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De hersenen van Einstein waren niet groter dan 

gemiddeld. Volgens experimenteel psycholoog paolo 

toffanin zegt de grootte van de hersenen weinig 

over intelligentie. Zijn promotie aan de medische 

faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen toont 

aan dat slimme hersenen het werk gewoon beter 

verdelen over de beschikbare capaciteit (UK).

Een meerderheid van de Nederlanders weet niet 

waar de Nederlandse wetenschap goed in is, zo 

blijkt uit een representatieve peiling onder het 

electoraat, in opdracht van het innovatieplatvorm. 

Wel zien de meeste Nederlanders wetenschap als 

bron van welzijn en welvaart. Van de ondervraag-

den vindt 55 procent dat er meer geld moet komen 

voor de wetenschap (www.innovatieplatform.nl).

Hoogleraar Arbeidseconomie joop schippers geeft 

in het Ublad een nuchtere kijk op het AOW-debat: 

‘Wie op zijn zestiende is begonnen mag van mij 

op zijn 61ste stoppen, maar waarom zou iemand 

die tot zijn dertigste gestudeerd heeft niet tot zijn 

zeventigste kunnen doorwerken?’

Oud-minister pieter Winsemius laat zich in Leidraad 

kritisch uit over het – in zijn ogen – gebrek aan 

topuniversiteiten in Nederland: ‘Wat mij het meest 

verbaast van de universiteiten is het gebrek aan 

samenwerking. Het woord ‘team’ komt niet in 

het vocabulaire voor. Die decanenrepublieken die 

voortdurend hun eigen straatje schoonvegen. Waar 

geen besef heerst dat men binnen de universiteit 

samen groepen jonge mensen verder moet

brengen in het leven. Zo ver als je kunt. Maar het is 

geen team, het is iedereen voor zich.’

susanne de Kort van de UvA onderzocht de ethische 

kant van behandelmethoden van uitgezaaide kanker: 

‘Als je doorzaagt over waarom artsen kiezen voor een 

actieve behandelmethode met lage slagingskansen, 

dan zeggen ze: “We vinden het moeilijk om met lege 

handen te staan.” Eigenlijk niet zo verrassend, maar 

nu een keer echt bevonden.’ (VOX)

Niek Koning, landbouweconoom, over de verlei-

ding van vlees in Bionieuws: ‘Een mens van zijn 

vlees halen, is nog moeilijker dan een bankier van 

zijn bonus halen.’
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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 & Commu nicatie 

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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Complexiteit is hot. Complexe syste-

men zijn berucht door de moei-

lijkheid om te voorspellen wat er 

gebeurt en waar de ‘omslag’ zit. 

Een van onze Spinozawinnaars, 

Marten Scheffer, onderzoekt om-

slagen in complexe systemen.

En een van NWO’s thema’s heet 

Dynamica van complexe systemen. 

Onderzoekers kunnen tot 1 decem-

ber voorstellen voor dit laatste indienen (zie het artikel op 

pagina 8-11). Nooit weg om te weten.

Bij mij dringt zich de vraag op of een gezin een complex 

systeem is. Via Google krijg ik snel bevestigend antwoord. 

De band tussen ouders en kinderen wordt gevormd door de 

sterkste krachten bekend in de menselijke samenleving, stelt 

jeugd- en gezinspsychiater Oppenoorth. Deze ‘kernkrachten’ 

maken extreme prestaties mogelijk van zowel ouders als 

kinderen. 

Ouders zijn in staat tot grote daden van zelfopoffering om 

hun kind of elkaar te redden, verslaafden kunnen vanuit het 

niets stoppen met druggebruik omdat ze een kind krijgen, 

en als verlies van een kind dreigt veranderen ouders vaak in 

leeuwen en tijgers, kinderen verzorgen broertjes en zusjes 

om hun zieke moeder te helpen en ga zo maar door. Het 

gezin drijft ons dus tot ‘topprestaties’, al vroeg in ons leven! 

Het gezin dat door deze krachten wordt gevormd is een 

zelforganiserend systeem, ofwel complex dynamisch systeem. 

Een dergelijk systeem houdt de eigen toestand in stand, het 

verzet zich tegen verandering. In de meeste gevallen geeft 

deze stabiliteit het noodzakelijke houvast aan de gezinsle-

den. Problemen en schadelijke patronen binnen het gezin 

worden echter óók in stand gehouden. 

Een gezinspatroon veranderen is moeilijk. Het gezin bijvoor-

beeld laten ‘stoppen’ met mishandeling door een kind weg 

te halen, stopt weliswaar het geweld tegen dat kind op dat 

moment, maar verandert het patroon niet per se. Een zelf-

organiserend systeem verandert alleen van binnenuit, stellen 

Oppenoorth en zijn collega’s. Als het gezin – met hulp van 

deskundigen – de aandacht kan richten op een gewenste 

toestand als doel, kan het systeem eigen krachten mobilise-

ren om eigen oplossingen te vinden. 

NWO financiert onderzoek naar gezinnen, onder meer via de 

Netherlands Kinship Panel Study (NKPS), een database met 

gegevens van 9500 Nederlanders en ruim 13.000 familiele-

den. Dankzij deze gegevens kunnen we dit complexe systeem 

blijvend onderzoeken. Hoe bindend de kracht van familie-

relaties nu is, leest u op pagina 14-17 in deze Hypothese.

Caroline van Overbeeke

Hoofdredacteur 

Complex



Andrey Barychev (1970) is geboren in Gorodets, in de toenmalige Sovjet-Unie.  

Hij studeerde cum laude af aan het Moscow Institute of Physics and Technology 

en promoveerde bij het Nederlandse ruimteonderzoeksinstituut SRON. Daar werkt 

hij nu nog steeds, aan nieuwe detectoren voor zeer gevoelige telescopen, onder 

andere aan de technologie van de band9-detectoren van ALMA (Atacama Large 

Millimeter Array), de nieuwe submillimeter-telescoop in aanbouw in Noord-Chili.  

Met zijn ERC-subsidie gaat Barychev zogenoemde Microgolf Kinetische Inductie 

Detectoren (KIDs) ontwikkelen voor toepassing in de volgende generatie  

ver-infrarood-ruimtetelescopen. Barychev is getrouwd met natuurkundelerares Okasna 

Boukhikalo-Baryscheva en heeft twee dochters. 

a n d r e Y  B a r Y c h e v

ndrey Barychev werkt als ‘instrument 
scientist’ bij ruimteonderzoeksinstituut 
SRON aan de ontwikkeling van nieuwe 

detectoren, zowel voor ruimtetelescopen als 
voor telescopen op de grond. De van oorsprong 
Russische fysicus stapelt succes op succes. 
Hij ontving een Veni-subsidie van NWO, won met 
zijn groep een internationale aanbesteding om te 
werken aan de Atacama Large Millimeter Array 
(ALMA) in het Europese observatorium in Chili 
en hoorde onlangs dat hij met een kleine miljoen 
euro – starting grant – van de European Research 
Council (ERC) zijn eigen onderzoeksgroep mag 
opzetten. Het is Barychev allemaal niet in de 
schoot geworpen. Zo’n vijftien jaar geleden 
moest hij nog met allerlei bijbaantjes in zijn 
levensonderhoud voorzien, omdat het Russische 
wetenschapssysteem financieel in elkaar was 
gestort. Inmiddels is hij met zijn gezin stevig 
geworteld in de klei van de Groningse 
buitenwijk Beijum.

Hoe vindt u het, daar in Beijum?
‘Wij hebben het er erg naar onze zin. Ik weet dat 
de wijk vroeger niet als de beste buurt van 
Groningen bekendstond, maar vergeleken bij de 
appartementen waarin ik in Moskou woonde… wat 

een zee aan ruimte! Mijn vrouw en ik wisten niet 
wat ons overkwam toen we daar vijftien jaar  
geleden neerstreken.’

Hoe kwam u juist in Groningen terecht?
‘Tijdens mijn opleiding in Moskou – aan een van 
de beste natuurkunde-instituten in de toenmalige 
Sovjet-Unie – kwam ik regelmatig in Groningen 
omdat ons instituut daar goede contacten mee 
onderhield. Blijkbaar waren ze onder de indruk, 
want ze bleven me maar uitnodigen om bij hen 
mijn proefschrift af te ronden. 
Ik hoefde niet zo nodig weg uit Rusland; het 
gebeurde gewoon. Na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie werden we allemaal meegesleept in de 
crisis. De waarde van de roebel, en dus van ons 
salaris, kelderde pijlsnel, soms wel met 100 pro-
cent per dag. Wie in de wetenschap wilde blijven, 
moest er flink bijschnabbelen om eten te kunnen 
kopen. Ik programmeerde wat, werkte voor een 
uitgeverij en handelde. 
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deel 9 uit de serie 
‘Close-up’ waarin 
we de mens 
achter de weten-
schap belichten.
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Zorgen dat we meer van het universum in beeld 

krijgen. dat is wat ruimteonderzoeker andrey 

Barychev wil en waarom hij meebouwt aan tele-

scopen die steeds verder kunnen kijken. Zijn inspi-

ratie haalt hij uit de natuur. ‘het gaat niet vanzelf 

hoor, het kost moeite. je moet ergens de energie 

vandaan halen.’ 
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‘Zo’n beurs is alleen een middel 

  niet het doel’
SRON-astronoom   Andrey Barychev won voor Nederland ERC-grant

A

tekst  mariette huisjes
foto’s  harry meijer

‘                               een van mijn hoogleraren
– de beste in zijn veld – verkocht t-shirts  
op de plaatselijke markt’
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De european research Council (ERC) is in 2007 door de Europese Unie opgericht voor 

de financiering van baanbrekend onderzoek. Het Ideas-programma stimuleert de meest 

getalenteerde onderzoekers in nieuwe en snel opkomende wetenschapstakken om de 

wetenschappelijke grenzen binnen hun vakgebied te verleggen. 

ideas kent twee ondersteuningsprogramma’s: Starting Independent Researcher Grant en 

Advanced Investigator Grant. De Advanced Investigator Grant is bedoeld voor gevestigde 

onderzoekers die de mogelijkheid krijgen hun excellente onderzoek voort te zetten. 

De erC heeft vorige maand de resultaten van de tweede Starting Grant-competitie 

bekendgemaakt: vijftien winnaars met een excellent onderzoeksproject zijn verbonden 

aan een Nederlandse instelling. Twaalf van hen ontvingen eerder een NWO-subsidie. Op 

dit moment staat Nederland op de gedeelde vijfde plek na landen als Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Spanje. Ruim 2500 onderzoekers dienden een aanvraag in, 219 van hen 

krijgen nu een beurs. De gemiddelde leeftijd van de onderzoekers is 36 jaar, ongeveer 

23 procent is vrouw. Met de Starting Grant wil de ERC jonge, gepromoveerde weten-

schappers de kans bieden om zelf een onderzoeksgroep op te starten of uit te bouwen 

met vernieuwend onderzoek. De subsidie kan oplopen tot twee miljoen euro voor een 

vijfjarig onderzoeksproject. Het totale budget binnen dit programma is 325 miljoen 

euro. De oproepen/calls voor de nieuwe Starting Grants (toekenningen in 2010): Physical 

Sciences and Engineering sluit op 28 oktober 2009; Life Sciences (waaronder medical 

sciences) sluit op 18 november 2009; Social Sciences and Humanities sluit op 9 december 

2009. Het budget voor het Ideas-programma bedraagt 7,5 miljard euro voor de periode 

2007-2013. NWO en SenterNovem zijn het nationale contactpunt voor Nederlandse aan-

vragers van een ERC-beurs, zij helpen onderzoekers met hun aanvragen. 

meer informatie: www.nwo.nl/erc en www.senternovem.nl/eglideas

naar het buitenland sturen. En dat iedereen 
onafhankelijk is en vrijuit kan spreken. Op andere 
plaatsen in de wereld is de hiërarchie sterker en 
zul je zelfs in technische discussies proberen om 
degenen van wie je afhankelijk bent niet tegen de 
haren in te strijken. Dat die terughoudendheid hier 
niet nodig is, komt de wetenschap zeer ten goede. 
Wat in Rusland beter geregeld is dan hier, is het 
rekruteren van wetenschappelijk talent. De univer-
siteiten zijn daar actief in. Ze organiseren olympia-
des en trekken echt de scholen in om goede 
leerlingen eruit te pikken. Dat werkt. Het natuur-
kundeonderwijs in Nederland vind ik alarmerend 
slecht. Men heeft in het recente verleden gepro-
beerd het steeds maar makkelijker te maken; 
eerstejaarsstudenten beginnen daardoor al met 
een achterstand.’

Veel Nederlandse wetenschappers zoeken hun heil in 
Amerika, omdat daar meer geld is voor onderzoek. 
Lokt het u niet?
‘Ik heb hier nooit te klagen gehad over geld en ik 
vind Groningen een prima plek om mijn kinderen 
te laten opgroeien. In de Verenigde Staten zou ik 
me, denk ik, minder thuis voelen. Altijd maar in  
de auto zitten, niemand tegenkomen, niemand 
herkennen op straat… Hier fiets ik vrolijk door 
de stad.’

En terug naar Rusland?
‘Ik sluit het niet uit, maar het ligt ook niet voor  
de hand. Mijn gezin voelt zich hier thuis.  
Wel heb ik veel contacten met Rusland; ik ben 
bezig een groot samenwerkingsproject met de 
Russen op te zetten. Ze behoren tot de besten  
ter wereld in ruimteonderzoek.’ 

U ontwikkelt detectoren voor ruimtetelescopen. 
Wat is er de laatste tijd gebeurd op uw vakgebied?
‘De laatste tien jaar zijn detectoren waarmee  
signalen uit de ruimte worden opgepikt drie keer 
zo gevoelig geworden. We naderen nu het punt 
waarop we zelfs quantumeffecten kunnen 
waarnemen. Door die hogere gevoeligheid kunnen 
telescopen verder kijken en in dezelfde tijd meer 
gedetailleerde afbeeldingen maken. Er is dus 
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Een van mijn hoogleraren – de beste in zijn 
veld – zag ik op een dag T-shirts verkopen op de 
plaatselijke markt.  Ik reisde toen al veel heen en 
weer tussen Moskou en Groningen. Dat werd te 
onrustig; ik moest beslissen waar ik mij nu echt 
wilde vestigen. Gezien de omstandigheden nam die 
beslissing zich eigenlijk vanzelf.’

Hebben Russische wetenschappers het nog 
steeds zo moeilijk?
‘Vooral de laatste vier jaar, sinds het stijgen van 
de olieprijs, is er veel verbeterd. Maar nog steeds 
moeten in Rusland onderzoekers – tenzij ze tot de 
echte top weten door te stoten – genoegen nemen 
met een relatief laag salaris. Dus je moet echt 
gedreven zijn en van je werk houden.’

Wat vindt u van het onderzoeksklimaat  
in Nederland?
‘Het is goed georganiseerd en intellectueel  
stimulerend. Nederlanders zijn efficiënt en 
ze hebben een paar waardevolle tradities. 
Bijvoorbeeld dat ze studenten en onderzoekers 

 c l o s e - u p  c l o s e - u p

e u r o p e a n  r e s e a r c h  c o u n c i l

steeds meer mogelijk en de investeringen in 
astronomie worden rendabeler. Het Europese 
ruimteobservatorium in Noord-Chili is nu voor 
astronomen hét project, het grootste ter wereld. 
We werken er echt aan de grenzen van wat 
wetenschappelijk mogelijk is.’

Met de ERC-grant heeft u bijna een miljoen  
binnengehaald voor een eigen onderzoeksgroep. 
In een gesprek bij de ERC moest u uw voorstel  
toelichten. Is dat niet zenuwslopend, zo’n half uur 
waar je wetenschappelijke carrière van afhangt?
‘Het zou me wat moois zijn als mijn carrière alleen 
door dat halve uur werd bepaald. Krijg ik hem niet, 
dan houdt de wereld heus niet op met draaien. 
Dan moet ik gewoon vindingrijk zijn en iets anders 
verzinnen. Dat is overigens een houding die je helpt 
om zo’n beurs juist wel binnen te halen.’

Wat moet een wetenschapper nog meer in huis 
hebben behalve vindingrijkheid?
‘Hij moet natuurlijk slim zijn en over een goede 
opleiding beschikken. Hij moet de moed en de 
kracht hebben om een gekozen lijn door te zetten, 
maar ook zijn ogen goed de kost geven en op  
cruciale momenten een intelligente beslissing 
nemen. En hij moet bereid zijn om hulp te geven  
en te ontvangen.’

Kijkt u zelf wel eens naar de sterren?
‘Dat doe ik zeker. Ik ben graag in de natuur, vooral 
in de bergen, en kijk dan om me heen, naar de 
horizon of naar de sterren. Daar ligt de bron van 
mijn energie, de drijvende kracht achter wat ik 
doe. Het gaat allemaal niet vanzelf hoor, het kost 
moeite. Je moet ergens de motivtie vandaan halen 
om die moeite te doen. Wat mij voortdrijft is niet 
het vooruitzicht om misschien een ERC-grant 
binnen te halen. Dat is alleen maar een middel, 
geen doel. Mijn doel: ik wil helpen om het beeld dat 
we hebben van wat er om ons heen gebeurt steeds 
verder op te rekken.’ 

‘  het natuurkunde- 
onderwijs in Nederland vind ik  
alarmerend slecht’

<
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aar een enkele hersencel weinig meer 
doet dan wel of niet vuren, produceren 
honderd miljard hersencellen bij elkaar 

de meest ingewikkelde menselijke eigenschap: ons 
bewustzijn. En waar een enkele mier alleen maar 
een paar eenvoudige, voorgeprogrammeerde 
gedragsregeltjes volgt, daar bouwt een hele kolonie 
een nest, graaft ze tunnels, legt ze een vuilnisbelt 
en een begraafplaats aan zonder dat een stads-
planner met zijn mierenpoot staat te wijzen en te 
regelen. Dit zijn twee voorbeelden van gedrag op 
grote schaal (macrogedrag) dat je niet kunt verkla-
ren door alleen naar het gedrag van de kleinste 
subeenheid te kijken (microgedrag). 
Dezelfde soort complexe problemen ontstaat bij de 
interactie tussen enorme aantallen moleculen, 
druppels, computers, webpagina’s of consumenten; 

systeem plotseling kan omslaan waardoor een stuk 
savanne ineens woestijn wordt. En na die omslag 
keert de savanne niet een-twee-drie terug. Deze 
verwoestijning is wereldwijd een serieus probleem. 
Ecoloog Max Rietkerk van de Universiteit Utrecht 
onderzoekt dit soort patronen en ik probeer met 
mijn wiskundige achtergrond bij te dragen aan het 
kwantitatief modelleren van dit probleem.’

Een andere mogelijke onderzoeksvraag combineert 
informatica en sociologie: Hoe moet je sociale net-
werksites, vergelijkbaar met Facebook of Hyves, 
ontwerpen zodat je informatie zo efficiënt mogelijk 
bij gelijkgestemden brengt? Om die vraag op te 
lossen, moet je begrijpen hoe mensen elkaar online 
opzoeken, hoe ze informatie willen verspreiden en 
hoe je een netwerk van aan elkaar gekoppelde 
computers kwantitatief kunt beschrijven. 
Het begrijpen van hoe macrogedrag uit microge-
drag ontstaat, is het eerste onderzoeksthema. ‘Tot 
nu toe is veel complexiteitsonderzoek vooral 
beschrijvend geweest’, meent Van Steen. ‘Wij pro-
beren met het nieuwe complexiteitsprogramma 
voorbij de fase van het waarnemen te gaan en te 

eigenlijk overal waar heel veel elementen op elkaar 
inwerken. Kenmerkend is steeds dat een complex 
systeem op collectief niveau ‘emergent gedrag’ ver-
toont dat het individuele gedrag ver overstijgt. 
Emergent gedrag is een spontaan optredend, her-
kenbaar en benoembaar gedragspatroon dat ont-
staat wanneer individuele systemen – bijvoorbeeld 
mensen, dieren, dingen en een omgeving – met 
elkaar verbonden zijn.
Informaticahoogleraar Maarten van Steen van de 
Vrije Universiteit Amsterdam is voorzitter van de 
NWO-themagroep Complexiteit (zie kader). 
‘Complexiteitsonderzoek gebeurt natuurlijk al veel 
langer in Nederland’, vertelt hij over het hoe en 
waarom van het NWO-thema, ‘maar tot nu toe was 
er weinig structurele samenwerking. De tijd is rijp 
om te proberen een langdurige multidisciplinaire 

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

tekst Bennie mols   
foto’s harry meijer en 

shutterstock

samenwerking te creëren. Dat is het belangrijkste 
doel van het onder het thema vallende onderzoeks-
programma Complexiteit waarbinnen onderzoe-
kers voorstellen kunnen indienen. Of nu sociologen, 
informatici, biologen, fysici of economen een com-
plex systeem in hun eigen vak bestuderen, de 
gebruikte concepten en wiskundige technieken 
lijken sterk op elkaar en daarom kunnen ze veel 
van elkaar leren.’
Als voorbeeld dient het al in 1984 opgerichte Santa 
Fe Instituut in de Amerikaanse staat New Mexico, 
waar fysici, biologen, informatici en sociale weten-
schappers onderzoek naar complexiteit doen. ‘Nu 
is Nederland klein en dus gemakkelijk bereisbaar’, 
zegt Van Steen, ‘vandaar dat het hier niet per se 
nodig is dat alle onderzoekers ook fysiek bij elkaar 
zitten.’

Verwoesti jn ing Welk type onderzoek komt in 
aanmerking voor financiële ondersteuning binnen 
het NWO-thema en -programma? Arjen Doelman, 
onderzoeker van het Centrum Wiskunde & 
Informatica (CWI), wiskundehoogleraar aan de 
Universiteit Leiden en vicevoorzitter van de NWO-
themagroep Complexiteit, geeft een voorbeeld van 
een kruisbestuiving tussen ecologie en wiskunde: 
‘Aan de rand van woestijnen zie je soms een soort 
streepjespatroon ontstaan waarin clusters van 
tientallen meters planten worden afgewisseld met 
stukken woestijn. De regenval en het graasgedrag 
van rondlopend vee bepalen grotendeels het ont-
staan van dat patroon. Het probleem is dat het 

de financiële sector die in 2008 ineens in een wereldwijde crisis stortte; de savanne die plotseling verdort 

tot woestijn; hersenen die ineens schizofreen worden – dit zijn drie ernstige problemen die in complexe 

systemen kunnen ontstaan. het NWO-thema dynamica van complexe systemen gaat vanaf 2010 de 

krachten van uiteenlopende wetenschappelijke disciplines bundelen om dit soort problemen beter te 

begrijpen.

Méér is echt anders
NWO-thema Dynamica van complexe systemen

W

>

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

Complexe systemen zijn berucht door de moeilijk-
heid om te voorspellen wat er gebeurt
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streven naar betere modelbeschrijvingen en voor-
spellingen. Interessant is dat, hoewel wij mensen 
zelf het internet hebben gemaakt, het een hele tijd 
heeft geduurd eer we begonnen te begrijpen hoe 
netwerken zich daar vormen.’

Kle ine wereld Het modelleren van complexe 
systemen als netwerken van met elkaar verbonden 
eenheden vormt een tweede belangrijk thema 
binnen het complexiteitsonderzoek. Een interes-
sant fenomeen is dat van de ‘kleine wereld’. In een 
kleinewereldnetwerk treedt een hoge mate van 
clustering op, een soort kliekjesvorming. Voor je 
eigen sociale omgeving betekent dat bijvoorbeeld 
dat mensen die jij kent, elkaar in de praktijk vaak 
ook al blijken te kennen. In zo’n kleinewereldnet-
werk is het gemiddelde aantal handdrukken dat je 
spreekwoordelijk verwijderd bent van een wille-
keurige andere persoon relatief klein. Dit feno-
meen duikt niet alleen op in sociale netwerken, 
maar ook in biologische en computernetwerken, 
wat meteen het belang aantoont van interdiscipli-
naire samenwerking.

h y p o t h e s e   

Een tweede fenomeen dat vaak in de praktijk 
opduikt, is een schaalvrij netwerk. Dat is een net-
werk dat er hetzelfde uitziet op verschillende leng-
teschalen waarop je het bekijkt. Je kunt het 
internet zien als een netwerk van een heleboel 
websites die met elkaar verbonden zijn. Kijk je 
naar het totale internet, dan zie je dat er heel veel 
websites zijn met weinig verbindingen en relatief 
weinig websites heel veel verbindingen hebben. 
Zoom je vervolgens in op een subnetwerk binnen 
het totale internet, bijvoorbeeld alleen websites in 
Nederland of alleen websites over complexiteit, 
dan vind je hetzelfde verschijnsel terug.
Naast de overgang van micro- naar macrogedrag 
en het modelleren van complexe systemen als net-
werken, is voorspelbaarheid een derde belangrijk 
thema binnen het complexiteitsonderzoek. 
Complexe systemen zijn berucht door de moeilijk-
heid om te voorspellen wat er gebeurt. Zo kan het 
weer door een kleine atmosferische verstoring 
ineens omslaan en alle weersvoorspellingen te kijk 
zetten. En door al te gemakkelijke kredietverstrek-
king in de VS kreeg de hele financiële wereld in 
2008 ineens de deksel op de neus. 
Ook willen we weten wat de grenzen zijn van voor-
spelbaarheid. Hoeveel extra computerkracht we 
ook zullen krijgen, langer dan twee weken vooruit 
zullen we het weer nooit betrouwbaar kunnen 
voorspellen, door de fundamentele voorspelbaar-
heidshorizon in het weer als complex systeem. Het 
bepalen van zo’n voorspelbaarheidshorizon levert 
ook al waardevolle informatie op.
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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

NWO heeft zeven miljoen euro beschikbaar gesteld voor multidisciplinair onderzoek 

binnen het thema Dynamica van complexe systemen. De voorbereidende themagroep 

(onder leiding van het gebied Exacte Wetenschappen) heeft drie overkoepelende 

onderzoeksthema’s geformuleerd op grond van hun wetenschappelijke relevantie 

en de mogelijkheden om hierbinnen ook echt doorbraken te bereiken: Micro-Macro, 

Netwerken en Voorspelbaarheid. 

Vanaf 1 oktober tot 1 december 2009 kunnen onderzoekers voorstellen indienen voor 

de subsidieronde van het programma Complexiteit binnen het thema. Alle voorstel-

len moeten een multidisciplinair karakter hebben. Een onafhankelijke commissie van 

buitenlandse experts zal de voorstellen in 2010 beoordelen. Het wetenschappelijke 

onderzoek staat dan ruwweg gepland voor de periode eind 2010 tot eind 2014. In 

totaal zullen meer dan honderd onderzoekers betrokken zijn, onder wie een dertigtal 

promovendi. 

Een belangrijk doel van het complexiteitsprogramma is het tot stand brengen van een 

structurele multidisciplinaire samenwerking binnen het complexiteitsonderzoek. Een 

van de andere doelen is het verkleinen van de afstand tussen de universiteiten en het 

bedrijfsleven. NWO heeft uiteenlopende bedrijven gestimuleerd om samen met uni-

versitaire onderzoekers voorstellen in te dienen. Momenteel doen vijf bedrijven mee: 

De Nederlandsche Bank (DNB), Equens (een van de grootste bedrijven in Europa voor 

de afhandeling van elektronisch betalingsverkeer), de Nederlandse Spoorwegen (NS), 

Cordys (softwareontwikkelaar) en Chess (elektronica- en IT-bedrijf). 

Jaarlijks zal NWO workshops en conferenties organiseren om het contact tussen onder-

zoekers en gebruikers te bevorderen. Verder zal een onderwijsprogramma promovendi 

van uiteenlopende disciplines bij elkaar brengen.

meer informatie: www.nwo.nl/complexity 

d Y n a m i c a  va n  c o m p l e x e  s Y s t e m e n

Kredietcr is is  VoorKomen De Neder-
landsche Bank (DNB) is een van de partners van 
buiten de universitaire wereld die meedoet in het 
complexiteitsonderzoek van NWO. ‘De kredietcrisis 
toont aan dat we nog veel te weinig begrijpen van het 
complexe karakter van de financiële wereld’, zegt Job 
Swank, vicedirecteur Economisch beleid en onder-
zoek van De Nederlandsche Bank. ‘Aan de ene kant 
zoeken we daarom naar betere modellen die extreme 
gebeurtenissen zoals de huidige financiële crisis 
kunnen voorspellen, en aan de andere kant willen we 
ook weten hoe we een crisis kunnen voorkomen.’ 
Nu zijn economen lang uitgegaan van rationeel 
handelende agenten zoals particulieren, bedrijven 
en banken, die vooral het beste voor zichzelf 
willen. Maar juist bij het optreden van extreme 
gebeurtenissen speelt irrationeel en zelfs kuddege-
drag een grote rol. Als spaarders ineens hun bank 
niet meer vertrouwen en massaal hun spaargeld 
gaan ophalen, raakt de bank acuut in grote proble-
men, ook al was er voor die tijd geen vuiltje aan de 
lucht voor de bank.
‘Omdat fysici en biologen al een stuk verder zijn in 
het modelleren van complexe systemen, denk ik dat 
we veel van ze kunnen leren’, zegt Swank. ‘In die 
multidisciplinaire samenwerking ligt voor ons de 
reden om mee te doen aan het Complexiteits-
programma. Natuurlijk moet je in het begin aan 
elkaars taal wennen, maar de onderliggende 
concepten en wiskundige modellen van complexe 
verschijnselen vertonen veel overeenkomsten.’ Niet 
voor niets blijken kleinewereld- en schaalvrije 
netwerken in zulke uiteenlopende vakgebieden op 
te treden.

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

Wilko Bolt is een van de onderzoekers in de divisie 
van Swank: ‘Met een vijftal mensen willen we gaan 
kijken of we een waarschuwingssysteem kunnen 
ontwikkelen waarmee we bij wijze van spreken een 
stoplicht op groen, oranje of rood kunnen zetten. 
Ook willen we weten welke schokdempers we 
kunnen inzetten om extreme gebeurtenissen te 
voorkomen. Daarvoor moeten we bestuderen welke 
effecten we met onze instrumenten kunnen berei-
ken. Dan moet je denken aan instrumenten die we 
aan banken kunnen opleggen, zoals liquiditeitsei-
sen en kapitaalseisen, maar ook aan het deposito-
garantiesysteem, dat ervoor zorgt dat spaarders tot 
een bepaald bedrag aan spaargeld terugkrijgen, 
ook al gaat een bank failliet.’   

Een praktisch spin-off van het complexiteitsonder-
zoek is ook de DNB-stresstest die moet bepalen hoe 
goed een bank tegen extreme omstandigheden 
bestand is. Om goede stresstests voor banken te 
ontwikkelen, moet je begrijpen hoe een complex 
netwerk van financiële instellingen, consumenten, 
spaarders, werknemers en werkgevers werkt. In 
dat begrip valt nog een wereld te winnen. Méér 
levert in een complex systeem namelijk echt iets 
anders op, of het nou bewustzijn is, verwoestijning, 
omvallende banken of panikerende spaarders.
 

<

Juist bij het optreden van extreme gebeurtenissen 
speelt irrationeel en zelfs kuddegedrag een grote rol
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Evenementen-
kalender

Brein in Beeld Chinees-Nederlandse samenwerking 

wetenschappen begint samen met de Chinese 

Academy of Social Sciences (CASS) met onder-

zoeksactiviteiten gekoppeld aan het thema 

Conflict en veiligheid en Duurzame aarde. 

Voor samenwerking met China binnen de exacte 

wetenschappen stelt NWO bijna een miljoen 

euro beschikbaar. Het geld is bestemd voor 

samenwerking binnen de astronomie en een 

project ter verbetering van spoorweggebruik in 

Nederland en China.

De tweede ronde van het Chinees-Nederlandse 

samenwerkingsverband Joint Scientific Thematic 

Research Programme (JSTP) staat in het teken 

van biomassa. Chinees-Nederlandse onderzoeks-

teams kunnen voorstellen indienen voor geza-

menlijke onderzoeksprojecten en thematische 

seminars. 

Nederland en China kiezen jaarlijks een thema 

om op actueel onderzoek te kunnen inspelen. 

Daarbij proberen ze zo veel mogelijk vakge-

bieden te bestrijken. De eerste ronde voor het 

indienen van subsidieaanvragen is gesloten, de 

tweede ronde met het thema biomassa gaat in 

januari 2010 open. De procedure verloopt in 

twee stappen: het indienen van een ‘expression 

of interest’ gevolgd door een workshop en in 

tweede instantie het indienen van een volledige 

aanvraag. Informatie en deadlines verschijnen 

in januari op www.nwo.nl/jstp. 

Om de samenwerking met China nog verder te 

verbreden zet NWO met de Chinese National 

Natural Science Foundation of China (NSFC) 

een apart programma op waarbinnen Chinees-

Nederlandse onderzoeksteams gezamenlijke 

voorstellen kunnen indienen. Dit programma 

zal in november 2009 beginnen met een work-

shop over Coastal engineering, gevolgd door 

een call for proposals in januari 2010. 

Het NWO-gebied Maatschappij- en Gedrags-

Hoever mag en kan de digitalisering van de 

openbare ruimte gaan? Steeds vaker moet er 

een afweging gemaakt worden tussen privacy, 

gemak en veiligheid. Deze afweging is onder-

werp van discussie op de iPoort-bijeenkomst op 

19 november in Nieuwspoort. 

In de openbare ruimte omgeven we ons met 

steeds meer communicatietechnologie zoals 

navigatiemiddelen in de auto en digitale sleu-

tels voor elektronische toegangspoortjes. Dat 

heeft consequenties. Christian van ’t Hof van het 

Rathenau Instituut spreekt over digitalisering 

van openbare ruimte als nieuwe fase in de infor-

matiesamenleving. Volgens hem is het begrip 

privacy onhoudbaar. Na de presentatie van Van 

’t Hof is er ruimte voor debat met onder anderen 

CATCH houdt op 13 

november in Amster-

dam het internatio-

nale symposium How 

to CATCH the future 

over de digitalisering 

van cultuurcollecties 

in de erfgoedwereld. 

CATCH, Continuous 

Access To Cultural 

Heritage, wordt gefinancierd door NWO en is 

een samenwerkingsverband tussen cultureel-

erfgoedinstellingen en NWO-gebieden Exacte 

Wetenschappen en Geesteswetenschappen. 

Directeur Valentijn Byvanck van het nog te bou-

wen Nationaal Historisch Museum gaat op het 

Digitalisering van openbare ruimte

Nationale Wetenschapsquiz 2009 

De Nationale Wetenschapsquiz zoekt dit jaar 

onder leiding van Lottie Hellingman naar de 

homo universalis. Kunstenaars en wetenschap-

pers kruisen de degens op het terrein van waar-

neming, logica, exacte wetenschappen en de 

werking van de natuur. In vier voorrondes wor-

den zij grondig voorbereid op de traditionele 

uitzending rond Kerst. Hoe verwerken de her-

senen informatie die we met onze ogen zien? 

Hoe werkt kansberekening ook alweer? Wat 

beweegt de koolmees? De voorbereidingen zijn 

vanaf zondag 29 november wekelijks te volgen 

op Nederland 2.

In de finale-uitzending op zondag 27 december 

2009 ontdekken kijkers wie zich de homo univer-

salis van Nederland mag noemen. En natuurlijk 

of we het zelf veel beter hebben gedaan, want 

de vragen van de Nationale Wetenschapsquiz 

De Stichting Bio-Wetenschappen en Maat-

schappij heeft een nieuw cahier uitgebracht 

over beeldvormende technieken bij hersenon-

derzoek.

Technieken als MRI, PET en SPECT hebben de 

afgelopen dertig jaar onderzoekscentra en kli-

nieken veroverd. Brein 

in Beeld laat iets zien 

van deze stormachtige 

ontwikkeling in zowel 

het hersenonderzoek 

als de diagnostiek van 

hersenziekten. Een 

keur aan Nederlandse 

deskundigen toont de 

nieuwste beeldvormende technieken en inzich-

ten. Van CT tot MRI, van spiegelneuronen tot 

functionele connectiviteit en van alzheimer-

plaques tot wittestofziekten. meer informatie 

en bestellen: www.biomaatschappij.nl

How to CATCH the future

Boek Geestdrift
over cognitie

Wat is de kracht van 

het onbewuste? Hoe 

zie je dat je moeder 

je moeder is? Waarom 

is leren dansen moei-

lijker dan feiten leren? 

Hoe kun je stemmen 

horen die er niet zijn? 

Deze en andere vragen 

worden beantwoord in het boek Geestdrift, 

wat cognitiewetenschappers bezielt. 

Wetenschapsjournalist Bennie Mols interviewt 

verschillende cognitiewetenschappers zoals 

psycholoog Ap Dijksterhuis en neurobioloog 

Pieter Roelfsema over wat hen drijft, welke 

vragen zij willen beantwoorden en natuurlijk 

welke antwoorden zij al hebben gevonden. 

Het boek werd geschreven voor het NWO-

programma Cognitie en is kosteloos te bestel-

len via de website van NWO. 

staan op zaterdag 28 november in de kranten 

en op www.nwo.nl/quiz. Antwoorden inzen-

den kan tot 21 december, 12.00 uur.

Ook dit jaar worden de kleine genieën niet 

overgeslagen. Waarom moet je niet lachen als je 

jezelf kietelt? En kunnen apen ook lachen? 

Zomaar wat vragen van kinderen tussen de 8 en 

12 jaar, waarop wetenschap een antwoord kan 

geven. Knappe klassen gaan het op 20 decem-

ber proberen. Presentatrice Lottie Hellingman 

gaat namelijk op zoek naar de knapste klas van 

Nederland. De juniorvragen staan ook op 28  

november in de kranten en op www.nwo.nl/quiz. 

Inzenden kan tot vrijdag 18 december. 

Voorrondes van de 

Nationale Wetenschapsquiz 

vanaf zondag 29 november 

om 19.15 uur, Nederland 2 

en aansluitend de finale 

op zondag 27 december. 

Nationale wetenschapsquiz 

junior: zondagmiddag 

20 december rond 17.00 uur 

op Nederland 3.

Bio-Wetenschappen en Maatschappij

Brein in Beeld  
Redactie:

Dop Bär
Maarten Evenblij (eindredactie)
Jelle Jolles
Klaas Nicolay
Friso van Oranje
Serge Rombouts

Beeldvorming bij hersenonderzoek

De scanner die alles ziet

Rebelse breinen

Oud en nog steeds flexibel

Leren in de spiegel

Voor de goede verstaander

Onbalans in de hersenen

Kees Vendrik, Tweede Kamerlid GroenLinks. 

iPoort is een initiatief van onder andere ICTRegie 

en is bedoeld voor managers, ambtenaren, 

wetenschappers, politici, journalisten, persvoor-

lichters, belangenbehartigers, belangenorgani-

saties en werkgevers die zich bezighouden 

met ICT. De bijeenkomst wordt gehouden in 

perscentrum Nieuwspoort, aanmelden kan via 

info@ipoort.nl.

symposium in op de mogelijkheden van digitale 

technologie in zijn nieuwe museum. Chad 

Gaffield, voorzitter van de Social Sciences and 

Humanities Research Council in Canada (SSHRC), 

geeft zijn visie op de kansen die digitalisering 

en nieuwe technologie bieden voor het geestes-

wetenschappelijk onderzoek en musea in het 

algemeen. Sinds 2005 financiert CATCH onder-

zoeksteams die zich richten op de verbetering 

van kruisbestuiving tussen wetenschappelijk 

onderzoek en cultureel erfgoed. Tijdens het 

symposium presenteren onderzoekers en erf-

goedbeheerders de resultaten van vier jaar 

wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. 

aanmelden en meer informatie: 

www.nwo.nl/catch

vlnr: Jos Engelen, ms. Yang Xinyu, Robbert Dijkgraaf
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Vijver: ‘De data leiden tot ontideologisering van 
deze nauwe familiebanden. We kwamen saillante 
dingen tegen. Zo zijn Turkse gezinnen hecht, maar 
eten zij minder vaak samen.’  

ontmy thologiser ing Niet alleen de stereo-
tiepe opvattingen over autochtone en allochtone 
gezinnen gingen in dit onderzoeksprogramma op 
de schop. Nu bijna alle negen onderzoeksprojecten 
zijn afgerond, blijken opvattingen rondom het gezin 
in meerdere opzichten rijp voor ontmythologise-
ring. Zo is er bijvoorbeeld wel veel complexiteit en 
diversiteit in familierelaties, maar veel minder dan 
verwacht. Jongvolwassenen hebben in het alge-
meen een bevredigende band met hun ouders, bijna 
de helft van de kinderen woont minder dan vijf 
kilometer van zijn ouders en ondanks de emanci-
patie, de secularisering en individualisering is de 
solidariteit tussen jongvolwassenen en hun ouders 
groot. Ouders blijven hun leven lang veel voor hun 
kinderen doen en omgekeerd zorgt hulp van de 
kinderen ervoor dat ouders pas laat de gang naar 
de formele zorg hoeven maken. 

estafette - ouderschap Wie bladert door de 
uitkomsten van de BKF-onderzoeken valt van de 
ene verrassende conclusie in de andere. 
Geruststellend om te lezen is bijvoorbeeld dat het 
werken in ploegendienst lang niet zo destructief is 
voor de familiebanden als uit Amerikaans onder-
zoek blijkt. Ook in Nederland valt het niet mee >
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ezinnen en families: er was een tijd dat 
wetenschappers het achterhaalde fenomenen 
vonden en zich volop stortten op onderzoek 

naar individualisering en vriendschapsnetwerken. 
Kennis van gezins- en familieleven droogde op. 
Daaraan is nu een eind gekomen, en goed ook. 
In 2004 begon NWO-gebied Maatschappij- en 
Gedragswetenschappen (MaGW) met het onder-
zoeksprogramma De Bindende Kracht van 
Familierelaties (BKF). Aio’s en postdocs van ver-
schillende disciplines – psychologie, algemene soci-
ale wetenschappen, sociale demografie, geografie 
en planologie, orthopedagogiek, sociologie, econo-
mie, sociaal-culturele studies – gingen binnen 
negen onderzoeksprojecten op zoek naar de stand 
van zaken binnen Nederlandse families. 

De onderzoekers konden daarbij putten uit een 
reusachtige hoeveelheid data van de Netherlands 
Kinship Panel Study (NKPS). Deze database bevat 
de gegevens van 9500 Nederlanders uit verschil-
lende families én ruim 13.000 van hun familiele-
den. De respondenten werden niet alleen met 
vragenlijsten bevraagd, maar ook in diepte-
interviews. Zij werden bovendien in de tijd gevolgd. 
NWO droeg vanuit het programma Investeringen 
NWO-groot 3,7 miljoen euro bij aan dit databe-
stand. 
In 2006 kwamen de eerste BKF-onderzoeks-
resultaten naar buiten en die waren meteen ver-
rassend. ‘Het gezin is alive and kicking en 
immigrantengezinnen en autochtone gezinnen 
lijken veel meer op elkaar dan verwacht’, conclu-
deert prof. dr. Fons van de Vijver, hoogleraar 
Crossculturele psychologie aan de Universiteit van 
Tilburg. Onder zijn leiding verdiepte dr. Judith 
Arends-Tóth zich in de impact van acculturatie op 
familierelaties in Turkse, Marokkaanse, 

is het gezin nog wel de hoeksteen van de samenleving? Of is de familie doorsnee 

allang vervangen door allerlei nieuwe vormen van samenleven? en wat doet 

dit met de familiebanden? NWO bracht het met het onderzoeksprogramma  

de Bindende Kracht van familierelaties (BKf) in kaart.

tekst  annemarie geleijnse  
foto’s  shutterstock

Surinaamse en Antilliaanse immigrantenfamilies. 
Er zijn verschillen tussen immigrantenfamilies en 
autochtone Nederlandse families in opvattingen 
over gezinswaarden, maar het daadwerkelijk 
gedrag komt veel meer overeen dan verwacht. 
Zeker wanneer de migranten meer gericht zijn op 
de Nederlandse samenleving, blijken de verschillen 

in de praktijk van het gezinsleven gering te zijn. 
Van de Vijver: ‘Naarmate gezinnen meer verneder-
landsen, zie je ook meer Nederlandse manieren 
van omgang in het gezin.’
Het onderzoek maakt korte metten met allerlei 
stereotiepe opvattingen over hechte allochtone 
familieverbanden en verbrokkelend Nederlands 
familiegevoel. Gecorrigeerd voor sociaal-economi-
sche positie, opleiding en mate van acculturatie, 
blijft er weinig over van de verschillen. Van de 

turkse gezinnen zijn hecht, 
maar eten minder vaak samen Op 12 november 2009 wordt in Madurodam, Den Haag, het eindcongres gehouden 

van het NWO-programma De Bindende Kracht van Familierelaties (BKF): Families in 

Flux. Professor dr. I.A. Connidis van de University of Western Ontario en Professor dr. 

M. Silverstein van de University of Southern California plaatsen in de ochtendsessie de 

onderzoeksresultaten in internationaal perspectief. In de publieksbijeenkomst ‘s mid-

dags gaan BKF/NKPS-onderzoekers in dialoog met medewerkers van de FNV en de Raad 

voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) en het publiek. Doel is om kennis over maatschap- 

pelijke oorzaken en gevolgen van veranderende familierelaties uit te wisselen en te 

komen tot creatieve suggesties voor de toekomst. Ter afsluiting van het onderzoekspro-

gramma wordt het NWO-boekje Families in beeld met programmaresultaten uitgereikt 

aan minister Rouvoet (Jeugd en Gezin). 

meer informatie en aanmelden: www.nwo.nl/bkfeindcongres 

Na 12 november is Families in beeld gratis te bestellen via: p.griffioen@nwo.nl

c o n g r e s  fa m i l i e s  i n  f l u x

De bindende kracht van familierelaties

W e t e n s c h a p  e n  k W a l i t e i t

G

 Het gezin is alive and kicking

W e t e n s c h a p  e n  f a m i l i e r e l at i e s 
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om samen te eten, uitstapjes te maken of andere 
dingen als gezin samen te doen wanneer een van 
de ouders in ploegendienst werkt. Maar prof. dr. 
Melinda Mills, hoogleraar Sociologie van de levens-
loop in Groningen, kwam in haar onderzoek tot de 
conclusie dat juist deze vorm van werk de band 
tussen vader en kind versterkt. Vaders besteden 
daardoor meer tijd aan zorg en activiteiten met 
hun kinderen. Wanneer een of beide ouders op 
onregelmatige tijden werkt, wordt er minder 
gebruikgemaakt van de formele kinderopvang. 
Ouders creëren een soort estafette-ouderschap.

Voor de emancipatiediscussie bood de NKPS inte-
ressante ingangen. Zo toonde sociaaldemograaf dr. 
Anne van Putten in haar promotie-onderzoek aan 
dat dochters die zijn opgevoed door werkende moe-
ders meer uren werken dan de dochters van thuis-
moeders. Arbeidsgedrag, maar ook de verdeling 
van huishoudelijke en zorgtaken tijdens de jeugd 
blijkt van blijvende invloed op de keuzes die kinde-
ren in hun eigen volwassenheid maken. 
‘Opzienbarend’, vindt Van Putten deze resultaten. 
‘Vooral omdat je kijkt naar volwassen mensen die 
al een tijd uit huis zijn.’ Ze vindt dat er in emanci-
patiediscussies te weinig wordt stilgestaan bij de 
invloed van keuzes op de volgende generatie. 
‘Wanneer je genoegen neemt met een tijdelijke 
teruggang in inkomen door te besluiten dat ook de 

<

Dochters die zijn opgevoed door 
werkende moeders, werken meer dan 
dochters van thuismoeders

man – meestal de meest verdienende partner – 
minder gaat werken, kun je daadwerkelijk in de 
lasten en lusten van het gezinsleven delen en geef je 
daarmee een gelijkwaardiger voorbeeld aan je kin-
deren dan nu in de meeste gezinnen gangbaar is.
Verrassend vond Van Putten ook dat moeders met 
jonge kinderen geneigd zijn meer te gaan werken 
als hun ouders praktische hulp bieden in het huis-
houden. ‘Dit soort praktische hulp is dus van eco-
nomische betekenis. Hoe meer vrouwen kunnen 
werken, hoe meer inkomen zij hebben en hoe beter 
vaak ook hun kansen op de arbeidsmarkt. En dat 
alles verbetert ook weer de toekomstige inkomens- 
en arbeidsmarktpositie van de kinderen van die 
vrouwen.’
Opvallend genoeg vond Van Putten in de data niet 
dat moeders meer uren gaan werken wanneer de 
grootouders bijspringen in de verzorging van de 
kinderen. Een van de verklaringen daarvoor is het 
feit dat in de data het ‘af en toe oppassen’ niet viel 
te onderscheiden van het ‘zeer geregeld’ oppassen.’ 
Dat is meteen de makke van het werken met een 
kant-en-klaar databestand als het NKPS. Van 
Putten neemt dat overigens graag voor lief. ‘Het is 
onvermijdelijk dat je met zo’n groot onderzoek niet 
overal even diep op in kunt gaan. Dan moet je er 
voor kiezen om zelf interviewonderzoek te doen, 
maar dan is het weer onmogelijk om zo’n enorm 
representatief bestand met bijna tienduizend res-
pondenten te vergaren. Dat je nu toch met resulta-
ten kunt komen die een landelijk beeld geven, is 
prachtig.’

Ook pedagogen konden met het databestand uit de 
voeten. Zo keek orthopedagoog Miranda Sentse 
naar de invloed van ouders op probleemgedrag bij 
jongeren. Afwijzing van een kind door ouders blijkt 
altijd een sterk negatief effect te hebben. Meisjes 
hebben echter meer last van afwijzing dan jongens. 
Jongens hebben daarentegen weer meer dan meis-
jes last van overbescherming door hun ouders. Ze 
vrezen dat hun autonomie wordt aangetast en gaan 
daartegen in verzet. 
Het evenwicht tussen loslaten en beschermen blijkt 
delicaat. Als ouders een kind dat foute vrienden 
heeft heel erg loslaten ontstaat er vaker probleem-
gedrag. Maar als ouders heel beschermend en con-
trolerend zijn bij een kind dat ver in zijn 
biologische ontwikkeling is, kan er ook probleem-
gedrag ontstaan.
Afwijzing door de moeder is erger dan afwijzing 
door de vader. Maar overbescherming door de 
vader is weer erger dan door de moeder. Bij het 

Naam: De Bindende Kracht van Familierelaties (BKF). doel: Het onderzoeksprogramma wil 

de maatschappelijke oorzaken en gevolgen van veranderende familierelaties inzichtelijk 

maken. database: Onderzoek wordt gedaan met data van de Netherlands Kinship Panel 

Study (NKPS). De database is mede gefinancierd door NWO en wordt gecoördineerd vanuit 

het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Ook de universiteiten van 

Tilburg, Amsterdam en Utrecht hebben financieel bijgedragen aan de NKPS. het program-

ma kent negen onderzoeksprojecten: Statuspassages en familiebanden; Woonlocatie en 

de verdeling van werktijd, pendelafstand en huishoudelijk werk; Acculturatie en familiere-

laties; Van generatie op generatie: werk-familiepatronen van ouders en de rol van betaal-

de en onbetaalde arbeid op de levensloop van hun volwassen kinderen; Antecedenten en 

gevolgen van kinderloosheid; De ouder-kindrelatie gedurende de levensloop: zit het in 

de familie?; Probleemfamilies en probleemgedrag van adolescenten; Sociale mobiliteit en 

de multiculturele samenleving: een multi-etnisch groepsperspectief; Flexitijdwerk en soci-

ale cohesie: een internationale vergelijking. samenwerkingsverband van: NWO-gebied 

Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) en NKPS-onderzoekers, medegefi-

nancierd door de ministeries van VROM, Justitie, VWS en SZW. Budget: 1,6 miljoen euro. 

looptijd: 2004-2009. meer informatie: www.nwo.nl/bkf

B k f

voorkomen of behandelen van probleemgedrag is 
het dus van belang ouders, en met name ook de 
vaders, te betrekken. 
NWO stelde als voorwaarde voor de subsidie voor 
het NKPS dat de data snel beschikbaar moesten 
komen voor onderzoekers. ‘Wij zijn er trots op dat 
dit is gelukt’, zegt prof. dr. Pearl Dykstra, hoogle-
raar Empirische Sociologie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Zij is lid van de programma-
commissie BKF en was betrokken bij de opzet van 
de database. Dykstra: ‘Laat iedereen vooral de data 
gebruiken! Onderzoekers blijven vaak te lang op 
hun data zitten, waardoor er veel onbenut blijft.’ 
Bang voor overlap hoeven onderzoekers volgens 
haar niet te zijn. ‘Zelfs al werken twee onderzoekers 
met dezelfde variabelen, er komen toch twee andere 
onderzoeken uit. Ieder heeft zijn eigen niche.’
Bijzonder in het BKF-programma is volgens Dykstra 
ook dat onderzoekers gebruik konden maken van 
data die twee meetmomenten kenden. Dykstra: 
‘Door die tweede ronde was het mogelijk zaken te 
ontrafelen en zo de causaliteit te ontwarren.’
NIDI-onderzoeker Renske Keizer maakte in haar 
onderzoek naar kinderloosheid gebruik van dat 
tweede meetmoment door te kijken hoe het krijgen 
van kinderen het persoonlijk welbevinden van met 
name mannen had beïnvloed. Wat blijkt? Bij het 
tweede meetmoment was vooral de tevredenheid 
over de partnerrelatie afgenomen en waren er 
meer conflicten. Vooral de partners die vanuit een 
lat-relatie zijn gaan samenwonen en vrouwen die 

vanuit een deeltijdbaan teruggaan naar werkloos-
heid zijn na de komst van de kinderen minder te 
spreken over hun relatie. 
Opvallend in haar onderzoek was verder dat 
mannen zonder kinderen gelukkiger zijn, maar 
minder vaak participeren in buurtcontacten en 
sport. Opmerkelijk is ook dat juist vaders vier tot 
acht procent meer verdienen dan mannen zonder 
kinderen. 

Een derde meetmoment – begin oktober werd 
bekend dat NWO opnieuw geld beschikbaar stelt 
voor het NKPS – is op komst. Fons van de Vijver 
sluit niet uit daar opnieuw gebruik van te gaan 
maken. ‘Het zou goed zijn om nu dieper in te 
zoomen.’
‘We hebben een nieuwe generatie deskundigen op 
het gebied van families en gezinnen gekweekt’, 
besluit Dykstra enthousiast. ‘Al deze promovendi 
hebben inmiddels banen bij universiteiten, het CBS, 
SCP, NIDI, of op ministeries en kunnen ook daar 
het perspectief van familierelaties inbrengen. Ze 
weten elkaar te vinden, er is een heel netwerk van 
deskundigen ontstaan.’

W e t e n s c h a p  e n  f a m i l i e r e l at i e s W e t e n s c h a p  e n  f a m i l i e r e l at i e s 
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lijk wel terecht? Veel van de onderzoeken die aan 
boord worden gedaan, kunnen antwoord geven op 
die vraag. En het wetenschappelijk onderzoek komt 
natuurlijk op een fantastische manier in beeld. Ook 
de dagelijkse praktijk van onderzoek wordt 
getoond, niet alleen de resultaten.’
Het schip koos op 28 augustus het ruime sop en 
zeilt van Engeland naar het zuidelijkste puntje van 
Zuid-Amerika en daarna van de Galapagoseilanden 
via Australië naar Zuid-Afrika om eind april in 
Kaapstad aan te komen, het eindpunt van de reis. 
De VPRO brengt deze reis samen met Teleac en 
Canvas uitgebreid in beeld in een 35-delige tv-serie. 
Het is een project van wat ze noemen ‘BBC-achtige’ 
proporties.
Onder de wetenschappers die gedurende de reis 
aan boord zullen komen, zijn ook veel Neder-
landers. Zij zullen aan boord van het schip, of op 
een van de vele locaties die de clipper aandoet, 
onderzoek uitvoeren. 
Het eerste resultaat is al binnen: de paleontologen 
Hanneke Meijer en Bert Boekschoten hebben hun 
eerste tocht er al op zitten. Zij brachten – in een 
barbie-strandemmertje – een fossiel ei mee terug, 
gevonden op het Portugese eiland Selvagem 
Grande. Meijer: ‘We deden voor het Beagle-project 
onderzoek naar uitgestorven vogelsoorten. We 
hebben een flink aantal fossiele vogelbotten gevon-
den en een 15 miljoen jaar oud ei. Dat had ik niet 
durven dromen. Uiteindelijk ben ik maar twee 
dagen aan boord van de Beagle geweest, maar het 
waren fantastische dagen. En dan ook nog zo’n ont-
dekking doen.’ En het barbie-emmertje? ‘Dat was 
een noodmaatregel. We hadden geen goede bakken 
aan boord. Het ei bleek uiteindelijk perfect in een 
strandemmertje te passen.’
Naast onderzoekers varen ook journalisten mee, 
bemanning, kunstenaars, schrijvers, politici en 
zelfs een van Darwins nazaten: de biologe Sarah 
Darwin. NWO is op de Beagle goed vertegenwoor-
digd met tientallen onderzoekers. NWO leverde een 
financiële bijdrage aan de kosten die gemaakt 
worden om het onderzoek tijdens de reis te kunnen 
uitvoeren. Ook onderzoekers van het Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) 
grijpen de kans aan om in Darwins voetsporen te 
treden. 
Op een van de trajecten langs de Australische zuid-
kust vaart bijvoorbeeld geoloog Jan-Berend Stuut 
mee. Voor hem staat de hele reis een zogenaamde 
stofvanger aan boord, die de bemesting van de zee 
door woestijnstof meet. Minder leuk voor de 
25-koppige zeilbemanning van het schip: Stuut 

hoopt op storm – zij het voor zijn metingen.
Wie goed oplet, ziet het NIOZ ook op een andere 
manier opduiken: op veel van de apparatuur aan 
boord van de clipper zijn NIOZ-stickers geplakt. 
Het NWO-instituut leverde in natura een bijdrage 
door een groot deel van de onderzoeksapparatuur 
aan boord in te bouwen. Dankzij jarenlange erva-
ring met onderzoek op zee, heeft het NIOZ de meest 
geavanceerde en gespecialiseerde apparatuur in 
huis – of liever gezegd: aan dek. 
De wetenschappelijke gegevens worden niet alleen 
ter plekke geregistreerd, maar zullen ook recht-
streeks op de bijbehorende website te volgen zijn. 
Het is een uniek multimediaal project. Naast 35 tv-
uitzendingen worden er radioprogramma’s 
gemaakt en laten webcams via de website op elk 
moment van de dag live zien wat er op het schip 
gebeurt. VPRO Beagle is ook te volgen via Twitter, 
Hyves, Facebook, Delicious, YouTube en Flickr. 
Dit maakt het Beagle-project ook voor NWO een 
unieke onderneming: nog nooit eerder in Nederland 
werd op een dergelijke crossmediale wijze weten-
schappelijk onderzoek voor het grote publiek in 
beeld gebracht. Deze nieuwe manier van kennis-
overdracht biedt ook NWO mogelijkheden om 
wetenschap voor de samenleving toegankelijk te 
maken.
De redactie van de Beagle is nog steeds op zoek 
naar wetenschappers die een interessante bijdrage 
kunnen leveren aan het programma, zowel aan 
boord van het schip als aan land. Wetenschappers 
kunnen zich nog steeds aanmelden via 
www.beagle.vpro.nl.

W e t e n s c h a p  e n  n W o

B e a g l e ,  i n  h e t  k i e l z o g  va n  d a r W i n

oor veel wetenschappers zal de Stad 
Amsterdam – de clipper werd niet omge-
doopt tot Beagle omdat het herdopen van 

een schip ongeluk zou brengen – hun tijdelijk thuis 
worden. De VPRO, initiatiefnemer van deze reis, 
bracht ruim twee kilometer bekabeling aan boord, 
samen met twee satellietstralers, een vrieskist van 
min 80 graden, een vogelobservatiepost en kisten 
vol met laboratoriummateriaal. Wetenschappers 
kunnen hun hart ophalen. 
Marina Alings van de VPRO: ‘Het is natuurlijk een 
enorme onderneming, en we zouden dit ook nooit 
kunnen doen zonder al onze partners, waaronder 
ook NWO. Maar de kans was te mooi om te laten 
liggen. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Darwin 
werd geboren en 150 jaar geleden dat On the origin 
of species werd gepubliceerd. Dat is een prachtige 
aanleiding om dit idee eindelijk uit te voeren.’ 
‘Darwin hield zich bezig met de oorsprong van het 
leven, maar wij gaan nu op zoek naar de toekomst 
van het leven. Is de maatschappelijke onrust eigen-

NWO aan boord van de Beagle
in 1831 legde darwin op het schip de Beagle de eerste zeemijlen af van zijn reis 

die ons beeld van de wereld definitief zou veranderen. hij kwam, na vijf jaar 

op zee, terug met revolutionaire inzichten over de oorsprong van het leven. 

de clipper stad amsterdam vaart het komende jaar in het kielzog van darwin 

opnieuw de route van de Beagle om nu, op het moment dat de tijd begint te 

dringen, de toekomst van het leven op aarde te onderzoeken. NWO is erbij.

tekst  margot Custers

beeld  vprO

V

Van boven naar beneden: 

Sarah Darwin, 

Hanneke Meijer en 

Bert Boekschoten, 

Ronald Plasterk, 

cameraman Hans Fels.

Lex Runderkamp 

met de nazaat van 

Fitzroy, gezagvoerder 

van de HMS Beagle.

Wat: Beagle, in het kielzog van Darwin. 35-delige documentaireserie. De VPRO volgt 

met de clipper Stad Amsterdam de reis van Charles Darwin op de Beagle. Wie: De VPRO 

werkt voor het Beagle-project onder meer samen met Canvas, Teleac en NWO. De serie 

wordt gepresenteerd door Lex Runderkamp, de Belgische bioloog Dirk Draulans en 

Sarah Darwin. Aan boord en onderweg voeren ruim dertig Nederlandse wetenschappers 

onderzoek uit. Daarnaast is ook een groot aantal internationale wetenschappers bij het 

project betrokken. Wanneer: de documentaireserie is vanaf 13 september 35 weken lang 

op zondag op tv te zien bij de VPRO op Nederland 2 om 21.05 uur. Ook Canvas zendt 

de Beagle tv-serie uit, op woensdagavonden vanaf 16 september. De Beagle is 24 uur 

per dag te volgen via: www.beagle.vpro.nl. Waarom: Beagle, in het kielzog van Darwin 

maakt wetenschap toegankelijk voor een breed publiek en levert daarnaast nieuwe 

onderzoeksresultaten. Budget: het project kost in totaal zo’n twaalf miljoen euro. NWO 

levert een financiële bijdrage om het onderzoek aan boord mogelijk te maken. NIOZ 

levert apparatuur en onderzoekers aan boord.

<
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et Mpur, gesproken in Indonesisch Papoea, 
heeft maar vier woorden voor kleur: wit, 
zwart, geel en rood. Andere kleuren worden 

aangeduid door omschrijvingen toe te voegen als 
fel, licht, of donker. Het Arabisch kent vele woorden 
voor kameel: een zwangere, een langzame, een 
snelle, een oude enzovoort. En het Surinaamse Trio 
vereist dat de spreker die iets meedeelt ook aan-
geeft hoe betrouwbaar zijn kennis is. ‘De buurman 
heeft een hert geschoten – dat heb ik zelf gezien’, 
wordt anders uitgedrukt dan ‘De buurman heeft 
een hert geschoten – dat heeft zijn vrouw mij 
verteld’.
De voorbeelden illustreren dat met elke taal die 
verloren gaat een mogelijk venster op de wereld 
voorgoed verdwijnt. De dit jaar verschenen Atlas 
van de Bedreigde Talen van Unesco stelt dat van de 
6900 talen die er op de wereld gesproken worden, 
er 2498 op het punt staan te verdwijnen. 
Globalisering en urbanisatie zijn de belangrijkste 
oorzaken. Zodra twee culturen met elkaar in con-
tact komen, zijn de leden van de technologisch 
minder ontwikkelde groep geneigd de cultuur en 
taal van de meer ontwikkelde groep over te nemen 
en hun eigen taal en cultuur niet langer over te 
dragen aan hun kinderen. Volkeren die van dunbe-
volkte gebieden naar de stad trekken, raken daar 
meestal verspreid en slagen er niet in hun eigen 
taal in stand te houden.

fundamentele Vr agen  Dat er in hoog tempo 
talen verdwijnen is dus een feit. ‘Je kunt er nog 
over discussiëren hoe erg dat is’, zegt hoogleraar 
Leo Wetzels. Hij heeft zich gespecialiseerd in de 
indianentalen uit het Amazonegebied; de veren-
tooien en opgezette reuzeninsecten in zijn werkka-
mer op twaalf hoog in de VU-flat getuigen ervan. 
‘Vast staat in elk geval dat het jammer is als er 
talen verdwijnen zonder dat ze gedocumenteerd 
zijn. Telkens wanneer dat gebeurt lijdt de weten-
schap verlies.’ 
Dat geldt zeker voor de taalkunde, Wetzels’ eigen 
vakgebied. ‘Door verschillen en overeenkomsten 
tussen talen en taalfamilies in kaart te brengen pro-
beren we antwoorden te vinden op fundamentele 
vragen over hoe de menselijke geest met taal 
omgaat. Bestaat er een aangeboren, typisch mense-
lijk taalvermogen, dat fysiologisch is verankerd in de 
hersenen? Hierover is mogelijk iets af te leiden uit 
de categorieën en structuren die alle talen gemeen-
schappelijk hebben, zeker als we zo veel mogelijk 
totaal verschillende talen kunnen bestuderen.’ 
Ook voor andere wetenschappers zijn exotische 
talen een waardevolle informatiebron. Voor cultu-
reel antropologen ontsluit kennis van de taal een 
cultuur, historici kunnen migratiepatronen in een 
gebied aflezen uit relaties tussen talen. En biologen 
kunnen gebruikmaken van de intieme kennis bij 
lokale volken over flora en fauna. 

empir isch fundament  Het NWO-programma 
Bedreigde Talen wordt in 2010 afgerond met, naar 
verwachting, in het voorjaar een afsluitend con-

gres. Dit najaar, op 24 november, wordt in Spui25 
het themaboek The Linguistics of Endangered 
Languages: Contributions to Morphology and 
Morphosyntax gepresenteerd. Het boek bevat opstel-
len van de uitvoerders van het NWO-programma. 
Leo Wetzels – een van de onderzoekers en samen-
steller van het boek (zie kader)  – vindt de vraag 
wat het programma nu aan nieuwe inzichten heeft 
opgeleverd niet helemaal redelijk. ‘Het heelal laat 
zich ook niet in kaart brengen als je twee weken 
met een laboratorium door de ruimte hebt 
gezweefd. We hebben negen talen die op het punt 
staan te verdwijnen van de ondergang gered. 
Daarmee dragen we bij aan de wereldwijde onder-
neming om zo veel mogelijk bedreigde talen goed 
te documenteren.’
‘We zijn trouw aan een lange traditie en goede 
reputatie die Nederland heeft op dit gebied en we 
hebben geholpen met het veiligstellen van de empi-
rische basis voor wetenschappelijk onderzoek. 
Onze data komen bij wijze van spreken vers uit de 
oven. Ze zullen de komende tijd worden gebruikt 
om wetenschappelijke vragen die nu leven te 
beantwoorden. Bijvoorbeeld of het Puinave in  
Colombia en de Makutalen in Brazilië nu wel of 
niet in het verleden contact met elkaar hebben 
gehad. Maar de data liggen ook klaar om de vragen 
van de toekomst te beantwoorden. Misschien 
hebben we dan andere theorieën en stellen we 

tekst  mariette huisjes
foto’s  Cecilia Odé, 

leo Wetzels

NWO-programma 
Bedreigde Talen eindigt in 2010

Niet alleen diersoorten worden met uitsterven 

bedreigd, ook talen gaan in rap tempo voor de 

eeuwigheid verloren. dat geldt gelukkig niet lan-

ger voor het puinave in Colombia, het Wayana in 

suriname, of het logba in ghana. deze en nog zes 

andere talen zullen dankzij het NWO-programma 

Bedreigde talen veilig worden geboekstaafd in 

dikke proefschriften en andere publicaties.

Aap-noot-mies 
in het Puinave
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Naam programma: Bedreigde Talen, onder leiding van programmavoorzitter prof. dr. 

P.C. Hengeveld. Onderdeel van NWO-thema: Cultureel Erfgoed, onder penvoerder-

schap van NWO-gebied Geesteswetenschappen; deelnemer: WOTRO Science for Global 

Development. doel: onderzoek naar bedreigde talen stimuleren, met het accent op 

het (volgens beproefde wetenschappelijke methoden) produceren van uitgebreide 

taalbeschrijvingen. Er is prioriteit gegeven aan projecten waarin de volgende typen 

taal centraal staan die deels of geheel bedreigd worden: niet geclassificeerde talen 

of taalisolaten; (sub)groepen of (sub)families; initiatietalen en andere rituele talen of 

taalregisters; talen van bezettende ‘kasten’ en van volkeren die afhankelijk zijn van 

andere volkeren in een ‘cliënt situatie’. looptijd: 2002-2010. Budget: ruim 2,2 miljoen 

euro. gebieden: Colombia, Suriname, Ethiopië, Ghana, Oost-Timor, Mexico. Boek: The 

Linguistics of Endangered Languages. Contributions to Morphology and Morphosyntax, 

W. Leo Wetzels (ed.), uitgeverij LOT, Utrecht (op 24 november presentatie in Spui25). 

meer informatie: www.nwo.nl/bedreigdetalen en www.bedreigdetalen.nl 
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Klimaatsverandering kan een sterke invloed  

hebben op de aquatische ecologie: krijgen we 

nog meer blauwalgen als het warmer wordt, 

worden meren troebeler en raken we de onder-

watervegetatie kwijt? en wat gebeurt er met de  

nutriënten- en koolstofcycli in meren?

ir. sarian Kosten, verbonden aan de vakgroep 

aquatische ecologie en waterkwaliteitsbeheer 

van de Wageningen ur vergelijkt meren in 

verschillende klimaatszones. in Zuid-amerika 

belandde ze in de gevangenis, kwam ze vast te 

zitten in drijfzand en stond ze oog in oog met 

slangen. maar dat was nog niet alles…

Nog twee weken en dan moet mijn proefschrift af 
zijn. Tijdens de lange dagen achter de computer is 
het lekker om af en toe even weg te dromen en de 
avonturen die achter onze unieke dataset schuilen 
weer even de revue te laten passeren. Een stukje 
van ons reisverslag in Science (2009, 324: 1265) 
is net uit en mijn reisgenote en ik willen graag een 
reisboek schrijven, maar eerst die promotie. 
Zo’n vier jaar geleden begon ik samen met een 
groepje ecologen aan een expeditie langs de 
oostkust van Zuid-Amerika om honderd meren 
in verschillende klimaatzones te bemonsteren. 

Het werd een tocht vol 
avonturen. In Brazilië werd 
onze pick-up gestolen, die 
we dankzij een speurtocht 
per vliegtuig uiteindelijk 
weer terugkregen. We 
kwamen vast te zitten in 
een Argentijnse gevange-
nis, beschuldigd van het 
overvallen van een haci-
enda. Onterecht uiteraard. 
Ontelbare keren 
kwamen we vast te zit-
ten in drijfzand of klei. 
Slangen, parasieteneitjes, 
muggen, teken… altijd 
was er wel iets nieuws 
te beleven. Een van de 

meest bewogen dagen was waarschijnlijk wel de 
maandag waarop onze boot zonk in een meer in het 
zuiden van Argentinië. We hadden net sediment-
monsters genomen in het midden van het reservoir 
en waren op weg naar de oever. Er stond een koude, 
harde wind, maar met de golven leek het mee te 
vallen. Totdat er een golfje over de rand sloeg. We 
lagen direct een stuk dieper en de tweede golf rolde 
al snel binnen. Opeens zonk ons bootje en bleven 
Frits, die de buitenboordmotor bestuurde, en ik drij-
ven. Mijn eerste reflex was: ‘de monsters!’.
Al snel zag ik het wonderlijke van de situatie in. 
We lagen midden in het koude water met drie 
lagen kleding en laarzen aan, we moesten nog een 
behoorlijk eindje zwemmen en ik maakte me druk 
om wat modder. Om mezelf glimlachend liet ik de 
monsters los en zwommen we naar de kant. Wat 
was het koud!

Aan de kant liep ik op blote voeten verder richting 
ons veldlaboratoriumpje – ik had mijn laarzen 
uitgeschopt. Van de boot stak nog net de voorsteven 
boven water uit. Ik was bang dat hij snel helemaal 
zou zinken en vroeg me af of ik terug het water in 
zou gaan met een boei om de locatie te markeren. 
Maar we moesten nog een flink eind lopen en het 
was zó koud. We besloten naar het dichtstbijzijnde 
dorpje te liften en hulp te vragen. Daar stond ons 
een figuurlijke warme douche te wachten. 
Zowel de gemeente als de plaatselijke brandweer 
waren enorm behulpzaam. De brandweer ging 
duikers van ruim 200 kilometer verderop regelen. 
De volgende dag was het een nationale feestdag, 
maar toch kwam er een team van vijf man naar 
onze spullen duiken. Ze doken 1,5 dag lang – 
slechts onderbroken door een overvloedige barbecue 
– en brachten bijna al ons materiaal inclusief boot 
en buitenboordmotor naar de oppervlakte. 
De elektronische fluorometer spoelde aan en deed 
het zelfs nog! De motor moest wel gerepareerd 
worden, maar dat is weer een ander verhaal. 
Dankzij een groep fantastische mensen zaten we 
binnen een week weer op het water. 

Denkend aan al die mooie mensen die we zijn 
tegengekomen krijg ik, zittend achter mijn computer, 
nog steeds een warm gevoel van binnen. 
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Schipbreuk in Zuid-ArgentiniëOnderzoek 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.

van daaruit nieuwe vragen. Dan zijn er in elk geval 
negen talen meer die we als betrouwbare basis 
kunnen gebruiken om die vragen te beantwoorden.’

lespaKKet  Het NWO-programma heeft zich niet 
beperkt tot het verzamelen van gegevens. Om jonge 
mensen gevoel bij te brengen voor de waarde van 
‘kleine’ talen werd een fraai digitaal onderwijspro-
gramma ontwikkeld voor middelbare scholieren, dat 
gratis op internet beschikbaar is. Een ongekend 
succes. Taalwetenschapper Cecilia Odé die het les-
pakket samenstelde ‘stond paf’ toen ze de statistie-
ken over het gebruik van de website zag. ‘NWO als 
opdrachtgever had vooral het vak aardrijkskunde in 
gedachten. Maar tot mijn verrassing word ik ook 
door veel taaldocenten benaderd en zelfs in het 
hoger onderwijs gebruiken docenten het pakket ter 
ondersteuning van hun inleiding op de algemene 
taalwetenschap.’
Cecilia Odé is nu bezig met lesmateriaal van een 
heel andere aard. Ze geeft haar toelichting per 
Skype vanuit een hotel in Jakoetsk waar ze wacht op 
toestemming om naar een afgelegen dorp bij de 
Siberische Zee af te reizen, vanwaar ze per slee de 
Toendra Joekagir-nomaden zal opzoeken. Ze bestu-
deert hun taal, doorspekt met nabootsingen van 
geluiden uit de natuur, die nog maar door enkele 
tientallen mensen wordt gesproken. ‘Eerst maken 
we een academische grammatica, dan ontwikkelen 
we op basis daarvan lesmateriaal, zodat de kinde-
ren zich de taal eigen kunnen maken. Nu zijn er 
alleen maar heel gebrekkige, kinderachtige boekjes 

en er is geen oefenmateriaal, dus kinderen die geïn-
teresseerd zijn kunnen nauwelijks uit de voeten.’
Opmerkelijk is dat de interesse in de eigen taal 
direct groeit als blijkt dat westerse wetenschap-
pers enorme afstanden afleggen om haar te bestu-
deren. Zo heeft het vastleggen van bedreigde talen 
behalve wetenschappelijke ook sociale consequen-
ties. Het draagt eraan bij dat mensen weer trots 
worden op hun eigen cultuur en vergroot de kans 
dat een taal toch in leven blijft. Daartoe werden 
van alle bestudeerde talen – in ruil voor de dien-
sten van informanten –  aap-noot-miesachtige leer-
boekjes gemaakt en audiovisueel materiaal 
beschikbaar gesteld, waar de sprekers vaak heel 
blij mee waren.
De negen talen die zijn ‘gered’ lijken misschien een 
druppel op de gloeiende plaat, vergeleken bij de paar 
duizend talen die bedreigd worden. Maar de interna-
tionale inspanning waar Bedreigde Talen deel van 
uitmaakte, zet wel degelijk zoden aan de dijk. 
Leo Wetzels vertelt hoe het nieuws over zijn komst 
bij de Nambikwarevolkeren zich als een lopend 
vuurtje door de savannes van Noordwest-Brazilië 
had verspreid en hoe de chief van de Wasusu, een 
van de Nambikwaragroepen, hem kwam vragen om 
toch vooral ook zijn taal in schrift vast te leggen. 
‘Ik vroeg die man waarom hij dat zo graag wilde. 
Hij antwoordde dat het zijn hartewens was om een 
briefje voor zijn vrouw te kunnen achterlaten als 
hij het bos in ging, net zoals hij dat anderen had 
zien doen. Maar ik ben bang dat die vrouw haar 
briefje nooit zal krijgen.’ <

Unesco stelt dat van de 6900 
talen die op de wereld 
gesproken worden, er 2498 op 
het punt staan te verdwijnen
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tekst margot Custers  foto fjodor Buis

ten toe weerkaatst. Daarom zie je dat de randjes 
van de platen zo hel oplichten. We hoeven dan dat 
licht alleen nog maar op de zijkanten op te vangen, 
in plaats van over de hele plaat. Ik onderzoek hoe 
we die platen efficiënter kunnen krijgen door bij-
voorbeeld de eigenschappen van de deeltjes in de 
plaat aan te passen.’

Is het een heilige graal? ‘Nog niet. Het is vooral 
een hele simpele en goedkope oplossing. Het duur-
ste van onze platen is niet het speciale fluoresce-
rende materiaal dat we nodig hebben, of de 
coating die we op de plaat aan moeten brengen, 
maar simpelweg het plastic dat we nodig hebben. 
Dat kost al gauw enkele tientallen euro’s per vier-
kante meter, voor de rest praat je over een paar 
euro. Het rendement is nog niet zo hoog als dat van 
zwarte zonnecellen zoals je ze op daken ziet, maar 
je verdient je geld wel sneller terug.’
Uit een van de platen is – nogal amateuristisch, 
voor figuurzagen heeft Debije vermoedelijk nooit 
een voldoende gekregen – een hoekje gezaagd. Dat 
lijkt geen goed idee. ‘Dat is het grote voordeel hier-
van. Je kunt er gewoon in zagen. Je zit dus niet 
vast aan de logge rechthoekige zwarte platen, 
maar je kunt ze in elke vorm krijgen die je wilt.’ 
Dus over tien jaar staat Nederland vol met felrode 
en felgele platen? ‘Dat kan. We hebben in de afge-
lopen twee jaar al ontzettend veel vooruitgang 
geboekt. We maken nu bijvoorbeeld gebruik van 
technieken die ook in lcd-schermen worden 
gebruikt. Maar er zijn nog een heleboel dingen die 
ik wil onderzoeken. Je kunt bijvoorbeeld de fluo-
rescerende deeltjes in het plastic draaien zodat ze 
meer licht naar de zijkanten verplaatsen. Of je 
kunt werken met lenzen die het licht focussen.’
En de toepassing? De mogelijkheden lijken einde-
loos. ‘We kijken nu vooral naar hele simpele toe-
passingen voor bijvoorbeeld in een noodpakket, 
voor zaklampen, of een radio. Maar je zou ook 
kunnen denken aan het opladen van je laptop, je 
hoeft hem alleen maar even in de zon te leggen. Of 
kijk naar de geluidswallen naast het spoor. Die zijn 
vaak al van plastic. Waarom zou je dan niet tege-
lijk energie opwekken?’ 
Er lijkt eigenlijk nog maar één vraag te resten: 
waar kan ik het krijgen? 

de vernieuwings impuls 

veni vidi vici steunt 

talentvolle onderzoe-

kers in verschillende 

fases van hun weten-

schappelijke carrière in 

de verwezenlijking van 

hun grens ver leg gende 

onderzoeksplannen.

h y p o t h e s e   2 4   

verborgen tussen stapels boeken staan er in het kantoor van michael debije 

aan de technische universiteit eindhoven twee felgekleurde plastic platen. het 

felrood en felgeel straalt je tegemoet. maar als je goed kijkt, lijken de randen 

van die platen licht te geven. en licht is energie.

Goedkope energie met 
felrode geluidswallen of een 
knalgele laptop

De fluorkleuren  
zijn terug

Is zonne-energie duur en ingewikkeld? Volgens 
Michael Debije, die als fysicus met een Vidi-
subsidie van NWO de optische eigenschappen van 
polymeren onderzoekt, absoluut niet. ‘Ik kom net 
van een congres over zonne-energie, en we werden 
overspoeld met informatie over zonnecellen van 
silicium. Terwijl het zoveel makkelijker en goedko-
per kan. Ik doe onderzoek naar goedkope, fluores-
cerende plastic platen die licht opvangen. Dat licht 
wordt vastgehouden in de plaat en naar de zijkan-


