cum laude. Sinds 1999 is zij hoogleraar transplantatiebiologie 

aan de Universiteit Leiden. In 2002 kreeg zij de Spinozapremie van NWO.

E L S  G O U L M Y
Bedrijfsleven benut vrouwelijk  potentieel beter

<

 W E T E N S C H A P S B E L E I D
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De ijsbeer heeft nu officieel de status van bedreigde diersoort. En wellicht is 

de Noordpool over 40 jaar ’s zomers helemaal ijsvrij. De toestand van de polen 

is wereldnieuws. Daarom zijn 2007 en 2008 samen uitgeroepen tot vierde 

International Polar Year (IPY), waaraan ruim tienduizend wetenschappers uit 

meer dan 60 landen meedoen. Ook Nederlandse onderzoekers leveren een 

bijdrage. 

Gletsjers, 
golven en 

ganzen

tekst  Marion de Boo

foto’s  Harry Meijer e.a.
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Arctische gletsjers. Ze wil weten hoe de bewe-
gingssnelheid van gletsjers samenhangt met de 
geproduceerde hoeveelheid smeltwater. 
‘Uiteindelijk hopen we de zeespiegelrijzing beter te 
kunnen begrijpen en voorspellen.
Op Groenland gaan de gletsjers sneller bewegen 
naarmate het warmer wordt. Dan wordt ook meer 
ijs vanuit het binnenland naar de kuststrook 
getransporteerd. Dat kan afbrokkelen en in zee 
belanden. Gletsjers zullen misschien veel sneller op 
klimaatverandering reageren dan wij dachten.’
Het lijkt erop dat de gletsjers de laatste tien jaar 
veel meer in beweging zijn gekomen. ‘Maar is dat 
echt het gevolg van klimaatverandering of gewoon 
natuurlijke variabiliteit?’ vraagt Tijm zich af. ‘We 
meten de massabalans – dat wil zeggen, het aan-
groeien, afsmelten en stromen van de ijsmassa’s – 
pas vanaf 1990. Dat is de langste historische reeks 
die voor Groenland beschikbaar is. Daarnaast doen 
we modelberekeningen. Je moet bijvoorbeeld incal-
culeren dat droge sneeuw veel meer zon reflecteert 
dan natte sneeuw. En vuil, stoffig ijs in de buurt 
van rotsen of vulkanen zal meer zonlicht absorbe-
ren en dus sneller smelten dan schoon, wit ijs.’

BEWEGENDE GLETSJERS Een grote verworven-
heid is de nieuwe, compacte, goedkope GPS-appa-
ratuur. Carleen Tijm: ‘Wij zijn de eersten die daar-
mee werken: we hebben hier een heel inventieve 
technicus. Zo’n apparaatje prik je in het voorjaar 
op een paal in het ijs. Een klein computertje stelt 
dan bijvoorbeeld elk (half) uur de locatie vast en 
slaat die gegevens op. Na een jaar meten weet je 
dan heel nauwkeurig hoe de gletsjer zich op deze 
positie heeft bewogen. Tegelijkertijd kun je met 
een sonische hoogtemeter meten hoeveel ijs er 

Nederlandse onderzoeksbijdragen 
aan het International Polar Year 

H
‘

et International Polar Year (IPY) kent een 
lange traditie. Het werd op de kop af 125 jaar 
geleden voor het eerst gehouden, en daarna 

75 en 50 jaar geleden herhaald. ‘Het IPY moet 
vooral de internationale samenwerking versterken,’ 
zegt dr. Carleen Tijm-Reijmer van het Instituut 
voor Marien en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) 
van de Universiteit Utrecht. ‘Uiteraard werken we 
nu ook al samen, maar daarnaast heeft elk land 
zijn eigen politieke agenda.’ Zelf onderzoekt ze 

‘Op zo’n ongerepte 
gletsjer voel je de grootsheid 

van de natuur’

Hoofddoel van het International Polar Year is een betere coördinatie van het internationale 

poolonderzoek. Ook educatie en communicatie staan hoog op de agenda. Initiatiefnemers 

zijn de International Council for Science (ICSU) en de World Meteorological Organisation 

(WMO), in Nederland ondersteund door NWO en KNAW. 

Het IPY wordt hier op 8 maart feestelijk geopend in Leeuwarden, waar het Noord-

Nederlands Orkest de Antarctica Symfonie van Sir Peter Maxwell speelt. Op 9 maart volgt 

de wetenschappelijke aftrap op het Polar Symposium in Groningen, met presentaties 

van het Nederlandse IPY-onderzoek en de nieuwste resultaten van het Nederlands Polair 

Programma. (www.nwo.nl/polarsymposium2007)

In het Nederlandse IPY-programma werken 12 universiteiten en instituten samen. 

Voor hun onderzoek is 7 miljoen euro extra uitgetrokken, als aanvulling op het regu-

liere Nederlands Polair Programma. Met dat geld, mede afkomstig van NWO Aard- en 

Levenswetenschappen, worden 17 projecten gefinancierd. (www.ipy.nl) 
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afsmelt. En die datareeksen kun je combineren.’ 
Misschien kan men op den duur energiezuinige 
GPS-apparaatjes per helikopter uitzetten. ‘Je hebt 
natuurlijk een ideale meetlijn in je hoofd, maar in 
de praktijk kun je niet overal te voet of per 
sneeuwscooter komen. ‘En je wilt die apparaten ook 
niet kwijtraken in zo’n stromende gletsjer, want 
dan ben je de gegevens kwijt.’
Als de hele ijskap van Groenland zou smelten, kan 
de zeespiegel wel zes of zeven meter stijgen. Maar 
dat ziet Carleen Tijm nog niet zo snel gebeuren. ‘De 
onzekerheidsmarges rond de berekeningen van het 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
zijn nogal groot.’ Het werk blijft de onderzoekster 
fascineren: ‘Persoonlijk vind ik niets mooiers dan 
om bij zonnig weer, hoog in de bergen, op zo’n 
stille, ongerepte gletsjer te staan. Dan voel je de 
grootsheid van de natuur.’

PATROON VOGELZ IEKTEN Dr. Maarten Loonen 
van het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit 
Groningen deelt die fascinatie. Hij doet al zo’n 20 
jaar ecologisch veldonderzoek op Spitsbergen. In 
het kader van het IPY kreeg hij extra geld toege-
wezen voor Birdhealth, een onderzoeksproject rond 
het thema ‘vogels en gezondheid’. Loonen: ‘We 
gaan de natuurlijke dynamiek van allerlei vogel-
ziektes en parasieten in de tijd én in de ruimte 
inventariseren. Dat gebeurt mede vanwege de 
vogelgriep. Maar we willen ook graag beter begrij-
pen wat het voor de vogel zelf betekent om allerlei 
ziekten met zich mee te dragen. Daarom worden 
bloed- en poepmonsters verzameld.’
Bij schommelingen in vogelpopulaties spelen para-
sieten ongetwijfeld een rol. Maar de dynamiek is 
vrij ingewikkeld: enerzijds kunnen ziektes vrij 
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snel uitdoven, anderzijds kunnen ziekteverwekkers 
vlot muteren naar nieuwe varianten. Vermoed 
wordt dat vogels mede naar het hoge Noorden trek-
ken omdat het milieu daar schoner en gezonder is. 
Loonen: ‘Het afgelopen jaar werden op Spitsbergen 
diverse vogelsoorten, zoals brandganzen, drieteen-
meeuwen, eidereenden en dikbekzeekoeten op 
vogelgriep getest. Geen van de 300 onderzochte 
exemplaren bleek drager van een al dan niet 
gevaarlijke virusvariant. Dat ondersteunt de hypo-
these dat de ziektedruk in de Arctische broedge-
bieden lager is.’

Veel darmparasieten en andere vogelziekten 
worden overgedragen via de uitwerpselen. 
Misschien is er in het hoge Noorden minder infec-
tiekans omdat de dieren in lage dichtheden broe-
den. Misschien kunnen parasieten zich in het 
koude milieu minder goed ontwikkelen buiten hun 
‘gastheer’. Of misschien zijn zieke dieren te zwak 
om hun broedgebieden te bereiken.
‘Dat gaan we de komende drie jaar allemaal onder-
zoeken,’ zegt Loonen. ‘Verder doen we bloedonder-
zoek om na te gaan hoe actief het immuunsysteem 
van dieren op diverse locaties is. Dan weet je of ze 
met ziekten in aanraking zijn geweest. Als zieke 
vogels gewoon doodgingen of genazen zou het een 
simpel verhaal zijn, maar het ligt veel genuanceer-
der. Uit oogpunt van evolutionaire selectiedruk zijn 
vooral die ziekten en parasieten interessant die de 

dieren met zich blijven meeslepen, waardoor bij-
voorbeeld ook hun broedsucces daalt. Steeds meer 
gegevens duiden op een wisselwerking tussen vat-
baarheid voor ziekten en milieuvervuiling. Vaak is 
de ziekte geen primaire, maar een secundaire 
doodsoorzaak, juist in het hoge Noorden waar veel 
milieuvervuiling door de lucht wordt aangevoerd, 
die de dieren verzwakt. Daarom tonen ook buiten-
landse collega’s veel belangstelling voor ons IPY-
project.’

VIRUSSEN IN ZEEWATER Virussen staan 
ook centraal in het Antarctisch onderzoek van 
dr. Corina Brussaard van het NIOZ Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Texel. 
‘In ecologische modellen bleek de sterfte onder 
algen de ontbrekende schakel te zijn. Vroeger was 
er geen aandacht voor virussen in zeewater. Pas 
met de ontwikkeling van gevoelige fluorescen-
tietechnieken zijn ze aangetoond. Nu blijken de 
kustwateren bij Antarctica juist stampvol virussen 
te zitten. Ze vormen een heel interessante schakel 
in het ecosysteem. Ze infecteren vooral de vele 
vrij zwevende, eencellige organismen in de boven-
ste waterkolom. Dat leidt tot sterfte. Je ziet daar 
allemaal minilijkjes in het water drijven. Maar 
er komt een heel proces van recycling op gang: al 
die vrijkomende voedingsstoffen komen weer voor 
andere organismen beschikbaar. Dat is het mooie 
van die virussen. Zij veroorzaken veel sterfte, 
maar houden daarmee ook het primaire proces 
op gang. Onze groep loopt met dit IYP-onderzoek 
internationaal voorop. Het is logistiek een hele 
klus en er liggen nog heel veel vragen. Maar dat 
maakt het juist zo leuk!’ 

Foto’s: 

Op Spitsbergen wordt bij 

een brandgans bloed afge-

nomen voor een test op 

vogelgriep.

Corina Brussaard filtreert 

zeewater in de buik van het 

onderzoeksschip dat door de 

kustwateren van Antarctica 

vaart.

Bijna een jaar geleden verscheen het rapport ‘Investeren 

in dynamiek’ van de Commissie Dynamisering. Ik was een 

van de leden van die commissie. In het rapport pleiten 

we ervoor om van het accres dat we nodig achten voor 

de universiteiten als geheel 200 miljoen (40%) te bestem-

men voor de geesteswetenschappen. Waarom? Omdat ze 

net zo goed als andere wetenschappen van belang zijn 

voor onze welvaart en welzijn. Als voorbeeld van zo’n 

vak dat voor Nederland van belang is noemen we ‘Duits’. 

Ik ga daar op deze plaats wat verder op in. 

Duits is op weg om te verdwijnen binnen de letterenfa-

culteiten. De studententoeloop naar de geestesweten-

schappen is weliswaar groter dan ooit tevoren, maar 

slechts een handjevol daarvan kiest voor de taal van de 

oosterburen. Omdat er de facto geen studentonafhan-

kelijke financiering van geesteswetenschappelijk onder-

zoek bestaat, wordt de omvang van de staven Duits en 

daarmee de breedte en de diepte van het onderzoek van 

die stafleden bijna geheel bepaald door de studentenbe-

langstelling. Krimp dus overal, zonder een perspectief op 

een betere toekomst.

Veel mensen zullen het belang van Duits wel onder-

schrijven. Duitsland is onze grootste handelspartner en 

in cultureel en in wetenschappelijk opzicht (nog steeds) 

een wereldmacht. Duits is veruit de grootste taal in de 

Europese Unie. Kennis van die taal en cultuur is voor 

Nederlanders die iets met Duitsland te maken (willen) 

hebben beslist nuttig. Hetzelfde geldt overigens voor 

de kennis van andere talen en culturen. Maar het zal 

niet voor iedereen duidelijk zijn dat die kennis er niet 

zomaar is en ook niet zomaar aanwezig blijft. Net zoals 

Nederland, het Nederlands en de Nederlandse cultuur 

veranderen ook andere landen, talen en culturen. Om 

up-to-date kennis van bijvoorbeeld die Duitse taal en cul-

tuur in stand te houden moet onderzoek worden gedaan. 

En dat kost geld. Maar heeft dit onderzoek een zodanig 

maatschappelijk belang dat de Nederlandse belastingbe-

taler daaraan moet bijdragen, zoals wij suggereren? Ik 

denk van wel!

Het belang van het geesteswetenschappelijk onderzoek 

in Nederland – en dan heb ik het niet alleen over een 

voor de hand liggend vak als Duits, maar ook over Latijn, 

Keltisch, wijsbegeerte, et cetera  –  is niet anders dan dat 

van al het andere onderzoek. Het gaat hier niet alleen 

om het produceren van al dan niet nuttige kennis, maar 

vooral om het opleiden van nieuwe generaties academici, 

die hun vak hebben geleerd door contact met en training 

in nieuw, niet eerder verricht onderzoek. Die in staat zijn 

hun vakbekwaamheid in te zetten in hun latere loop-

baan. Hun docenten moeten zich kunnen meten met col-

lega’s in het buitenland. Het aantal en de spreiding van 

specialismen binnen een opleiding moeten in de orde van 

grootte zijn van wat gangbaar is in landen waarmee we 

ons willen vergelijken. Daarvoor is een zeker minimum 

aan onderzoekmenskracht nodig, naast een regelmatige 

stroom van promovendi en uitstekende faciliteiten. Als 

we ervan uit zouden gaan dat docenten twee dagen per 

week onderzoek doen, dan is de capaciteit voor onderwijs 

makkelijk te berekenen. Maar het zou een wonder zijn 

als sommetjes over de onderwijsmenskracht die nodig is 

hetzelfde resultaat zouden hebben voor de onderzoeks-

capaciteit. In feite gebeurt precies het omgekeerde.

In ons rapport stellen we voor om het extra geld voor 

de universiteiten te laten afhangen van samenhangende 

voorstellen over de besteding van dat geld. Wat mij 

betreft hoeft er geen geld naar de geesteswetenschap-

pen te gaan als onderzoek binnen de faculteiten niet 

als een zelfstandige parameter gaat tellen. Als daarvoor 

concentratie van opleidingen nodig is, om tot een wat 

gelukkiger match van onderzoekmenskracht en onder-

wijsmenskracht te komen, dan moet dat maar. Zoals het 

nu gaat, wordt het geesteswetenschappelijk onderzoek 

steeds verder uitgekleed.

Investeren in geesteswetenschappen

 Wat vindt u ervan?
‘ Onderzoek moet een 

zelfstandige parameter 

zijn voor financiering van 

faculteiten’

 Reageer op:

 redactiehypo@nwo.nl

Ook geesteswetenschappen 
dragen bij aan welvaart en welzijn 

Harm Pinkster (1942) is emeritus 

hoogleraar Latijnse taal- en 

letterkunde aan de Universiteit 

van Amsterdam, waar hij ook 

zelf studeerde en promoveerde. 

Hij was gasthoogleraar aan ver-

schillende universiteiten binnen 

en buiten Europa. In 2006 

ontving hij een eredoctoraat in 

de geesteswetenschappen van 

The University of Chicago. 

Onderzoeksbeleid heeft altijd 

zijn aandacht gehad. Hij was 

acht jaar lang vice-voorzitter van 

NWO (1988-1996) en secretaris 

van de Commissie Dynamisering 

(2006), ingesteld door het minis-

terie van OCW om te onderzoe-

ken hoe het Nederlandse onder-

zoek aansluiting kan vinden bij 

de Europese top.

tekst Harm Pinkster
C O L U M N
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  Virussen in zeewater vormen een interessante 
schakel in het ecosysteem 
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4 MAART 

Paradiso-lezing

Genetische netwerken en wat daaruit voort-

vloeit 

www.nwo.nl > Pers en publiek

6 MAART EN 24 APRIL

Talent Classes

Eendaagse workshops voor jonge 

onderzoekers

www.nwo.nl/talentclasses

9 MAART

Wetenschappelijke aftrap 

International Polar Year

www.nwo.nl/polarsymposium2007

25  MAART 

Paradiso-lezing

Individu en vele anderen is massa 

www.nwo.nl > Pers en publiek

3  APRIL

Fotonica Evenement 

Kennis, mensen, mogelijkheden

www.fotonica-evenement.nl

3  APRIL

Talentendag

Korte workshops voor jonge onderzoekers

www.nwo.nl/talentendag

4 APRIL

Sense of Contact 9

Sensorworkshop wetenschap en industrie

www.stw.nl > agenda

19  APRIL

Netwerkbijeenkomst voor laureaten 

Vernieuwingsimpuls 

www.nwo.nl/vi

25  APRIL

Huygenslezing

Openbare lezing over culturele identiteit

www.nwo.nl/huygens

 

Kijk voor meer informatie en evenementen

op www.nwo.nl

N W O - N I E U W S N W O - N I E U W S

Evenementen-
kalender

vankelijk een boeiende inkijk in de wereld van 

een katholieke student, naderhand in de achter-

kamers van de Nederlandse politiek, de sociale 

beweging en het ‘rijke Roomsche leven’. De schrij-

ver was bovendien niet bang voor het vastleg-

gen van heel persoonlijke gebeurtenissen en 

emoties.

Aalberse was de eerste minister van Arbeid 

(Sociale Zaken) in de jaren 1918-1925. Met zijn 

sociale wetgeving stond hij aan de wieg van de 

Nederlandse verzorgingsstaat. De periode van 

het ministerschap is in het dagboek bijzonder 

goed vertegenwoordigd: de lezer is ooggetuige 

van de ‘revolutie’ van de socialist Troelstra in 

november 1918, maakt de beraadslagingen in de 

ministerraad mee, wordt ingewijd in de naijver 

tussen de ministers onderling en volgt Aalberses 

gesprekken met koningin Wilhelmina, vaak in 

dialoogvorm genoteerd.

De dagboeken zijn deels in boekvorm, deels digi-

taal uitgegeven. Een volledige transcriptie van 

het manuscript (1891-1947) zal met tekstkritische 

annotatie op de website van het ING als door-

zoekbare tekst beschikbaar komen. De aanteke-

ningen over de jaren 1902-1947 zijn in hun 

geheel in boekvorm gepubliceerd met tekstkriti-

sche en verwijzende annotatie, en voorzien van 

inleiding, bijlagen en indices. 

Meer informatie op www.inghist.nl/Onderzoek/

Projecten > Dagboeken Aalberse

Op 14 februari is bij het Instituut voor Neder-

landse Geschiedenis een uitgave verschenen van 

de dagboeken van de katholieke politicus P.J.M. 

(Piet) Aalberse (1871-1948), bijgehouden tussen 

1891 en 1947. Piet Aalberse was achtereenvolgens 

wethouder in zijn geboorteplaats, Kamerlid 

vanaf  1903, hoogleraar in Delft, minister en poli-

tiek leider van de Roomsch-Katholieke Staats-

partij, maar ook sociaal organisator, uitgever en 

publicist. In 1937 sloot hij zijn loopbaan af als lid 

van de Raad van State. 

Als student begon hij in 1891 aan een dagboek 

waarin hij bijna tot het einde van zijn leven 

heeft geschreven. Dit egodocument biedt aan-

Dagboeken politicus Piet Aalberse 

Het Innovatiegericht OnderzoeksProgramma 

(IOP) Photonic Devices, Mikrocentrum en Pho-

tonics Cluster Netherlands organiseren op 3 april 

2007 het Fotonica Evenement in het World 

Forum Convention Center in Den Haag. Het 

IOP Photonic Devices wordt uitgevoerd door 

Technologiestichting STW en SenterNovem.

Speciale thema’s op deze eerste editie van het 

Fotonica Evenement zijn Gezondheidszorg & 

Biowetenschappen, Informatie- & Communicatie- 

technologie, Industriële Fabricage, Auto-motive 

en Milieu & Veiligheid. Binnen deze vijf thema’s 

is er bijzondere aandacht voor lichtbronnen en 

detectiesystemen voor optische waarneming en 

metrologie.

Fotonica Evenement in Den Haag

Een grote bank of losse stoelen, vitrage of lamel-

len, wel of geen eettafel... geen interieur is het-

zelfde. In hoeverre spelen afkomst en herkomst 

mee bij het inrichten van een huis? Naar aanlei-

ding van onderzoek van het Meertens Instituut en 

NWO (Multiculturele en Pluriforme Samenleving, 

onderdeel van het programma Sociale Cohesie) 

ontwikkelen Imagine IC en de Gemeente Tilburg 

een tentoonstelling, waarin de verrassende dyna-

miek in de wooncultuur van migranten en hun 

nakomelingen centraal staat. De reizende ten-

toonstelling is op 27 januari geopend.

De presentatie bestaat uit drie onderdelen. Het 

eerste is een installatie van kunstenaar/theaterma-

ker Michael McMillan, die een fictieve woonkamer 

met Marokkaanse, Indische en Surinaamse verwij-

zingen ontwierp. De installatie wordt begeleid 

door levensgrote staatsieportretten van migran-

Migrantenfamilies en hun interieurs

Tijdens het evenement kunnen wetenschappers, 

R&D‘ers, ondernemers, beleidsmakers, studenten 

en directieleden informatie uitwisselen en inzicht 

krijgen in elkaars werkvelden.

Meer informatie: www.fotonica-evenement.nl 

tenfamilies in hun eigen huiskamer. Ook creëerde 

hij een serie gemanipuleerde winkelinterieurs.

Het tweede onderdeel bestaat uit home video’s. 

Zes families met een uiteenlopende culturele ach-

tergrond, van Ghanees, Turks tot Antilliaans, heb-

ben met professionele filmmakers korte filmpjes 

gemaakt van specifiek meubilair of voorwerpen. 

Kunstenaars maakten hiervan een filmmontage in 

hun eigen beeld- en vertelstijl, uiteenlopend van 

docudrama, via clip tot videoart.

Ten slotte ontwikkelden masterstudenten van de 

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een interac-

tief computerspel.

De tentoonstelling is van 27 januari tot 30 april te 

zien bij Imagine IC in Amsterdam. Hierna reist de 

expositie naar de Openbare Bibliotheek en broed-

plaats NS16 in Tilburg. 

Meer informatie via www.nwo.nl/socialecohesie

Kenniscentrum 
Grote Steden naar 
Nicis 
Sinds 1 januari 2007 vormt het Kenniscentrum 

Grote Steden onderdeel van het Nicis Institute, 

dat door de minister van OCW is aangewezen 

als Maatschappelijk Topinstituut. Nicis richt zich 

op het versterken van de sociale en economi-

sche kracht van steden via een combinatie van 

wetenschappelijk onderzoek, kennisdeling en 

opleiding. Het eigen wetenschappelijk onder-

zoeksprogramma vormt de basis voor master-

opleidingen, bijeenkomsten en publicaties. Het 

Nicis Institute kijkt daarbij ook naar grootstede-

lijke ontwikkelingen in Europa.

Om aan te sluiten op de stedelijke praktijk zijn de 

werkzaamheden van het Nicis Institute gegroe-

peerd  rond de volgende zes thema‘s: Economie 

& Innovatie, Onderwijs & Arbeidsmarkt, Welzijn 

& Integratie, Wonen, Bestuur, Veiligheid.  

Meer informatie: www.nicis.nl

Landelijke Zeedag

In Nederland zijn veel organisaties actief in 

onderzoek naar onderwaterleven. Zowel na-

tuurhistorische musea, universiteiten en andere 

instellingen die gespecialiseerd zijn in marien 

onderzoek, als natuurbeschermings-  en vrijwil-

ligersorganisaties. Een substantieel deel van het 

onderzoek gaat van start met NWO-financie-

ring. Museum Naturalis in Leiden organiseert 

op 24 februari een Landelijke Zeedag waar een 

groot aantal organisaties een indruk zal geven 

van hun onderzoek en de manier waarop vrij-

willigers hieraan kunnen meewerken.

Bezoekers kunnen foto’s meenemen van 

vreemde onderwaterdieren waarvan zij de 

naam willen weten. Naturalis toont bijzondere 

zaken die op de Nederlandse stranden zijn 

aangespoeld, zoals walvisbotten, een leder-

schildpad, haaien en maanvissen.  Via een op 

afstand bestuurbaar duikbootje, voorzien van 

een videocamera is te zien wat er in het water 

rondom Naturalis te vinden is. 

De Landelijke Zeedag vindt plaats van 10.00 tot 

18.00 uur in het Auditorium van Naturalis. 

Toegang is gratis. 

Meer informatie: www.naturalis.nl
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De Europese Unie lijkt een grote speler in onderzoeksland, maar in werke-

lijkheid houden de lidstaten de touwtjes in handen. Samenwerking moet 

de mondiale concurrentiepositie van de Europese wetenschap versterken. 

Opmaat daartoe is een informeel netwerk van Europese onderzoeksorganisa-

ties dat via informatie-uitwisseling en dialoog wil bijdragen aan een optimale 

inrichting van de Europese onderzoeksruimte. 

Over middelen en mogelijkheden 
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edereen is het erover eens dat we in wetenschap 
moeten samenwerken,’  zegt EMBO-voorzitter 
Frank Gannon. ‘Waarom gebeurt het dan nog 

niet?’ Gevestigde organisaties als zijn eigen 
European Molecular Biology Organisation (EMBO), 
CERN en de European Space Agency (ESA) bewijzen 
echter dat Europese onderzoekssamenwerking wel 
kan lukken. Razendsnelle ontwikkelingen in de 
moleculaire biologie vereisten een Europees lab;  
deeltjesfysica en ruimtevaart bleken voor individu-
ele landen gewoon een te dure sport. Waar heeft 
Gannon het dan over? Hij constateert simpelweg dat 
de bulk van de publieke onderzoeksgelden nog 
steeds door nationale overheden wordt besteed, bij 
voorkeur aan hun eigen onderzoekers. 
‘Ondanks alle mooie woorden, is Europa een moza-
iek van landen, die een eigenbelang nastreven en 
elkaars concurrenten zijn,’ zegt Gannon. ‘Dat is een 
realiteit waarmee we moeten leven. De huidige ver-
snippering staat haaks op de manier waarop de 

EMBO-voorzitter Frank Gannon:

‘Europa is een mozaïek van landen 
die elkaars concurrenten zijn’ 

wetenschap zich ontwikkelt. Bij samenwerking 
heeft iedereen te winnen.’ 
Als eerste stap in de goede richting trof de top van 
een aantal belangrijke Europese onderzoeksorga-
nisaties elkaar eind vorig jaar in Den Haag om – op 
uitnodiging van NWO en EuroHORCS – de mogelijk-
heden voor meer onderlinge synergie te onderzoe-
ken. Met als actuele aanleiding de start van het 
Zevende Kaderprogramma van de Europese Unie 
(EU) en een doorstart van de European Research 
Area (ERA). 

Nationale onderzoeksorganisaties zoals NWO 
beseffen dat allianties nodig zijn wil de Europese 
wetenschap mondiaal de concurrentie kunnen aan-
gaan. Het aantal bi- en trilaterale samenwerkings-
programma’s groeit. Maar echt gezamenlijke 
financiering van onderzoek lijkt nog ver weg. Met 
dat idee begon enkele jaren geleden de discussie 
over een European Research Council (ERC). De 
nationale onderzoeksorganisaties zouden een deel 
van hun budget samenbrengen voor een Europees 
subsidieprogramma voor fundamenteel onderzoek, 
waarin alleen gelet zou worden op wetenschappe-
lijke excellentie, niet op de nationaliteit van de 
indiener. Dat uitgangspunt werd breed onder-
steund, maar uiteindelijk bleek niemand bereid er 
geld in te steken. Toch is de ERC er gekomen: gefi-
nancierd uit het budget van de Europese Unie. 
Gannon: ‘Dat is goed, want de ERC is een geweldig 
idee. Als straks de eerste selectie van projecten 
heeft plaatsgevonden, zullen sommige landen ont-
dekken dat ze in deze Europese competitie minder 
sterk staan dan ze hadden gedacht. Dat zorgt voor 
een geweldige uitdaging.’
‘Ook onder academies is er brede steun voor de 
ERC,’ zegt John Smith van de European University 
Association (EUA). ‘Universiteiten hebben hoge 
verwachtingen van deze nieuwe subsidiemogelijk-
heden. En wij zullen erop toezien dat wetenschap-
pelijke excellentie het enige selectiecriterium voor 
projecten blijft.’

Bouwen aan Europese 
onderzoeksruimte

I

 W E T E N S C H A P  I N  E U R O P A

tekst  Willem Schoonen
illustratie  Carolyn Ridsdale/Artbox
foto’s  Ivar Pel

KLE INE SPELER De ERC is weliswaar een 
Europese activiteit, maar grensoverschrijdende 
samenwerking is geen zelfstandig subsidiecrite-
rium; voorstellen kunnen worden ingediend door 
individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen. 
De ERC is daarmee anders van opzet dan het EU 
Kaderprogramma, waarvan het deel uitmaakt. 
KP7 heeft een budget van 50 miljard euro voor 
zeven jaar: een verdubbeling ten opzichte van KP6. 
Maar het is minder dan 4% van de totale, publieke 
en private R&D-uitgaven in de lidstaten. De 
Europese Unie is ten opzichte van zijn lidstaten op 
onderzoeksgebied dus feitelijk een kleine speler. 
Daarom zoekt de Europese Commissie naar wegen 
om zijn invloed verder te laten reiken dan het 
Kaderprogramma. Dit onder de vlag van de 
European Research Area (ERA), een concept dat 
zeven jaar geleden werd gelanceerd. Zo wordt 
samenwerking tussen nationale research councils 
gestimuleerd middels ERA-NET. Het idee is dat 
nationale onderzoeksorganisaties hun program-
ma’s onderling afstemmen, om dubbel werk te ver-
mijden, en liefst tot gezamenlijke calls for 
proposals komen. ERA-NET is door verscheidene 
lidstaten, waaronder Nederland, enthousiast ont-

haald, maar gezamenlijke calls zijn nog een zeld-
zaamheid. En doordat de lidstaten voor KP7 veel 
minder geld uittrokken dan gevraagd, heeft de 
Europese Commissie maar beperkte mogelijkheden 
om gezamenlijke calls door deelfinanciering te 
stimuleren.
Europese samenwerking in het industriële onder-
zoek wordt gestimuleerd met European Technology 
Platforms (ETP). In die fora, waarvan er inmiddels 
zo’n dertig zijn, werken kennisinstellingen en 
ondernemingen aan gezamenlijke onderzoeksagen-
da’s. In KP7 moesten die onderzoeksagenda’s 

‘

 John Smith, European University Association (EUA):

‘ Universiteiten hebben hoge  
verwachtingen van deze nieuwe  
subsidiemogelijkheden’

>
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Valt het peuters op als eendjes niet zwemmen, 

maar zwemt? En vinden ze het raar dat die daap 

daar ook kan dapen? Aan de hand van hun reacties 

probeert  dr. Elma Blom, postdoc aan de Universiteit 

van Amsterdam, meer te weten te komen over de 

vroege taalontwikkeling. Niet alleen interessant 

op zich, ook van belang voor onderzoek naar taal-

afwijkingen en -achterstanden. In het Babylab, 

hartje Utrecht, luisteren kleintjes naar taalvariaties, 

terwijl Bruce Springsteen hun ouders bezighoudt. 

Als ik aankom, zit aio Daniela achter de appara-
tuur en draait aan de knoppen. Ze heeft posters 
van Krtek, de kleine mol, opgehangen. Ik pak de 
Megablocks en de Dertienpoot met het alfabet op 
zijn voetjes uit mijn tas. Marian, ook aio, zet de cd 
van Bruce Springsteen op. 
Niets doet vermoeden dat we hier te maken hebben 
met serieus onderzoek. Toch is zowel het speelgoed 
als de muziek essentieel voor het welslagen van ons 
experiment. We zijn namelijk afhankelijk van de 
goede wil van kinderen tussen de 12 en 22 maan-
den, een doelgroep met de nodige nukken. Goed 
gekozen, strategisch geplaatst speelgoed kan dan 
goede diensten bewijzen. En Bruce? Zijn gruizige 
gitaren zorgen ervoor dat een kindje in de testca-
bine gewoon bij zijn vader of moeder op schoot kan 
zitten, zonder dat die (onbewust) de reacties van 
het kindje beïnvloedt. 
Om 9.45 uur komen moeder en dochter binnen, de 
wangen rood van het fietsen. Dochter Esma, een 

expressief meisje met een donkere blik, wordt 
over een paar maanden 2 en ze kan nog net 
meedoen aan het Congruentie-experiment. 
In dit experiment meten we, door luister-
tijden te vergelijken, of kinderen tussen de 
16 en 22 maanden gevoelig zijn voor het 
verschil tussen De eendjes zwemmen in het 

water en De eendjes zwemt in het water. 
Via de monitor in de belendende ruimte vol-

gen we Esma’s reacties in de testcabine. Daniela 
bedient de knoppen. KLIK. Een groen lampje recht 
tegenover Esma knippert. Esma kijkt strak naar 
voren. KLIK. Rechts van Esma knippert een rood 
lampje. Esma draait haar hoofd om ernaar te kij-
ken. KLIK. Als het eerste fragment uit de box klinkt, 
onder het rode lampje, begint de timer te lopen. 

Net zolang tot Esma genoeg heeft 
van licht en geluid, en wegkijkt. 
KLIK. De timer stopt. KLIK. Het 
groene lampje middenvoor knip-
pert weer, en de procedure begint van voren af aan 
met een volgend fragment. Af en toe herkent Esma 
een woord – Lekker! Poes! – en kijkt op naar haar 
moeder, maar die hoort alleen maar Bruce. Na 4 
minuten begint Esma in haar navel te pulken. Na 6 
minuten is ze klaar. Tijd om verder te spelen. 
Dan is het 11.00 uur. Vrolijke Louise van pre-
cies 12 maanden en 1 week doet mee aan een 
Categorisatie-experiment waar Amerikaanse onder-
zoekers mooie resultaten mee geboekt hebben, maar 
dat nog nooit in het Nederlands gedaan is. De opzet 
van dit pilotexperiment is ingewikkeld. In een trai-
ningsfase hoort Louise niet-bestaande woorden die 
ingebed zijn in een zin. Bijvoorbeeld Dan plif je de 
kamer of Die daap die daar staat. Als Louise de 
context van het woord gebruikt om te classificeren, 
dan maakt ze vervolgens van plif een werkwoord en 
daap een zelfstandig naamwoord. In de volgende 
fase testen we of dit klopt; ze zou dan plif in een 
naamwoordelijke en daap in een werkwoordelijke 
omgeving als onbekend en nieuw moeten ervaren. 
De nieuwheid van de informatie blijkt uit een lan-
gere luistertijd.
Louise luistert aandachtig, en de trainingsfase 
loopt gesmeerd. Maar ineens wordt het computer-
scherm blauw en zwijgen de boxen. Koortsachtig 
speurend naar de oorzaak van deze storing, ronden 
we de sessie af. Een uur later heeft de technicus 
het opgelost: de kleine Louise luisterde langer dan 
alle voorgaande kinderen, waardoor een ‘bug’ in de 
software aan het licht kwam. Maandag, als Rob van 
12 maanden en 10 dagen komt, zal alles weer op 
rolletjes lopen. 

Voor het onderzoek naar vroege taalontwikkeling zoekt 

linguïste Elma Blom nog kindjes die mee willen doen met 

waarnemingsexperimenten. Geïnteresseerde ouders bel-

len 020-5253219 of mailen kindertaal-fgw@uva.nl  

Meer informatie: http://home.hum.uva.nl/variflex
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Dan plif je de kamer
Onderzoek doen is 
vaak intensief en ver-
moeiend, maar vrijwel 
nooit saai. Sommigen 
turen dag en nacht 
naar hun compu-
terscherm, om een 
belangrijke ontdek-
king te doen. Anderen 
vorsen in hun labora-
toria, met pipetjes en 
petrischaaltjes, naar 
nieuwe kennis. Er zijn 
er die nachten door-
brengen op een berg 
in Chili, telescopen 
gericht op ons onein-
dige heelal. Anderen 
gaan ondergronds en 
kruipen door duistere 
gangen, op zoek naar 
ons verleden. Eén 
ding hebben zij allen 
gemeen: bezieling. 
Wetenschap bedrijven 
levert soms onver-
wacht spannende 
momenten op. Een 
dag uit het leven van 
een onderzoeker.

Infra-structures (ESFRI) – maar realisatie daarvan 
is afhankelijk van de lidstaten.
Bovenop die reeks van hele en halve pijlers onder 
de Europese onderzoeksruimte kwam voorzitter 
van de Europese Commissie Barroso nog met het 
plan voor een European Institute for Technology 
(EIT). Barroso wilde aanvankelijk een Europees 
MIT bouwen waarin de beste academische onder-
zoeksgroepen bij elkaar gebracht zouden worden.  
‘Dat was tegen het zere been van de universiteiten,’ 
zegt John Smith van de EUA: ‘De Commissie wilde 
hele faculteiten uit universiteiten halen. Bovendien 
zagen de universiteiten niets in een EIT dat ook 
diploma’s zou gaan uitreiken en academische titels.’ 
Veel lidstaten, waaronder Nederland, denken er net 
zo over, en zelfs onderzoekscommissaris Potocnik 
ziet niets in een EIT.  Maar het plan is niet helemaal 
van tafel. Er ligt nu een voorstel voor een virtueel 
Europees technologie-instituut, maar over de finan-
ciering daarvan heerst weinig optimisme. 

NIEUW IN IT IATIEF  ‘Nationale onderzoeksorga-
nisaties moeten nieuwe initiatieven nemen om een 
inniger Europese onderzoeksamenwerking tot 
stand te brengen. Zij moeten op vrijwillige basis 
en eigen initiatief de krachten bundelen in 
Europese samenwerkingsprogramma’s. En ze 
moeten komen tot een transparante, peer-reviewed 
coördinatie van hun nationale onderzoekspro-
gramma’s.’ Aldus NWO-voorzitter Nijkamp tijdens 
het eerder genoemde decemberberaad van 
Europese onderzoeksorganisaties in Den Haag. 
Concreet resultaat van die bijeenkomst is het 
besluit een informeel netwerk van Europese R&D- 
organisaties op te zetten. De bedoeling is regelma-
tig informatie uit te wisselen over plannen en acti-
viteiten, gedeelde problemen aan te pakken en de 
dialoog tussen belangrijke Europese stakeholders 
te stimuleren. Streven is ook te komen tot een dui-
delijker profiel voor de Europese wetenschap en de 
interactie met beleidsmakers voor een gezamen-
lijke onderzoeksagenda te versterken. Nijkamp: 
‘We willen de positie van de Europese wetenschap 
versterken door een gezamenlijke bijdrage te leve-
ren aan een succesvolle doorstart van de European 
Research Area. Frank Gannon onderschrijft het 
initiatief: ‘Dat onderzoek en ontwikkeling niet 
ophouden bij de landsgrenzen, weet iedereen. Er is 
geen onderzoeker zonder contacten en partners in 
het buitenland. Maar we weten op heel veel terrei-
nen nog niet van elkaar wat we doen en moeten 
toewerken naar een optimale inzet van de onder-
zoeksbudgetten die in Europa beschikbaar zijn.’ 

H Y P O T H E S E    1 7

worden uitgevoerd. De ETP’s, overlegorganen, 
zouden echte onderzoeksprogramma’s worden: 
Joint Technology Initiatives (JTI). Maar door – 
alweer –  het krappe budget zullen er voorlopig niet 
meer dan twee JTI’s komen: Embedded Systems en 
Innovative Medicines. Dit tot frustratie van de 
industrie die tijd en geld stak in de ETP’s.

ONDERZOEKS INFRASTRUCTUUR De Europese 
Commissie had in KP7 ook willen bijdragen aan de 
bouw van een nieuwe onderzoeksinfrastructuur van 
Europese betekenis. Helaas ontbreken ook daarvoor 
de middelen. Er is onder leiding van FOM-directeur 
Hans Chang een gezamenlijke lijst gemaakt van 
onderzoeksfaciliteiten die prioriteit verdienen 
– in het European Strategy Forum on Research 

De Europese Commissie heeft onlangs de eerste calls gepubliceerd voor het Zevende  

Kaderprogramma (KP7), de belangrijkste onderzoeksactiviteit van de Europese Unie. 

KP7 werd in Nederland op 13 februari gelanceerd. Nieuw in KP7 is de European 

Research Council (ERC), een agentschap van de EU dat fundamenteel onderzoek in alle 

disciplines ondersteunt. 

Meer informatie: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html en op de website van EG-

Liaison: www.egl.nl

Op 6 maart 2007 organiseren EG-Liaison en NWO, als gezamenlijk ‘National Contact 

Point’ voor de ERC, een informatiemiddag voor onderzoekers die van plan zijn een 

aanvraag bij de ERC in te dienen. De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 - 16.30 uur bij 

de KNAW in Amsterdam.

Meer informatie: Daphne den Hollander, e-mail Hollander@nwo.nl

K P 7  E N  E R C

‘Nationale onderzoeksorganisaties moeten initiatief 
nemen voor inniger Europese samenwerking’  

<

Peter Nijkamp heeft het voorzitterschap van 

EuroHORCS – het overleg van voorzitters van nationale 

onderzoeksorganisaties – per 1 januari 2007 overgedragen 

aan zijn Zweedse collega Pär Omling. De EuroHORCS-

leden hebben samen jaarlijks meer dan 20 miljard euro te 

besteden, driemaal het budget van KP7.
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et Casimir-programma beoogt de mobiliteit 
van bèta- en techniekonderzoekers te ver-
groten en meer kennisuitwisseling tot stand 

te brengen tussen bedrijven en kennisinstellingen. 
Dát Casimir na twee eerdere ronden een vervolg 
krijgt, is volgens programmasecretaris Nick den 
Hollander wel zeker, maar hoe precies is nog niet 
bekend. Nadat het programma in 2005 sterk over-
schreven was – maar 23 van de 151 aanvragen 
werden beloond – werd het maximumsubsidiebe-
drag teruggebracht van  € 160.000 naar € 100.000. 

Het Casimir-programma dient om onderzoekers buiten de deur te krijgen: 

onderzoekers in het bedrijfsleven kunnen een poos aan een universiteit gaan 

werken, of juist andersom. Het idee is om, naast goede wetenschap, samen-

werking tussen bedrijven en kennisinstellingen te stimuleren en de loopbaan 

van onderzoekers een zetje te geven. 

tekst  Bruno van Wayenburg

foto’s  Ivar Pel

Kruisbestuiving van kennis 
en kunde 

H
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Het Casimir-programma wordt uitgevoerd door NWO in opdracht van platform Bèta 

Techniek. Doel van het programma is de mobiliteit van bèta- en techniekonderzoe-

kers te vergroten, meer kennisuitwisseling tot stand te brengen tussen bedrijven en 

kennisinstellingen en de onderzoekscarrière van individuele onderzoekers te bevor-

deren. Financiers zijn de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen. De Casimir-subsidie bekostigt het salaris van de onderzoeker, terwijl 

bedrijf en kennisinstelling samen de projectkosten dragen. 

Meer informatie: www.nwo.nl/casimir 

C A S I M I R

Robbert Blonk   Casimir 2005

DNA wijst vissenouders aan

et belangrijkste moment in het onderzoek van 
ir. Robbert Blonk valt ’s nachts. Zelf heeft hij 

het alleen op video gezien: parende tongen. ‘In een 
grote bak met tientallen vissen zwemmen paartjes 
tegen elkaar aan. Daarna komen de eitjes boven-
drijven,’ beschrijft Blonk. De onderzoeker van 
Wageningen Universiteit en Researchcentrum 
bestudeert voor de IJmuidense tongkwekerij Solea 
of de gewaardeerde consumptievis met DNA-tech-
nieken ook te fokken is.
Zo’n fokprogramma zou een verbetering inhouden 
voor tongkwekerijen, en uiteindelijk misschien ook 
voor de wilde tongstand die nu door overbevissing 
zwaar onder druk staat. Voor vissoorten als meer-
val en forel bestaan dergelijke fokprogramma’s al. 
‘Om te fokken moet je weten of eigenschappen als 
vorm, kleur, groeisnelheid, ziektebestendigheid en 
smaak erfelijk doorgegeven worden,’ legt Blonk uit. 
Bij de tong is dat nog niet zo eenvoudig, aangezien 

bij het eerder beschreven paarfestijn niet te zien is 
wie nu vader en moeder zijn van de eitjes.
Het idee is om de ouderschapsvraag modern op te 
lossen, met DNA-bewijs. Blonk: ‘Afgelopen jaar 
hebben we in een eerste test bekeken hoe dat gaat.’ 
Negentig tongen produceerden nageslacht, en van 
zo’n drieduizend tonglarven bepaalde Blonk ver-
volgens tien DNA-kenmerken: ‘Dat ging goed.’ Zo 
bleek dat er in de toekomst maar zeven kenmerken 
getest hoeven te worden. Verder werd duidelijk dat 
niet alle tongmannetjes evenveel nageslacht ver-
wekten: twee mannetjes bleken duidelijk dominant. 
‘Dat wil je weten omdat je bij een fokprogramma 
met een minimaal aantal dieren wilt beginnen om 
genoeg genetische variatie te waarborgen.’

Omdat de tonglarven de DNA-bepaling niet over-
leven, valt nu nog niet te zeggen of hun specifieke 
kenmerken erfelijk zijn, meent Blonk. Dat is onder-
werp van onderzoek van toekomstige proeven. 
Uiteindelijk zouden die moeten leiden tot een fok-
methode waarin vissenouders met de juiste, erfe-
lijke eigenschappen worden uitgekozen op grond 
van DNA-tests op bloedmonsters, zodat tong niet 
meer gevangen hoeft te worden. Blonk, die ook zelf 
graag tong en andere vis eet: ‘Recent onderzoek 
voorspelt dat de zeeën met het huidige tempo van 
overbevissing over 40 jaar leeg zijn. Op die manier 
kunnen we natuurlijk niet doorgaan.’

‘Veel aanvragen betroffen promotieprojecten voor 
net afgestudeerden, terwijl de doelstellingen beter 
passen bij meer ervaren onderzoekers,’ legt NWO-
medewerker Den Hollander uit. ‘Dat betekent overi-
gens niet dat promotieprojecten nu uitgesloten zijn.’ 
Bij de tweede – aangepaste – ronde in 2006 was het 
aantal inzendingen laag, als gevolg van de kleine 
honoreringskans en/of het geringere subsidiebe-
drag. Van de 35 inzendingen waren er bovendien 
maar 15 van voldoende kwaliteit. Daardoor bleef 
er ongeveer € 1,5 miljoen over van het budget van 
€ 2,8 miljoen, dat mogelijk doorschuift naar dit 
jaar. ‘Het is verder niet uitgesloten dat we in de 
volgende ronde ook projecten met meerdere onder-
zoekers honoreren,’ zegt Den Hollander. ‘De pre-
cieze voorwaarden zullen in ieder geval duidelijk 
zijn in mei 2007, als de oproep voor nieuwe 
Casimir-aanvragen de deur uitgaat.’

Casimirs pendelen tussen bedrijf en 
onderzoeksinstelling

>
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cups die op een schuinstaande schijf steunen. 
Het bijzondere is dat de cups zijdelings kunnen 
bewegen over de schijf, waardoor de vorm van de 
plunjers eenvoudiger, en dus goedkoper uitgevoerd 
kan worden. Het pompen met de floating cup pomp 
geeft bovendien minder energieverlies en geluid 
dan normaal.’
Voor verdere ontwikkeling van de pomp moeten we 
snappen hoe het er in de pomp nu precies aan toe-
gaat op de plaatsen waar bewegende metalen 
onderdelen elkaar bijna raken. Bijna, anders krijg 
je wrijving en slijtage, maar wel met een zo klein 
mogelijke afstand, om lekkage van olie te voorko-
men. ‘Er zit daar een spleet van maar enkele dui-
zendste millimeters,’ zegt Vael. ‘Het drukverloop in 
deze spleet is lastig te berekenen, al helemaal 
omdat die voortdurend verandert en het metaal 
onder de druk ook nog vervormt. Op iedere plunjer 
staat de kracht gelijk aan het gewicht van een vol-
wassen olifant,’ illustreert de onderzoeker. Voor  
dit probleem gaat hij rekenmethoden ontwerpen, 
het eerst aan de hand van metingen aan proefop-
stellingen.
Naast onderzoeksinteresse is het ook de wens meer 
studenten te enthousiasmeren voor hydrauliek, die 
hem naar Eindhoven voert, zegt Vael, met 46 jaar 
een ‘senior’ Casimir-deelnemer. Ook denkt hij er 
zijn marktwaarde als onderzoeker mee te verho-
gen. ‘Stel, ik wil eens wat anders, dan moet ik wel 
concurreren met jongere onderzoekers op de 
arbeidsmarkt. Dan is het goed om zo’n ervaring op 
je curriculum te hebben.’

Peter Oosterhoff   Casimir 2005

Een hart op hol kalmeren

uizenden hartpatiënten lopen rond met een 
defibrillator-pacemaker, een apparaatje dat 

het hart een elektrische schok geeft als dat zijn 
vaste ritme kwijtraakt. Met een elektrische schok 
van honderden volts roept de defibrillator de hart-
spiercellen weer tot de orde. 
‘Maar dat kan wel een zeer onaangename ervaring 
zijn. Mensen beschrijven het wel als een geweldige 
klap op je borst, maar dan van binnenuit,’ zegt 
Peter Oosterhoff, onderzoeker bij medisch techno-
logiebedrijf Bakken Research in Maastricht. 
Afgelopen zomer verhuisde hij voor vier jaar naar 
het Universitair Medisch Centrum Utrecht, om te 
onderzoeken of hartritmestoornissen te voorspel-
len zijn en vervolgens op een pijnloze manier 
kunnen worden afgewend.
Uit eerder Utrechts dieronderzoek was al gebleken 
dat ritmestoornissen enkele minuten voorafgegaan 
worden door een plotseling subtiel variërende 
‘repolarisatieduur’: de tijd die de hartcellen erover 
doen om samen te trekken en zich elektrisch op te 
laden voor de volgende hartslag. Het idee is op dit 
voorteken te reageren door het hart kunstmatig 
sneller te laten kloppen. Dat kan door het elek-
trisch te stimuleren met prikkels die de patiënt 
niet voelt. 

De verwerkingscapaciteit van de roterende deur is 
uiteraard afhankelijk van draaisnelheid, afmetin-
gen en blokkeergedrag. Maar ook de locatie is van 
invloed. Zo kom je in een winkelcentrum vol shop-
pers een ander draaideurpubliek tegen dan op een 
vliegveld, waar sommige mensen laat en gestrest 
zijn. Dus speelt, naast mechanica, ook psychologie 
een rol in de draaideurkunde.
‘Ook de concrete plaats kan heel veel uitmaken,’ 
zegt Daamen. ‘Als je in een hotel meteen na de 
draaideur de receptie zet, krijg je opstoppingen.’ 
Om zulke blunders te vermijden gaat ze simulatie-
software ontwikkelen. Die moet voetgangersstro-
men door draaideuren virtueel nabootsen, zodat 
verschillende opstellingen van tevoren getest 
kunnen worden. Medefinancier van haar Casimir-
onderzoek is het bedrijf Boon Edam, wereldwijd 
marktleider in draaideuren.
Om de software af te stemmen op de werkelijkheid 
zal Daamen ook echte voetgangersstromen bij 
draaideuren gaan bestuderen, via video- en infra-
roodcamera’s. Ze hoopt dat haar eindresultaat te 
gebruiken zal zijn voor architecten, maar ook om 
nieuwe draaideurconcepten te testen. ‘Die bestaan 
namelijk. Zo is er op vliegveld Charles de Gaulle bij 
Parijs een nieuw type draaideur, waardoor twee 
voetgangersstromen elkaar kunnen kruisen zonder 
zich te mengen.’ 
Daamen: ‘Al met al heel praktisch, relevant onder-
zoek dat vaak verrassende inzichten oplevert. En 
dat vind ik er ook leuk aan.’

Georges Vael   Casimir 2006

Volwassen olifant in oliepomp

ngenieur Georges Vael gaat aan de TU Eindhoven 
twee jaar onderzoek doen naar een nieuw type 

hydraulische pomp dat zijn bedrijf Innas ontwik-
kelde. ‘Ik wilde mijn kennis graag verdiepen, en 
was ook wel toe aan een nieuwe uitdaging,’ licht 
Vael toe. 
‘Een hydraulische pomp is een pomp die olie onder 
hoge druk kan pompen, vaak voor hydraulische 
systemen in bijvoorbeeld graafmachines, of sluis-
deuren. Onze floating cup pomp is nu een paar jaar 
in ontwikkeling. Zijn binnenste bestaat uit een 
draaiende schijf met aan beide zijden twaalf zui-
gers of plunjers. De olie wordt gepompt door het op 
en neer bewegen van de plunjers in bekervormige 

‘Afgelopen jaar hebben we een studie bij honden 
afgerond. Daaruit bleek dat een kunstmatig hogere 
hartslag de variatie in repolarisatieduur onder-
drukt, en dat dit ook leidt tot minder hartritme-
stoornissen,’ vertelt Oosterhoff. De komende jaren 
gaat hij uitzoeken of de twee methoden ook te com-
bineren zijn: het voorspellen van een ritmestoornis 
en die vervolgens onderdrukken door de hartslag 
op te voeren, uiteindelijk volautomatisch, met een 
geïmplanteerde pacemaker. 
De logische vervolgvraag – werkt het ook bij 
mensen? – valt buiten het bestek van Oosterhoffs 
Casimir-opdracht. ‘Het idee is natuurlijk wel dat 
anderen daarna een volgende stap zetten,’ zegt 
Oosterhoff, die niet uitsluit dat hij zelf een van die 
onderzoekers zal zijn. ‘De overstap van bedrijf 
naar academie bevalt me goed, je treft hier een 
andere cultuur. Je bent vaak meer bezig met hoe 
iets werkt dan met wat je ermee kunt.’

Winnie Daamen   Casimir 2006

Stilstaan bij de draaideur

l is het een wonder van eenvoud, ook de draai-  
deur heeft zijn mysteries. TU Delft-onderzoek-

ster dr. Winnie Daamen gaat ze de komende  
vijf jaar eens goed bekijken: ‘De draaideur zelf is 
meestal simpel genoeg, maar hoe mensen ze 
gebruiken, daarover is nog weinig bekend.’ 
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del. Op zoek naar een nieuwe esthetiek of als 
middel om mensen over diezelfde moderne techno-
logie aan het denken te zetten. Zo is een konijn dat 
in bepaalde omstandigheden groen oplicht zowel 
een kunstwerk als een vraagteken bij de weten-
schappelijke praktijk. Hetzelfde geldt voor een let-
terlijk ‘kale kip’ en gemanipuleerde patronen op 
vlindervleugels. Andere biogenetische kunst is bij-
voorbeeld schilderen met bacteriën zodat levende 
schilderijen ontstaan – die bij aanraking sterven – 
of  boetseren met levend weefsel: tissue sculpture. 
Op uitnodiging van het Arts and Genomics Centre 

gaat hiermee binnenkort een kunstenaar aan de 
slag in het Leidse arts lab.  
Zwijnenberg: ‘Sommige wetenschappers krijgen 
van dergelijke praktijken het schuim op de mond 
omdat het niet om nuttige toepassingen gaat. Maar 
het aanzwengelen van de discussie over wat kan 
en mag is ook “nuttig”’. Van de andere kant ziet de 
hoogleraar bij veel genenwetenschappers juist een 
open, uitnodigende houding naar kunstenaars. 
‘Door het interdisciplinaire karakter van hun vak-
gebied zijn ze samenwerking wel gewend. Anders 
dan het bedrijfsleven – beducht voor negatieve 
beeldvorming – zijn universitaire wetenschappers 
ook niet bang om op deze manier contact te leggen 
met het grote publiek.’ 

BACTER IESCH ILDER I JEN Bio-artists, veelal 
Amerikanen, die het laboratorium als hun atelier 
gebruiken, moeten niet alleen even bedreven zijn 
in biomedische technieken als hun wetenschappe-
lijke collega’s, ook hun projectvoorstellen passeren 
eerst een ethische commissie. ‘Hun aanvragen 
zetten wetenschappers vaak opnieuw aan het 

Kunst en wetenschap inspireren elkaar 

nitiëren van samenwerking tussen kunstenaars 
en wetenschappers en onderzoeken wat dat in de 
praktijk oplevert. Dat is kortweg de opdracht van 

het Arts and Genomics Centre, dat in 2004 van start 
ging met financiële ondersteuning van het NWO 
regieorgaan Genomics. ‘De belangrijkste missie is 
het – via kunst – delen van kennis over genenonder-
zoek met het grote publiek en het kritisch beschou-
wen van de mogelijkheden daarvan,’ zegt directeur 
prof. dr. Rob Zwijnenberg. ‘Het genenonderzoek is 
bij uitstek een terrein dat kunstenaars nieuwe the-

ma’s en uitingsvormen levert. Onderzoek naar ons 
erfelijk materiaal raakt aan wezenlijke vragen 
rond identiteit en uniekheid, terwijl het de samen-
leving ook voor maatschappelijke en ethische 
dilemma’s plaatst. Genenwetenschappers, op hun 
beurt, staan voor de opgave om een visuele vorm te 
vinden voor hun – meestal digitale – onderzoeks-
data. DNA bijvoorbeeld is een visuele representa-
tie, dat kom je niet los tegen.’ 
Zwijnenberg, hoogleraar kunst in relatie tot natuur-
wetenschappen en techniek, benadrukt dat beeld 
bepalend is in de publieksvoorlichting over genen-
onderzoek en daarmee voor de ‘culturele inbedding’ 
van genomics. ‘Hoe je een bepaalde verzameling 
nullen en enen visueel weergeeft, is telkens weer 
een keuze. Fascinerend, vinden kunstenaars.’ 

WEEFSELKUNST De interesse van biokunste-
naars gaat verder dan ‘in silico’ onderzoek: onder-
zoek dat enkel wordt uitgevoerd op de computer of 
via computersimulaties. Ze eigenen zich ook 
moderne technieken als weefselkweek en geneti-
sche manipulatie toe als hedendaags expressiemid-

tekst  Marja van der Putten

denken, omdat ze zelf vaak werken met gestan-
daardiseerde procedures waarin ethische zaken al 
zijn afgedekt,’ zegt Rob Zwijnenberg. 
Dat genenonderzoek mensen voor moeilijke keuzes 
plaatst, zullen studenten zeker ervaren in de werk-
colleges van kunstenaar Adam Zaretsky, die op uit-
nodiging van het Arts and Genomics Centre een 
tijdje in Leiden komt doceren. Zwijnenberg: ‘Als je 
bijvoorbeeld je mooie bacterieschilderij niet meer 
voedt, zal het afsterven. Veel kunst mag dan, net 
als het leven, vergankelijk zijn, die beslissing 
nemen, valt velen moeilijk.’ 

Met subsidie van het Netherlands Genomics Initiative (NGI) stimuleert het Arts and 

Genomics Centre de wisselwerking tussen kunst en genenonderzoek door samenwer-

kingsprojecten, exposities en symposia. Het is sinds kort gehuisvest in de Faculteit wis- 

en natuurkunde van de Universiteit Leiden. Directeur prof. dr. Rob Zwijnenberg is tevens 

projectleider van het bredere NWO-onderzoeksprogramma New Representational 

Spaces, met 4 fte onderzoeksformatie en een budget van  € 780.000.   

www.artsgenomics.org. Impressies van het werk van Zaretsky op www.emutagen.com 

A R T S  A N D  G E N O M I C S  C E N T R E

NWO Geesteswetenschappen lanceerde eind vorig jaar 

CO-OPs: interterritoriale verkenningen in kunst en weten-

schap, onderdeel van het themaprogramma  ‘Transformaties 

in Kunst en Cultuur’. Binnen CO-OPs werken zeven teams, 

telkens een wetenschapper en een kunstenaar, samen aan 

een thema dat beiden bezighoudt. Zo verdiepen neurowe-

tenschapper Peter Hagoort en beeldend kunstenaar Krien 

Clevis zich in de spanning tussen woord en beeld met 

‘angst’ als uitgangspunt. Historicus Geert Somsen onder-

zoekt met schilder/fotograaf Jeroen Werner de culturele, 

artistieke en wetenschappelijke aspecten van de geschie-

denis van het zien. 

De samenwerking moet inzichten en resultaten opleveren 

die anders niet zouden worden gerealiseerd. Nadruk ligt 

op het proces van onderzoek. In de projecten, waarin alfa-, 

bèta- en gammawetenschappen zijn vertegenwoordigd, 

participeren diverse culturele podia, instellingen en musea. 

Driekwart van het werkbudget van € 750.000 is afkomstig 

van externe partijen, waaronder de Mondriaan Stichting 

en het Amsterdamse Fonds voor de Beeldende Kunst. 

Meer informatie: www.co-ops.nl <

I Foto’s vlnr:

Albinokonijn met een verbe-

terde versie van een groen 

fluorescerend gen van een 

kwal, waardoor het soms 

groen oplicht (Eduardo Kac).

The Living Screen: film 

geprojecteerd op levend 

weefsel (Guy Ben-Ary, Tanja 

Visosevic, Bruce Murphy).

Installatie met worry dolls 

(The Tissue Culture and Art 

Project).

Visuele representatie 

van DNA sequencing 

(Andreas Horlitz). 

The Living Screen.

Foto’s vlnr:

Oorkunstwerk (The Tissue 

Culture and Art Project).

Semi-living worry doll 

(The Tissue Culture and Art 

Project).
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Een wederzijdse muze
Moderne technieken bieden kunstenaars een nieuw expressiemiddel. Voor 

de schoonheid van het nieuwe, of als confrontatie met de consequenties van 

grensverleggende wetenschap. Van de andere kant staan wetenschappers 

voor de opgave hun onderzoek te verbeelden voor een breed publiek. Het Arts 

and Genomics Centre zet aan tot wisselwerking. 



 V E N I  V I D I  V I C I
tekst Vera Ros  foto Fjodor Buis

‘Migratiedebatten gaan eigenlijk altijd over 
mannen. Zodra het over vrouwelijke migranten 
gaat, wordt er ineens gesproken over “deze bijzon-
dere groep”,’ observeert dr. Marlou Schrover, his-
torica aan de Universiteit Leiden. ‘Terwijl net 
zoveel vrouwen migreren als mannen. Ze hebben 
niet minder kansen, maar andere kansen. Alleen 
zijn ze minder zichtbaar in de statistieken doordat 
ze bijvoorbeeld door gemengde huwelijken hun 
achternaam en oorspronkelijke nationaliteit verlo-
ren. Op die manier verdwijnen ze ook uit het 
migratiedebat en -beleid.’

Schrover en haar onderzoeksteam brengen nu in 
kaart hoeveel en welke mannen én vrouwen tussen 
1945 en 2005 naar Nederland migreerden. Dit via 
het archief van de Immigratie- en Naturalisatie-
dienst (IND) en interviews met migranten. 
Schrover’s Vici-project – dat ook voorziet in een 
vergelijkende studie van migratietheorieën –  richt 
zich op drie groepen: postkoloniale migranten uit 
Suriname, de Antillen en Indonesië, vluchtelingen 
en arbeidsmigranten. Schrover is benieuwd naar 
de verschillen in het migratieproces van mannen 
en vrouwen en hoe deze hun nieuwe levens en de 
beeldvorming rond migranten beïnvloeden. 
Opvallend is bijvoorbeeld het verschil tussen men-
sensmokkel en mensenhandel. Mannen zouden op 
vrijwillige basis aan smokkel deelnemen, terwijl 
vrouwen onwillige slachtoffers zijn van handel. 
‘Door allerlei negatieve verhalen over vrouwen-
handel besloten onder meer Bangladesh en Nepal 
vrouwenemigratie te verbieden,’ vertelt Schrover. 
Als gevolg daarvan vertrokken vrouwen illegaal 
naar het buitenland. Dit verslechterde hun kansen 
in de ontvangende landen. Asielrechtadvocaten 
spelen terecht succesvol in op dat slachtofferbeeld, 
maar met die kwetsbaarheidsretoriek versterken 
ze dat beeld wel.’ 

Ook het Nederlandse subsidiebeleid versterkt dat 
slachtofferbeeld. ‘Als een subsidiegever aan 
migrantenorganisaties vraagt of ze iets aan de 
dubbele achterstelling van migrantenvrouwen 
willen doen, zeggen die natuurlijk ja. Daarmee 
wek je de indruk dat die achterstelling bestaat, 
terwijl die niet voor alle vrouwen geldt. Of neem 
de projecten die in de jaren tachtig en negentig de 
arbeidsparticipatie van migrantenvrouwen moes-
ten verbeteren. Die zijn totaal mislukt omdat men 
ten onrechte dacht dat deze vrouwen alleen inte-
resse hadden in, of geschikt waren voor eenvoudig 
werk in de thuiszorg.’ 
Beleidsmakers, onderzoekers en media zouden vol-
gens Schrover moeten beseffen dat migranten-
vrouwen een gevarieerdere en minder 
afhankelijke groep vormen dan wordt gedacht. 
‘Het is natuurlijk raar dat een boek over migratie 
een apart hoofdstuk aan vrouwen wijdt, terwijl de 
rest over mannen gaat. En het emancipatieverhaal 
vindt bij de media te weinig gehoor. Maar een 
zielig verhaal over een Oezbeeks meisje dat via 
vrouwenhandel in de prostitutie terechtkomt, 
scoort beter dan een succesverhaal over een vluch-
telinge die het tot hoogleraar brengt.’ Dubbele achterstelling geldt lang niet alle vrouwen 

Vrouwelijke migranten gelden vaak ten onrechte als een kwetsbare groep, 

zegt Vici-onderzoeker Marlou Schrover. Dat heeft nadelige gevolgen voor hun 

nieuwe leven.  
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De Vernieuwingsimpuls 

Veni Vidi Vici steunt 

talentvolle onderzoe-

kers in verschillende 

fases van hun weten-

schappelijke carrière in 

de verwezenlijking van 

hun grensverleggende 

onderzoeksplannen.

Kwetsbaarheidsretoriek 
verzwakt positie 

migrantenvrouwen


