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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 e

Het ministerie van Jeugd en Gezin 

heeft grote belangstelling voor 'nor-

male gezinnen'. Gezinnen zonder 

echtscheiding, zonder criminaliteit. 

Voelt u zich al aangesproken? In dat 

geval behoort u tot 85 procent van 

de gezinnen waarmee het gelukkig 

goed gaat. 

Wacht even, we zijn nog niet klaar. In hoeverre groeien uw 

kinderen anders op dan in probleemgezinnen? Welke nor-

men en waarden draagt u aan uw kinderen over, en hoe gaat 

dat precies? Hoe verlopen gezinsprocessen en welke invloed 

hebben die op de opvoeding? Welke rol spelen leeftijd-

genoten, behalve slechte? Hoe ontstaat jeugdcultuur? NWO 

wil algemene aannames rondom jeugd- en gezinsprocessen 

wetenschappelijke handen en voeten geven in een nieuw 

onderzoeksprogramma.

Vijf procent van de gezinnen zit wel degelijk in de risicozone. 

Daar kan van alles aan de hand zijn. Het vervelende is dat 

jeugdzorg een broertje dood heeft aan wetenschappelijke 

kennis, om het een beetje cru te zeggen. ZonMw probeert 

wetenschap en de praktijk bij elkaar te brengen, zodat ze in 

de jeugdsector straks eindelijk ook evidenced based te werk 

gaan, iets wat in de reguliere gezondheidszorg standaard is. 

Dat werd tijd. Helaas is het eerste jeugdonderzoek alweer 

stopgezet omdat jeugdhulpverleners niet wilden of konden 

meewerken aan een randomized controlled trial. Er is dus 

nogal wat werk te verzetten.

Op microschaal kunnen wij ook wat doen, stel ik mij voor. 

Namelijk ons afvragen wat we – bewust en onbewust – over-

dragen aan onze kinderen, en waarom. En dan bedoel ik niet 

De Tien Geboden, maar persoonlijke normen en waarden, 

opvattingen over het leven en hoe dat leven te leven, die wij 

– waarschijnlijk – weer hebben overgenomen van onze eigen 

ouders. Aardig om daar ’s een avondje bij stil te staan en ons-

zelf af te vragen wat dat oplevert en of dat ook de bedoeling 

was. Kan verbijsterende inzichten opleveren, maar gelukkig 

kunnen we onszelf altijd hernemen.

 

En als u daar helemaal geen zin in heeft, kunt u zich altijd 

nog het hoofd breken over het spookdeeltje, dat ongeveer 

één keer in ons leven in botsing komt met een atoom in ons 

lichaam. Wat er dán gebeurt…

Caroline van Overbeeke

Hoofdredacteur 

enkele opmerkelijke 
uitspraken uit de 
bladen, waarop u kunt 
reageren via redactie-
hypo@nwo.nl

Gezinsleven

Minister ronald plasterk bepleit in Leidraad een 

spontane concentratie van kwaliteit, door jonge 

onderzoekers het geld op een competitieve manier 

te laten verwerven, bijvoorbeeld via NWO. ‘De 

jonge onderzoekers gaan dan meer met hun voe-

ten stemmen, ze zoeken zelf de beste plek waar ze 

kunnen werken.’

‘De verkeerde jurk maakt je een buitenstaander, 

het juiste pak een gewaardeerd groepslid’, aldus 

anneke smelik, hoogleraar visuele cultuur aan de 

Radboud Universiteit Nijmegen, in Facta.

Kinder- en jeugdpsychiater herman van engeland 

constateert in de Volkskrant een overlap tussen 

autisme en schizofrenie op drie niveaus: sympto-

men, hersenfuncties en genen. Over genen zegt hij: 

‘Nu weten we dat een flink deel van de variatie in 

psychische stoornissen mede verklaard wordt door 

genen; bij autisme is dat zelfs voor 90 procent.’

plasterk vindt dat mensen bij elkaar moeten krui-

pen omdat ze goed zijn, ongehinderd door beleid 

of afspraken. ‘Wat een eeuw geleden in de natuur-

kunde in Leiden gebeurde, vind ik inspirerend. 

Goede studenten zeiden toen ineens: we moeten 

bij die Hendrik Lorentz zijn. Die man maakte 

school. Dan heb je opeens vijftig jaar traditie in de 

top van de internationale natuurkunde. Iedereen 

zat er, van Albert Einstein tot Paul Ehrenfest. Zoiets 

is niet gepland. Dat is zo ontstaan. Rondom een 

goede professor. Dat heb ik veel liever dan dat wij 

hier in achterkamertjes gaan bepalen wat de excel-

lente plekken moeten worden.’

alexander rinnooy kan vindt in Leidraad dat 'sta-

pelroutes' van lagere vormen van onderwijs naar 

havo en vwo weer makkelijker moeten worden. 

‘We blijven helaas een onderwijsmodel houden 

waarin veel te vroeg wordt gekozen voor de soort 

schoolopleiding. Die CITO-toets bij twaalf jaar is 

een deel van de verklaring voor de afgenomen 

kwaliteit van het onderwijs.’

anneke smelik over nieuwe beeldvorming van ons 

lichaam: ‘Een van de opvallende aspecten is dat het 

lichaam steeds haarlozer wordt. Mijn hypothese is dat 

wij ons steeds meer identificeren met machines.’

Gelezen in de bladen
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an de telefoon werkt het bevreemdend: de 
‘allochtoon’ met de daarbij passende exoti-
sche naam, die een beurs kreeg om meer 

kleur te brengen in het Nederlandse wetenschaps-
landschap, heeft een onvervalste Amsterdamse 
tongval. Hoe allochtoon is Tji-Joong Gan eigenlijk? 
Hij voelt zich in de eerste plaats Amsterdammer 
en Nederlander zegt hij, maar gaandeweg het 
gesprek blijkt zijn opvoeding toch duidelijk on-
Nederlandse trekken te vertonen. Jong als hij nog 
is, komt Tji-Joong Gan op een rustige manier zelf-
verzekerd en doelbewust over. Hij zegt zich afzij-
dig te willen houden van ‘politiek’ maar ook dat hij 
zich voor elke ontmoeting al googelend een beeld 
vormt van zijn gesprekspartner, diens verdiensten 
en interesses. ‘Voor een congres zoek ik gezichten 
bij namen, zodat ik tijdens de eerste borrel al weet 
wie wie is. En als ik tijdens mijn studie tentamen 
moest doen, zocht ik uit waar de bijzondere 
belangstelling van de examinator lag. Je kunt er 
dan op rekenen dat je daar vragen over krijgt.’

Hoe kwam je op het idee om een Mozaïek-beurs aan 
te vragen?
‘Ik kwam niet zelf op het idee. Ik was zelfs hoogst 
verbaasd dat ik ervoor in aanmerking kwam. Maar 
ik deed een wetenschappelijke stage in het VU-zie-
kenhuis en mijn begeleider overhandigde mij het 
aanvraagformulier nadat we ontdekt hadden dat ik 
aan de criteria voldeed.’

Heeft het feit dat je ouders immigranten zijn invloed 
gehad op hoe je in het leven staat?
‘Mijn ouders zijn beiden afkomstig uit Indonesië en 

hebben elkaar in Nederland ontmoet. Ze hadden 
een Indonesisch restaurant in Amsterdam-Oost. Ik 
ben praktisch in de keuken geboren: mijn moeder 
stond kroepoek te bakken toen de vliezen braken. 
Op mijn veertiende draaide ik al mee in het bedrijf. 
Dus dat hard werken bij het leven hoort, is me wel 
met de paplepel ingegoten. Vroeger hield ik me aan 
oosterse gebruiken, zoals dat je in huis altijd je 
schoenen uittrekt. Maar dat is gesleten sinds ik 
niet meer bij mijn ouders woon. Ook andere oos-
terse leefregels heb ik losgelaten sinds ik onder-
zoeker ben. Dat het bijvoorbeeld ongeluk zou 
brengen als een bed met het voeteneinde naar de 
deur staat of dat je elkaar geen scherpe voorwer-
pen cadeau mag geven. Wetenschap en bijgeloof 
gaan nu eenmaal niet samen. Alleen het grote 
belang van familie, dat blijft.’  

Heeft je familie de keuze voor een studie genees-
kunde beïnvloed?
‘Hoewel dat nooit met zoveel woorden is gezegd, 
was de hoop van mijn familie wel op mij gevestigd. 
Ik wilde eigenlijk kok worden, maar geneeskunde 
was nieuw en dat prikkelde toch ook. Gaandeweg 
zag ik wel dat droombeeld voor me van mijzelf in 
een witte doktersjas. Mijn moeder zei terecht: “Kok 
worden kan altijd nog”.’

deel 3 uit de serie 
‘Close-up’ waarin 
we de mens 
achter de weten-
schap belichten.
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tekst  mariette huisjes
foto’s  harry meijer

geneeskundeonderzoeker tji-joong gan promoveerde onlangs cum laude met een mozaïek-beurs van 

NWO. hij is de eerste allochtoon die deze status bereikte, sinds de beurzen voor afgestudeerden met 

ouders van buitenlandse herkomst voor het eerst werden toegekend. een gesprek over heden en verleden, 

over wetenschap en bijgeloof.

Tji-Joong Gan (1977) is geboren in Amsterdam. Zijn ouders zijn beiden afkomstig uit 

Indonesië. Hij studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. In maart van dit jaar promo-

veerde hij als eerste Mozaïek-laureaat cum laude op een onderzoek naar de verstoorde hart-

functie bij patiënten die lijden aan te hoge bloeddruk in de longen. Tji-Joong Gan woont 

samen met dierenarts Mieke de Haan en is in augustus vader geworden van een dochter.

t j i - j o o n g  g a n

‘ Het grote belang van de 
familie, dat blijft’

‘ Ik ben gehecht geraakt aan deze patiëntengroep 
en aan dit ziektebeeld, waar we nog lang niet 
alles van afweten’

Tji-Joong Gan promoveerde als eerste Mozaïek-laureaat
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Hoe kwam je bij het onderwerp voor je proefschrift?
‘Ik sprong op een rijdende trein. De VU is gespecia-
liseerd in onderzoek naar pulmonale hypertensie, 
een ziektebeeld waarbij een te hoge bloeddruk in 
de longen na een aantal jaren tot de dood leidt, 
tenzij er een longtransplantatie plaatsvindt. Ik 
deed onderzoek naar de gevolgen van deze aandoe-
ning voor de hartfunctie. Onze hypothese was dat 
de hoge bloeddruk in de longen ertoe leidt dat de 
linker- en rechter-hartkamer niet meer synchroon 
kloppen en dat dit de patiënt fataal wordt. Met 
nieuwe magentic resonance imaging- technieken 
heb ik data verzameld waardoor deze hypothese 

kon worden gestaafd. Wij waren de eersten die 
MRI-technieken op deze ziekte toepasten. 
Daardoor wisten we internationaal behoorlijk wat 
aandacht te trekken.’

Heeft jouw onderzoek gevolgen voor de behandeling 
van patiënten?
‘Ja, in twee opzichten. Er is nu een bloedwaarde 
bekend die eerder nooit werd gemeten, maar die 
een goede indicatie blijkt te geven over hoe de 
ziekte zich ontwikkelt. En er vloeit een volgende 
wetenschappelijke vraag voort uit mijn onderzoek: 
zou je de hartkamers bij deze patiënten weer gelijk 
kunnen laten lopen met behulp van een pacema-
ker? Dat wordt nu onderzocht bij ratten. Mijn werk 
maakt deel uit van een onderzoekslijn en daar ben 
ik trots op. Vóór mij hebben er mensen aan 
gewerkt en op mijn werk bouwen anderen weer 
voort, niet alleen uit de geneeskunde maar ook uit 
andere disciplines. Dat samenwerken vond ik mis-
schien nog wel het leukste aspect.’

Je bent in maart gepromoveerd. Wat zijn je toe-
komstplannen?
‘Ik ben nu mijn co-schappen aan het lopen. Volgend 
jaar begin ik met mijn specialisatie tot longarts 
aan de VU. Het klinkt misschien vreemd, maar ik 
ben gehecht geraakt aan deze patiëntengroep en 
aan dit ziektebeeld, waar we nog lang niet alles 
van afweten. Laatst was er een reünie van de 
patiëntenvereniging. Daar kwam ik heel veel oude 
bekenden tegen; er hing een soort familiesfeer, 
waarbij ik me heel prettig voel. Patiënten met pul-
monale hypertensie vormen een dankbare groep. 
Ze weten heel goed dat ze zonder zorg het loodje 
leggen, om het maar in plat Amsterdams uit te 
drukken. Tijdens mijn co-schappen ben ik ook 
andere patiënten tegengekomen, die je als een 
soort monteur zien: doe er maar wat aan, we beta-
len ervoor. Aan de VU wil ik blijven omdat ik graag 
door wil gaan met mijn onderzoek naar deze aan-
doening.’

Vind je het bezwaarlijk dat je aan een beurs kwam 
door positieve discriminatie?
‘Het was een kans. En ik heb geleerd: een kans 
moet je grijpen. Overigens denk ik dat ik zonder 
die beurs dit onderzoek ook wel gedaan had. Maar 
dankzij de beurs had ik vier jaar de tijd. Dus kon ik 
alles uitzoeken wat ik wilde en echt een goed 
proefschrift schrijven. Zonder de beurs had ik het 
onderzoek waarschijnlijk in twee jaar moeten 
afraffelen.

In het programma Mozaïek stelt NWO budget beschikbaar om afgestudeerden 

met ouders van buitenlandse herkomst makkelijker te laten doorstromen naar de 

wetenschap. Met dit geld kunnen zij in vier jaar een promotieonderzoek uitvoeren. 

Minderheden zijn in de wetenschap nu ondervertegenwoordigd. NWO wil hier iets 

aan doen, om diversiteit in de wetenschap te bevorderen en om te voorkomen dat er 

talent verloren gaat. De Mozaïek-subsidie werd in 2004 voor het eerst toegekend; dit 

najaar worden voor de vierde keer 21 promotiebeurzen uitgereikt.

meer informatie: www.nwo.nl/mozaiek

m o z a ï e k
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Sowieso is een NWO-beurs een soort keurmerk, 
waarmee het een stuk makkelijker wordt om in de 
wetenschappelijke wereld verder te komen. Zelfs 
mijn neef in Canada, die plastisch chirurg is, 
kende NWO.’

Word je later hoogleraar?
‘Die ambitie heb ik nog niet. Hoogleraar worden is 
ook een kwestie van politiek en daar probeer ik me 
afzijdig van te houden. Een voorbeeld voor mij is 
mijn begeleider, dr. Vonk Noordegraaf. Die heeft 
een leuk gezin, is een goede dokter, een goede 
wetenschapper én een aardige man.
Binnenkort word ik vader. Ik zou graag meer thuis 
zijn om mijn kindje te zien opgroeien. Mijn eigen 
ouders waren zo druk in het restaurant, dat ik ze 
nauwelijks zag. Helaas is de geneeskunde een con-
servatieve wereld; voor een man is parttime 
werken lastig voor elkaar te krijgen. Maar ik ga 
het wel proberen. Dan draai ik maar een nacht-
dienst extra; dat maakt mij niet uit. ’s Nachts 
slapen kinderen toch.’ <

‘ oosterse leefregels liet ik los, 
wetenschap en bijgeloof gaan 
niet samen’



te komen. ‘De uitdaging van dit thema is om inno-
vaties te doen op een manier waarbij je belangrijke 
morele overwegingen en publieke waarden al mee-
neemt in het ontwerpproces en ontwikkelingstra-
ject. De onderzoeksagenda vormt een aansporing 
om ethische en maatschappelijke discussies te 
voeren over producten die nog op de tekentafel 
liggen of nog in de research & development-fase 
verkeren. Zodat je niet achteraf met de gebakken 
peren zit. We willen voorkomen dat we allerlei 
ethische en maatschappelijke overwegingen te 
berde brengen als het te laat is om er nog wat aan 
te doen.’

Mensverbeter ing Dat de onderzoeksvragen 
van MVI in de samenleving leven, is wel duidelijk. 
Neem de mensverbetering, een onderwerp dat op 
5 juni tijdens de startbijeenkomst van het nieuwe 
themaprogramma werd besproken door gastspre-
ker prof. J. Savulescu, directeur van het Uehiro-
centrum voor praktische ethiek aan de University 
of Oxford. Terwijl hij in Het Nutshuis de ethische 
aspecten hiervan onder de loep nam, voerde nog 
geen twee kilometer verderop de Tweede Kamer 
een verhit debat over het verruimen van embryo-
selectie bij reageerbuisbevruchting. 

gedeelde wa arden ‘We veranderen de wereld 
constant en ingrijpend’, zo duidt prof. dr. Jeroen 
van den Hoven, hoogleraar techniek-ethiek aan de 
TU Delft en voorzitter van de MVI-programmacom-
missie, de breedheid van dit NWO-thema. ‘De 
dingen die we maken, zouden uitdrukking moeten 
geven aan onze gedeelde waarden. Dat betekent 
ook dat je je technische interventies wilt evalueren 
op basis van een normatief kader. Als we waarden 
als duurzaamheid, kwaliteit van leven, privacy of 
countability centraal hebben gesteld, dan willen we 
ook dat ze een rol spelen bij alles wat we doen.’
Hij verwacht dat MVI een stempel gaat drukken op 
zijn eigen vakgebied. ‘Als je ethiek handen en 
voeten wilt geven in de 21e eeuw, dan zul je iets 
moeten zeggen over de kwesties waarover wij in dit 
onderzoeksprogramma iets opmerken. The rubber 
hits the road, daar waar ethiek en techniek samen-
komen. Daar gaan we de grote verschillen zien, 
daar kunnen we de samenleving vormgeven en 
echt positief verschil maken.’ 

Pro -actief Van den Hoven benadrukt dat een 
pro-actieve houding van groot belang is om tot 
maatschappelijk hoogwaardiger innovatietrajecten 

ag je uit te zenden militairen een middel 
geven waardoor ze minder snel moe 
worden, maar moreel misschien ongevoe-

liger raken? Kun je de technologie van veiligheids-
systemen zo ontwerpen dat uitwassen op 
privacyvlak uitblijven? Hoe kunnen er biobrand-
stoffen worden ontwikkeld die voldoen aan lokale 
behoeften in ontwikkelingslanden? Dit soort 
vragen past binnen de ethische en maatschappe-
lijke verkenning van wetenschap en technologie 
die NWO voorstaat met haar nieuwe thema 
Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI). 
NWO wil met in totaal dertien thema’s wetenschap-
pelijk onderzoek en maatschappelijke vraagstuk-
ken verbinden. De thema’s omvatten 
multidisciplinaire onderzoeksprogramma’s over 
onderwerpen die wetenschappelijk én maatschap-
pelijk actueel zijn.
De onderzoeksagenda van MVI is breed (zie kader). 
Met alle pogingen om mondiale problemen in voed-
selvoorziening, gezondheid, veiligheid, huisvesting 
en transport op te lossen, komen er dan ook steeds 
meer technologische vernieuwingen die vragen 
oproepen over de grenzen daarvan.

M

>

‘ We moeten leren 
omgaan met  
onze toegenomen 
knapheid’

Van den Hoven noemt de inbreng van ethici rondom 
dit debat een goed voorbeeld van onderzoek dat 
tijdig is verricht. ‘Doordat het huiswerk nu een 
keer op tijd was gedaan, konden collega-hooglera-
ren – zoals Guido de Wert – die zijn gespecialiseerd 
in de moderne reproductietechnieken, met advie-
zen en opiniestukken in kranten op een verstan-
dige manier die verhitte gemoederen tot bedaren 
brengen. De analyse was al eens gemaakt, de argu-
menten voor en tegen waren op hun houdbaarheid 

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

Ethiek 
goed voor 

techniek
NWO-thema: Maatschappelijk 

Verantwoord Innoveren

tekst  annemarie geleijnse
foto’s  harry meijer,

paul tolenaar 
en shutterstock 

We veranderen de wereld constant en ingrijpend. als bèta/technische, alfa- en 

gammaonderzoekers elkaar vroegtijdig vinden, kunnen zij er voor zorgen dat 

innovaties maatschappelijk verantwoord zijn. NWO wil hieraan bijdragen met 

het nieuwe onderzoeksthema maatschappelijk Verantwoord innoveren. 

h y p o t h e s e   �   



h y p o t h e s e   1 1

‘  Meedenken terwijl er wordt gebouwd, is het devies’

beoordeeld.’ De Volkskrant kopte dan ook op 9 juni 
‘Ethici kunnen kabinet redden’. In de nasleep van 
het debat lieten ethici zich opnieuw horen en werd 
voorgesteld hun een plaats te geven in de lande-
lijke commissie die in de toekomst gaat beoordelen 
bij welke nieuwe ziekten embryoselectie is toege-
staan. 
Het moreel besef in de samenleving neemt toe, 
meent Van den Hoven. Dus spelen bij ontwikkelin-
gen als het elektronisch patiëntendossier of kind-
dossier waar Van den Hoven als directeur van 3TU, 
centre for ethics and technology, persoonlijk bij 
betrokken is, naast de functionele vragen ook veel 
vragen naar de waarden een rol. ‘Staat de patiënt 
inderdaad centraal, zoals door verantwoordelijke 
bewindspersonen is aangegeven? En stigmatiseert 
het elektronisch kinddossier het kind niet in de 
wieg? Hoe ga je daarmee om?’ Meedenken terwijl 
er wordt gebouwd, is ook hier weer het devies.

alfa ,  bèta én gaMMa Op de startbijeen-
komst van het MVI-thema stond ook samenwerking 
tussen alfa-, bèta- en gamma-onderzoekers op het 
programma. ‘Ethische analyse en maatschappe-
lijke verkenning zijn complementair,’ vertelt NWO-
programmasecretaris Marlies van de Meent. ‘We 
kunnen niet voorbijgaan aan de juridische, soci-

speelt hierbij een grote rol. Onderzoeksvoorstellen 
moeten een maatschappelijke inbedding hebben. 
Van den Hoven: ‘We willen voorkomen dat er aan 
het eind een prachtig mooi stuk ligt voor acade-
mici, dat er mooie discussies aan de high table 
worden gevoerd, maar dat het verder nergens toe 
leidt.’ Praktische ethiek, noemt de programma-
voorzitter het.
De looptijd van het MVI-thema bedraagt vijf jaar. 
Van den Hoven verwacht aan het eind daarvan 
mooie publicaties te kunnen inzien. ‘Maar vooral 
hoop ik dat de samenleving er al echt van heeft 
kunnen profiteren. Dat een aantal bedrijven 
anders aankijkt tegen research & development. En 
dat we daarna een doorstart kunnen maken.’
Want dat het werk over vijf jaar nog niet gedaan is, 
is duidelijk. Zolang de technologie voortschrijdt, 
zullen daarop ethische en maatschappelijke reflec-
ties nodig zijn. ‘We moeten leren omgaan met onze 
toegenomen knapheid', zegt Van den Hoven. ‘De 
ontwikkeling van onze morele reflectie en het raf-
finement van onze morele reflectie moet gelijke 
tred houden met de techniek en de toegepaste 
wetenschap. Dat is de grote opgave.’ <

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

Naam thema: Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. doel: Het verbreden van onder-

zoeks-, ontwikkel- en innovatietrajecten met een ethische en maatschappelijke ver-

kenning, om zo een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord innoveren. 

Belangrijk zijn samenwerking tussen alfa-, bèta/technische en gamma-onderzoekers en 

valorisatie van het onderzoek.

Onderzoeksagenda: Ethische en maatschappelijke aspecten van concrete technologische 

ontwikkelingen (zoals ICT, nanotechnologie, biotechnologie en neurowetenschappen). 

Hierbinnen vallen negen hoofdthema’s: (bio)medisch onderzoek; de zorgsector in bewe-

ging; dier, natuur en leefomgeving; de virtuele werkelijkheid; de observatiemaatschap-

pij; neurotechnologie; de maakbare mens; defensie, veiligheid en militaire technologie; 

functionele voedingsmiddelen. Subthema’s: onzekerheid over kansen en risico’s; waarden 

(conflicten) en cultuur; governance; internationalisering en equity.

samenwerkingsverband van: NWO (gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen, WOTRO Science for Global Development, de Technologiestichting 

STW) en ZonMw, met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 

Buitenlandse Zaken; Defensie; Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap; Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

budget: (vooralsnog) 10 miljoen euro. meer informatie: www.nwo.nl/mvi

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g

wel degelijk interessant als je reflecteert op hoe de 
wereld verbeterd kan worden. Je moet het ene doen 
en het andere niet laten. Ethici hebben heel lang te 
weinig gekeken naar wat de praktische – en dan 
bedoel ik echt de technische – implicaties zijn van 
hun prescripties en theorieën.’ Van den Hoven voelt 
dan ook wel wat voor een uitspraak van Marx: filo-
sofen hebben heel lang over de wereld nagedacht, 
nu wordt het ook eens tijd om die wereld te verbete-
ren! 

valorisatie  Meer aandacht voor empirie, voor 
de praktijk en voor het ontwerpende perspectief, 
het is een trend in de ethiek die met dit NWO-thema 
een extra impuls krijgt. Valorisatie, ofwel het te 
gelde maken van wetenschappelijke uitkomsten, 

ale, psychologische en economische aspecten van 
wetenschap en techniek. Dat geldt ook voor de 
reflectie op de positie van wetenschap, technologie 
en technologische systemen in de samenleving. Een 
ethische en maatschappelijke verkenning behelst 
dus altijd onderzoek naar sociale en psychologi-
sche contextvragen en naar effecten op welzijn, 
gezondheid en autonomie van gebruikers.’ 
De sluitingsdatum van de eerste subsidieronde was 
2 september en Van de Meent werd in de weken 
daaraan voorafgaand dagelijks gebeld met vragen. 
‘Je merkt dat onderzoekers goed zijn doordrongen 
van de gewenste samenwerking tussen de disci-
plines.’
Na deze eerste subsidieronde volgt nog een tweede. 
De onderzoeksagenda is met dertien onderwerpen 
heel breed en bevat veel urgente vragen. Van de 
Meent: ‘We gaan nog op zoek naar meerdere par-
tijen die willen bijdragen. Gedacht wordt vooral 
aan marktpartijen, maar het kunnen ook meer 
departementen zijn dan de zes die nu al bijdragen.’ 
Programmavoorzitter Van den Hoven ziet bijvoor-
beeld veel nut voor departementen als 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, 
Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken. 
‘Onderwerpen als de vormgeving van de publieke 
ruimte, de Tweede Maasvlakte, infrastructuur, 
energiediscussies of nieuwe kerncentrales zouden 
prima in dit thema passen.’ 

Het trolley-d ileMMa Van den Hoven is 
ervan overtuigd dat filosofen en technici veel van 
elkaar kunnen leren. Op colleges gebruikt hij wel 
het voorbeeld van de trolley die bij een wissel aan 
komt rijden en de kant op dreigt te gaan van het 
spoor waarop een groepje mensen werkt. Mag je 
dan de wissel omzetten naar het andere spoor 
waarop slechts één iemand staat? Of moet je dat 
zelfs? Van den Hoven: ‘Ethici komen met talloze 
theoretische bespiegelingen. Ingenieurs roepen 
daarentegen gelijk dat je de infrastructuur anders 
moet bouwen. Zodanig dat de trolley automatisch 
remt wanneer er iets op het spoor staat, bijvoor-
beeld. Volgens filosofen snappen zij niet dat het 
belangrijk is na te denken over theoretische subti-
liteiten. Maar de opmerking van de ingenieurs is 
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23  sePteMber

spinozadebat

www.nwo.nl/spinozadebat

29 sePteMber

sireN

Scientific ICT Research Event Netherlands 

www.nwo.nl/ew

www.ictonderzoek.net/siren

2  oktober

aCts means business

www.nwo.nl/actsmeansbusiness

8 oktober

holland innovation

www.stw.nl/nieuws

13 - 17  oktober

Workshop i-science for astronomy

www.lorentzcenter.nl

19  en 26  oktober

Open dagen bij srON

www.sron.nl/opendag

31  oktober

symposium

Verward van geest

www.huizingainstituut.nl

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

De tweede editie van ACTS means Business 

is dit jaar op 2 oktober in het World Forum 

Convention Center in Den Haag. Medewerkers 

van de huidige onderzoeksprogramma’s van 

ACTS geven een beeld van hun bijdrage aan de 

ontwikkeling van duurzame chemische tech-

nologieën. Sprekers uit binnen- en buitenland 

vullen dit aan met hun visies.

ACTS-onderzoekers en stakeholders van univer-

siteiten, industrie en overheid en geïnteresseer-

den zijn welkom op deze dag.

Hoofdspreker Michael Braungart (VS) geeft zijn 

visie op duurzaamheid. Braungart is auteur van 

het bekende boek Cradle to Cradle: Remaking 

the Way We Make Things. Frank Niele (Shell) 

licht in zijn presentatie de behoefte aan een 

wetenschappelijke revolutie toe en Wim 

Turkenburg (Copernicus Instituut) gaat nader in 

op de benodigde instrumenten om daadwerke-

lijk duurzaamheid te meten. 

ACTS staat voor Advanced Chemical Technologies 

for Sustainability en is hét platform binnen 

NWO voor publiekprivate samenwerking op het 

gebied van duurzame chemische technologie 

waarin de katalyse een belangrijke rol speelt. 

meer informatie: 

www.nwo.nl/actsmeansbusiness

Large Hadron Collider gebruiksklaar
Dit najaar gaat de Large Hadron Collider (LHC) 

op CERN in Genève in bedrijf. De LHC is een 

27 kilometer lange, ringvormige versneller die 

protonen versnelt en met hoge energie op 

elkaar laat botsen. Deze bevindt zich 100 meter 

onder de grond bij Genève, onder de Frans-

Zwitserse grens. De LHC is een internationaal 

project, waaraan ook Nederland meewerkt. 

Het Nationaal instituut voor subatomaire fysica 

(Nikhef) draagt bij aan drie van de vier expe-

rimenten van de LHC: ATLAS, ALICE en LHCb. 

ATLAS zoekt het Higgs-deeltje om massa te 

verklaren, ALICE reconstrueert de Big Bang en 

maakt een quark-gluonplasma en LHCb ontra-

felt de mysteries rond antimaterie. En dat alles 

bij een temperatuur van net boven het absolute 

nulpunt. De eerste resultaten worden met span-

ning afgewacht door natuurkundigen.

meer informatie: www.nikhef.nl 

STW: prijsuitreiking
Technologiestichting STW reikt op 8 oktober in 

de Jaarbeurs de Simon Stevin Gezelprijs 2008 uit. 

STW neemt die dag deel aan Holland Innovation, 

waar de ontmoeting tussen onderzoekers en 

ondernemers centraal staat. Vier getalenteerde 

promovendi zijn genomineerd voor de titel: Floor 

Wolbers (kankertherapie op maat), Cristianne 

Rijcken (gecontroleerde afgifte van antitumor-

middelen), Pieter Lerou (cryogene microkoelers) 

en Bastiaan Blankert (hoe maak je water goed-

koper schoon). Met deze prijs – 5000 euro – wil 

STW technologisch toptalent aanmoedigen om 

de innovatiekracht van ons land te vergroten.  

info: www.tw.nl en www.hollandinnovation.nl

Taal in Bedrijf 2008
Na een succesvolle 

eerste editie in 

Eindhoven, vindt 

de bijeenkomst 

Taal in Bedrijf 

dit jaar plaats in 

Brussel, en wel 

op 19 novem-

ber. Dit is hét 

Vlaams-Nederlandse evenement op het gebied 

van taal- en spraaktechnologie waar toepas-

singsmogelijkheden in bedrijfsleven in binnen 

de overheid besproken worden. In de ochtend 

is er aandacht voor de meest aansprekende of 

Supercomputer in gebruik
De nieuwe nationale supercomputer Huygens is 

op 11 september officieel in gebruik genomen 

door Ronald Plasterk, minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschappen. Dat gebeurde bij 

SARA in Amsterdam.

Het nieuwe systeem, dat gefinancierd wordt 

door NWO op advies van NCF, is gebaseerd op 

IBM POWER6 chiptechnologie, ’s werelds snel-

ste microprocessor. Huygens is een Power 575 

Hydro-Cluster, dat gebaseerd is op een uniek 

watergekoeld systeem dat 33 procent efficiën-

ter is dan gangbare luchtgekoelde systemen.  

Huygens is het eerste Power 575 Hydro-Cluster 

dat Linux draait. De nieuwe Huygens supercom-

puter heeft een theoretische piekprestatie van 

60 biljoen berekeningen per seconde (teraflop/s), 

15 Tbyte geheugen en 972 Tbyte diskcapaciteit. 

Huygens biedt zijn gebruikers bijna vijf keer 

meer capaciteit en is drie keer energiezuiniger 

dan zijn voorganger. Het nieuwe Huygens-

systeem zal door honderden wetenschappelijke 

onderzoekers worden gebruikt en maakt deel 

uit van het Europese supercomputergrid. De 

enorme toename van computerkracht, geheu-

gencapaciteit en I/O-performance zal onderzoe-

kers in Nederland in staat stellen om nieuwe 

wetenschappelijke uitdagingen aan te pakken 

die tot nu toe ondenkbaar waren.

Verward van geest: boek en symposium 

Nederland (1870-2005) is de titel van een boek 

en een symposium dat op 31 oktober wordt 

gehouden. Het werk van Harry Oosterhuis en 

Marijke Gijswijt-Hofstra bestaat uit drie delen 

Nikhef-aio installeert de Nederlandse semi-conductor 

tracker van ATLAS op CERN.

ACTS means Business

Jos Engelen is voorgedragen 

als nieuwe voorzitter van 

NWO. Hij volgt per 1 januari 

Peter Nijkamp op. NWO is 

verheugd met zijn komst. 

Fysicus Jos Engelen (1950) is 

geen onbekende van NWO: 

hij is momenteel voorzitter van ASTRON, het 

NWO-instituut voor radioastronomie. Hij was 

eerder directeur van Nikhef, het Nationaal insti-

tuut voor subatomaire fysica. 

Engelen is nu nog wetenschappelijk directeur en 

plaatsvervangend directeur-generaal van CERN, 

het Europese laboratorium voor deeltjesfysica 

in Genève. Hij was daar de afgelopen vier jaar 

onder meer verantwoordelijk voor de bouw en 

opstart van de nieuwe LHC-deeltjesversneller 

die in het najaar in bedrijf gaat.

Engelen legt zijn functies bij CERN en ASTRON 

per 1 januari neer. 

Jos Engelen voorzitter van NWO

meer informatie: www.nwo.nl/ncf en

http://huygens.supercomputer.nl

spraakmakende toepassingen en projecten 

van bedrijven, overheden en onderzoekers. 

De thema’s: multimedia en gaming, e-over-

heid, klare taal voor de overheid, levenslang 

onafhankelijk leven, vertalen en vertaalhulp, 

business intelligence, taalopleiding en -testen, 

en automotive, mobiliteit en logistiek. Een 

looplunch biedt vervolgens gelegenheid tot 

netwerken. Er is ook een informatiemarkt.

Na de middag volgen enkele plenaire ses-

sies. Zowel de overheden als representatieve 

organisaties uit het veld presenteren hier hun 

visie op een nieuw taal- en spraakprogramma. 

meer informatie: www.taalinbedrijf.org 

en is onder meer gefinancierd door NWO.

Nederlanders maken in groten getale en fre-

quent gebruik van psychiatrische en andere 

therapeutische voorzieningen. De psychiatrie, 

in de 19e eeuw ontstaan als medisch speci-

alisme ter behandeling van geestesziekte, is 

tegenwoordig onderdeel van een veel breder 

aanbod van geneeskundige en psychosociale 

hulpverlening. De geestelijke gezondheidszorg 

heeft onmiskenbaar een stempel gedrukt op de 

20e-eeuwse Nederlandse samenleving en het 

moderne mensbeeld. 

In hoeverre hangt de sterke tendens om levens- 

en gedragsmoeilijkheden in medische en psy-

chologische termen te benoemen samen met 

specifieke kenmerken van de Nederlandse 

maatschappij en cultuur en hun geschiedenis? 

Hoe uniek zijn de Nederlandse psychiatrie en 

geestelijke gezondheidszorg in vergelijking 

met andere landen? Deze vragen staan cen-

traal in het boek. 

Ter gelegenheid van de verschijning van dit 

boek wordt op 31 oktober in de Tinbergenzaal 

van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 

Wetenschappen een symposium gehouden. 

meer informatie: www.huizingainstituut.nl
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het komt er deze maanden op aan voor hiFi, het 

ruimte-instrument dat onder leiding van srON 

Netherlands institute for space research gebouwd 

is voor de europese ruimtetelescoop herschel. 

Volgend jaar gaat hiFi de verre uithoeken van het 

heelal afspeuren naar water en andere moleculen. 

Na het inbouwen van het gevoelige instrument 

in het hart van de ruimtetelescoop, volgen nu 

zware tests die moeten uitwijzen of herschel 

de lancering en de barre ruimteomstandigheden 

kan doorstaan. srON-testingenieur martin eggens 

kijkt in het testcentrum esteC van de europese 

ruimtevaartorganisatie esa, met het zweet in zijn 

handen toe hoe de satelliet, met hiFi aan boord, 

op de pijnbank ligt.

19 juni 2008

‘Het mag nu wel eens een keer afgelopen zijn’, 
denk ik als ik heel Herschel, toch een gevaarte 
van 7,5 meter hoog, door het brute geweld van de 
‘shaker’ op en neer zie stuiteren. Vandaag krijgt 

Herschel de ‘full level run’ 
van de vibratietest in de 
lengterichting voor zijn 
kiezen. In een periode 
van 80 seconden gaat 
de triltafel op vol vermo-
gen tekeer, te beginnen 
met een frequentie van 4 
hertz en oplopend tot een 
frequentie van 100 hertz. 
Vanaf 5 hertz hoor je een 
gebrom en gegrom en zie 
je de thermische folies, en 
vooral ook de enorme teles-
coopspiegel bewegen. Als 
mechanicus vind ik het fas-
cinerend om te zien, maar 
de spanning is ook om te 
snijden. 
Mijn collega’s en ik kij-
ken elkaar aan. We weten 
precies welke frequenties 

kritisch zijn voor de meest gevoelige onderdelen 
van HIFI. Op het moment dat de monitor aangeeft 
dat de triltafel op de kritische frequenties zit, zijn 
mijn gedachten bij die gevoelige onderdelen. Het 
is mijn verantwoordelijkheid te controleren of de 
krachten waar HIFI aan wordt blootgesteld de kriti-
sche waarden niet overschrijden. Meer dan op enig 
ander moment ben ik me bewust van die verant-
woordelijkheid en schieten dwaze gedachten door 
mijn hoofd. Stel nu dat ik, of een van mijn collega’s 
een nulletje of een komma over het hoofd heeft 
gezien. Het gaat wel om een instrument van miljoe-
nen euro’s en het levenswerk van velen. Direct na 
de test controleren we alle data. Natuurlijk is het 
goed gegaan. Ik besef nog eens met wat voor een 
geweldig waterdicht team ik hieraan mag werken. 
We kennen elkaar van haver tot gort. Daar lekt 
geen foutje doorheen.

2 juli 2008

Consternatie op de laatste testdag bij de collega’s 
van het buitenlandse consortium dat verantwoor-
delijk is voor de grote telescoopspiegel! Vandaag 
hadden we de ‘full level run’ van de vibratietest in 
het horizontale vlak, en een van de sensoren die de 
krachten op de spiegel tijdens de test meten heeft 
een ‘abort’ gegeven. Dat duidt op een beschadiging. 
De spiegel is met zijn 3,5 meter diameter, straks de 
grootste spiegel in de ruimte, verreweg het meest 
indrukwekkende om te zien van heel Herschel. Het 
gigantische, perfect spiegelende oppervlak verza-
melt het licht uit het heelal om het daarna onder 
andere naar HIFI te brengen. Eén imperfectie aan 
die spiegel kan de hele satelliet waardeloos maken. 
Mijn collega’s van het spiegelconsortium voeren nog 
eens een visuele inspectie uit en hebben koortsach-
tig overleg. Ik voel enorm met ze mee. 
Na uren spanning gelukkig toch opluchting: 
de ‘abort’ kwam door een losgeraakte kabel van 
de sensor, maar de spiegel is intact! Loos alarm 
dus. Ruimteonderzoek blijft toch een kwestie van 
balanceren op het randje, maar aan de goede kant 
blijven. En wij kunnen concluderen dat HIFI tijdens 
de test niet aan onacceptabele krachten is bloot-
gesteld.

 d a g b o e k n o t i t i e s 

Ruimtetelescoop op de pijnbank
Shaken, not stirred!

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.
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ntares bestaat uit een reeks van twaalf kabels 
met elk 75 gevoelige detectoren op 2400 meter 
diepte, veertig kilometer uit de Franse kust. 

Anders dan gewone telescopen kijkt Antares dwars 
door de aarde heen. De telescoop brengt geen licht uit 
het heelal in kaart, maar neutrino’s, de meest 
ongrijpbare deeltjes van de natuurkunde, voor zover 
we nu weten. NWO-instituut Nikhef, Nationaal insti-
tuut voor subatomaire fysica, hielp bij de bouw van 
Antares.
Neutrino’s (zie hierna: ‘Het spookdeeltje’) zijn zo 
ongenaakbaar omdat ze zich eigenlijk alleen iets aan-
trekken van de zogeheten zwakke kernkracht. Dat is 
een van de vier fundamentele natuurkrachten, en 
meteen de minst invloedrijke. Van elektromagne-
tisme, allesbepalend voor onze omgeving, en de 
sterke kernkracht, die atoomkernen bij elkaar houdt, 
trekken neutrino’s zich niets aan. 
Ze worden in groten getale geproduceerd bij nucle-
aire reacties in het binnenste van exploderende ster-
ren, zwarte gaten en ander kosmisch geweld, en ook 
in onze eigen zon. Maar na hun geboorte vliegen neu-

trino’s vrijwel overal ongemoeid doorheen zonder een 
spoor achter te laten. Slechts heel af en toe botst een 
neutrino op een atoomkern, en ontstaat er, afhankelijk 
van het type neutrino, een elektron, of een zogeheten 
muon of tau-deeltje. 
In water, ook het zeewater rond de detectoren, wekken 
muonen een bundel blauw licht op, de zogeheten 
Cerenkov-straling. De extreem gevoelige fotobuizen 
van Antares detecteren deze straling (zie: ‘Hoe vang je 
een neutrino?’). Daarmee is het een van een handvol 
neutrinotelescopen op aarde (zie: ‘De concurrentie’), 
die de bronnen van neutrino’s in het heelal in kaart 
brengen. 
‘We hebben nu al een paar honderd neutrino’s geme-
ten, in anderhalf jaar', aldus Maarten de Jong, hoogle-
raar bij het instituut voor subatomaire fysica Nikhef in 
Amsterdam (zie: ‘Hollands glorie’). ‘Wetenschappelijk 
begint het interessant te worden bij een paar duizend 
neutrino’s. Dat ga je dan invullen op een hemelkaart, 
en wat je dan te zien krijgt, is heel spannend’ (zie: 
‘Wat gaat Antares zien?’). ‘Het is een compleet nieuwe 
manier van astronomie bedrijven.’

A

tekst bruno van Wayenburg, met medewerking van maarten de jong, Nikhef  foto’s Nikhef

met de installatie van de laatste reeks lichtdetectoren is antares, europa’s nieuwste reuzentelescoop, 

compleet. maar anders dan de meeste telescopen staat hij op de bodem van de zee. antares speurt hier 

naar de meest ongrijpbare deeltjes van de natuurkunde: neutrino’s. Via dit raadselachtige deeltje hopen 

wetenschappers meer te begrijpen van verschijnselen in het heelal.

Neutrino-oog Antares 
aan het werk op zeebodem

Telescoop moet spookdeeltjes vangen

>

 W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k
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Neutrino ( )

Muon

Kegel van blauw 
Cerenkovlicht

40 km 

Detectoren

Aarde

 ( )

•
Neutrino’s zijn bedacht in 

1930 door de theoretisch 

natuurkundige Wolfgang 

Pauli. ‘Ik heb iets vrese-

lijks gedaan. Ik heb een 

deeltje bedacht dat niet 

waargenomen kan wor-

den', zei hij er volgens 

de overlevering over. 

Maar in 1956 toonden 

Clyde Cowan en Frederick 

Reines het bestaan van 

neutrino’s aan in een 

experiment, waarvoor zij 

(pas) in 1995 de Nobelprijs 

kregen.

•
Er zijn zes soorten neutri-

no’s: elektronenneutrino’s, 

muonneutrino’s en tau-

neutrino’s, en elk neutrino 

heeft ook een antideeltje: 

het antineutrino. Ze kun-

nen verschillende ener-

gieën, ofwel snelheden 

hebben. Antares is vooral 

gevoelig voor hoog-

energetische neutrino’s, 

afkomstig uit het heelal.

•

•
Sinds 1999 zijn natuur-

kundigen ervan overtuigd 

dat neutrino’s een kleine 

massa hebben. Samen 

wegen de drie verschil-

lende neutrino’s niet 

meer dan een miljardste 

van een miljardste van 

een miljardste van een 

miljardste kilogram, 1,7 

miljoen maal minder dan 

het elektron, het op één 

na lichtste stabiele ele-

mentaire deeltje.

•
Per seconde vliegen er 

ongeveer een biljoen 

zonneneutrino’s door u 

heen. Ongeveer één keer 

in uw hele leven zal een 

neutrino met een atoom 

in uw lichaam botsen.

•

•
Een neutrino van het 

muon-type, dat eerst door 

de aarde heengevlogen 

is, botst in de zeebodem 

met een atoom in de 

aardkorst. Daarbij ontstaat 

een muon dat ongeveer in 

dezelfde richting als het 

neutrino verder schiet.

•
In het water wekt het 

muon Cerenkov-straling 

op, in een kegelvormige 

bundel. Dit is ook de stra-

ling die de bassins van 

kernreactoren in een 

blauwe gloed hult.

•
Antares-detectoren zien 

de Cerenkov-straling. De 

detectoren zijn niet rich-

tinggevoelig, maar door-

dat verschillende detecto-

ren de lichtflitsjes 

op verschillende tijden 

zien, is terug te rekenen 

wat de richting was van 

het muon, en dus ook die 

van het neutrino.

•
Kosmische deeltjes die 

botsen met luchtmolecu-

len in de atmosfeer wek-

ken voortdurend lawines 

van secundaire deeltjes 

op in de atmosfeer, ook 

muonen. Om die weg te 

filteren neemt de detec-

tor alleen muonen die 

van onderen komen mee. 

Alleen neutrino’s kunnen 

door de aarde heendrin-

gen, voor alle andere 

deeltjes werkt de aarde als 

een filter. Antares kijkt dus 

naar neutrino’s van het 

zuidelijk halfrond.

•
Als Antares helemaal inge-

regeld is, worden zo’n tien 

neutrino’s per dag ver-

wacht, nu zijn dat er nog 

ongeveer de helft. Met 

een geplande levensduur 

van vijf jaar en totale kos-

ten van 20 miljoen euro, 

is dat ongeveer 1000 euro 

per gedetecteerd neutrino.

het spookdeeltje hoe vang je een neutrino? de concurrentie

•
De eerste onderwater-  

neutrinodetector is 

Kamiokande-II, een met 

fotodetectoren bezet 

reservoir van 3000 ton 

zuiver water in de Mozumi-

mijn in Japan, die sinds 

1985 meet. Inmiddels 

is hij geüpgraded tot 

SuperKamiokande.

•
Sinds 1995 doen onder-

zoekers onderwater-

neutrinodetectie met de 

Baikal Deep Underwater 

Neutrino Telescope in het 

Siberische Baikalmeer. 

Locatievoordeel: in de win-

ter kun je het ijs op rijden 

en ter plekke de kabels uit 

een wak opvissen.

•

•
Ice Cube is een neutrino-

detector ingevroren bij 

het Amundsen-Scott zuid-

poolstation, in aanbouw 

sinds 2005 met hulp van 

warmwaterboren. In 2011 

moeten er 4.800 detec-

toren aan 80 kabels zijn 

ingevroren, waarmee een 

kubieke kilometer ijs in de 

gaten gehouden wordt. 

Voorganger AMANDA, 

met 677 detectoren, was al 

operationeel sinds 1996.

•
Km3NeT is een toekom-

stige neutrinodetector 

op de bodem van de 

Middellandse Zee, waar-

voor Antares het prototype 

is. Km3NeT gaat ongeveer 

tienduizend detectoren 

omvatten die in totaal een 

kubieke kilometer water in 

de gaten houden, twintig 

keer zoveel als Antares.

hollands glorie

•
Antares is een samenwer-

king van ongeveer 150 

onderzoekers in 21 Euro-

pese instituten, waaron-

der de Rijksuniversiteit 

Groningen en Nikhef. 

Nikhef is verantwoordelijk 

voor de stroomvoorziening 

en koeling van de detecto-

ren, de optische vezels die 

de signalen aan land bren-

gen, en de computers die 

de signalen verwerken. 

•
Maarten de Jong van 

Nikhef: ‘Het belangrijkste 

moment voor ons was het 

aansluiten van de detecto-

ren op de glasvezelkabel 

die de signalen naar de 

wal brengt. Omdat de 

diepte 2400 meter is, waar 

240 atmosfeer heerst, gaat 

dat met een vuistdikke 

hogedrukstekkerdoos. 

Als dat niet goed werkt, 

moet je heel snel reageren. 

Teruggaan is onder die 

omstandigheden heel erg 

duur.’

•
De detector levert 1 giga-

byte meetgegevens per 

seconde. 99 procent van de 

lichtflitsjes is afkomstig van 

bioluminescentie, lichtge-

vende micro-organismen 

als algen, en van radioac-

tief verval in het zeewater. 

Het is de kunst die ene 

procent uit het signaal te 

filteren. Dat gebeurt met 

tachtig Dell-pc’s, uitgerust 

met het besturingssysteem 

Linux en door Nikhef 

geschreven software.

•
‘Ik zet mijn geld in op 

Gamma Ray Bursts', zegt 

Maarten de Jong van 

Nikhef. Gamma Ray Bursts 

(GRB’s) zijn korte uitbars-

tingen gammastraling 

van enkele seconden in 

het diepe heelal. Het zijn 

de gebeurtenissen in het 

heelal waar de meeste 

energie bij vrijkomt, en de 

zoektocht naar de oorzaak 

heeft astronomen de afge-

lopen decennia sterk bezig-

gehouden. 

De detectie van neutrino’s, 

gekoppeld aan satelliet-

waarnemingen van GRB’s, 

zou opheldering kunnen 

brengen. Ook de nagloei-

ende GRB-bron zou neutri-

no’s uit kunnen zenden.

•
Zwarte gaten. In het cen-

trum van ons eigen melk-

wegstelsel huist een groot 

zwart gat. Neutrino’s die 

in de buurt zijn ontstaan, 

kunnen iets zeggen over 

hoe het er in de directe 

omgeving aan toegaat. 

Dit zwarte gat bevindt zich 

in het zuidelijk halfrond 

van de hemel, en is dus 

wel zichtbaar voor Antares, 

en niet voor Ice Cube op 

de Zuidpool, omdat beide 

telescopen alleen ‘door de 

aarde heen’ kunnen kijken. 

Ook andere sterrenstelsels 

hebben reuzen-zwarte 

gaten in hun centrum.

•

•
Algen. Bioluminescentie: 

algen die licht geven leve-

ren de meerderheid van 

de lichtflitsjes. Ruis voor de 

neutrinoastronomen, maar 

voor biologen is het inte-

ressant. Twee jaar geleden 

was er een enorme bio-

activiteit, vijf keer zo hoog 

als normaal. Dat is nog 

steeds niet helemaal goed 

begrepen.

•
Supernova’s. Als zware 

sterren aan het eind van 

hun leven exploderen als 

supernova, zenden ze rijke-

lijk neutrino’s uit. 

•
Donkere materie. Misschien 

helpen neutrinowaarne-

mingen ook bij het oplos-

sen van het raadsel van 

donkere materie. Dat is 

de onzichtbare vorm van 

materie die astronomen en 

kosmologen nodig hebben 

om het gedrag van ster-

renstelsels en het heelal te 

verklaren. Mogelijk bestaat 

het uit nog onbekende 

deeltjes, die bij onderlinge 

interacties neutrino’s uit-

zenden.

•
Een verrassing? Iets dat 

niemand verwacht.

•

La Seyne-sur-Mer, Frankrijk
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Wat gaat antares zien?
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Daarmee wil NWO meer beurzen honoreren, na het 
doorvoeren van aanpassingen in de selectieproce-
dure. De subsidies bieden straks nog meer onder-
zoekers de gelegenheid hun onderzoeksambities uit 
te voeren en aan hun wetenschappelijke carrière te 
bouwen.
De Vernieuwingsimpuls richt zich met drie per-
soonsgebonden subsidievormen op verschillende 
fasen in de wetenschappelijke carrière van onder-
zoekers: Veni - pas gepromoveerd; Vidi – ervaren; 
en Vici - professorabel. Talentvolle, creatieve 
onderzoekers krijgen de gelegenheid hun risico-
volle onderzoek uit te voeren en zo in of door te 
stromen bij de wetenschappelijke onderzoeksinstel-
lingen. Doelgroep voor de Vernieuwingsimpuls zijn 
excellente onderzoekers, behorend tot de beste 
10 à 20 procent van hun groep. Vidi- en Vici-kandi-
daten krijgen bovendien de gelegenheid een eigen 
onderzoeksgroep op te bouwen of uit te breiden. 
NWO stelt komend jaar 150 miljoen euro beschik-
baar voor de Vernieuwingsimpuls, 50 miljoen meer 
dan voorafgaande jaren. Een Veni krijgt straks 
250 duizend euro te besteden, een Vidi 800 duizend 
en een Vici 1,5 miljoen euro. Een aanvrager hoeft 
voortaan vooraf geen aanstelling aan een universi-
teit zeker te stellen, met alle afspraken daarbij, 
maar mag dat ook achteraf regelen, hetgeen de 
aanvraag vergemakkelijkt. Hij/zij wordt daarbij 
geholpen door het feit dat de verplichte bijdrage 
van universiteiten komt te vervallen. Buitenlanders 
krijgen daardoor meer mogelijkheden om met een 
VI-subsidie hun onderzoek in Nederland te doen. 
Ongeveer tweederde van het beschikbare bedrag 
wordt op de gebruikelijke manier door de NWO-
gebieden verdeeld. NWO-gebieden mogen voortaan 
zelf beslissen hoeveel posities zij honoreren binnen 
de drie categorieën.

Doelgroep voor de Vernieuwingsimpuls zijn 
excellente onderzoekers, behorend tot de beste 
10 à �0 procent van hun groep

oogleraren kunnen straks langer indienen 
dan nu het geval is, en wel tot en met 
15 jaar na hun promotie. Het budget van de 

Vernieuwingsimpuls (VI) is verhoogd waardoor 
meer kwalitatief goede voorstellen zullen worden 
gehonoreerd. Het selectieproces is gewijzigd: 
eenderde van het budget wordt straks in gebieds-
overstijgende ‘domeinpanels’ verdeeld, waarbij, na 
onderlinge vergelijking, de allerbeste voorstellen 
worden gekozen. De verplichte bijdrage van uni-
versiteiten – de zogeheten matching – wordt afge-
schaft.

Meer vernieuwend onderzoek. Met dat doel is de 
Vernieuwingsimpuls in 2000 in het leven geroe-
pen, een gezamenlijke wens van de minister van 
OCW, KNAW, VSNU en NWO. Honderden weten-
schappers hebben inmiddels een Veni-, Vidi- en/of 
Vici-subsidie gekregen. De Vernieuwingsimpuls is 
vorig jaar in een evaluatie positief beoordeeld, en 
de minister van OCW kende NWO extra geld toe. 

■   Veni, vidi, vici betekent: ‘Ik kwam, ik zag, ik overwon’ (uitspraak van Julius Caesar,  

47 jaar voor Christus);

■   Hoger NWO-budget maakt meer subsidies mogelijk: 150 miljoen per jaar;

■   Hogere subsidies: Veni 250.000, Vidi 800.000 en Vici 1,5 miljoen euro;

■   Geen verplichte bijdrage van universiteiten (matching);

■   Meer mogelijkheden voor gebiedsoverstijgende voorstellen;

■   (Deels) Wetenschapsbrede beoordeling binnen wetenschapsdomeinen;

■   Vergelijkbare kansen voor goede aanvragen uit verschillende disciplines;

■   Meer nadruk op kwaliteit van de kandidaat;

■   Meer ruimte voor senior onderzoekers.

v i  n i e u W e  s t i j l

Nieuw is een aparte lijn voor gebiedsoverstijgende 
voorstellen. Hiervoor worden aparte panels ter 
beoordeling ingericht. Wat verder opvalt is de 
introductie van een wetenschapsbrede beoordeling 
van aanvragen binnen zogeheten ‘wetenschaps-
domeinen’: drie panels van wetenschappers uit het 
alfa- en gamma-cluster, bèta en de life sciences. 
Eenderde van het budget wordt straks binnen deze 
drie domeinen beoordeeld, waarbij steeds hoog 
scorende maar nog niet-gehonoreerde voorstellen 
uit verschillende disciplines/gebieden met elkaar 
worden vergeleken. Deze voorstellen zijn al in de 
eerste fase binnen de gebieden beoordeeld en op 
kwaliteit gerangschikt. Na een nieuwe, gebieds-
overstijgende weging, wordt steeds het beste voor-
stel door het domeinpanel gekozen. Door dit 
nieuwe systeem hebben onderzoekers van verschil-
lende gebieden meer vergelijkbare kansen dan 
voorheen.

NWO geeft voorlichting aan onderzoekers over de 
Vernieuwingsimpuls nieuwe stijl: op 6 november 
en op 28 november in Den Haag. 
Aanmelding: www.nwo.nl/VIvoorlichting 

 

 W e t e n s c h a p  e n  b e l e i d

<

Vanaf 2009 komen méér excellente onderzoekers in aanmerking voor een Veni-, Vidi- of Vici-subsidie 

van NWO waarmee zij grensverleggend onderzoek kunnen doen naar eigen keuze. de subsidies worden 

bovendien omvangrijker. de ‘Vernieuwingsimpuls nieuwe stijl’ wordt in 2009 opengesteld en ondergaat 

een aantal veranderingen.

Meer geld, meer kansen

tekst  Caroline van Overbeeke 
foto’s  Fjodor buis H

Veni, Vidi, Vici: Vernieuwingsimpuls nieuwe stijl

 W e t e n s c h a p  e n  b e l e i d
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Naam programma: Zorg voor Jeugd. looptijd: 2007-2013. doel: Kennisontwikkeling 

voor professionals om de psychische en sociale ontwikkeling van kinderen en jonge-

ren te bevorderen, en veilig te stellen daar waar deze ontwikkeling wordt bedreigd. 

Coördinatie: ZonMw. Onderzoeksthema’s: Innovatie en Ontwikkeling; Effecten en 

Kosten; Implementatiekennis; Kennisinfrastructuur. budget: 36 miljoen euro, plus 6 

miljoen euro voor het aanvullende ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheid.

Oproep tot het indienen van voorstellen voor academische werkplaatsen, Diversiteit in 

het jeugdbeleid (sluitingsdatum 23 september) en voor effectiviteitsonderzoek, Zorg  

voor Jeugd (sluitingsdatum 30 september). 

meer informatie: www.zonmw.nl/subsidiekalender

z o r g  v o o r  j e u g d

‘En die jeugdsector is erg breed, terwijl de weten-
schappelijke basis nog flinterdun is.’ 
Sinds kort staan jeugd en gezin prominent op de 
onderzoeksagenda. Met het praktijkgerichte onder-
zoeksprogramma Zorg voor Jeugd van ZonMw is 36 
miljoen euro gemoeid. Daarnaast start NWO dit 
najaar het programma Jeugd en Gezin, gericht op 
meer fundamentele vragen. Voorbereidingen 
begonnen in 2005, toen de directie Jeugdbeleid van 
het ministerie – toen nog VWS, nu Jeugd en Gezin – 
zich zorgen ging maken over de toenemende ver-
snippering van de kennis over het jeugddomein. Om 
meer samenhang in het jeugdbeleid te brengen 
kwam er een groot onderzoeksprogramma rondom 
de zorg voor de jeugd. Opvoedingsondersteuning en 
jeugdzorg waren voor ZonMw relatief nieuwe ter-
reinen. ‘Daarom zijn we eerst een jaar bezig 
geweest om de beschikbare kennis in kaart te 
brengen', vertelt Mariken Leurs. In november 2007 
heeft minister Rouvoet het programma goed-
gekeurd. 

effectiv ite itsvra ag Hierop vooruitlopend 
was al een eerste subsidieronde geopend, vooral 
gericht op vroege signalering van opvoedings-
vraagstukken en interventies gericht op opvoeden 
en opgroeien. ‘Ons programma besteedt expliciet 
aandacht aan kindermishandeling en risicovolle 
opvoedingssituaties', aldus Leurs. 
In de eerste ronde van ZonMw zijn ruim 20 onder-
zoeksvoorstellen gehonoreerd, voor in totaal 8 mil-
joen euro. Dit onderzoek is gericht op de 
effectiviteitsvraag: wat werkt er in de zorg voor 
jeugd?; welke interventies – preventieve activiteiten 
en medisch handelen – en welke signalerings- en 
risicotaxatie-instrumenten zijn effectief? Volgens 
Leurs is hierover, merkwaardig genoeg, weinig 
bekend. ‘In de jeugdzorg zijn heel veel professionals 
actief, die vaak erg bevlogen en betrokken bezig 
zijn. Maar ze volgden in het verleden vooral hun 
eigen intuïtie. Deze sector werkte heel sterk op 

tekst  marion de boo

foto’s  shutterstock

Illustratie Carolyn ridsdale/artbox V

Nieuwe programma’s ZonMw en NWO

jarenlang vond men opvoeding een alleenrecht van ouders, maar gerucht-

makende zaken als de dood van savanna en van het rotterdamse maasmeisje 

hebben veel in beweging gebracht. de lange wachttijden in de jeugdzorg 

kregen veel media-aandacht, de toegenomen jeugdcriminaliteit is velen een 

doorn in het oog. de roep om tijdig te signaleren en in te grijpen is toege-

nomen. zonmw ontwikkelde daarom het programma zorg voor jeugd, NWO 

richt zich op fundamentele wetenschappelijke vragen in haar nieuwe pro-

gramma jeugd en gezin.

Jeugd- en gezinszorg
onder de loep

 W e t e n s c h a p  e n  m a at s c h a p p i j

olgens recente overzichten ontbreekt nog 
veel praktische kennis', aldus Mariken 
Leurs, programmacoördinator Jeugd bij 

ZonMw. ‘Welke signaleringsinstrumenten zijn 
geschikt om kindermishandeling op te sporen? 
En als we weten dat ouders tekortschieten in de 
opvoeding: op welke wijze kunnen we hun opvoe-
dingskrachten dan het effectiefst versterken?’ In 
toenemende mate wordt duidelijk dat in de eerste 
levensjaren van kinderen de belangrijkste basis 
wordt gelegd voor de ontwikkelkansen in het latere 
leven, tot aan het te verdienen salaris toe. ‘Reden 
te meer om je goed af te vragen welke inspannin-
gen er toe doen in de jeugdsector’, aldus Leurs. 

basis van ervaring, practice based kennis. 
Vergeleken met de gezondheidszorg loopt de jeugd-
zorg zo’n twintig jaar achter. Professionals in deze 
sector hebben een lage organisatiegraad, ze vallen 
buiten de wet op de beroepsregistratie in de 
gezondheidszorg. De verschillende financiers – 
gemeenten voor de eerstelijnszorg en provincies 
voor de tweedelijnszorg – hebben nooit veel priori-
teit gegeven aan een systematisch onderzoek naar 
de effectiviteitsvraag in de jeugdsector. Dat is aan 
het veranderen.’ 
ZonMw richt zich niet alleen op interventies en eva-
luatie, maar besteedt ook speciale aandacht aan 
vroegtijdige interventie bij jonge kinderen. Naast het 
ministerie voor Jeugd en Gezin komen ook andere 
ministeries met onderzoeksopdrachten. Zo heeft het 
ministerie van VWS gevraagd om een instrument te 
ontwikkelen om suïcidale gedachten bij jongeren te 
meten, en onderzoek te doen naar de beweegrede-
nen van vrouwen om wel of geen borstvoeding te 
geven. Ook is overleg gaande met het ministerie voor 
Wonen, Werk en Integratie over een nieuw pro-
gramma rondom diversiteit – specifieke aandacht 
voor migrantenkinderen – in het jeugdbeleid.  

kennis toePassen Een groot vraagstuk in de 
jeugdsector is het toepassen van kennis. Je zou 
denken dat een succesvolle methode haar weg naar 
de praktijk vanzelf vindt. ‘Integendeel,’ aldus Leurs. 
‘Wetenschappelijke kennis wordt nauwelijks 
gebruikt in de praktijk. We verwachten dat finan-
ciers in toenemende mate gaan vragen naar effec-
tief-bewezen methoden. Vaak zullen medewerkers 
getraind moeten worden in de nieuwe methode. 

hoe kunnen we opvoedingskrachten van 
ouders het effectiefst versterken?>

 W e t e n s c h a p  e n  m a at s c h a p p i j
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Naam programma: Jeugd en Gezin. looptijd: Vanaf 2008 tot 2011, met mogelijke 

uitloop. doel: Fundamenteel onderzoek dat op termijn bruikbaar is voor het beleid. 

Coördinatie: NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW). 

Onderzoeksthema’s: Opvoeding (subthema’s: diversiteit en multiculturaliteit, kinderen 

en echtscheiding, continuïteit van opvoeden, overdracht van normen en waarden) en 

Steentje bijdagen aan de maatschappij (subthema’s: jeugdparticipatie, actief burger-

schap van jongeren, jongerencultuur, sociale integratie van jongeren). 

budget: Nog niet definitief vastgesteld.

j e u g d  e n  g e z i n

Jeugd en Gezin, gericht op fundamenteel onder-
zoek naar de vraag hoe processen in gezinnen ver-
lopen en welke impact die hebben op de opvoeding 
van jeugd. ‘Wij willen dieper ingaan op de achter-
gronden,’ vertellen programmasecretarissen Ton 
van den Oever en Petra Griffioen van Maatschappij- 
en Gedragswetenschappen (MaGW). ‘Als uit weten-
schappelijk onderzoek blijkt dat een interventie 
werkt, zouden wij graag nagaan waarom die dan 
werkt.’ Voorstudies naar kennisbehoeften en 
hiaten hebben twee onderzoeksthema’s opgeleverd: 
Opvoeding en Steentje bijdragen (zie kader, red.). 
Doel is multidisciplinair onderzoek financieren 
vanuit onder meer psychologie, pedagogiek, socio-
logie en psychiatrie. 
Op verzoek van minister Rouvoet van het ministe-
rie voor Jeugd en Gezin richt het NWO-programma 
zich vooral op onderzoek dat bruikbaar is voor het 
beleid. Over het budget wordt nog overlegd. ‘Dit 
najaar verwachten we een eerste call for proposal', 
aldus Van den Oever. ‘Alle universiteiten en weten-
schappelijke instituten kunnen daarop inschrijven, 
liefst in consortia. Daarnaast zien we graag andere 
partijen betrokken, van buiten de wetenschappe-
lijke wereld, zoals bedrijven. We willen graag de 
brug naar de maatschappij slaan.’

Het is altijd een lastige vraag wie zich eigenaar van 
een methode voelt. Wie moet de planning, de hand-
leiding, de training en de materialen up-to-date 
houden? En weet de praktijk überhaupt dat er 
nieuwe kennis beschikbaar is?’ Om te stimuleren 
dat kennis in de praktijk wordt opgepakt, werkt 
ZonMw samen met het Nederlands Jeugdinstituut 
en het RIVM/Centrum voor Jeugdgezondheid. Ook 
stelt ZonMw de eis dat wetenschap en praktijk 
samen aanvragen indienen. ‘Maar daarmee zijn we 
er zeker nog niet.’

Meewerken Een vierde programmalijn van Zorg 
voor Jeugd is gericht op een kennisinfrastructuur. 
Mariken Leurs: ‘Veel hulpverleners in de jeugdzorg 
geloven heilig in een bepaalde aanpak. Ze willen 
dan niet dat kinderen mogelijk minder goede zorg 
krijgen als ze meewerken aan wetenschappelijk 
onderzoek. In de gezondheidszorg zijn artsen 
gewend om mee te werken aan randomized control-
led trials (RCT), waarbij twee groepen met elkaar 
worden vergeleken die door toeval zijn samenge-
steld. Maar in de jeugdzorg ligt dat anders. 
Inmiddels is helaas het eerste jeugdonderzoek 
alweer stopgezet omdat jeugdhulpverleners in de 
praktijk niet bereid of in staat bleken om mee te 
werken aan een RCT. We bieden nu extra praktijk-
bonussen om hulpverleners die merendeels geen 
academische opleiding hebben, maar actief zijn op 
mbo- of hbo-niveau, zodanig te ondersteunen dat ze 
gaan meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.’

onderliggende vragen Ook NWO zet de 
jeugd- en gezinsproblematiek op de onderzoeks-
agenda. Dit najaar start het NWO-programma 

 
steentje b i jdragen  Het eerste deel van het 
programma richt zich op een ‘steentje bijdragen’, 
in aansluiting op de beleidsdoelen van het ministe-
rie. Van den Oever: ‘Jongeren kunnen een steentje 
bijdragen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via 
jeugdparticipatie en jeugdcultuur. Wij willen 
onderzoeken wat nu de redenen zijn waarom dit 
wel of niet gebeurt, en hoe je daarin zou kunnen 
sturen. We willen bijvoorbeeld uitzoeken welke rol 
leeftijdsgenoten spelen bij het al dan niet participe-
ren in de maatschappij. Wie maakt uit welke 
normen en waarden worden overgedragen? En 
welke normen en waarden zijn dat precies? Dat 
zijn spannende vragen.’ 
Volgens zijn collega Petra Griffioen is het ook voor 
het verenigingsleven van belang dat de jeugd al 
vroeg zijn bijdrage levert. ‘Bovendien kunnen ver-
enigingen hun steentje bijdragen aan de integratie 
in Nederland. Maar het is niet zo dat NWO zelf alle 
onderzoeksvragen bedenkt. We zijn heel benieuwd 
naar de voorstellen waar onderzoekers mee komen.’
Ton van den Oever signaleert steeds meer invloed 
van het beleid op onderzoeksvragen. ‘Zo heeft het 
ministerie van Jeugd en Gezin nu grote belangstel-
ling voor normale gezinnen, zonder echtscheiding 
of criminaliteit. In hoeverre groeien kinderen daar 

<

hoe sporen we  
kindermishandeling op?

anders op? Dat is een interessante vraag. Je moet 
je niet alleen op excessen richten, maar ook op het 
functioneren van de alledaagse jeugdzorg en het 
normale gezin. Met 85 procent van de gezinnen 
gaat het gewoon goed en maar 5 procent zit echt in 
de risicozone.’ 

vervolgPlannen  Een volgend programma-
onderdeel zal waarschijnlijk gericht zijn op opvoe-
ding en wordt voorafgegaan door enkele state of 
the art studies. Het is de bedoeling dat deze studies 
binnenkort worden uitgezet. ‘Het ministerie wil 
vooral weten welke resultaten hier al beschikbaar 
zijn en welke kennislacunes er nog in te vullen 
zijn. Daarvoor gaan we dan volgend voorjaar een 
call for proposals uitzetten', aldus Griffioen.
‘Al met al is er veel in gang gezet,’ concludeert 
Mariken Leurs. ‘Er is een erkenningscommissie 
Jeugdinterventie ingesteld om die werkwijze aan te 
kunnen wijzen waarvan op wetenschappelijk ver-
antwoorde wijze is aangetoond dat hij werkt. De 
ruime onderzoekstraditie van “bewijzen wat 
werkt” – evidenced based practice – die in de 
gezondheidszorg zo vanzelfsprekend is, ontbreekt 
nog in de jeugdzorg. Dat besef dringt nu door. Er is 
nu veel onderzoeksgeld vrijgemaakt, al blijft het 
natuurlijk lastig voor de politiek dat onze onder-
zoeksprogramma’s vrijwel altijd over de beleids-
cyclus van vier jaar heen gaan. Ministers willen 
graag snel resultaten zien.’

Vergeleken met de gezond-
heidszorg loopt de jeugdzorg 
zo’n �0 jaar achter
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Veni Vidi Vici steunt 

talentvolle onderzoe-

kers in verschillende 

fases van hun weten-

schappelijke carrière in 

de verwezenlijking van 

hun grensverleggende 

onderzoeksplannen.

 v e n i  v i d i  v i c i
tekst mariette huisjes  foto Fjodor buis

Horden toeristen treden in het voetspoor van hun 
held: of het nu Robert Langdon is in Parijs, James 
Bond op een Thais eiland, de Sex and the City-
heldinnen in New York of Baantjer in Amsterdam. 
Op al deze plekken rijden de bussen af en aan, 
worden tours gelopen en rinkelen de kassa’s. 
Hoe is dit explosief groeiende mediatoerisme als 
cultureel verschijnsel te verklaren? Die vraag staat 
centraal in het Veni-onderzoek van dr. Stijn 
Reijnders, universitair docent communicatieweten-
schappen aan de Universiteit van Amsterdam. 
‘In mediastudies is er traditioneel weinig aandacht 
voor plaats en ruimte’, aldus Reijnders. ‘Typisch 
voor moderne massamedia is immers juist dat ze 

de plaatsgebondenheid van de mens weten te over-
stijgen; door telefoon, televisie en internet leven 
we in een “global village”. Postmodernisten zoals 
Baudrillard beweren zelfs dat de echte, fysieke 
werkelijkheid er voor onze verbeelding nauwelijks 
meer toe doet. Maar het verschijnsel mediatoe-
risme laat volgens mij zien dat mensen geen 
genoegen nemen met een puur virtuele wereld. Ze 
hebben wel degelijk de behoefte om de beelden die 
ze kennen uit boeken en films te koppelen aan 
echte plekken.’ 
Reijnders trekt een parallel met monumenten zoals 
Auschwitz, Guernica of Waterloo. Die zogeheten 
’lieux de mémoire’ hebben we nodig om histori-
sche gebeurtenissen een plaats te geven in ons col-
lectieve geheugen. Op dezelfde manier vraagt de 
postmoderne mediacultuur om plekken waar we 
onze collectieve verbeelding kunnen verankeren in 
eigen ervaring, meent Reijnders. Hij lanceert hier-
voor de term ’lieux d’imagination’.
Om zijn hypothese te toetsen, doet de onderzoeker 
participerend veldwerk. Zo ging hij zelf mee op 
een tour door Oxford, langs de belangrijkste plaat-
sen uit de befaamde politieserie over Inspector 
Morse. ‘Mensen reageren verschillend op zo’n 
ervaring. Je hebt er die vooral cognitief zijn inge-
steld. Die gaan traptreden tellen, of reisafstanden 
controleren. Zij willen precies weten hoe de tv-
serie zich tot de werkelijkheid verhoudt. Anderen 
reageren emotioneler. Die willen het grasveldje 

zien bij Exeter College, waar Morse in de laatste 
aflevering zijn fatale hartaanval krijgt. Zelf 
herken ik me in beide reacties. Het is spannend om 
de grens tussen werkelijkheid en fictie te verken-
nen en te ervaren hoe twee werelden die normaal 
naast elkaar bestaan, voor even samenvallen.’

h y p o t h e s e   � �   

iedereen die in parijs is geweest, heeft ze wel zien lopen: toeristen met in de 

ene hand de da Vinci Code en in de andere het da Vinci Code reisdagboek. 

reizen aan de hand van een boek of een film is helemaal in. 

‘ het verschijnsel mediatoerisme 
laat zien dat mensen geen 
genoegen nemen met een puur 
virtuele wereld’

Plaatsen van 
verbeelding


