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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

‘Vandaag afgedaald in een glet-

sjerspleet. Uitgerust met klimijzers 

onder de schoenen voor goede 

houvast in het ijs en alle beno-

digdheden om te dalen en weer 

omhoog te klimmen, lieten wij 

ons door een gat in de gletsjer 

naar beneden zakken.’

Nee, dit is geen citaat uit een nieuw klimboek van Ronald 

Naar. Aan het woord is de prins van Oranje die ons via zijn 

weblog  (www.koninklijkhuis.nl) kond deed van zijn beleve-

nissen op de Zuidpool. NWO had hem en zijn echtgenote, 

prinses Máxima, uitgenodigd om ter plaatse te laten zien 

welk belangrijk onderzoekswerk hier wordt gedaan. 

Zulk wetenschappelijk onderzoek naar veranderingen 

in natuur en klimaat kost veel geld, iets waar ook het 

International Polair Year (IPY) aandacht voor vraagt. Daar 

verblijven is ingewikkeld en kostbaar omdat de omstandig-

heden bar zijn en natuurlijk ook omdat we de natuur geen 

schade willen doen door bunkers te bouwen met duizenden 

onderzoekers erin.

Nederland heeft ook geen eigen poolstation op Antarctica 

maar werkt samen met andere, internationale – onder meer 

Britse – onderzoekers. ‘De Britten hebben ons heel vaak sub-

tiel en minder subtiel de hint gegeven dat zij echt hopen dat 

wij hier mee doorgaan’, schrijft de prins op zijn blog over een 

van de projecten.

OCW-minister Ronald Plasterk en NWO-voorzitter Jos Engelen 

(voor een kennismaking met hem zie de rubriek close-up in 

dit nummer) vergezelden het prinselijk paar op zijn reis naar 

de Zuidpool. Ook de minister heeft zich zo persoonlijk op 

de hoogte kunnen stellen van de kwaliteit en het belang 

van poolonderzoek. Want dat belang is met zo’n bezoek ter 

plaatse toch beter te tonen dan met een document.

Dat document komt er overigens ook. NWO is bezig met een 

masterplan voor het Nederlandse poolonderzoek. Met dat 

plan in de hand zal de minister zich hard maken voor extra 

investeringen in het Nederlandse poolonderzoek.

De prins was onder de indruk. ‘Op de terugweg van 

Anchorage Island naar Rothera hebben wij van zeer nabij 

een prachtshow van twee bultrugwalvissen gekregen met 

als grand final twee wuivende staarten.(…) Het was werke-

lijk indrukwekkend en onvergetelijk.’ En niet alleen van de 

natuur. Wat hem nog meer boeide, kunt u lezen in het vraag-

gesprek dat wij met hem hadden in Hypothese.

Caroline van Overbeeke

Hoofdredacteur 

enkele opmerkelijke 
uitspraken uit de 
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hypo@nwo.nl
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Univers meldt dat Tilburgse neuropsychologen voor 

het eerst hebben aangetoond dat blinde mensen 

via een onbewust oriëntatievermogen toch kunnen 

zien. Dit zou kunnen komen door een onbewuste 

primitieve werking van de oogfunctie, door de 

onderzoekers blindsight genoemd. Onderzoeker 

bea gelder: ‘Blinden denken dat ze niks meer kun-

nen, terwijl ze in een beschermde omgeving bepaal-

de dingen zelfstandig kunnen ondernemen.’

Nout Wellink, president van de Nederlansche Bank 

en voorzitter van de Raad van Toezicht van de 

Universiteit Leiden, heeft indringende herinne-

ringen aan Leiden waar hij rechten studeerde, zo 

vertelt hij in Leidraad. Hij dook op een avond in een 

balorige bui in het Rapenburg waar onder water 

een ijzeren pen door zijn been spiesde. Wellink liep 

een ernstige botinfectie op en lag ruim een jaar op 

bed, van onder tot boven in het gips. ‘Maar ik heb 

van die periode in bed meer geleerd dan van mijn 

studie: dat je nooit moet opgeven.’

Emeritus hoogleraar natuurkunde Jo hermans 

berekent in Mare dat de mens niet erg zuinig is: 

‘Het is opmerkelijk dat de mensheid de voorraad 

ingeblikte energie in een paar honderd jaar opge-

bruikt. We lopen als het ware een miljoen op één.’ 

Arabiste petra sijpesteijn onderzoekt papyri en kat-

tebelletjes die toevallig in het woestijnzand bewaard 

zijn gebleven, vertelt zij in Leidraad. ‘Ze komen van 

oude vuilnisbelten en zijn een toeval van de geschie-

denis. Ze bieden reflectie op het alledaagse leven en 

zijn nooit aangepast aan latere ideeën.’

Microbioloog mike Jetten maakt slim gebruik van 

zijn collega’s, zo meldt VOX. ‘Ik moet mijn bac-

teriën dus in dat apparaat van die chemici en 

natuurkundigen zien te krijgen. Daar komen vaak 

heel uitdagende een-tweetjes uit voort: zij hebben 

fantastische apparaten, wij fantastische bacteriën.’ 

Paleoantropoloog richard leakey vindt dat we meer 

moeten investeren in onderwijs, aldus Bionieuws. 

‘Kennis van de natuurwetenschappen is van funda-

menteel belang als we de aarde willen redden. Het 

is beangstigend hoe weinig vertrouwen jongeren 

hebben in wetenschap en technologie.’
18

Hypothese, NWO-blad voor de weten-

schap, verschijnt vijf keer per jaar en 

wordt gratis toegezonden aan relaties 

van de Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

De inhoud komt tot stand onder 

verantwoordelijkheid van de afde-

ling Voorlichting & Communicatie 

van NWO. De weergegeven opinies 

komen voor rekening van de auteurs 

en geïnterviewden en worden niet 

per se gedeeld door NWO.

Vernieuwing en kwaliteit zijn de 

speerpunten waarmee NWO werkt 

aan de toekomst van de wetenschap 

in Nederland. Samen met wetenschap-

pers, (inter)nationale wetenschapsor-

ganisaties en bedrijven ontwikkelt en 

financiert NWO onderzoeksprogram-

ma's van topkwaliteit. NWO draagt 

de kennis van het onderzoek dat zij 

financiert over aan een breed publiek, 

opdat de samenleving er gebruik van 

kan maken. Met subsidie van NWO 

werken ruim 4300 onderzoekers bij 

universiteiten en (NWO-)instituten.
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tekst  caroline van Overbeeke  
foto’s  harry meijer

deel 6 uit de serie 
‘close-up’ waarin 
we de mens 
achter de weten-
schap belichten.

ik onderzoek doen. Als blijkt dat we ons dan vre-
selijk vergist hebben, NWO en ik, is ontsnappen 
altijd mogelijk.’

Wat staat er op uw agenda? Waar wilt u met NWO 
naartoe?
‘We staan voor een aantal grote wetenschappelijke 
thema’s. Een daarvan is bijvoorbeeld energie en kli-
maat, daarover is iedereen het eens. Als NWO daar 
nu ‘s een verschil zou maken, en daadwerkelijk een 
oplossing zou kunnen aandragen... Als wetenschap-
pers met NWO-geld ook daadwerkelijk de weg 
vinden om dat te doen: dat zou ik prachtig vinden.’

Meer vraaggestuurd onderzoek dus?
‘Nou, zo zie ik dat niet. Fundamenteel onderzoek 
doe je alleen maar als je ook buitengewoon prak-
tisch bent ingesteld en bijvoorbeeld apparatuur of 
programmatuur daarvoor ontwikkelt. In aanvul-
ling daarop: NWO heeft expliciet in haar missie 
staan: de overdracht van kennis en kunde naar de 
samenleving. Iedereen zegt dat dit belangrijk is, 
maar het alleen maar zeggen is niet genoeg. En 
dan gaat het ook over technology transfer: meer 
bedrijven moeten profiteren van wetenschappe-
lijke en technische kennis. Daar moeten we echt 
harder aan werken. Ik dwaal af. Als je doelt op de 
wetenschappelijke thema’s gebaseerd op maat-
schappelijke behoeften die NWO in haar huidige 
strategienota heeft geformuleerd, dan vind ik die 
volstrekt redelijk. De thema’s zijn geformuleerd in 
samenspraak met de NWO-gebieden, wetenschap-
pers dus. Daar is goed over nagedacht.

 c l o s e - u p

Nieuwe NWO-voorzitter Jos Engelen over de toekomst

‘ We moeten een grote 
speler worden’
Op het moment van het interview is Jos engelen 

zich aan het inwerken als voorzitter van NWO. 

hij heeft dertig procent van de kennismakings-

gesprekken achter de rug. vooralsnog is hij niet 

ontevreden. ‘er wordt hier goed nagedacht en 

hard gewerkt.’ Over de toekomst is hij hoopvol, 

ondanks of juist dankzij de economische crisis.

os Engelen is verhuisd van Genève naar 
Muiderberg. Van een verpletterend uitzicht op 
de Zwitsers-Franse bergen naar de grijsheid 

van de Nederlandse winter. Alhoewel hij tot nog 
toe geen klagen heeft, met dagen van zonnige 
vrieskou en schaatspartijen op het IJsselmeer. De 
overgang is hem niet tegengevallen, al zoekt hij 
nog naarstig naar ‘drie mooie f lessen wijn’ in zijn 
verhuisdozen. Bedachtzaam formulerend vertelt 
hij over die andere overgang.

Wat bezielt een fysicus die als manager van CERN 
met beide voeten in de wetenschap staat een 
baan te aanvaarden in een veel meer ambtelijke 
werkomgeving?
‘Ik heb bij CERN ontdekt dat het me bevredigt om 
in strategie en beleid te werken, maar wel dicht bij 
de wetenschap en de resultaten! Wat ik daar deed 
verschilt niet zo heel veel van mijn taken nu bij 
NWO. Daar was ik verantwoordelijk voor het 
wetenschappelijke programma en de organisatie, 
financiën en planning van projecten, waaronder 
de experimenten met de Large Hadron Collider. De 
problemen en uitdagingen en de discussies daar-
over zijn niet zo verschillend met wat ik hier aan-
tref. Er is een strategie, een uitvoeringsdirectie en 
er zijn externe partijen. En ik praat, ook hier, nog 
steeds heel veel met wetenschappers. Daarbij: ik 
heb nog steeds een life line naar de wetenschap. Ik 
heb een aanstelling van een dag per week bij mijn 
oude werkgever de UvA, als hoogleraar. Daar kan 

J

 c l o s e - u p

‘ hoe komt het toch dat 
Nederlandse wetenschap zo 
ongehoord succesvol is?’

Jos Engelen studeerde natuurkunde in Nijmegen. Na zijn afstuderen in 1973 ging hij 

aan dezelfde universiteit aan de slag als onderzoeker en docent. In 1979 promoveerde 

hij. Van 1979 tot 1985 werkte hij bij CERN, het Europese laboratorium voor deeltjes-

fysica in Genève. In 1985 kwam hij in dienst bij NWO-instituut Nikhef. In 1987 werd 

Engelen hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2001 tot 2003 was hij 

directeur van Nikhef. Engelen werd in 2004 wetenschappelijk directeur en plaatsver-

vangend directeur-generaal van CERN. In 2007 werd hij tevens voorzitter van ASTRON, 

het NWO-instituut voor radioastronomie. Engelen is getrouwd en heeft drie zoons.

j o s  e n g e l e n

 c l o s e - u p
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Wat gaat u als eerste doen?
‘Eerst wil ik de budgetstromen van NWO begrij-
pen, daarvoor moet ik huiswerk maken. Het is best 
complex allemaal. De hele organisatie eigenlijk, 
met gebieden, instituten en dan ook nog stichtin-
gen en regieorganen… Dat valt op. Het is ook niet 
zo gek misschien, want we bestrijken de hele 
wetenschap. Maar er is ook wel iets te zeggen voor 
een kleine, lean and mean organisatie. De andere 
kant, bastionvorming, waarbij het ene gebied het 
andere beconcurreert, maakt vleugellam. Dat 
moet je ook niet hebben. Het mag dus wel iets een-
voudiger, die organisatievorm. Minder toeters en 
bellen. Gewoon alles onderbrengen in de gebieden, 
waarom zou dat niet kunnen? Daarbij vind ik ook 
dat er niet te grote verschillen moeten zijn tussen 
‘eenheden’, financieel gezien. De NWO-instituten 
vind ik van groot belang. Onder een koepel werken 
is a priori dynamischer dan in je uppie. Het zijn 
geen vreemde lichamen, vind ik, en ze moeten 
gewoon meedingen in de competitie om geld.
Ik vind het daarnaast belangrijk dat NWO interna-
tionaal een nadrukkelijker rol gaat spelen. Niet 
pas achteraf over een rapport van een internatio-
nale organisatie adviseren, maar vooraf betrokken 
zijn in belangrijke discussies. Zeker als het gaat 
over grote research infrastructures. Het moet niet 
zo zijn dat wij onze agenda laten bepalen door wat 
anderen doen. We moeten zelf het initiatief nemen 
en ons met meer dingen bemoeien. Niet reageren 
dus, maar ageren en de ontwikkelingen proberen 
voor te blijven.’

Hoeveel verschil kunt u zelf maken?
‘Ik werk niet alleen maar ben onderdeel van een 
bestuur van vijf mensen, en we hebben ook een 
directeur. Persoonlijke agenda’s houd ik er niet op 
na. Wel is het zo dat je als nieuwkomer makkelij-
ker een nieuw geluid kunt laten horen, een frisse 
wind kunt laten waaien, dan iemand die er al 
jaren zit. Dat wordt makkelijker aanvaard. Je 
moet dan ook snel handelen als je nieuw bent, en 
niet te lang wachten met veranderen…’

h y p o t h e s e   �   

Maar ik wil mezelf als wetenschapper ook niet 
ontrouw zijn. Als vrij, ongebonden onderzoek door 
de thema’s geen kans meer krijgt, dan doen we 
natuurlijk iets fout.’

Hoe kan NWO als relatief kleine speler in Europa 
verschil maken?
‘Nederland heeft, wetenschappelijk gezien, een 
heel goede reputatie. Ik had op CERN kortgeleden 
een redacteur van Nature op bezoek, en die sprak 
me daar expliciet op aan. Hij vroeg zich af hoe het 
toch komt dat Nederlandse wetenschap zo onge-
hoord succesvol is. Welke geheimen wij hebben die 
anderen van ons af kunnen kijken… Hij zei dat hij 
me hier bij NWO zou komen interviewen in de hoop 
antwoord te krijgen op die vraag. Ik ben daar zelf 
ook wel benieuwd naar. Wellicht dat ik het hier ga 
ontdekken. Terugkomend op de toekomst van NWO. 
Laat ik het zo zeggen: als we het nog niet zijn, een 
grote speler in de wetenschap, dan zullen we het 
moeten worden! Daarom is het ook belangrijk dat 
we meer geld krijgen. Neem die FES-gelden: geef 
dat deel dat voor wetenschap bestemd is aan ons, 
stop dat gewoon bij ons budget zodat wij het 
kunnen investeren op basis van onze kennis, 
geholpen door ons systeem van peer review. Dat 
zou het ideaalbeeld zijn. Maar zover is het nog 
niet. Dat vindt men blijkbaar nog een stap te ver.’

Hoe zijn uw contacten met het ministerie van OCW?
De relatie met de minister is gelukkig goed en ik 
denk dat hij ons ook gunstig gezind is. Ook met de 
ambtelijke top zijn de contacten uitstekend. Ik heb 
goede hoop dat een economische crisis juist een 
impuls voor de wetenschap kan zijn. De overheid 
heeft ook aangegeven publieke middelen te willen 
investeren om de crisis voor te blijven. Ik ben geen 
econoom, maar het klimaat lijkt rijp voor een krach-
tiger investering in wetenschappelijke infrastruc-
tuur. Het moet dan wel een substantieel bedrag zijn, 
in tien miljoen extra zijn we niet geïnteresseerd.’

Hoe krijgt NWO dat voor elkaar, meer geld in tijden 
van krapte?
‘We moeten middelen werven voor excellent onder-
zoek op basis van argumenten. Dat betekent dat je 
moet aangeven en aantonen wat er nog ontbreekt 
voor bepaalde wetenschapsgebieden. Je moet het 
dus invullen met concrete cases. Begrijp me goed, 
dat zijn niet alleen mooie woorden, ik zie ook écht 
mogelijkheden. De ideeën van het wetenschappe-
lijke veld zijn talrijk. We kunnen gemakkelijk laten 
zien waar geld bij moet.’

h y p o t h e s e   �
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‘ Ik heb goede hoop  
dat een economische crisis  
juist een impuls  
voor de wetenschap  
kan zijn’

 c l o s e - u p
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MosliMa’s  Neem het onderzoek van Karin 
Vintges, verbonden aan de leerstoelgroep Politieke 
en sociale filosofie van de Universiteit van 
Amsterdam. Ook zij kijkt naar herinterpretaties 
van de geschiedenis. In haar project Women and 
Islam: New Perspectives onderzoekt zij hoe mosli-
ma’s hun culturele en religieuze erfgoed gebruiken 
om hun rechten als vrouw te definiëren. ‘Als gevolg 
van moderniseringen in hun eigen land en contact 
met de westerse wereld zijn moslima’s op zoek 
naar een nieuw vocabulaire om hun positie te 
beschrijven. Ook zij willen emanciperen, maar ze 
kunnen zich niet vinden in het liberale westerse 
feminisme, met zijn al te grote nadruk op de auto-
nomie van het individu. Zo ontstaat een islamitisch 
feminisme dat teruggrijpt op eeuwenoude religi-
euze en culturele tradities. Voor ons onderzoek 
bestudeert een in Marokko gestationeerde promo-
venda de rol van vrouwelijke heiligen in de islam. 
Want die waren er: vrouwen met een zelfstandig 
intellectueel leven, die spirituele leiders waren. 

Wat was hun aandeel in de geschiedenis en hoe 
komen zij in teksten en verhalen als rolmodellen 
naar voren?’
Een andere promovenda houdt gesprekken met 
Marokkaanse vrouwen in Nederland en in het 
Rifgebergte. Doel is om in kaart te brengen hoe zij 
hun erfgoed – islam, maar ook de Berbercultuur en 
moderne westerse invloeden – aanwenden om hun 
rechten af te bakenen. Maar het onderzoek beperkt 
zich niet tot de moslimwereld. ‘Misschien kan het 
westers feminisme wel veel leren van de islamiti-
sche traditie. De kritiek van moslima’s komt erop 
neer dat zij het mensbeeld in het dominante wes-
terse feminisme te kil vinden.
Zelf denk ik dat de ideeën van moslima’s een 
impuls kunnen zijn om ons te bezinnen op centrale 
waarden in het westers feminisme zoals dat nu 
gangbaar is. Zijn we niet te ver doorgeschoten in 
een individuele hang naar carrière en vrije seks, in 
plaats van te streven naar een betere maatschap-
pij? En waar is de spirituele dimensie? In zoverre 
is er echt sprake van culturele dynamiek. De 
invloeden en de inspiratie gaan twee kanten op.’

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

tekst  mariette huisjes  foto’s  harry meijer

aatschappelijke vraagstukken helpen 
oplossen door ‘de dynamiek van cultureel 
erfgoed’ te bestuderen. Hoe doe je dat? 

Willem Frijhoff, emeritus hoogleraar Moderne 
geschiedenis en voorzitter van de themacommis-
sie, heeft daar wel ideeën over. ‘Het verleden – dat 
wat we gemeenschappelijk hebben aan gebouwen – 
gebruiken, kunstvoorwerpen en gedachtegoed, is 
geen statisch iets. Wij zijn het permanent aan het 
construeren’, licht hij toe. 
‘Dat doen we door elementen uit het verleden te 
kiezen die we betekenisvol vinden voor ons heden 
en onze toekomst. Dat voortdurende selectieproces 
noemen we de dynamiek van erfgoedvorming. Dit 
is nu extra belangrijk, omdat onze nationale ideteit 
onder druk staat. Van buiten door de globalisering, 
van binnen door bevolkingsgroepen die van ver 
naar Nederland zijn gekomen. Zij brengen hun 
eigen cultuur mee en eisen met recht een plek in 
onze samenleving op. Wat zal er van Nederland als 
natie overblijven? En wat wíllen we dat er van 
Nederland overblijft?’ 
Frijhoff waarschuwt dat we het gerammel aan 
onze nationale identiteit niet lijdzaam over ons 
heen moeten laten komen. Daarvoor is Nederland, 
met zijn verzuilde verleden, te kwetsbaar. ‘Wat ons 
tot een eenheid smeedt is niet zozeer een stevige 
staatsvorm, zoals in Frankrijk. Het zijn vooral onze 
geschiedenis, taal en cultuur. Willen we als land 
een eenheid blijven, en willen we het leefbaar 
houden met z’n allen, dan moeten we greep houden 
op het beeld dat we van onszelf presenteren. We 
moeten er actief voor zorgen dat alle groepen in 
onze samenleving zich emotioneel met onze cul-
tuur identificeren. Dat ze zich erin herkennen en 
het gevoel hebben er deel van uit te maken.’ 
Dat gaat volgens Frijhoff niet door een statische 
canon van de vaderlandse geschiedenis op te stel-
len en die van bovenaf op te leggen, al is dat mis-
schien voor het onderwijs bruikbaar. Het gaat wél 
door kritisch te reflecteren op de wijze waarop we 
met ons erfgoed omgaan. Door tijdig te signaleren 
wat hierin elementen zijn waardoor nieuwe 
Nederlanders zich buitengesloten voelen, en, waar 
nodig, te zoeken naar alternatieve interpretaties 
van het verleden. Die kritische reflectie en dat 
zoeken naar nieuwe gezichtspunten, is precies wat 
van onderzoekers in het themaprogramma 
Culturele Dynamiek verwacht wordt.

‘ We moeten ervoor zorgen dat alle groepen  
in onze samenleving zich emotioneel met onze  
cultuur identificeren’

Erfgoed en identiteit 
staan onder druk

cultuur is een onderschatte factor bij het oplossen van maatschappelijke problemen 

en het creëren van economisch succes. NWO wil de wijze waarop we ons erfgoed gebruiken en steeds 

opnieuw vormgeven kritisch tegen het licht houden met het onderzoeksthema culturele dynamiek. 

cultuur kan een hechte band smeden, maar ook onder druk zetten. 

NWO-thema Culturele Dynamiek

M
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‘ De culturele nalatenschap van de 
koloniale tijd heeft tot op de dag 
van vandaag gevolgen voor de 
manier waarop men in Indonesië 
het eigen land beschouwt’

h y p o t h e s e   

Klederdracht Hoe Hollands kan het zijn. 
Gejaagd door de Wind, is de titel van de tentoon-
stelling in het Zuiderzeemuseum – vanaf 22 maart 
– met ontwerpen van hedendaagse Nederlandse 
couturiers die zich hebben laten inspireren door 
oud-Hollandse klederdrachten. Staphorster bloem-
motieven, Zeeuwse kappen en Urker vissershem-
den maken hun rentree op de catwalk. Dat is geen 
toeval, constateert Anneke Smelik, hoogleraar 
Visuele cultuur aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen. ‘Het duidt erop dat in een globalise-
rende wereld ontwerpers ons cultureel erfgoed 
opnieuw interpreteren.’ 
Smelik leidt het onderzoek Dutch Fashion Identity 
in a Globalised World, dat ook onder het thema 
Culturele Dynamiek valt. Zij onderzoekt wat 
karakteristiek is voor Nederlandse mode, hoe indi-
viduen en groepen in mode hun identiteit tot uit-
drukking brengen en wat daarin de rol is van 
typisch Nederlandse symbolen. 
Een jaar of tien geleden begonnen Nederlandse 
modeontwerpers zoals Viktor en Rolf, Alexander 
van Slobbe, Marlies Dekkers en Mart Visser inter-
nationaal door te breken, terwijl ook merken zoals 
Mexx, Oilily, Cora Kemperman en Claudia Sträter 
verrassend succesvol zijn. Wat zijn de sturende 
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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: Culturele Dynamiek. doel: Het thema stimuleert onderzoek naar maat-

schappelijke vraagstukken waarin cultuur en de dynamiek van cultureel erfgoed een 

centrale rol spelen. Cultuur is een veelal onderschatte factor in actuele maatschappelijke 

problemen en debatten, terwijl zij juist een belangrijke bijdrage kan leveren aan dialoog 

en uitwisseling tussen verschillende groepen. Cultuur wordt hier opgevat in de breedste 

zin van het woord, zowel materieel als immaterieel. Denk bijvoorbeeld aan architectuur, 

beeldende kunst, theater, muziek, nieuwe cultuuruitingen die mogelijk zijn geworden 

door de nieuwe media en technologie, maar ook aan gebruiken en rituelen die cultureel 

zijn bepaald. Juist het proces van erfgoedvorming en de koppeling van cultuur en iden-

titeit worden in dit themaprogramma centraal gesteld. Zo kan scherper in beeld worden 

gebracht hoe cultureel erfgoed en cultureel burgerschap tot stand komen en meer aan-

dacht worden geschonken aan de plaats van groepen die bij dat proces achtergesteld 

of uitgesloten zijn. Gezien het internationale karakter van de problematiek beperkt 

het onderzoek zich niet tot de Nederlandse situatie, maar strekt het zich uit tot Europa 

en nadrukkelijk ook daarbuiten. Onderzoeksprogramma’s: Burgerschap en identiteit; 

Creatieve vormgeving en innovatie; Intermedialiteit; Populaire cultuur; Canonvorming; 

Dynamiek van oorlog, erfgoed en herinnering. 

samenwerkingsverband van: NWO (gebieden Geesteswetenschappen en Maatschappij- 

en Gedragswetenschappen, WOTRO Science for Global Development), Ministeries van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen), VSB Fonds 

en verschillende culturele en museale instellingen. budget: (vooralsnog) 8,5 miljoen 

euro. meer informatie: www.nwo.nl/cultureledynamiek

c u lt u r e l e  d y n a m i e k

factoren in deze culturele vernieuwing? Smelik ziet 
in de Nederlandse mode parallellen met onze archi-
tectuur en ‘Dutch design’, die al veel langer 
beroemd zijn. ‘Typisch  Nederlands lijkt mij dat het 
werk sober, conceptueel en eigenzinnig is. Er is 
altijd een plooitje hier, een strikje daar, een asym-
metrie die opvalt. Het speels toepassen van fol-
klore-elementen is ook karakteristiek. Denk aan 
klompen met hoge hakken, of een kraag die is geïn-
spireerd door de schilderijen van Frans Hals. Het 
lijkt alsof de Nederlandse mode het Nederlandse 
erfgoed letterlijk kapitaliseert. Maar hoe dit precies 
werkt, welke culturele, sociale en economische fac-
toren relevant zijn en hoe we het succes kunnen sti-
muleren, moet ons onderzoek uitwijzen.’

Wa jangpoppen  In een ander onderzoeksproject 
wordt de geschiedschrijving heel letterlijk kritisch 
tegen het licht gehouden. Susan Legêne, hoogleraar 
Politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit leidt 
Sites, bodies and stories: the dynamics of heritage 
formation in colonial and postcolonial Indonesia and 
the Netherlands. Legêne merkt dat het gestolde 
beeld van ‘Ons Indië’, met zijn culturele canon van 
oudheden als de Borobudur en culturele expressies 
als het wajangpoppenspel, gamelanmuziek of batik-
stoffen, in beweging is. Samen met Indonesische 
historici wil zij onderzoeken hoe de manier waarop 
in de koloniale tijd wetenschap werd beoefend en 

erfgoed verzameld de Indonesische natievorming 
heeft beïnvloed. 
‘Fysisch antropologen onderzochten bijvoorbeeld of 
er verband was tussen ras en cultuur’, licht Legêne 
toe. ‘Ze deelden de verschillende volken in 
Indonesië in volgens fysieke, taalkundige en religi-
euze verschillen. Die indeling werkt tot op heden 
door. Anderen legden kunstverzamelingen aan en 
bepaalden dat het wajangpoppenspel tot de ‘hoge 
cultuur’ behoorde en animistische rituelen tot de 
‘volkscultuur’. Ze lieten geschreven bronnen na die 
bepalend zijn voor de politieke geschiedschrijving 
van een gemeenschap, terwijl andere, niet-gedocu-
menteerde processen wellicht veel belangrijker 
waren.’ 
Typisch voor de overheersende invloed van de kolo-
niale zienswijze was de tentoonstelling Indonesië, 
De Ontdekking van het Verleden, enkele jaren gele-
den te zien in zowel Amsterdam als Jakarta. ‘De 
tentoonstelling presenteerde een beeld van de 
Indonesische cultuur met de nadruk op Indo-
Javaanse oudheden en natuurgodsdiensten. De 
alom aanwezige islam werd goeddeels genegeerd.’
De culturele nalatenschap van de koloniale tijd 
heeft tot op de dag van vandaag gevolgen voor de 
manier waarop men in Indonesië het eigen land 
beschouwt, zegt Legêne. ‘Mede doordat vóór de 
onafhankelijkheid relatief weinig Indonesiërs uni-
versitair werden opgeleid en doordat geschied-
schrijving in de politieke constellatie van Indonesië 
niet vrij was.’ Pas de laatste jaren is er ruimte ont-
staan voor onafhankelijke geschiedschrijving en 
worden de banden tussen Nederlandse en 
Indonesische onderzoekers aangehaald. Zo werkt 
de onderzoeksgroep van Legêne samen met de 
Gadjah Mada Universiteit van Yogyakarta. ‘We 
willen het koloniale stramien waarbinnen de 
geschiedenis van Indonesië is beschreven openbre-
ken, zodat Indonesië en Nederland beide met 
nieuwe ogen naar hun gemeenschappelijke verle-
den kunnen kijken.’ 
Zo kan een analyse van culturele dynamiek maat-
schappelijke problemen helpen oplossen: onder-
zoek, internationale samenwerking en kritische 
reflectie leiden tot nieuwe gezichtspunten die poli-
tieke en maatschappelijke ontspanning in de hand 
werken of economisch succes stimuleren. 

W e t e n s c h a p  e n  s a m e n l e v i n g
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6-7  Maart

evenement pool belevenis 2009

www.poolbelevenis.nl

12  Maart

slotconferentie gamON

www.nwo.nl/gamon

17  Maart

Onderwatergeluid en biologie

www.nwo.nl

17  Maart

spinoza te paard

www.nwo.nl/spinozadebat

18  Maart

lezing over autisme

www.csca.nl

19 -20 Maart

masterclass deeltjesfysica 

www.nikhef.nl

4-5  april

Weekend van de sterren

www.iya2009.nl

13 - 17  april

aera prOO-symposium

www.nwo.nl/proo

24 april

voorjaarssymposium vvviO 

www.nwo.nl/vi

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

Verlossingsimpuls? 

Fusion Research 
Fellowship 

Met nu drie van de twintig in Europa toegeken-

de Fellowships heeft het relatief kleine FOM-

Rijnhuizen een grote inbreng in het internatio-

nale fusieonderzoek. Om die toppositie vast te 

houden, is een nieuw onderzoeksprogramma 

in de maak over meten en controleren van de 

processen in toekomstige fusiereactoren. Het 

programma bouwt voort op het werk uit de drie 

toegekende Fellowships.

Onderzoeker dr. Jan-Willem Blokland van het 

FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen 

heeft een van de tien prestigieuze Fusion 

Research Fellowships van de Europese Fusion 

Development Agency gekregen. Deze Europese 

subsidie is bedoeld voor excellente jonge post-

docs die onderzoek doen op het gebied van 

plasma en fusie. 

Met de Fellowship onderzoekt Blokland de 

komende twee jaar de zogenoemde zaagtand-

instabiliteit in fusiereactoren. Bij dat proces 

stijgt en valt de reactordruk herhaaldelijk in een 

zaagtandachtig patroon. De instabiliteit kan het 

fusieproduct helium uit het hart van de reactor 

afvoeren, maar een te sterke zaagtand kan weer 

ongewenste energieontladingen aan de rand 

van het plasma veroorzaken. De natuurkundige 

voert zijn onderzoek uit bij FOM-Rijnhuizen 

en bij de Europese fusiecentra in Cadarache 

(Frankrijk) en Culham (Groot-Brittannië).

Hoewel de Tweede Wereldoorlog al meer 

dan zestig jaar achter ons ligt, zijn de herin-

neringen eraan nog springlevend. Binnen 

het NWO-programma Oorlog, Erfgoed en 

Herinnering verschijnt in april het boek De 

dynamiek van de herinnering; Nederland en 

de Tweede Wereldoorlog in een internatio-

nale context, van Rob van der Laarse en Frank 

van Vree. Zij nemen in deze bundel de ver-

schillende aspecten van de naoorlogse herin-

neringscultuur in Nederland onder de loep.

Er zijn steeds minder mensen die de jaren 

van geweld, onrecht, dwangarbeid en massa-

moord hebben meegemaakt. Maar de verha-

len over ontberingen, en ook over spanning 

en heldenmoed, zijn niet verloren gegaan. 

Als samenleving zijn we er in tal van opzich-

ten deelgenoot van geworden. 

De auteurs benadrukken in De dynamiek 

van de herinnering dat oorlog geen afge-

sloten hoofdstuk is, maar levend verleden. 

Het is een geschiedenis beladen met actu-

ele politieke en morele betekenissen. Deze 

geschiedenis wordt niet alleen gevormd door 

herdenkingsrituelen, door onderwijs en edu-

catie, getuigenisliteratuur en de inrichting 

van de voormalige kampen, maar ook door 

de herinneringen aan de oorlog in de voor-

malige koloniën.

Het boek wordt gepresenteerd tijdens een 

lezing over dit onderwerp op 24 april in 

Amsterdam. 

meer informatie: www.nwo.nl/gw

De mogelijkheden en toepassingen van sensoren 

zijn eindeloos. Sensoren worden toegepast in 

radiotelescopen, in verkeersregulering, water-

management en energieproductie. Omdat ken-

nis van sensortechnologie en de productie en 

toepassing van sensoren van groot belang zijn 

voor de Nederlandse industrie, brengt het con-

gres the Sense of Contact op 8 april bedrijven en 

universiteiten bij elkaar, om zo de samenwerking 

te stimuleren. The Sense of Contact wil laten 

zien hoe de toekomst van de sensortechnologie 

eruit zal gaan zien.Het congres spitst zich toe op 

drie gebieden onder de noemers environment, 

power en size. Hierin kan sensortechnologie 

grote bijdragen leveren. Nederlandse universitei-

ten, instituten en bedrijven zullen vertellen over 

problemen waar zij mee kampen en mogelijke 

oplossingen bespreken. Naast lezingen zijn er 

ook workshops waarin een specifieke uitdaging 

uit de dagelijkse praktijk aan bod komt en uitge-

werkt wordt. 

meer informatie: www.fhi.nl

Lek in internet 
deels dicht

Meer wiskundigen in onderwijs en 

bedrijfsleven, fundamenteel wis-

kundig onderzoek op het hoogste 

niveau, meer studenten in hoog-

waardige, academische wiskunde-

opleidingen en betere valorisatie van 

de wiskunde. Dat zijn de ambities van het 

Masterplan Toekomst Wiskunde. 

Na uitgebreide consultatie in het veld stelde 

een werkgroep, onder begeleiding van NWO-

gebied Exacte Wetenschappen, het plan op. Het 

is aangeboden aan de ministeries van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap en van Economische 

Zaken. Met de ministeries wordt onderzocht 

hoe de ambities financieel gerealiseerd kunnen 

worden. Inmiddels zijn de gestelde ambities 

onder meer ook opgepikt door wiskundigen aan 

universiteiten en op scholen. 

meer informatie: www.nwo.nl/ew

M a s t e r p l a n
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Hoe oorlog wordt 
herinnerd

Een toekomst voor 
         de wiskunde 

Directeur Wakker 
verlaat SRON 
Karel Wakker heeft op 1 februari zijn functie 

als directeur van het Nederlands ruimteon-

derzoeksinstituut SRON neergelegd. Hij is met 

pensioen. De huidige adjunct-directeur, Roel 

Gathier, treedt op als waarnemend algemeen 

directeur, tot aan de benoeming van een nieu-

we algemeen directeur. Wakker had sinds okto-

ber 2003 de leiding over SRON.

De Vereniging voor Vernieuwingsimpuls Onder-

zoekers (VVViO) organiseert met NWO op 24 april 

het symposium De Verlossingsimpuls? Dit naar 

aanleiding van de steeds dominantere rol van 

de Vernieuwingsimpuls (VI ) in de carrièrekansen 

van onderzoekers. Tijdens dit symposium wordt 

de nieuwe opzet van de Vernieuwingsimpuls 

besproken, en het verbeteren van het carrière-

perspectief van een VI-laureaat. Het symposium 

vindt plaats in Sociëteit De Witte in Den Haag. 

meer informatie: www.nwo.nl/vi

Onderzoekers van onder meer het Centrum 

Wiskunde & Informatica ontdekten eind vorig 

jaar een zwakke plek in de internetbeveiliging. 

Browserbedrijven hebben inmiddels maatrege-

len genomen om gebruikers beter te bescher-

men.

Door het lek is het mogelijk om beveiligde web-

sites en mailservers na te bootsen. Zo kunnen 

wachtwoorden en andere persoonlijke gege-

vens in verkeerde handen vallen. De zwakke 

plek kan ook andere veelgebruikte software 

beïnvloeden. 

De CWI-onderzoekers ontdekten dat de digitale 

certificaten die worden ingezet voor de bevei-

liging van websites, gekraakt kunnen worden. 

Om digitale certificaten te kunnen controleren, 

verifieert de browser de digitale handtekening 

ervan met standaard cryptografische algoritmes. 

Een van deze algoritmes - MD5 - bleek vatbaar 

voor misbruik en de onderzoekers slaagden erin 

een frauduleus certificaat te creëren dat door 

alle gangbare browsers wordt vertrouwd.

De onderzoekers hoopten te bereiken dat 

op internet betere beveiligingsstandaarden 

gebruikt worden. 

The Sense of 
Contact
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p Rothera wordt iedere onderzoeker die 
naar beestjes komt kijken ongelooflijk 
ondersteund met een vijfsterrenservice. Het 

is erg lastig om er als onderzoeker een plaats te 
krijgen, want dat kost veel geld. Maar zit je er een-
maal, ook al is het maar voor een paar weken, dan 
heb je de zekerheid dat je experiment ook de rest 
van het jaar blijvend wordt gemonitord.’

Aan het woord is prins Willem-Alexander, zojuist 
teruggekomen van een intensief driedaags bezoek 
aan het Britse onderzoeksstation Rothera op de 
Zuidpool. Op uitnodiging van NWO verdiepte hij 
zich samen met prinses Máxima en minister 
Ronald Plasterk (OCW) in polair onderzoek op de 
Zuidpool en bij de Tyndall-gletsjer aan de zuidkant 
van de Andes. In een reeks weblogs deed de prins 
dagelijks verslag van zijn bevindingen. 
Onbeantwoord bleef daarbij de vraag of dit bezoek 
aan zijn verwachtingen voldeed. In Hypothese gaat 
hij op deze vraag wél in.

‘Eigenlijk had ik geen idee. Op de Zuidpool was de 
situatie veel ruiger dan ik ooit had kunnen vermoe-
den. Bijvoorbeeld dat je zeventien liter brandstof 
nodig hebt om één liter brandstof op de juiste plek 
op Antarctica te krijgen. Alles is daar schaars. 
Iedereen beseft dat hij op een van de duurste 
onderzoeksplekken werkt en er heerst een mentali-
teit om er het beste van te maken. Gasten zijn ze 

niet echt gewend. Er zijn geen ondersteunende 
diensten. Iedereen zit in een schema en moet af en 
toe afwassen. Er is een dokter, maar die is ook 
tandarts, hij zorgt voor de winkel en stempelt de 
post in het postkantoor. Maar de sfeer en de men-
taliteit zijn prima.’ 

Hoe ervaart u het onderzoek op Antarctica?
‘Antarctica is een unieke plek, de thermostaat van 
de aarde. Veranderingen in het milieu van 
Antarctica gaan heel langzaam. De temperatuur 
schommelt hooguit een half graadje in een hele 
reeks van jaren. Dat lijkt heel weinig, maar het is 
voldoende om het voortbestaan van micro-organis-
men te stressen, waardoor er toch grote schade 
ontstaat. Onze onderzoeker Ad Huiskes doet bij 
Rothera onderzoek naar het ecosysteem van 
Antarctica. Dat is een heel simpel systeem, en 
daardoor heel goed te bestuderen. Het mooie is dat 
dit systeem alle elementen bevat waardoor je het 
als model voor mondiale ontwikkelingen kunt 
gebruiken.’  

‘Minister Plasterk heeft aangegeven dat Nederland 
ook op langere termijn betrokken blijft bij het pool-
onderzoek. Niet alleen omdat wij onderzoek op top-
niveau leveren, maar ook omdat wij op de langere 
termijn een goede tussenrol kunnen blijven spelen, 
als mediator tussen alle landen die zich op 
Antarctica willen bewegen. Daarbij geldt 

Otekst
fotografie       

Op uitnodiging van NWO oriënteerden Zijne koninklijke hoogheid prins Willem-alexander en prinses 

máxima zich samen met minister ronald plasterk op polair onderzoek. hoe is dit bezoek aan de Zuidpool 

hem bevallen? een exclusief vraaggesprek met hypothese.

Willem-Alexander en Máxima op uitnodiging  van NWO op Zuidpool

>

W e t e n s c h a p  o p  d e  z u i d p o o l

>

‘ Antarctica is de  
thermostaat van  de aarde’ 

‘ Als ik nog eens de kans 
zou krijgen, zou ik 
zeker geen nee zeggen’

Het bezoek van prins Willem-Alexander en prinses 

Máxima vond plaats op uitnodiging van NWO, in het 

kader van het International Polar Year (IPY). Doel van 

het IPY was onder meer om een nieuwe impuls te 

geven aan internationaal gecoördineerd wetenschap-

pelijk onderzoek van de poolgebieden, en om een 

breed publiek en besluitvormers te interesseren voor 

(het belang van) poolonderzoek. Het IPY wordt in 

het weekend van 6 maart in Middelburg afgesloten 

met een wetenschappelijk congres en een publieks-

manifestatie Pool belevenis 2009 waar waar prins 

Willem-Alexander en prinses Máxima ook aanwezig 

zullen zijn. Jos Engelen, voorzitter NWO: ‘NWO is blij 

het kroonprinselijk paar en de minister de gelegenheid 

te hebben kunnen bieden zich ter plekke van enkele 

aspecten van poolonderzoek op de hoogte te stellen. 

NWO is bezig met het maken van een masterplan 

waarin het Nederlandse poolonderzoek in breder ver-

band een plaats zal vinden.’

meer informatie: www.nwo.nl/ipy
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‘Ik hoef niet overtuigd te worden van het nut van 

wetenschappelijk onderzoek op Antarctica, want anders 

zou ik niet op werkbezoek zijn gegaan. Vroeger stak 

ons land heel weinig in het poolonderzoek. Dankzij het 

IPY – International Polar Year – nu een paar jaar iets 

meer. Ik zie graag het masterplan van NWO tegemoet 

dat aangeeft hoe dit onderzoek in de toekomst in meer 

uitgebreide vorm ingericht zou moeten zijn. 

Ik streef niet naar een eigen Nederlands poolstation. Je 

bent al een paar miljoen kwijt om een landingsbaan, 

gebouwen en allerlei voorzieningen neer te poten en 

dan heb je nog geen onderzoeker in dienst. Maar aan 

de andere kant, op de lange termijn kunnen en willen 

we niet voor een free ride blijven gaan. Dus ik kan me 

wel voorstellen dat de landen die hun infrastructuur 

ter beschikking stellen voor Nederlandse onderzoekers 

daar op een gegeven moment een vergoeding voor 

moeten vragen.

Ik adviseer NWO om in haar masterplan uit te gaan 

van een competitie op basis van kwaliteit. Het gaat 

om de beste onderzoekers die ook internationaal iets 

toevoegen. Programmatisch zou NWO daar wel uit 

moeten kunnen komen. Want dat is hun core business. 

Ik plaats nu alvast één kanttekening bij het komende 

masterplan. Het gaat om heel kostbaar onderzoek, per 

onderzoeker vele malen duurder dan pakweg op Texel. 

En daarom moet het ook hier om het beste onderzoek 

gaan. Geen achtenhalfjes, maar negentjes.

Ik zou me wel hard willen maken voor de extra kosten. 

Maar dat moet dan ook met een inbreng van andere 

ministeries die daar belang bij hebben. De voortrek-

kersrol wil ik wel bij mijn ministerie oppakken. En ik 

verwacht natuurlijk ook een grotere bijdrage van NWO 

voor de realisering van het masterplan met een duide-

lijke kwaliteitsinsteek, het handelsmerk van NWO.’ 

natuurlijk: voor niets gaat de zon op en ik begreep 
van professor Jan Stel dat er goede kansen zijn om 
samen te werken met andere landen, die wel over 
een eigen poolstation beschikken.’

Welk belang hecht u aan wetenschappelijk 
onderzoek?
‘Als je als land mee wilt draaien in de moderne 
maatschappij, dan moet je duidelijk investeren in 
zowel toegepast als fundamenteel onderzoek. Onze 
industrie heeft vooral kansen als kennisindustrie 
en daaraan moet je in het onderwijs veel aandacht 
besteden. Zelf was ik op het VWO geen talent op 
het gebied van natuur- en scheikunde, maar ik heb 
er helemaal geen spijt van dat ik die vakken toen 
toch gedaan heb. Anders had ik nooit een carrière 
bij de marine kunnen maken.’ 

En het blog, viel het mee, om dat elke dag te 
schrijven?
‘Ja, dat schrijven viel wel mee. Ik schrijf wel vaker 
verslagen en het is eenvoudig: wat willen je lezers 
weten? Dat tikken vergde tien minuten, maar je 
loopt er natuurlijk wel een halve dag mee rond in je 
hoofd. Het overseinen van de foto’s was veel inge-
wikkelder.
Een weblog is natuurlijk iets heel persoonlijks. 
Maar het geeft je toch de kans om duidelijk te 
maken naar wat je kijkt en wat je ervan vindt. En 
dat is toch wat anders dan sommige media die 
vooral schrijven over welke kleren Máxima nu 
weer aanhad. Ik heb duidelijk kunnen maken dat 
wij deze zeer interessante reis, die uitstekend was 
georganiseerd door NWO, mede te danken hebben 
aan de gastvrijheid van Chili in Torres del Paine en 
Engeland op Rothera. Als ik nog eens de kans zou 
krijgen, dan zou ik zeker geen nee zeggen. Ik vond 
het, samen met Máxima, een unieke ervaring.’

minister plasterk over de toekomst 
van het Nederlands poolonderzoek:

‘ Geen achtenhalfjes, 
maar negentjes’

<
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claartje levelt onderzoekt met haar vidi-subsidie 

waar de woordproductiefouten van jonge kinderen 

(1-3 jaar) vandaan komen. hiertoe is het babylab 

Taalverwerving aan de universiteit leiden opgericht. 

de vraagstelling van het lopend onderzoek is of kin-

deren de medeklinkers aan het eind van een letter-

greep weglaten (‘ba’ voor bal, ‘boo’ voor boot enz.) 

omdat ze die in eerste instantie niet in hun woordge-

heugen hebben opgeslagen.
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Het is druk in het babylab als ik binnenkom: stu-
dent-assistent Monique is er met nieuwe student-
assistent Mirjam die ingewerkt wordt, en de 14 
maanden oude baby E. heeft z’n moeder én z’n oma 
meegebracht. E. is een ondernemend mannetje met 
een grote buil dat binnen de kortste keren al het 
speelgoed op de grond heeft gegooid, en daar ver-
volgens struikelend en brabbelend doorheen waadt. 
E. doet mee aan twee onderzoeken die elk ongeveer 
4 minuten duren. Op schoot bij z’n moeder in de 
onderzoeksruimte met groot beeldscherm en spea-
kers leert hij eerst een nieuw woord waar in de 
testfase iets aan veranderd wordt. Bij het tweede 
experiment ziet E. telkens twee bekende objecten 
– een boot, een poes –  en hoort hij de bijpassende, 
bekende woorden waar soms ook iets aan veran-
derd wordt. Het kijkgedrag wordt online gecodeerd 
en op video vastgelegd voor offline analyse.  

Verschillen in kijktijd op specifieke momenten 
betekent dat het verschil is 
opgemerkt – tenminste, als de 
verschillen én de groep proef-
personen groot genoeg zijn, 
natuurlijk. 
Meekijken naar het onder-
zoek op het scherm buiten de 
onderzoeksruimte blijft leuk 
en spannend. Leuk om te zien 
hoe spraak altijd weer de 
aandacht van de baby’s weet 
te trekken, en hoe ze echt ver-
baasd kunnen kijken bij een 
verbasterd woord, en span-
nend om te volgen of ze het 
experiment uitzitten. 

Het eerste experiment is al snel saai, en ongeveer 
een kwart van de baby’s gaat draaien, wringen, 
ondersteboven hangen, of springt van schoot af. 
Einde verhaal. Je moet dus heel veel baby’s testen 
voordat je resultaat kunt boeken. Bij E. houd ik mijn 
hart vast, maar wonder boven wonder haalt hij net 
de testfase van experiment 1, en doet hij enthousi-
ast mee met experiment 2. Dan is het even napra-
ten, cadeautje uitzoeken, baby inpakken en afscheid 
nemen. 
Snel de troep opruimen voordat de volgende baby 
komt. Dat is baby D., ook 14 maanden. Een poppetje 
met prachtige kleertjes aan en met een verbazing-
wekkend grote woordenschat voor haar leeftijd. De 
moeder vertelt dat ze alle babylabs van het land 
afreizen tot Groningen aan toe. Ik denk dat we deze 
baby later nog wel eens in het junior songfestival 
zullen tegenkomen. Het onderzoek verloopt vlotjes 
en dan zitten de onderzoeken erop voor vandaag 
– de griepepidemie heeft gaten geslagen in het pro-
gramma voor deze week. 
’s Middags bekijk ik met Monique de offline analy-
ses van de experimenten. Met behulp van het soft-
wareprogramma Elan kunnen de opnamen frame-
by-frame bekeken en geannoteerd worden: blik naar 
target, blik off-target, terug naar target, enzovoorts. 
We merken dat in experiment 2 het plaatje van de 
poes erg veel aandacht krijgt en we bediscussië-
ren wat we daaraan kunnen doen. Hebben we een 
plaatje van een minder lieve poes? Voor een ‘quick 
and dirty’ statistische analyse stoppen we wat rij-
tjes getallen in SPSS. 
Uit de resultaten van experiment 1 begint zich een 
stevig patroon af te tekenen: één soort verandering 
wordt opgemerkt, alle andere soorten die we tot 
nu getest hebben niet. Experiment 2 is nog moeilijk 
te interpreteren omdat er zoveel metingen zijn. De 
metingen van het ene test-item lijken de ene kant 
op te wijzen, de metingen van het andere test-item 
de andere kant. Hier moet nog eens goed over nage-
dacht worden. 

2 februari

Net bericht gekregen dat ik een lezing over het 
onderzoek mag komen geven op een gerenommeerd 
congres over kindertaalontwikkeling in Berkeley 
deze zomer. Dat is een hele goede stok achter de 
deur om alles helder te krijgen en af te ronden!

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

De poes krijgt erg veel aandachtOnderzoek 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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an 1831 tot 1835 zeilde Charles Darwin aan 
boord van de Beagle de wereld rond. 
Tijdens die reis bestudeerde hij maar liefst 

20.000 vinken, zeepokken, vogelbekdieren, reuzen-
schildpadden en vele andere soorten. Daarnaast 
deed de Britse natuurvorser ook veel geologisch 
onderzoek. Hij bestudeerde talloze fossielen als 
puzzelstukjes in de zoektocht naar de geschiedenis 
van het leven op aarde. Darwin was de eerste 
wetenschapper die het verband tussen geologie en 
biologie doorzag. 
In de twintig jaar die volgden, rijpte in zijn hoofd 
geleidelijk zijn baanbrekende theorie dat de evolu-
tie van soorten wordt gedreven door natuurlijke 
selectie. Hij maakte aannemelijk dat al het leven op 
aarde een gemeenschappelijke oorsprong heeft. 
Om het ontstaan van de verbluffende soortenrijk-
dom op aarde te verklaren lanceerde hij het prin-
cipe van survival of the fittest. Daarbij betekent fit 
niet zozeer krachtig en gezond, maar vooral ‘het 
meest passend in een bepaald milieu’. Processen 
van natuurlijke selectie zorgen er volgens Darwin 
voor dat in elk milieu de meest gunstige eigen-
schappen zullen voortleven in toekomstige genera-
ties.
De evolutieleer is de hoeksteen van de moderne 
biologie. Tegelijkertijd roept Darwins evolutietheo-
rie ook tal van nieuwe vragen op, waar weten-
schappers van divers pluimage – van 
biotechnologen tot forensisch experts – 150 jaar 

later nog steeds graag hun tanden in zetten. Zo 
probeert men bijvoorbeeld om via laboratoriumex-
perimenten met fruitvliegjes, schimmels of bacte-
riën evolutieprocessen experimenteel na te bootsen 
en de onderliggende erfelijkheidsmechanismen te 
verklaren. Hoe werkt natuurlijke selectie nou pre-
cies op moleculair niveau? Hoe beïnvloedt dat het 
ontstaan van nieuwe soorten? En hoe kun je derge-
lijke processen aansturen in het laboratorium?

insectenogen ‘Om te beginnen is er het evo-
devo debat’, vertelt Carel ten Cate, hoogleraar 
Gedragsbiologie in Leiden. ‘Evolutiebiologen en 
ontwikkelingsbiologen werken tegenwoordig nauw 
samen om de relatie tussen evolutionaire processen 
– evolution – en ontwikkelingsprocessen – develop-
ment – te ontrafelen. Vroeger dacht men dat bij-
voorbeeld de ogen van insecten en gewervelde 
dieren zo totaal verschillend waren dat er wel heel 
verschillende genen in het spel moesten zijn. Mede 
door het genoomonderzoek komen we er steeds 
meer achter dat er juist grote overeenkomsten zijn. 
In de loop van de evolutie is er steeds gevarieerd op 
bekende thema’s.’ 
Bij heel veel verschillende diergroepen spelen over-
eenkomstige genen een rol bij het ontstaan van 
functioneel overeenkomstige, maar anders uit-
ziende structuren, zoals insectenogen en mensen-
ogen. Deep homology wordt dat genoemd. ‘Dit 
verrassende inzicht heeft onze ideeën over hoe evo-
lutionaire ontwikkelingen tot stand komen nogal op 
zijn kop gezet’, aldus Ten Cate. ‘Blijkbaar hoeven 
genenpakketten in de loop van de evolutie niet eens 
zoveel te veranderen om een andere structuur te 
krijgen. Grote effecten kunnen al ontstaan door 
subtiele verschillen in aansturing van de genen 

tekst  marion de boo
foto’s  hielco kuipers en 
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Kleine variaties met grote gevolgen
dit jaar is het 200 jaar geleden dat darwin werd geboren en 150 jaar geleden dat zijn boek On the origin of 

species verscheen. daarom is 2009 uitgeroepen tot internationaal darwinjaar. Nederlandse wetenschaps-

instellingen, musea, dierentuinen en andere organisaties bundelden hun krachten in een programma met 

lezingen, symposia, tentoonstellingen, tv-uitzendingen en speciale lespakketten voor het onderwijs. Ook 

NWO doet mee.

2009 het jaar van  Darwin 

Darwins evolutietheorie roept, 
1�0 jaar later, nog tal van nieuwe vragen op >

 W e t e n s c h a p  e n  e v o l u t i e



en de volgorde waarin zij tot expressie komen.’ 
Zo zijn in een termietenkolonie de koningin en de 
soldaten genetisch identiek, maar uiterlijk heel 
verschillend, omdat ze als larven heel verschillend 
voedsel hebben gekregen. Naast milieuvariatie kan 
ook een kleine variatie in regulerende genen grote 
gevolgen hebben. Zo is mogelijk het verschil in her-
sengrootte tussen mens en chimpansee ontstaan. 

leerprocessen Een ander spannend thema 
binnen het evolutieonderzoek is het belang van cul-
turele evolutie. Ten Cate: ‘Traditioneel lag het pri-
maat bij genetische veranderingen. Maar dieren 
vertonen ook allerlei gedragingen om hun eigen 
milieu naar hun hand te zetten. Bevers bouwen 
dammen in stromend water om hun burcht veilig 
onder water te houden. Daarmee schept de bever 
zelf een omgeving, die vervolgens weer invloed 
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heeft op de vraag welke bevers het beste zullen 
overleven. Hier spelen leerprocessen mee. Bevers 
die handiger zijn in het bouwen van dammen, 
hebben meer overlevingskansen. En bij die handig-
heid hoort een bepaald genenpakket. Hoe het dier 
zich gedraagt is genetisch bepaald, maar tegelij-
kertijd creëert de bever zelf zijn eigen omgeving en 
zijn eigen natuurlijke selectiedruk.’
Zelf doet Ten Cate veel onderzoek naar de ontwik-
keling van gedrag. ‘Konrad Lorenz liet met zijn 
onderzoek naar het verschijnsel “imprinten” al 
zien dat jonge ganzenkuikens die door een mens 
zijn grootgebracht, hem als moedergans beschou-
wen en er achteraan blijven lopen’, vertelt Ten 
Cate. ‘Vogels verkiezen later een partner van de 
soort die hen heeft grootgebracht. Ik ben begonnen 
met onderzoek naar dat leerproces. Leert het 
kuiken die voorkeur door om zich heen te kijken, 
of door sociale interacties met de oudervogel? Of 
speelt een bepaalde genetische aanleg mee en heeft 
de vogel al een soort beeld van de eigen soort in 
zijn kop? Vervolgens ben ik me gaan afvragen wat 
de evolutionaire consequenties zijn van zo’n cultu-
reel bepaalde voorkeur.’ 
Stel dat de oudervogel een afwijkend kleurtje heeft, 
door een bepaalde mutatie, dan gaat het jong later 
op zoek naar een partner die ook zo’n afwijking 
heeft. Dat zou – binnen een en dezelfde populatie – 
tot nieuwe aftakkingen en uiteindelijk tot nieuwe 
soortvorming kunnen leiden. ‘Geleidelijk zijn evo-
lutiebiologen zich gaan realiseren dat veel evolutio-
naire veranderingen niet primair door genetische 
mutatie en bijbehorende selectieprocessen plaats-
vinden, maar door het optreden van soms toeval-
lige en geleerde gedragsveranderingen’, aldus Ten 
Cate. 

‘Die gedragsveranderingen ontstaan onder invloed 
van een veranderende omgeving. Het jong ziet 
anders gekleurde individuen om zich heen. Dat 
leidt tot nieuwe partnervoorkeuren. Vervolgens 
leidt zo’n cultureel bepaalde verandering van part-
nervoorkeur ook tot een andere selectiedruk: 
afwijkend gekleurde vogels kunnen meer gewilde 
partners worden en dan maken ze ook meer kans 
op nakomelingen.’ 
Soms vertoont het leefgebied van twee verschil-
lende populaties met een net iets verschillend 
uiterlijk een zekere overlap. ‘Modelberekeningen 
laten zien dat geleerde partnervoorkeuren ertoe 
bijdragen dat dieren individuen uit hun eigen 
populatie als partner zullen verkiezen. Zo’n aange-
leerde voorkeur voor een bepaalde uiterlijke muta-
tie – met bijbehorend genenpakket – kan het proces 
van soortvorming versnellen. Deze theorie vormt 
een interessante verdieping van Darwins theorie 
van survival of the fittest. 
Al met al zijn er genoeg fascinerende vragen voor 
nog 150 jaar evolutieonderzoek.’ 

Bij activiteiten in het Darwinjaar is ook het NWO-gebied Aard- en Levenswetenschappen 

(ALW) betrokken. NWO (ALW) financiert ook evolutieonderzoek.

enkele hoogtepunten: 12 februari, darwins geboortedag: opening Darwinjaar door 

KNAW-president Robbert Dijkgraaf, in Naturalis, Leiden. 16 mei: Niko Tinbergenlezing, 

een jaarlijkse publiekslezing over evolutie ter ere van de Nederlandse Nobelprijswinnaar 

en etholoog Niko Tinbergen, Gorlaeuslab, Leiden. 17-18 september: Wetenschappelijk 

congres ter afsluiting van het NWO-programma Evolutie en gedrag. Televisie: De VPRO 

zeilt Darwin achterna in de 35-delige populair-wetenschappelijke serie de Reis van de 

Beagle, vanaf september 2009. Een driemaster zeilt de wereld rond, als een varende 

studio waarop wetenschappers, onder meer van het NIOZ, voor langere tijd aanmon-

steren. Zie www.vpro.nl.

voor het onderwijs: Diverse lespakketten, films en tentoonstellingen en de speciale 

educatieve website www.darwinjaar.nl. Ook verschijnt elke maand een artikel in Nvox, 

het blad van biologiedocenten. Tentoonstellingen in musea: Onder meer Naturalis, 

Leiden: Expeditie Darwin – evolutie op eilanden; Natuurhistorisch Museum Rotterdam: 

De evolutie van een griepvirus; Universiteitsmuseum Utrecht: ‘De Evolutie draait 

door’; Natuurhistorisch Museum Maastricht: Darwin, Cuvier et le Grand Animal de 

Maestricht. boeken en andere uitgaven: Via NWO verschijnt een cahier over Darwin en 

genetica (kanker in het licht van de evolutie) bij de Stichting Bio-Wetenschappen en 

Maatschappij en een boekje over Darwin en evolutieonderzoek in de AO-reeks (Actuele 

Onderwerpen). Via de website www.charles-darwin.nl zijn diverse boeken en brieven 

van Darwin in recente Nederlandse vertaling te downloaden.

meer informatie: www.darwinjaar2009.nl; www.charles-darwin.nl; www.darwinjaar.nl
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‘Bij heel veel verschillende diergroepen spelen 
overeenkomstige genen een rol bij het ontstaan van 
functioneel overeenkomstige, maar anders uitziende 

structuren, zoals insectenogen en mensenogen’
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Wat doet een  
beoordelingscommissie?
De taak van de commissie is om 
de ingediende aanvragen te 
beoordelen op basis van vooraf 
geformuleerde criteria. De aan-
vraag die het best aan deze crite-
ria voldoet, komt op de eerste 
plaats, enzovoorts. De beoorde-
lingscommissie adviseert het 
betreffende bestuur van NWO 
over de toekenningen. NWO heeft 
bewust een scheiding aange-
bracht tussen adviserend en 
besluitnemend orgaan om de 
subsidieprocedure zo objectief en 

helder mogelijk te maken. 
De werkwijze van de commissie 
wordt hier globaal beschreven 
maar kan, afhankelijk van het 
subsidie-instrument, verschillen.

Hoe wordt de  
commissie geselecteerd?
Zijn de referenten in de regel 
vakspecialisten, de leden van de 
commissie zijn vaak meer gene-
ralisten. Zij moeten immers een 

keur aan voorstellen 
beoordelen vanuit 
veelal een breder per-
spectief. Soms omvat 
een subsidie-instru-
ment alle weten-
schapsgebieden, soms 
is het sterk afgeba-
kend. De commissie-
leden kunnen 
afkomstig zijn van 
een instituut, univer-
siteit, het bedrijfsle-
ven, uit binnen- en 

buitenland. Het zijn veelal 
ervaren onderzoekers en/of 

personen die ervaring hebben 
met de beoordeling van onder-
zoek. Het bureau van NWO doet 
suggesties voor kandidaten. Een 
bevoegd bestuursorgaan stelt de 
commissie formeel in. Bij selectie 
van commissieleden wordt 
gestreefd naar een zekere sprei-
ding over disciplines en institu-
ten. Ook wordt de verhouding 
man/vrouw meegewogen en de 
verdeling tussen jongere en 
oudere commissieleden. Het komt 
regelmatig voor dat ook buiten-
landers zitting nemen in de 
beoordelingscommissie. Het 
aantal leden van de commissie is 
afhankelijk van de grootte en 
aard van het subsidie-instrument.

Aan welke eisen moeten 
de leden voldoen?
Leden van de commissie mogen 
niet betrokken zijn bij een onder-
zoeksvoorstel of aanvrager, of 
anderszins belangen hebben die 
de schijn van belangenverstren-
geling kunnen wekken. Zij dienen 
de code Belangenverstrengeling 
van NWO te onderschrijven (zie 
www.nwo.nl/gedragscode). Bij 
elke aanvraag moet ieder lid van 
de commissie aangeven of er 
sprake is van belangenverstren-
geling en, zo ja, welke. Conform 
de richtlijnen in de gedragscode 
kunnen maatregelen worden 
genomen. Het kan voorkomen dat 
het betreffende commissielid 
wordt vervangen.
De voorzitter van de commissie 
leidt de discussies en bewaakt de 
procedures. Aan hem/haar 
worden dus extra eisen gesteld 
wat betreft kunde en ervaring. 

  Hoe gaat de 
commissie te werk?

Commissiewerkzaamheden zijn 
vertrouwelijk. Informatie mag 
niet met anderen buiten de com-
missie worden gedeeld, zowel 
voor, tijdens als na de werkzaam-
heden. Alle leden van de commis-
sie krijgen de volgende 
schriftelijke informatie van tevo-
ren toegezonden: de brochure-
tekst met de beoordelingscriteria, 
de tekst van de aanvraag, het 
referentencommentaar en het 
wederhoor. Ook ontvangen zij een 
taakomschrijving en werkwijze. 
De commissieleden verzamelen 
waar nodig nadere informatie, 
bijvoorbeeld via literatuuronder-
zoek. Om de vergadering(en) van 
de commissie optimaal te laten 
verlopen wordt van de leden een 
goede voorbereiding gevraagd. 
Dit voorwerk kan variëren en is

afhankelijk van het subsidie-
instrument. Aan een aantal leden 
van de commissie – preadviseurs 
– kan worden gevraagd zich vast 
expliciet over een aantal aanvra-
gen te buigen. Hun mening over 
die aanvragen wordt vooraf toe-
gezonden aan de secretaris. Ook 
is het mogelijk dat alle leden 
vooraf een eerste cijfermatig oor-
deel geven over de aanvragen. De 
voorzitter bereidt met de secreta-
ris – een bureaumedewerker van 
NWO die ook tot taak heeft de 
commissie te ondersteunen en de 
procedures te bewaken – de ver-
gadering voor. Tijdens de verga-
dering worden álle aanvragen 
besproken en worden argumen-
ten voor en tegen uitgewisseld. 
De voorzitter en secretaris bewa-
ken of de beoordeling plaatsvindt 
volgens de geldende procedure en 
criteria. De voorzitter kan tus-
sentijds peilen hoe de commissie-
leden individueel denken over de 
aanvragen. Tot slot formuleert de 
commissie haar conclusies. 

Wordt de commissie ook 
op andere momenten 
ingeschakeld?
Ja, dat kan. Als het aantal aan-
vragen het aantal beschikbare 
toekenningen meer dan vier keer 
overtreft, kan de beoordelings-
commissie al een eerste selectie 
(voorselectie) maken, voordat de 
referenten aan het werk gaan. De 
reden hiervoor is dat NWO de 
referenten niet onnodig wil 
belasten met een grote hoeveel-
heid aanvragen. Bij een voorse-
lectie wordt extra zorgvuldig 
gekeken naar de samenstelling 
van de commissie, omdat dit 
extra hoge eisen aan hen stelt. 

Kan de commissie op 
nog andere wijze aan 
informatie komen?
Ja, bij een aantal subsidie-instru-
menten zoals de Vernieuwings-
impuls en NWO-groot wordt 
aanvullende informatie ingewon-
nen. Zo kan de aanvrager uitge-
nodigd worden voor een 
interview (Vernieuwingsimpuls) 
en kan de beoordelingscommissie 
een bezoek ‘op locatie’ – site visit 
– brengen (NWO-groot) om een 
betere indruk te krijgen van de 
kwaliteiten van de aanvrager(s), 
het voorgestelde onderzoek of de 
aangevraagde investering. In 
deze opzet selecteert de commis-
sie in een eerste vergadering de 
aanvragers die uitgenodigd 
worden voor een interview of site 
visit. Op basis van die informatie 
wordt dan in een volgende verga-
dering een honoreringsadvies 
geformuleerd. 

Hoe wordt het 
advies opgesteld en wat 
gebeurt ermee?
De secretaris formuleert op basis 
van het overleg van de commissie 
een concept-advies dat wordt 
afgestemd met de voorzitter. Dit 
wordt ter vaststelling voorgelegd 
aan de overige leden van de com-
missie. Het advies bevat de ge-
prioriteerde aanvragen en een 
voorstel waarin is vermeld welke 
subsidiabele aanvragen worden 
voorgedragen voor honorering en 
welke niet. Elke aanvraag wordt 
onderbouwd besproken. Het 
gemotiveerde schriftelijke advies 
wordt toegestuurd aan het 
bestuursorgaan dat een besluit 
neemt over de toekenningen. 
Hierover meer in het volgende 
nummer van Hypothese.

stel, je wilt subsidie aanvragen bij NWO: wat moet je doen, wie bepaalt of je aanvraag wordt gehono-

reerd, wanneer weet je of je tot de gelukkigen behoort en wat kun je doen als je het er niet mee eens 

bent? Jaarlijks ontvangt NWO zo’n 4000 subsidieaanvragen waarvan ongeveer 20 à 25 procent wordt 

gehonoreerd. in de komende nummers van hypothese schetsen we in grote lijnen de procedure van een 

subsidieaanvraag. deze derde aflevering gaat over de beoordelingscommissie die adviseert over de onder-

zoeksvoorstellen. 

Een subsidieaanvraag indienen?

         Zo doe je dat!  
tekst  caroline van Overbeeke 

illustratie  carolyn ridsdale 
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Aflevering �
beoordelings-

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

Uit de interpretatie van archeologische data 
spreekt een hoop vooringenomenheid vóór onze 
eigen soort Homo sapiens en tégen ons uitgestor-
ven ‘neefje’ Homo neanderthalensis, meent 
archeoloog Marco Langbroek, verbonden aan het 
Instituut voor Geo- en Bioarcheologie van de Vrije 
Universiteit en het interfacultair onderzoeksinsti-
tuut CLUE (Cultural Landscape and Urban 
Environment). ‘Neanderthalers krijgen vaak een 
ontwikkelingsniveau toegedicht ergens tussen 
apen en mensen. Alsof elk gedrag dat afwijkt van 
het onze per definitie primitiever is.’  
Langbroek bekijkt de beschikbare data opnieuw 
en hoopt aan te tonen dat het gedrag van Neander-
thalers minstens zo complex was als dat van onze 
eigen voorouders, maar dat ze een heel andere 
cultuur hadden. 
Zo is in de leefruimten van Neanderthalers vaak 
tevergeefs gezocht naar een vaste indeling: een 
werkplaats, een kookplaats en een slachtplaats. 
Dit op basis van de leefruimten van hedendaagse 
jager-verzamelaars, die wel zo’n indeling verto-
nen. Maar op de plekken waar Neanderthalers 
leefden wordt het archeologisch materiaal – resten 
van kleine vuurplaatsjes, stenen werktuigen, 

botten en afval – ogen-
schijnlijk ongeordend 
aangetroffen. Met deze 
vondsten kon men lang 
niet uit de voeten. 

‘Maar wat als Neanderthalers nu eens heel anders 
dachten en leefden? Ik vermoed dat ze niet zoals 
wij en onze voorouders een ruimte inrichtten en 
zichzelf daarin plaatsten, maar dat ze ergens 
gingen zitten en vervolgens ruimte rondom zich 
heen schiepen. Vanuit die hypothese kun je opeens 
wel structuur vinden in de gevonden Neanderthal-
resten. Zo vind je op diverse plaatsen materiaal in 
een ringvorm rondom een lege plek. Het lijkt erop 
dat het binnenste van de ring, de zogenaamde 
centrifugale leefruimte, steeds opnieuw werd 
schoongeveegd. Hetzij binnen een week door één 
individu, hetzij in enkele eeuwen door opeenvol-
gende generaties.’
Als zijn werk aan kleinschalige leefruimten is 
afgerond, wil Langbroek onderzoek doen naar de 
manier waarop Neanderthalers door het land-
schap trokken. Van hen zijn niet het type basis-
kampen gevonden dat gedurende langere tijd werd 
gebruikt als uitvalsbasis voor expedities, zoals 
onze voorouders dat deden. 
‘Misschien omdat ze geen nacht op dezelfde plek 
bleven. Wellicht waren ze vertrouwd met het land-
schap en wisten ze precies waar waterbronnen 
waren, trekroutes van wild en vindplaatsen voor 
bessen, steen of hout. Misschien trokken ze daar 
dagelijks langs. Ik hoop met nieuwe modellen te 
komen voor typisch Neanderthalgedrag. Met vol-
doende creativiteit vallen in dit stuk geschiedenis 
nog echt nieuwe onontdekte delen bloot te leggen.’

de vernieuwingsimpuls 

veni vidi vici steunt 

talentvolle onderzoe-

kers in verschillende 

fases van hun weten-

schappelijke carrière in 

de verwezenlijking van 

hun grensverleggende 

onderzoeksplannen.
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Neanderthalers waren niet dom en primitief, zoals 

ze altijd zijn afgeschilderd. archeoloog marco 

langbroek wil met zijn veni-onderzoek bijdragen 

aan een nieuw en accurater beeld van deze men-

sensoort.

‘Alsof elk gedrag dat 
afwijkt van het onze per definitie 

primitiever is’

Ons 
eigenzinnige 
uitgestorven 

neefje


