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Apen vlooien elkaar niet omdat ze zo lief en sociaal 

zijn, maar omdat ze bang zijn in een gevecht met 

de ander het onderspit te delven. ‘Apen vlooien 

vaak “omhoog”: met een individu met een hogere 

rang’, aldus hoogleraar Zelforganisatie van sociale 

systemen, Charlotte Hemelrijk in Bionieuws.

Hoogleraar Verkeersveiligheid Fred Wegman (TU 

Delft) ontwikkelt een vangrail die een auto bij een 

botsing ‘vasthoudt’, aldus Delta. ‘De auto rijdt een 

gootje in en daar kleeft hij zich vast aan de rail. De 

mens maakt een fout en wij zorgen ervoor dat de 

omgeving vergevingsgezind is.’

rathenau vergeleek de ontwikkelingen in de 

wetenschap in zes Europese landen: ‘NWO heeft 

een grotere rol gekregen in de toekenning van 

onderzoeksgeld. Dit heeft bijgedragen aan de 

goede prestaties van Nederlandse wetenschappers 

in vergelijking met andere landen.’

Dr. Diemer de vries, pionier op het gebied van de 

golfveldsynthese, looft in Delta de eigenschappen 

van de concertzaal. Hij ziet die als instrument: ‘Een 

instrument dat extra glans en warmte en volheid 

van klank geeft aan muziek die – daar gaan we 

even van uit – schitterend gespeeld wordt.’

Zuurstoftekort bij de geboorte kan het risico 

op parkinson en alzheimer verhogen, zo blijkt 

uit onderzoek van neurowetenschapper eveline 

strackx in Observant. Zij zoekt naar een manier 

om dit te voorkomen: ‘Als we ontdekken hoe de 

hersenen in actie komen bij mild zuurstoftekort, 

kan dit de basis vormen voor een medicijn om de 

schade te beperken.’ 

NWO-voorzitter jos engelen opende de open 

access-pot van 5 miljoen tijdens het SURF-seminar 

in februari. NWO-onderzoekers kunnen geld aan-

vragen voor hun open access-publicaties. In eerste 

instantie stelt NWO 2,5 miljoen euro beschikbaar, 

5000 euro per project. ‘Ik ben ongeduldig. Als 

de stimulering bij onderzoekers niet helpt, wil ik 

NWO-onderzoekers verplichten om open access te 

publiceren.’

Goede buren maken geen leefbare wijk, zo zeggen 

sociologen bas van stokkum en Nelleke toenders 

in VOX: ‘Buren met hechte contacten in de straat 

zijn geneigd om zich op hun eigen eilandje terug 

te trekken. Dat kan leiden tot verdeeldheid in de 

wijk.’
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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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Vroeger had je ontdekkingsreizi-

gers. Ik las er spannende boeken 

over. Ernest Shackletons South! 

is een hoogtepunt. De Brit wilde 

in 1914 Antarctica dwars overste-

ken maar kwam vast te zitten in 

het zee-ijs. Hij en zijn bemanning 

overleefden. Shackleton ging hulp 

halen en voer met een kleine sloep 

over de woeste zee, trotseerde een 

orkaan en landde op South Georgia waar hij na een barre 

tocht de haven bereikte. De achterblijvers konden door zijn 

toedoen worden gered.

Shackletons motieven om zijn reis te ondernemen waren 

– bijna een eeuw geleden – andere dan die van profes-

sor Henk Brinkhuis die met een schip in hetzelfde gebied 

in Antarctica vaart. Maar ook deze paleo-ecoloog kun je 

beschouwen als een ontdekkingsreiziger (lees zijn logboek in 

deze Hypothese). Wetenschap is immers niets anders dan het 

doen van ontdekkingen.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, vaart Brinkhuis nog op 

zee, te midden van enorme ijsschotsen. Orkanen zijn er nog 

niet geweest, meen ik, maar het kan flink stormen. Zeebenen 

zijn dus vereist, ook anno 2010. Brinkhuis boort met zijn team 

– en met geld van NWO – naar sedimenten van onze aarde. Hij 

wil de geschiedenis van de ijskappen ontrafelen, ook om de 

huidige opwarming van de aarde beter te kunnen voorspel-

len. Een reis als in een spannend jongens-/meisjesboek. 

André Mischke maakt, verderop in dit nummer, een andere 

reis. Een reis in zijn hoofd naar ‘de oersoep’ van ons heelal. 

De fysicus doet onderzoek met de LHC, de enorme deeltjesver-

sneller in Genève. Hij zoekt naar de vreemde materietoestand 

die heerste toen het heelal ongeveer tien miljoenste van een 

seconde oud was. Atomen bestonden nog niet, quarks en 

gluonen wel. Deeltjesdetector ALICE moet de geheimen van 

de oersoep ontrafelen.

Beide onderzoekers gaan dus terug in de geschiedenis. 

Brinkhuis zoekt – met een schip – naar de begintoestand van 

het Antarctische ijs, Mischke – met een deeltjesversneller – 

naar de oorsprong van ons heelal. Beide zijn betekenisvolle en 

kostbare operaties. Ik denk dat ik namens heel NWO spreek 

als ik zeg dat wij er trots op zijn dergelijke toponderzoekers 

te mogen steunen in hun werk.

Caroline van Overbeeke

Hoofdredacteur 

Zuid!

20
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Achttien versus 82 procent, dat is een wel 
heel scheve verdeling!
‘Ongeveer eenderde van de aanvragen voor een 
ERC Grant komt uit de geestes-, gedrags- en maat-
schappijwetenschappen. Het zou logischer zijn als 
je dat zou terugzien in de toekenningen. Dat is niet 
typisch Europees trouwens. Ook in het 
Nederlandse wetenschapsbeleid is sprake van een 
aantoonbare bèta-bias. Hier staat de verdeling van 
het geld evenmin in verhouding tot het aantal aan-
vragers binnen de verschillende disciplines. NWO-
geld gaat vooral naar bèta-medisch onderzoek. 
Tegelijk wordt de rol van NWO voor wetenschap-
pers steeds belangrijker, omdat de eerste geld-
stroom kleiner wordt en de onderlinge competitie 
dus sterker. Bij Maatschappij- en Gedragsweten-
schappen (MaGW) is de aanvraagdruk in de open 
competitie zó groot en de honoreringskans daar-
mee vergeleken zo laag, dat voor de indieners de 
geloofwaardigheid van MaGW al een tijdje op het 
spel staat, en daarmee die van NWO. Het risico is: 
goede onderzoekers dienen nauwelijks nog onder-
zoeksvoorstellen voor de open competitie in, omdat 
ze denken dat ze in een tombola terechtkomen.’

Hoe kan NWO dat veranderen?
‘Als NWO binnen de huidige structuur niets kan 
doen aan die ongelijke verdeling, denk ik dat het 
nodig is over en binnen NWO-gebieden te compar-
timentaliseren: een toedeling van geld naar disci-
plines in verhouding met het aantal aanvragende 
onderzoekers in die disciplines. Het kan toch niet 
dat het voor de beste onderzoekers in één disci-
pline veel moeilijker is om dezelfde NWO-beurzen 
of -prijzen te krijgen dan voor dezelfde onderzoe-
kers in een andere? Voor deze discussie en voor de 
mogelijke gevolgen daarvan wil ik me als bestuur-
der inzetten.’

alkenburg kreeg half november vorig jaar 
een ERC Advanced Grant van 2,5 miljoen 
euro, van NWO ontving ze eerder al een 

Vici. Ook trad zij, als eerste communicatieweten-
schapper, eind vorig jaar toe tot het gebiedsbe-
stuur van Maatschappij- en Gedragswetenschappen
(MaGW) van NWO. 
Valkenburg: ‘Weet je dat de KNAW helemaal geen 
communicatiewetenschappers als leden heeft? En 
dat terwijl de communicatiewetenschap al tachtig 
jaar geleden is ontstaan.’
 
Zegt u daarmee dat de waardering voor uw werk op 
de eerste plaats uit het buitenland komt?
‘Ik ben dolblij dat op Europees niveau mijn disci-
pline wordt erkend. Dat is in Nederland moeilijker. 
Hier zijn nieuwe disciplines met een hoge maat-
schappelijke relevantie lange tijd als inferieur 
weggezet. Dat was toegepast onderzoek, en verge-
leken met fundamenteel onderzoek was dat altijd 
minderwaardig. Maar de wereld is door alle snelle 
technologische veranderingen zo ingewikkeld 
geworden, dat zo’n onderscheid niet langer houd-
baar is. Ik doe fundamenteel onderzoek naar beïn-
vloedingsprocessen, dat ook maatschappelijk 
relevant is. Dat doe ik al bijna twintig jaar, maar 
in Nederland lopen we daarin een beetje achter.’ 

Hoe komt dat, denkt u?
‘Ik weet het niet. Er zijn ook bijna nergens zo 
weinig vrouwelijke hoogleraren als hier. Het 
Nederlandse wetenschappelijk establishment is 
misschien wat conservatiever. Andere wetenschap-
pers zitten ook niet onmiddellijk te wachten op een 
nieuwe discipline die gaat meedingen naar onder-
zoeksgelden. Al hoeven ze daar niet zó bang voor 
te zijn. De ERC Grants gaan maar voor 18 procent 
naar de geesteswetenschappen en de sociale 
wetenschappen.’

Deel 11 uit de serie 
‘Close-up’ waarin 
we de mens 
achter de weten-
schap belichten.

 

‘ Kinderen zijn een  extra 
                    uitdaging’

Mediaprofessor Patti Valkenburg 
begint aan levenswerk

V

tekst  Malou van Hintum  foto’s  Harry Meijer

Je kunt nooit zeggen dat ‘de’ tv of ‘de’ 
computer wel of niet goed is voor kinderen

>

Patti valkenburg, hoogleraar jeugd en media aan de universiteit van amsterdam,  

is opgetogen dat ze aan haar levenswerk kan beginnen: een groot interdisciplinair 

onderzoek naar de effecten die de entertainisering van de media – van televisie tot 

internet – heeft op kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar.  
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zorgen, vragen en veronderstellingen van mensen 
over media en beïnvloedingsprocessen. 
Het onderzoeksgebied “jeugd en media” loopt van 
baby’s tot adolescenten. Dat zijn allerlei ontwikke-
lingspsychologische fasen, die allemaal hun eigen 
kenmerken hebben. Ik onderzoek daarnaast cogni-
tieve, affectieve en gedragseffecten. En moet me 
daarvoor verdiepen in een breed scala van eerder 
onderzoek en theorievorming. Het is zo’n breed 
vakgebied! Ik kan er dit jaar zeventien mensen op 
zetten. Het is de grootste groep in de wereld op dit 
gebied en dan behap je nog niet alles.’

U hecht veel waarde aan een interdisciplinaire 
benadering. Ook uw ERC-onderzoek krijgt een sterk 
interdisciplinair karakter.
‘In dit onderzoek werken communicatieweten-
schappers samen met ontwikkelingspsychologen en 
genetici. We gaan negenhonderd gezinnen onder-
zoeken met minimaal twee kinderen in de leeftijd 
van 2 tot 5 en/of 11 tot 14 jaar. Bij deze gezinnen 
gaan we speeksel afnemen om DNA-onderzoek te 
kunnen doen. Ook vragen we ze bepaalde perioden 
een mediadagboek bij te houden waarin ze verslag 
doen van al hun mediagebruik, inclusief hun 
mobiele telefoon. Bovendien worden ze in een peri-
ode van vier jaar vier keer geïnterviewd. Zo 
kunnen we gegevens verzamelen van minstens 
3600 deelnemers over meer dan 1800 kinderen.’

Wat is het doel van dit onderzoek?
‘Ik wil graag individuele verschillen in gevoelig-
heid voor media-effecten op het spoor komen, en de 
mogelijke oorzaken daarvan. Daarbij onderscheid 
ik drie soorten gevoeligheden: dispositionele 
gevoeligheid, ontwikkelingsgevoeligheid en sociale 

U werkt in een relatief jonge discipline, die u zelf op 
de kaart hebt gezet. Hoe is dat verlopen?
‘Ik ben begonnen als secretaresse en werd daarna 
docent voor verpleegkundigen. Lesgeven vond ik 
leuk, maar na twee of drie keer begon ik me te verve-
len. Toen ben ik lesboeken gaan schrijven, zodat ik de 
didactische werkvormen kon testen in mijn lessen.
Boeken schrijven vond ik heel erg leuk. De inmid-
dels overleden redacteur van uitgeverij Nelissen, 
Jan van Haaren, zei tegen me: “Patti, jij moet naar 
de universiteit”. Ik was dertig; ik ben gegaan.’

Eenmaal aan de universiteit ging het heel erg snel.
‘Ja. Ik wilde gezondheidsvoorlichting in Leiden 
gaan studeren. Een van mijn eerste vakken daar 
was een leeronderzoek “kind en media”. Empirisch 
onderzoek met kinderen vond ik zó interessant! 
Kinderen zijn echt leuk om te onderzoeken, omdat 
ze zo spontaan antwoord geven. En kinderen zijn 
een extra uitdaging omdat ze methodologisch 
onbetrouwbaar antwoord geven, ze zijn minder 
consistent. Je moet daarom extra je best doen om 
de juiste gegevens van ze te krijgen. 
Kinderen zijn ook wat gevoeliger, wat kwetsbaar-
der dan volwassenen. Als je beïnvloedingsproces-
sen fundamenteel wilt onderzoeken, zijn kinderen 
een heel mooie doelgroep.’

Hoe verliep uw carrière vervolgens?
‘Ik vond dit onderwerp zó interessant – en nog 
steeds! – dat ik gezondheidsvoorlichting heb laten 
schieten en mijn eigen onderwijsprogramma ben 
gaan samenstellen. Ik ben vooral vakken bij psy-
chologie en methodologie gaan doen. Toen heb ik 
twee jaar in één jaar gedaan. En in mijn tweede 
jaar was ik eigenlijk al in mijn vierde jaar, toen heb 
ik mijn scriptie geschreven. Over dit onderwerp. 
Daarna kreeg ik het aanbod om promovendus te 
worden. En op mijn veertigste werd ik hoogleraar. 
Toen kon ik dit vakgebied echt op de kaart zetten.’

Waarom blijft het u nog altijd boeien?
‘Door de gigántische ontwikkelingen op mediage-
bied. Je kon de afgelopen periode steeds iets anders 
onderzoeken als je dat wilde. Ik vind het belangrijk 
om fundamenteel onderzoek te doen naar de 

gevoeligheid. In het eerste geval gaat het om ver-
schillen in genetische dispositie van kinderen: is 
het zo dat kinderen met een bepaalde genetische 
make-up een voorkeur hebben voor bepaalde 
media en televisieprogramma’s? 
Om ontwikkelingsgevoeligheid goed te kunnen 
meten, wil ik kinderen tussen 2 en 5 jaar en tussen 
11 en 14 jaar onderzoeken. Uit de ontwikkelings-
psychologie weten we dat kinderen in die leeftijds-
fasen extra gevoelig zijn voor invloeden van 
buitenaf. 
Sociale gevoeligheid heeft te maken met de invloed 
van ouders, broertjes en zusjes, school en leeftijdsge-
noten. Die speelt vooral een rol bij oudere kinderen.
Door die drie gevoeligheden en hun onderlinge 
samenspel in beeld te krijgen, hoop ik uitspraken 
te kunnen doen over bepaalde media-effecten op 
bepaalde kinderen. Want je kunt nooit zeggen dat 
“de” tv of  “de” computer wel of niet goed is voor 
kinderen. Dat hangt af van het type kind en van 
het soort spel of programma. Het enige dat je in
zijn algemeenheid kunt zeggen, is dat kinderen 
niet zó lang achter een beeldscherm moeten gaan 
zitten dat hun leven en contacten in real life eron-
der lijden.’

U gaat specifiek kijken naar media-effecten op intel-
ligentie, ADHD en antisociaal gedrag. Waarom?
‘Kinderen zijn de afgelopen decennia intelligenter 
geworden, mede dankzij de media is de veronder-
stelling. We willen onderzoeken hoe dat op indivi-
dueel niveau in elkaar zit. 
ADHD is voorwerp van onderzoek omdat de media 
de laatste decennia, sneller, emotioneler, agressie-
ver en seksueel explicieter zijn geworden. De vraag 
is nu of die entertainisering kinderen drukker 
maakt, of dat drukke kinderen een voorkeur 
hebben voor zulke media. 
Wat antisociaal gedrag betreft, hoor je een verge-
lijkbare redenering: kinderen zouden van agressie-
vere media ook zelf agressiever worden. Maar hoe 
gaat dat precies in zijn werk? En waarom zijn 
sommige kinderen daar gevoeliger voor dan andere?’

Is jeugd en media een vrouwenvak?
‘Internationaal gezien is de verdeling: tweederde 
vrouwen, eenderde mannen. In Leiden was ik de 
eerste vrouwelijke onderzoeker op dit terrein. 
Maar in mijn eigen vakgroep zijn twee van de 
dertien onderzoekers man. Ik wil daarom dit jaar 
graag zo veel mogelijk mannen aannemen! 
Misschien fungeer ik als rolmodel, en trek ik 
daarom zo veel vrouwelijke onderzoekers.’

Patti Valkenburg (1958) is geboren in Delft. Ze ging in 

1988 studeren aan de Leidse universiteit, nadat ze twaalf 

jaar lang onder andere secretaresse en docent voor 

verpleegkundigen was. Ze studeerde in 1990 cum laude 

af in de pedagogiek, promoveerde daar vijf jaar later 

(ook cum laude), en werd in 1998 hoogleraar Jeugd en 

media aan de afdeling Communicatiewetenschap van de 

Universiteit van Amsterdam. Daar werkt ze nog steeds. 

Valkenburg ontving diverse onderzoekssubsidies waaron-

der een KNAW fellowship en een Vici van NWO. De meest 

recente is een ERC Advanced Grant voor onderzoek naar 

de effecten van entertainisering van de media op kinde-

ren en jongeren. 

pat t i  va l k e n b u r g

‘Kinderen zijn een extra uitdaging omdat ze 
methodologisch onbetrouwbaar antwoord geven, 

ze zijn minder consistent’

<
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Integrated Ocean 
Drilling Program (IODP) 
Expedition 318, Wilkes 
Land Glacial History, 
Antarctica. Wellington, 
January 6th – Hobart, 
March 9th, 2010. 

1 -1 8  januari

Op nieuwjaarsdag, vrij-
dag 1 januari, vertrok-
ken promovendus Peter 
Bijl, broer Dan 
Brinkhuis (videograaf) 
en ikzelf naar Nieuw-
Zeeland. Via Kuala 
Lumpur en Auckland 
uiteindelijk in 

Wellington aangekomen op zondag 3 januari laat 
in de middag lokale tijd. Doel: ontcijfering van de 
geschiedenis van de Antarctische ijskap aan de 
hand van kernen genomen uit de Antarctische zee-
bodem, bij Wilkes Land. Middel: het oceaan-
boringsschip de JOIDES Resolution, het aloude 
werkpaard van IODP, vijftig technici, dertig weten-
schappers, twintig drillers, en veertig schip-staff. 
Duur: ruim twee maanden. Wetenschappelijke lei-
ding: Carlota Escutia (Universiteit van Granada) en 
ondergetekende (Universiteit Utrecht), de zogehe-
ten co-chiefs van de expeditie – oef! Spanning, 
avontuur en verantwoordelijkheid. ‘Vet cool’
zouden mijn studenten zeggen. 

Het schip is een varend booreiland gekoppeld aan 
een wetenschappelijk onderzoeksinstituut, en een 
jeugdherberg met alles erop en eraan, opererend 
24 uur per dag. De meeste specialisten zijn er dan 
ook minimaal in tweevoud. Twaalf uur op, twaalf 
uur af, elke dag, elke week, voor de komende twee 
maanden. Met of zonder storm. Het plan: op weg 
naar de eerste boorplek de inleiding van ons uit-
eindelijke rapport schrijven, de methodieken, de 
werkwijzen, enzovoort. Dan: arriveren on site, 
dynamische positiesystemen neerlaten en active-
ren, pipe tripping, boren en wachten op de kernen 
die dan een bijna industrieel proces ingaan van 
in stukken van anderhalve meter snijden, splitsen, 
scannen, beschrijven, dateren, en rapporteren… 
en dan weer door naar de volgende site. Een 
wetenschappelijk snoepreisje dus, toch?
Tijdens onze lange transit naar de sites raken 
wij steeds meer in de ban van de aanstaande 
boringen. Carlota en ik bekijken elke dag de laatste 
satellietopnames van de dynamische zeeijs-, en 
ijsbergsituatie, bespreken deze met de ijsspecialist, 
de weerman, de operator, kapitein, enzovoort. 

twee maanden varen in het antarctisch gebied, met de oceaanbodem als 

geschiedenisboek onder je. klimaatonderzoeker Henk brinkhuis is co-chief 

scientist aan boord van een speciaal toegerust boorschip. Met zijn collega’s 

boort hij naar sedimentkernen tot tijden van vlak voor het ontstaan van de 

antarctische ijskap, zo’n 34 miljoen jaar geleden. brinkhuis doet in Hypothese 

verslag: over ijsbergen, afgebroken drillbits, turbidieten en slapeloze nachten.

>

Daar, langs het 
Antarctische 
continent, ligt 
de geschiedenis 
geschreven in 
zand, kleilagen 
en fossielen. 
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Storm op zee!
Henk Brinkhuis’ logboek van IODP-expeditie
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Antarctica komt steeds dichterbij. Onze missie: in 
principe draait het om het feit dat de geschiedenis 
van Antarctica, en ook dus de geschiedenis van het 
ijs op Antarctica, en met name de langetermijn- 
dynamiek van de ijskappen, slecht bekend is. En 
die dynamiek willen we juist weten, ook om het 
gedrag van de ijskappen in het kader van de hui-
dige snelle opwarming van de aarde beter te 
kunnen voorspellen. De stabiliteit van de 
Antarctische IJskap in het verleden dus, daar gaat 
het om. En de enige manier om daar een vinger 
achter te krijgen is naar klei, zand, en andere 
zaken kijken die in de loop van de tijd, in miljoenen 
jaren, mede door het aangroeiende of afsmeltende 
ijs, ‘over de rand’ van het continent in zee zijn 
gekieperd. 
Daar, langs het Antarctische continent, ligt de 
geschiedenis geschreven in zand en kleilagen en 
fossielen, die laagje voor laagje het verhaal gaan 
vertellen. Daarom gaan we de zeebodem aanboren 
en kernen nemen en die dan met zo hoog mogelijke 
tijdsresolutie bestuderen, dateren en de gegevens 
interpreteren. Daartoe worden alle mogelijke tech-
nieken op de modder losgelaten. 
Was het koud? Warm? Was het brak water? Zout? 
Hoe zout? Kwam er veel materiaal van het land 
door gletsjers? Of minder? Was de ijskap stabiel? 
Wanneer ontstond de ijskap? Waarom? Smolt hij 
af? Hoe vaak? Hoe snel? Enzovoort. 
De transitdagen vliegen voorbij op een schomme-
lend schip: soms redelijk rustig, soms redelijk heftig. 
Het weer wordt langzamerhand iets kalmer en de 
temperaturen buiten steeds lager. Naast de oefenin-
gen met de apparatuur en het gevecht met de data-
bases, is er tijd voor het spotten van albatrossen en 
voor wie mazzel heeft: walvissen. Dan komt er een 
nieuw te spotten item bij: ijsbergen. De eerste ijs-
berg wordt gespot op de 16de januari. 
De volgende dagen nemen gesprekken inzake ijsber-
gen zowel qua aantal als qua intensiteit toe. Met 
name aan de hand van de satellietfoto’s en berich-
ten ter plekke van een Frans onderzoeksschip, de 
Astrolabe. Ook is er een Russisch schip in de buurt. 
Alles draait om de ijsbergsituatie ter plekke van 
onze aanstaande drillsite, WLSHE (Wilkes Land Shelf 
Site)09A. Alle informatiestromen wijzen op een pro-
bleem. De grote ijsschotsen en ijsbergen hebben 
besloten naar onze site toe te drijven... niet goed!
Ik zie ze: reusachtige ijsbergen, meer en meer, de 
meeste ten minste honderd meter hoog (boven 
water!) en één à twee kilometer lang. Het weer 
slaat om en de deining wordt weer heftig. De kapi-
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tekst Henk brinkhuis  
foto’s Henk brinkhuis, 
Christina riesselman, 

rob Dunbar

Tweede foto van boven: 

Henk Brinkhuis en 

Carlota Escutia.
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tein laat ons weten dat hij 
genoeg gezien heeft en ver-
andert de koers. Dat was 
het wat betreft site 
WLSHE-09A. Hopelijk tot 
later. De koerswijziging brengt ons op het pad 
naar het westen, site WLRIS (Wilkes Land Rise 
Site)-06A (65° 08.5’S, 140º 15.6’E). 

19 - 2 2  januari  2010 : 

de eerste s ite ,  WLr is -06a

Rond 11.00 uur, 19 januari, lokale (Hobart-) tijd 
ter plekke. GPS-boeien worden overboord gezet en 
de dynamische thrusters neergelaten. Een achter, 

een voor, twee aan stuur-
boord, twee aan bakboord, 
midscheeps. Met deze zes 
extra schroeven kan het 
schip op z’n plek blijven 
liggen, tot zelfs windkracht 
50 knopen, naar verluidt. 

We hebben een serie techni-
sche meetings, over onder 
meer de te verwachten geo-
logische condities, maar ook 
bijvoorbeeld over het type 
boring dat we gaan doen. Er 
zijn verschillende boorsyste-
men en mogelijkheden. De 

mooiste resultaten worden doorgaans behaald met 
het in het (zachte) sediment ‘schieten’ van een 
holle stalen buis, ver vooruit het drillbit – 
Advanced Piston Corer (APC). Andere opties zijn 
Extended Core Barrel (XCB) en Rotary Core Barrel 
(RCB), maar die malen de boel ook meteen een 
tikje door elkaar. Meer technische details: http://
iodp.tamu.edu/scienceops/expeditions/wilkes_
land.html en www.iodp.org.
We verwachten relatief fijnkorrelig en zacht sedi-
ment – silt, zand en klei – aan de oppervlakte van 
de zeebodem (silt is een sediment dat qua grootte 
tussen klei en zand wordt ingedeeld, red.). De 
keuze valt op APC. De boorploeg gaat aan de slag 
en zal de specifieke bottom hole assembly (BHA) in 
elkaar zetten, met de APC voorop. Vervolgens 
worden de grote aantallen buizen aan elkaar 
geschroefd waarbinnen de drillstring hangt. Op 
deze manier wordt het hele zaakje naar beneden 
gebracht, waterdiepte 3740 meter, letterlijk stukje 
bij beetje (tripping pipe). 
De hele nacht wordt er hard gewerkt. Als ik off 
shift ga rond 03.00 a.m. vraag ik of men mij 
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Wat: Integrated Ocean Drilling Program (IODP). Het IODP organiseert expedities waar-

bij boorkernen naar boven worden gehaald uit sedimentlagen of oceanische korst 

onder de zeebodem. Deze expeditie: IODP Expedition 318 Wilkes Land Glacial History, 

Antarctica. Wie: de Utrechtse paleoklimaatonderzoeker (paleo-ecoloog) Henk Brinkhuis 

is co-chief scientist, samen met Carlota Escutia. Middel: speciaal uitgerust boorschip, de 

JOIDES Resolution. Doel: door middel van boorkernen wordt materiaal verzameld dat 

is afgezet in een bijzondere periode in de geschiedenis van de aarde: vanaf 33 miljoen 

jaar geleden veranderde de aarde van een warme broeikaswereld in een plek waar 

ijstijden heersten. De expeditie moet gegevens opleveren over het tempo en de effec-

ten van snelle klimaatveranderingen in het verleden die ook voor de huidige klimaat-

modellen belangrijk kunnen zijn. Periode: 6 januari: Wellington (Nieuw-Zeeland) - 9 

maart: Hobart, Tasmanië. Waar: Wilkes Land ligt op Antarctica ter hoogte van Australië. 

budget: Nederland is lid van het IODP om zo Nederlandse onderzoekers toegang te 

verschaffen tot dit hoogstaande wetenschappelijke onderzoek. NWO betaalt namens 

Nederland jaarlijks de contributie van 300.000 euro. Meer informatie: www.iodp.org

i o d p

grofkorrelig materiaal (grind) erin. Dat is verras-
sing nummer 1. Zo diep, zo ver weg van het conti-
nent, hadden we verwacht alleen fijnkorrelig 
materiaal aan te treffen: zand misschien maar 
geen keien!
Turbidieten zijn het resultaat van submariene 
troebelingsstromen. Afzettingsgesteenten die 
zich vormen als je afbraakmateriaal stukje bij 
beetje op een helling neerlegt, bijvoorbeeld 
bovenaan het continentaal plat met door ijs 
geërodeerde keien afgesleten achterland enzo-
voort, en als de stapel op een gegeven moment te 
weinig wrijving ondervindt en gaat glijden. Het 
mengsel van water met grof en fijn materiaal, 

onder hoge druk, vormt een soort olieachtig geheel 
met bijna geen wrijving meer, en scheurt als een 
speer van de helling af. Zo’n hoge-dichtheidsstroom 
kan enorm ver komen – en dan langzaam energie 
verliezen, de zware componenten eerst uitzakkend, 
en dan het lichtere, fijnkorrelige materiaal uitein-
delijk als de troebelingsstroom tot rust komt. Maar 
wij zitten honderden kilometers uit de kust, op de 
abyssale vlakte, op vier kilometer diepte. Toch nog 
zo grofkorrelig, verbazingwekkend. Op zichzelf is 
deze vondst al geologisch wereldnieuws.

Maar dan toch nog slecht nieuws. De volgende 
kernen komen niet of ten dele naar boven omdat er 
simpelweg te veel grove keien van losliggend spul 
‘tussen de tandraderen komen’ van het drillbit, en 
de hole ook zeer instabiel is – dat wil zeggen, hij 
stort steeds in omdat er keitjes naar beneden 
vallen. Uiteindelijk moeten we de strijd opgeven; er 
komt alleen maar rotzooi – of letterlijk rots-zooi 
naar boven. Onze Texaanse drillers komen er sim-
pelweg niet doorheen – jammer maar zeer helaas. 
Zit niets anders op dan een andere plek, met ook 

een ander sedimentair regime, te zoeken uit onze 
vooraf vastgestelde en goedgekeurde drillsites. 
Ons oog valt op WLRIS-07A waar we weliswaar 
dichter bij Antarctica aan de rand van het conti-
nentaal plat zitten, maar in een rand van een 
diepzee-canyon op 4,2 kilometer diepte kunnen 
gaan boren. De grove, grote keien en gravel 
zouden door de canyon naar de abyssale vlakte  
vervoerd moeten zijn en aan de randen fijner spul 
achterlaten. Het is het fijne sediment – klei, silt, 
zand – waarin met name de geschiedenis van 
Antarctica geschreven is. Meer geluk de volgende 
keer. Wordt vervolgd. (Voor actueel nieuws volg 
Henk Brinkhuis op twitter, en weblog, onder meer 
via www.kennislink.nl, red.) <

wakker maakt als de APC wordt afgevuurd, span-
nend. Te veel adrenaline in het Brinkhuis-
biosysteem om te kunnen slapen. Rond 06.00 (20 
januari) wordt er gebeld – het gaat gebeuren! We 
volgen de gebeurtenissen op de schermen, het lijkt 
op NASA mission control centre, en… de APC is 
gelanceerd! Afwachten, het duurt zo’n 30 à 40 
minuten om de APC-piston weer naar boven te 
halen. Sommige technici melden dat zich verschil-
lende onregelmatige ‘spikes’ voordeden en vrezen 
dat er iets mis is. Weer afwachten, nagelbijten. 
Uiteindelijk komt de piston boven, althans niet 
echt, want het gevaarte blijkt afgebroken te zijn, 
clean doormidden. Hoe kan dit?

Er wordt driftig gespeculeerd. Dit kan verschillende 
oorzaken hebben: gelegen in het binnenste van 
BHA, alsook dat toch de zeebodem niet zo zacht is 
als we dachten. Misschien toch keien op de bodem, 
door de zeestroming blootgelegd? Er wordt besloten 
er nog een APC aan te wagen, voor de zekerheid. 
Alles wordt gecheckt – en opnieuw afgeschoten. 
Poging nummer twee. Carlota – eigenlijk moet ze 
gaan slapen – kan de spanning niet aan en blijft op. 
De tocht naar de zeebodem wordt nu door nog 
meer ogen gemonitord. En weer op het moment 
suprême gebeuren er rare dingen. Allerlei syste-
men springen op tilt en, helaas pindakaas: zelfde 
resultaat als met APC-1. Eigenlijk nog slechter als 
blijkt dat de piston sterk is verbogen, en niet meer 
terug te trekken is in de drillstring. Probeer je 
voor te stellen dat je met een plastic rietje een 
muur in probeert te drukken, zoiets. Wat nu?
Uiteindelijk wordt er zoveel kracht gezet dat het afge-
bogen deel afbreekt en op de zeebodem achterblijft. 

De zeebodem zal dus op onverklaarbare wijze toch 
wel erg hard zijn. Ons laatste bod is de inzet van 
de RCB – het echte zware werk. Dat wil dan wel 
gelijk zeggen dat de hele vier kilometer lange pijp 
weer naar boven moet, andere BHA erop, en dan 
weer vier kilometer naar beneden, pfff. De 21ste 
en een deel van de 22ste januari gaan hierdoor 
verloren. Het lange wachten op de eerste kern. 
‘Core on the Floor!’ klinkt het uiteindelijk over de 
intercom, en ik kijk in de stralende gezichten van 
de collega’s on shift: er is core, er zijn boorkernen. 
En onverwacht: turbidieten met buitengewoon 
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De zeebodem 
zal dus op 

onverklaarbare 
wijze toch wel 
erg hard zijn.

Foto rechts: Christine 

Riesselman en Sandra 

Passchier (rechts).

Foto onder: Stephen Pekar 

en Peter Bijl (rechts).

De boorlocaties (sites) 

op zee.
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1 -3  maart

Katalyseconferentie (NCCC)

www.nwo.nl

8 maart

ERiC-presentatie

www.eric-project.nl

16  maart

Spinoza te Paard

www.nwo.nl/spinozatepaard

18  maart

ICTDelta

www.ictdelta2010.nl

23  maart 

Talentendag

www.nwo.nl/talentendag

7  apriL  2010

Slotconferentie GaMON en VAM

www.nwo.nl

13  apriL

Talent Classes

www.nwo.nl/talentendag

22 -23  apriL 

NAC10

www.nac10.nl

kijk voor meer informatie en evenementen 

op www.nwo.nl

n W o - n i e u W s n W o - n i e u W s

Evenementen-
kalender

Athena-premie voor 
vrouwelijke chemici

voor Plasmafysica Rijnhuizen. Zij kreeg aan dit 

instituut een vaste aanstelling als senior onder-

zoeker, nadat zij in 2006 een Veni ontving.

Met de Athena-premie wil CW de benoeming 

van talentvolle vrouwelijke onderzoekers op een 

vaste positie stimuleren. Het vormt een aanvul-

ling op het NWO-brede Aspasia-programma 

voor vrouwelijke Vidi- en Vici-laureaten die 

doorstromen naar UHD- of hoogleraarposities.

Dr. Adone Mohd Sarip (foto) ontving op 9 decem-

ber 2009 de Athena-premie van het NWO-gebied 

Chemische Wetenschappen. Het Rotterdamse 

Erasmus Medisch Centrum ontvangt de premie 

ter waarde van 100.000 euro voor de vaste aan-

stelling van Mohd Sarip als universitair docent, 

binnen drie jaar na toekenning van haar Veni-

subsidie. Mohd Sarip doet onderzoek naar Poly-

comb Group-eiwitten, die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling van de eigenschappen van een cel 

en bij ziektes zoals kanker.

Half februari kreeg ook dr. Anouk Rijs de 

Athena-premie. Zij onderzoekt de aansturing 

van moleculaire machines met behulp van de 

unieke FELIX-laserfaciliteit (Free-Electron Laser 

for Infrared Experiments) aan het FOM-Instituut 

Joint Programming vergemakkelijkt de grens-

overschrijdende samenwerking tussen Europese 

onderzoekers. Daarnaast kunnen de procedures 

van nationale en Europese subsidiepotten beter 

op elkaar aansluiten. In 2008 hebben Europese 

ministers van de lidstaten afgesproken te star-

ten met een proces van gezamenlijke onder-

zoeksprogrammering ofwel, Joint Programming, 

om zo grote maatschappelijke uitdagingen 

aan te kunnen pakken. Dit initiatief is een 

onderdeel van de doelstelling om een Europese 

Onderzoeksruimte (ERA) tot stand te brengen. 

De aanpak van de ziekte van Alzheimer is als 

eerste thema gekozen en dient als voorbeeld 

voor volgende. Onlangs zijn nieuwe thema’s 

geselecteerd: Healthy diet for a healthy life 

(gecoördineerd door Nederland, ZonMw met 

AgentschapNL voeren secretariaat); Agriculture, 

food security and climate change (coördinatie 

Frankrijk, vanuit Nederland LNV); Cultural her-

itage, climate change and security (coördinatie 

Italië, vanuit Nederland NWO-GW samen met 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed). Elk initiatief stelt 

zijn eigen onderzoeksagenda op. Dit is voor  

alzheimer inmiddels gebeurd. Het selecteren van 

thema’s op Europees niveau gebeurt door een 

ICTDelta 2010 is een inspirerend en dynamisch 

ICT-festival op 18 maart 2010 in Beurs-WTC te 

Rotterdam. Wat is nieuw? Wat komt eraan? Hoe 

helpt ICT innoveren? Er is een grote markt vol 

prikkelende demo’s en een variëteit aan interac-

tieve sessies. Met topexperts, gelauwerde onder-

zoekers en een keur aan ICT-starters.

ICTDelta 2010 is bedoeld voor iedereen die zich 

betrokken voelt bij ICT en innovatie. Meestal 

mensen die werkzaam zijn bij bedrijven, over-

heid, maatschappelijke organisaties, onder-

zoeksinstituten, universiteiten en hogescholen. 

Deelnemen is gratis maar de capaciteit is beperkt. 

aanmelden kan via: www.ictdelta2010.nl

NWO en het Regieorgaan Geesteswetenschap-

pen steken samen bijna 17 miljoen euro in een 

nieuw promotieprogramma voor de geestes-

wetenschappen. Vergrijzing van de weten-

schappelijke staf en onvoldoende doorstroming 

van jong talent zijn volgens het rapport 

Duurzame Geesteswetenschappen van de com-

missie-Cohen twee grote problemen in dit 

vakgebied. Om de aanwas en de doorstroom 

van jong talent in de geesteswetenschappen 

een impuls te geven, hebben NWO en het 

Regieorgaan Geesteswetenschappen een geza-

menlijk promotieprogramma ingericht. Er zul-

len vijf jaarlijkse rondes zijn van elk 15 (fte) 

promotieplaatsen. Indiening verloopt via de 

faculteiten. Minister Plasterk heeft aangekon-

digd voor de versterking van de geestesweten-

schappen vanaf 2011 een structureel bedrag 

van 15 miljoen euro te reserveren, met een 

Europese thema’s

ICTDelta 2010

high level group waarin namens Nederland Jos 

Engelen (voorzitter NWO) en Renée Bergkamp 

(DG Ondernemen en Innovatie) zitting nemen. 

Met Joint Programming kunnen verschillende 

landen hun nationale strategische onderzoeks-

agenda’s beter afstemmen op de onderzoeks-

agenda’s van andere lidstaten, zodat fragmen-

tatie van onderzoek wordt tegengegaan. Op 

4 maart wordt in Den Haag voor het thema 

‘Healthy diet for a healthy life’ een internatio-

nale workshop gehouden met vertegenwoor-

diging van de Europese partners.

Meer informatie: http://www.senternovem.nl/

egl/joint_programming/

Onderzoek
en relevantie
De roep om de maatschappelijke relevantie 

van onderzoek beter te kunnen waarderen 

wordt steeds luider. Daarom overhandigt ERiC 

(Evaluating Research in Context) op 8 maart 

2010 een nieuwe handleiding voor het beoor-

delen van de maatschappelijke kwaliteit van 

onderzoek aan bestuurders en directie van de 

HBO-raad, KNAW, NWO en VSNU. ERiC richt 

zich op het meten van de maatschappelijke 

kwaliteit van onderzoek. Op basis van verschil-

lende pilotonderzoeken stelde ERiC de nieuwe 

handleiding op. 

Tijdens de bijeenkomst zullen onderzoekers en 

bestuurders discussiëren over de maatschappe-

lijke relevantie van onderzoek. Onder anderen 

Doekle Terpstra (HBO-raad), prof. dr. Theo 

Mulder (KNAW), dr. Jos Engelen (NWO), dr. 

Sijbolt Noorda (VSNU), en prof. dr. ir. Ton Backx 

(decaan Electrical Engineering, TU/e) zullen 

met elkaar in debat gaan.

De presentatie vindt plaats op 8 maart 2010 

in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via: 

www.eric-project.nl

NAC10
18 maart

Beurs - WTC
Rotterdam

oploop van 2 miljoen euro in 2009 en 10 mil-

joen euro in 2010. De eerste call for proposals 

voor de promotieplaatsen is inmiddels versche-

nen. Informatie over aanvraagmogelijkheden, 

subsidiereglement en procedures: www.nwo.

nl/gw/promotiesindegeesteswetenschappen

Promoties GW

Zo heel vaak komen ze niet samen, de Neder-

landse aardonderzoekers. Ze zijn op veldwerk in 

afgelegen streken, voor hun universiteiten. Of 

in verre buitenlanden in opdracht van bedrij-

ven. Maar elke twee jaar komen de Nederlandse 

aardwetenschappers naar Veldhoven voor  

het Nederlands Aardwetenschappelijk Congres 

(NAC). Op donderdag 22 en vrijdag 23 april 

vindt het tiende NAC plaats in de Koningshof te 

Veldhoven. Vanouds biedt het NAC ruim gele-

genheid aan jonge onderzoekers om onder-

zoeksresultaten te presenteren. Daarom reikt 

NWO-ALW er ook de Vening Meinesz Prijs uit. 

Deze prijs van 10.000 euro is bestemd voor  

de meest veelbelovende, pas gepromoveerde 

(dat wil zeggen korter dan vijf jaar geleden, 

voor dit jaar dus in 2005 of later) aardweten-

schapper die in Nederland werkzaam is. 

Meer informatie: www.nac10.nl

Spinoza te Paard
Onder het motto Onge-

hoorde Kennis verken-

nen winnaars van de 

NWO-Spinozapremie in 

Haags poppodium Paard 

van Troje samen met 

het publiek opnieuw de 

grenzen van de weten-

schap. Samen met Paard 

van Troje, NRC Next en 

het Rathenau Instituut 

organiseert NWO dit 

voorjaar elke derde dinsdag van de maand 

Spinoza te Paard. Spinoza te Paard start op 16 

maart. Dan trapt Spinozawinnares en sterren-

kundige Ewine van Dishoeck de serie lezingen 

af door het publiek mee te nemen naar de ijs-

koude en ijle wolken tussen de sterren in onze 

Melkweg, waar nieuwe sterren en planeten 

worden geboren. Op 20 april Hans Oerlemans 

over klimaat, op 18 mei Marcel Dicke over het 

nut van insecten en op 15 juni Frits Rosendaal 

over geneeskunde. 

Kaartjes of een passe-partout zijn te koop bij 

het Paard van Troje: www.paard.nl. 

Meer informatie: www.nwo.nl/spinozatepaard

Veel ouderen worden door alzheimer getroffen.
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Aan de andere kant is er ook onderlinge concur-
rentie tussen de vier subgroepen die elk met een 
van de vier detectoren op zoek gaan naar nieuwe 
inzichten in de fundamenten van de natuur. ‘Maar 
het is een gezonde, sportieve concurrentie’, zegt 
André Mischke, natuurkundige aan de Universiteit 
Utrecht. ‘Als iedereen de beste en de eerste wil 
zijn, stimuleer je elkaar tot betere prestaties, net 
als in de sport.’ Mischke (38) heeft een Vidi van 
NWO en een Starting Grant van ERC en werkt met 
zijn onderzoeksgroep en collega-wetenschappers 
van het Amsterdamse versnellerinstituut NIKHEF 
aan de ALICE-detector, een van de vier deeltjesde-
tectoren van de LHC.

sneLLe pubLicatie  Na zoveel voorbereidend 
werk en een vertraging van een jaar is de honger 
naar wetenschappelijke resultaten en positief 
nieuws groot. Geen wonder dat de onderzoekers 
van het ALICE-experiment blij waren dat zij ruim 
een week na de eerste botsingen het eerste LHC-
artikel gepubliceerd kregen. Nog geen nieuwe 
fysica, wel een bevestiging dat de ALICE-detector 
en de analysesoftware goed werken. 
Hoe kan een wetenschappelijk artikel zo snel ver-
schijnen? ‘Een groot deel van het artikel lag al 
klaar’, aldus Mischke. ‘Hoe we de eerste metingen 
gingen doen stond vast en hadden we natuurlijk al 
opgeschreven. Eigenlijk hoefden we het artikel 
alleen nog maar in te vullen met de metingen. Een 
aparte ALICE-taskforce van een man of tien heeft 
zich er helemaal op gericht om het artikel zo snel 
mogelijk te schrijven, de systematische checks te 
doen en ter publicatie aan te bieden. En het 
European Physical Journal waarin de publicatie 
verscheen, werkte ook mee om het artikel snel te 
laten beoordelen en officieel te accepteren.’ Ook 
voor hen was snelle publicatie een prestigekwestie.
De versneller draaide vier weken en ging net voor 
de kerst dicht voor de geplande winterpauze. Met 
een energieverbruik van zo’n honderdtwintig mil-
joen watt trekt de versneller namelijk zoveel 
stroom dat hij in de wintermaanden, wanneer het 
elektriciteitsverbruik hoger is dan in de rest van 
het jaar, het elektriciteitsnet te veel zou belasten. 
In de paar weken dat de LHC wel mocht draaien, 
produceerde hij een half miljoen botsingen bij twee 
verschillende botsingsenergieën. Die worden 
momenteel geanalyseerd om te kijken hoe goed alle 
detectoren functioneren en om de eerste fysica-
resultaten te produceren. ‘Vanaf eind februari gaat 
de versneller weer draaien’, zegt Mischke, ‘en dan 
moet hij bewijzen dat hij ook over een langere 

periode stabiel functioneert en wordt de botsings-
energie in stappen opgevoerd.’ Hoe hoger de bot-
singsenergie, hoe groter de kans op nieuwe 
ontdekkingen. De LHC heeft in 2009 al een wereld-
record bereikt: hij is nu de versneller met de 
hoogste botsingsenergie.
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a twintig jaar aan voorbereidend werk is hij 
nu eindelijk klaar voor de wetenschappelijke 
start. De krachtigste deeltjesversneller ter 

wereld, de Large Hadron Collider (LHC) in Genève, 
produceerde op 23 november 2009 de eerste 
proton-protonbotsingen na zijn herstart. Door 
kapotte magneten was hij een jaar uit de running, 
nog voordat hij in september 2008 goed en wel uit 
de startblokken was geschoten. De herstart dit 
najaar ging wel goed.
Eén versneller, vier detectoren en zo’n tienduizend 
onderzoekers en technici, die bij het grootste expe-
riment ter wereld betrokken zijn (zie kader). Aan 
de ene kant heerst op op het (Europese) versneller-
instituut CERN een ‘wij-gevoel’ van mensen die 
allemaal aan en met dezelfde versneller werken. 

André Mischke

>

De krachtigste deeltjesversneller 

ter wereld, de LHC bij Genève, 

is, na een jaar oponthoud, klaar 

voor zijn ontdekkingstocht. De 

utrechtse natuurkundige andré 

Mischke gaat met zijn onder-

zoeksgroep op zoek naar een 

bizarre materietoestand die 

heerste vlak na de oerknal. De 

eerste resultaten laten niet lang 

op zich wachten, hoopt hij.

N
Krachtigste deeltjesversneller ter wereld weer aan het werk

LHC: op zoek naar 
geheimen van de oersoep De Large Hadron Collider (LHC) bij het Europese versnellerinstituut CERN in Genève is 

de krachtigste deeltjesversneller ter wereld. Honderd meter onder de grond en in een 

27 kilometer lange ring, versnelt hij deeltjes – meestal protonen, maar soms loodionen 

– tot bijna de lichtsnelheid en laat ze dan op elkaar botsen. Natuurkundigen hopen dat 

de brokstukken van de botsingen nieuwe inzichten in de fundamenten van de natuur 

opleveren. De LHC is een soort ultieme microscoop. Ontdekking van het Higgsdeeltje, 

een theoretisch voorspeld deeltje dat alle andere elementaire deeltjes massa zou moe-

ten geven, staat bovenaan de lijst van gehoopte ontdekkingen. 

De LHC telt vier deeltjesdetectoren: ATLAS, ALICE, LHCb en CMS. Nederland draagt bij 

aan de eerste drie van deze detectoren. ATLAS is een multifunctionele detector die 

deeltjes van allerlei soorten en maten kan opsporen, maar hij zoekt voornamelijk naar 

het Higgsdeeltje. ALICE bestudeert een bijzondere materietoestand, die heerste toen 

het heelal ongeveer tien microseconden oud was: het quark-gluonplasma. LHCb gaat 

antimaterie onderzoeken, en CMS, ten slotte, doet hetzelfde als ATLAS, maar kent een 

ander ontwerp.

De LHC is in alle opzichten het omvangrijkste wetenschappelijke experiment ter wereld. 

Bij CERN werken zo’n zevenduizend mensen afkomstig uit ruim tachtig landen. Als 

de LHC straks op volle toeren draait, produceren de vier detectoren jaarlijks een in de 

wereld ongeëvenaarde hoeveelheid gegevens: in de orde van drie miljoen volgeschre-

ven dvd’s. De totale kosten van de LHC-versneller en zijn detectoren bedragen zo’n vier 

miljard euro, het draaien van de experimenten kost nog eens 2 miljard. Dit geld wordt 

betaald door ongeveer 20 deelnemende Europese landen.

d e  l a r g e  h a d r o n  c o l l i d e r 

tekst  bennie Mols  
foto’s  CerN en 

Ivar Pel (andré Mischke)

Foto’s linker pagina: 

boven: ALICE-detector;

onder: luchtfoto van de 

LHC in de ring van 27 

kilometer lang.

André Mischke.
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Quarks en gLuonen De ALICE-detector waar-
aan Mischke werkt, gaat een bizarre materietoe-
stand onderzoeken, die waarschijnlijk heerste toen 
het heelal ongeveer tien miljoenste van een 
seconde oud was. De bouwstenen van alle aardse 
materie, atomen, bestonden toen nog niet. Atomen 
bestaan uit protonen en neutronen, die op hun 
beurt weer zijn opgebouwd uit quarks die bij 

elkaar worden gehouden door een soort van lijm-
deeltjes: gluonen. Normaal gesproken komen 
quarks nooit los van elkaar voor, maar natuurkun-
digen denken dat quarks en gluonen vlak na de 
geboorte van het heelal wel vrij rondvlogen in een 
soort van soep die ze quark-gluonplasma hebben 
gedoopt. Waarschijnlijk bestaat deze toestand nu 
nog steeds in het binnenste van zeer dichte neutro-
nensterren. Daar is de druk namelijk zo hoog dat 
protonen en neutronen niet meer kunnen bestaan, 
maar opgelost zijn tot een quark-gluonplasma.
De LHC gaat een quark-gluonplasma maken door 
loodionen met hoge energie op elkaar te laten 
botsen. Na de botsing bestaat het quark-gluon-

plasma maar een oogwenk: nog geen 10-23 
seconde. Het soepje zet uit, koelt af en condenseert 
tot gewone materie terwijl het duizenden deeltjes 
uitzendt. ALICE detecteert deze deeltjes, analyseert 
de botsingen en probeert zo de geheimen van de 
oersoep te ontrafelen.
‘ALICE bestaat uit zestien detectoren die samen de 
karakteristieke eigenschappen van het quark-
gluonplasma meten’, vertelt Mischke. ‘In Utrecht 
hebben we een van die detectoren gebouwd. Onze 
detector zit ongeveer veertig centimeter van het 
botsingspunt van de loodionen. De kunst van 
ALICE is om tegelijkertijd de duizenden deeltjes te 
meten die ontstaan wanneer het quark-gluon-
plasma vlak na het ontstaan weer condenseert tot 
gewone materie. Bij botsingen van loodionen ont-
staan namelijk veel meer deeltjes dan bij botsingen 
van protonen, die de versneller het gros van de tijd 
rondslingert. De grote uitdaging was dan ook om 
de informatie van heel veel botsingsproducten snel 
uit te lezen en op te slaan.’

orkest  Aan ALICE werken zo’n duizend onder-
zoekers uit dertig landen. Maandelijks vergaderen 
ze bij CERN over de laatste stand van zaken. 
Meestal vliegt Mischke ervoor naar Genève, een 
andere keer neemt hij aan de vergadering deel 
vanuit Utrecht, via een videoconferentie. Zelfs 
binnen de ALICE-collaboratie is er sportieve onder-
linge concurrentie, vertelt Mischke. ‘Elk van de 
zestien subdetectoren is gebouwd door een aparte 
groep. Elke subgroep wil het minstens zo goed 
doen als de andere subgroepen. Maar uiteindelijk 
staat een goede samenwerking tussen de verschil-
lende subdetectoren natuurlijk centraal. Het is net 
als met verschillende instrumenten in een orkest. 
Alleen als alle instrumenten goed samenwerken, 
kan de uitvoering slagen.’ 
De onderzoekers en technici zijn nu in een fase 
waarin ze de werking van de detector steeds beter 
gaan begrijpen. Mischke: ‘Denk aan een nieuw ont-
wikkeld vliegtuig: je weet wat je hebt geconstru-
eerd, maar je moet zijn doen en laten in de praktijk 
nog testen en eraan wennen. Tot nu toe heeft de 
versneller alleen nog maar protonen met elkaar 
laten botsen. De planning is dat we de versneller 
rond november van dit jaar een maand lang 
kunnen gebruiken om loodionen te versnellen en te 
laten botsen. Dan kunnen we de oersoep van 
quarks en gluonen uitgebreid gaan bestuderen. Als 
dat lukt, dan verwacht ik dat we in de zomer van 
2011 met de eerste spannende resultaten naar 
buiten kunnen komen.’ <

Hoogleraar kunstmatige intelligentie Lambert 

schomaker doet onderzoek op het gebied van 

patroonherkenning. Hij richt zich bij voorkeur 

op lastige problemen, zoals de herkenning van 

handgeschreven manuscripten (NWO/Catch) of 

de identificatie van schrijvers (NWO/tokeN.

Er zijn al veel computersystemen die een nauw-
omschreven probleem goed oplossen: automatische 
kentekenherkenning, of het lezen van gedrukte 
tekst. Het herkennen van belangrijke voorwerpen 
op zomaar een foto of het lezen van een historisch 
handschrift is echter behoorlijk lastig. Na een pro-
motieproject zijn er vaak hoopgevende resultaten. 
Maar o wee als deze naar de realiteit moeten wor-
den vertaald. Niks kunstmatige intelligentie: meer 
menselijk bloed, zweet en tranen. Tegen deze ach-
tergrond speelt dit dagboek zich af.
We richten ons op herkenning van handgeschre-
ven manuscripten en op de identiteit (‘hand’) 
van schrijvers. Uit het Archief van het Kabinet 
van de Koningin (KdK), een administratieve col-
lectie, is het boek voor het jaar 1903 nu verwerkt 
en zijn er afbeeldingen van meer dan honderd-
duizend woorden met hun correcte ‘label’. Met het 
Nederlands Forensisch Instituut hebben we grote 
datasets verzameld om schrijvers te identificeren. 
Onderzoeksvragen: kunnen we de lettermodellen uit 
het ene jaar gebruiken om tekst uit een aanpalende 
periode te herkennen? Welke leermechanismes 
zijn hierbij optimaal? Welke beeldkenmerken zijn 
geschikt voor de identificatie van een schrijver?

11 juni 2009. De nieuwe beel-
den van KdK-boeken uit 
de jaren 1800 zijn binnen. 
Ondanks voorzorgsmaat-
regelen blijkbaar toch miscom-
municatie met het scanbedrijf. 
Tekst heeft nu dezelfde kleur 
als tabellijnen en liniëring. De 
beeldbewerking die eerst goed 
werkte, is hier onbruikbaar.
De onderzoekers gaan ermee 
aan de slag. Het probleem blijkt 
in de kleurenruimte niet funda-
menteel oplosbaar. Je zou een 
ad-hoc tabel- en lijnenverwijde-

raar moeten maken die de letters intact laat. De 
toekomstige inzetbaarheid van zo’n algoritme is 
beperkt. Dat krijg je moeilijk gepubliceerd.
Na de zomervakantie blijft het probleem liggen.

27 juli 2009. Als ik op de ICDAR’09 in Barcelona bij 
onze poster sta, komt een collega op me af en zegt 
op gemelijke toon: “Ik krijg mijn projectaanvraag 
niet gehonoreerd, door jullie werk denkt iedereen 
dat schrijveridentificatie opgelost is”. Ik wil nog 
wat zeggen maar hij loopt met een rood hoofd weg. 
Natuurlijk heeft hij geen gelijk: er is altijd een hoop 
te verbeteren.

30 september 2009. Onze schrijveridentificatie-
methode raakt bekend bij geesteswetenschappers 
over de hele wereld en er komen veel verzoeken 
binnen om ‘eens te kijken naar interessant mate-
riaal’. Een Duitse onderzoekster wil weten hoeveel 
schrifttypen er in een stapel manuscripten zitten. 
Promovendus Axel Brink heeft er niet veel tijd aan 
gespendeerd, zelfs niet naar de scans gekeken en de 
clustering blind toegepast. De reactie uit München, 
op de door hem gevonden opdeling in schrijfstijlen: 
“Oh my God, just as I expected!”. Dat zijn mooie 
momenten voor de wetenschapper.

15 december 2009. De kerstvakantie komt eraan: 
kansen voor eigen onderzoek. Dit moet ik goed 
plannen. Als ik nu eens de pagina’s uit KdK-1893 
segmenteer zoals voorheen? Dan maar hopen dat 
de ‘troep’ uitgefilterd wordt aan het eind van de 
classificatie. Er is voldoende rekenkracht op het 
Groningse cluster maar ik moet alles wel goed 
voorbereiden op mijn eigen machine. Dan kan ik 
een supergrote rekenklus opstarten en heb ik na de 
kerstvakantie mooie resultaten!

22 december 2009. Terug uit Tübingen. Snel inlog-
gen en de resultaten bekijken. Geweldig, een aantal 
Nederlandse plaatsnamen is feilloos gevonden in de 
ongeziene dertienhonderd pagina’s uit KdK-1893. 
Maar dan slaat het noodlot toe. De tabellijnen en 
liniëring leiden bij kortere woorden toch tot een 
hoop ‘false hits’. Op de universiteit is computer-
inbraak geweest: servers liggen plat. Mijn lopende 
‘scripts’ zijn niet vooruit te branden. Een groot 
experiment op het Linux-rekencluster is nu zinloos. 
Back to the drawing board! O nee, eerst Kerstmis.

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

‘Oh my God, just as I expected!’Onderzoek doen is 
vaak intensief en ver-
moeiend, maar vrijwel 
nooit saai. sommigen 
turen dag en nacht 
naar hun compu-
terscherm om een 
belangrijke ontdek-
king te doen. anderen 
vorsen in hun labora-
toria, met pipetjes en 
petrischaaltjes, naar 
nieuwe kennis. er zijn 
er die nachten door-
brengen op een berg 
in Chili, telescopen 
gericht op ons onein-
dige heelal. anderen 
gaan ondergronds en 
kruipen door duistere 
gangen, op zoek naar 
ons verleden. eén 
ding hebben zij allen 
gemeen: bezieling. 
Wetenschap bedrijven 
levert soms onver-
wacht spannende 
momenten op. een 
dag uit het leven van 
een onderzoeker.

Met een energieverbruik van zo’n 
honderdtwintig miljoen watt trekt de LhC zoveel 

stroom dat hij in de winter pauseert

Foto rechts:

Simulatie van botsende 

loodionen in ALICE.

Afbeelding:

quark-gluonplasma (links) en 

protonen opgebouwd uit elk 

drie quarks (rechts).

W e t e n s c h a p  i n  d e  p r a k t i j k 
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tel, je loopt al een tijdje te dolen in een groot, 
onbekend winkelcentrum op zoek naar je 
favoriete elektronicazaak. Liep je hier een 

kwartier geleden niet ook al langs? Je bent de weg 
kwijt, dat is duidelijk. Waar is de TomTom voor in 
het winkelcentrum? Helaas, waar je auto-TomTom 
perfect de signalen van gps-satellieten ontvangt, 
worden die signalen tussen alle muren en obsta-
kels van het winkelcentrum flink verstoord. De 
European Space Agency (ESA) onderzoekt daarom 
slimme manieren om je toch precies te tonen waar 
je bent, bijvoorbeeld op een kaartje op je mobiele 
telefoon.
Het ESA-probleem is een van de vijf industriële 
problemen die in de week van 25 januari is aange-
pakt door wiskundigen uit binnen- en buitenland. 
Ze nemen deel aan de jaarlijks terugkerende 
Studiegroep Wiskunde met de Industrie, een begrip 
in de wiskundewereld (zie kader). 
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elkaar gaan uitwisselen. Het gevolg is dat de 
mobiele telefoon van de dolende shopper zijn posi-
tie steeds nauwkeuriger bepaalt. De methode van 
de studiegroep lijkt te werken. Jaron Samson van 
ESA, die het probleem op maandag presenteerde, 
vertelt blij te zijn met de frisse, nieuwe blik die de 
wiskundigen voor hem op het probleem hebben 
geworpen. 

ZonnepaneLen Een tweede praktisch probleem 
dat een andere groep wiskundigen tijdens de stu-
dieweek heeft aangepakt, is de vraag hoe elektrici-
teitsdistributeurs moeten inspelen op huishoudens 
die in de toekomst zelf deels ook elektriciteitspro-
ducenten worden. Wie een zonnepaneel of een 
windmolen aanschaft, kan immers elektriciteit aan 
het net leveren. Maar kan het net het wel aan als 
een hele wijk een deel van zijn zonnestroom eraan 
toevoegt? Keuringsinstituut KEMA wil het graag 
weten.
Wiskundige Marjan van den Akker presenteert 
namens haar groep een algemeen optimaliserings-
model dat het probleem kan kraken. Het model ziet 
eruit als een vlechtwerk van knopen en verbindin-
gen, waarin elke knoop zowel een consument als 
een producent kan zijn. Op elke knoop mag het vol-
tage nooit over een bepaald maximum heen. Voor 
een speelgoedmodel van vijf huizen, allemaal uit-
gerust met een zonnepaneel van een andere 
grootte, hebben de wiskundigen precies doorgere-
kend wanneer elk huis wel of niet stroom aan het 
net mag leveren en hoe het net optimaal kan func-
tioneren. 
Zeer plausibel, noemt Gabriël Bloemhof van KEMA 
de resultaten. En hij denkt dat het model uit te 
breiden is naar veel meer stroomleverende huis-
houdens. Of het model het toelaat dat je er wind-
molens aan toevoegt, vraagt hij. Ja, ook dat laat 
het model toe. 
Na deze vrijdagmiddag gaat elke groep aan de slag 
met het schrijven van een gedetailleerd artikel 
waarin ze hun aanpak uitleggen en hun resultaten 
presenteren. Met een beetje geluk kan het bedrijf 
de resultaten nog toepassen ook. Natuurlijk, in 

werkelijkheid zitten er nog wel meer haken en ogen 
aan problemen als die van ESA of KEMA, maar een 
moeilijk industrieel probleem los je niet in een 
week op. De kunst is om een complex probleem, 
eentje dat een bedrijf zelf niet heeft kunnen oplos-
sen, zo uit te kleden dat je het wiskundig kunt 
oplossen, maar dat je het ook weer niet zo versim-
pelt dat het bedrijf niets meer heeft aan de oplos-
sing. Slim versimpelen, daarin ligt de kracht van 
de wiskundigen. 

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

s W i

shopper Na de probleempresentaties op maan-
dag hebben de wiskundigen maar drieëneenhalve 
dag voordat ze op vrijdagmiddag de eerste resulta-
ten moeten presenteren. De tijd is krap. Des te ver-
bazingwekkender is het hoeveel een korte, maar 
intensieve samenwerking al kan opleveren, zo 
blijkt op vrijdagmiddag 29 januari bij het Centrum 
Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam. 
Wiskundigen Rogier Brussee en Nico Schlömer 
tonen namens de groep die het ESA-probleem 
bestudeerde de eerste resultaten. 
De dolende shopper ziet er in hun simulatie uit als 
een ronde, donkere vlek die naar buiten toe steeds 
lichter wordt. De diffuse vlek geeft de waarschijn-
lijkheid aan dat een dolende shopper zich op een 
bepaalde positie bevindt. Hoe verder van het cen-
trum van de vlek, hoe lichter de grijstint en hoe 
kleiner de kans dat de shopper zich daar bevindt. 
De wiskundigen zijn uitgegaan van een winkelcen-
trum waarin zich twee typen ontvangers bevinden. 
Het ene type ontvanger kent zijn positie precies, 
het andere type weet dit niet, maar kan wel infor-
matie met andere toestellen uitwisselen en ook 
bepalen wat de afstand tot andere toestellen is. 
De simulatie laat ook zien hoe de diffuse vlek ver-
andert als er andere shoppers bijkomen, waarvan 
de mobiele telefoons allemaal informatie met 

tekst  bennie Mols   
beeld  CWI

Elk jaar organiseert een Nederlandse universiteit of instituut de Studiegroep Wiskunde 

met de Industrie (SWI). Een zeventigtal wiskundigen van Nederlandse én buitenlandse 

universiteiten en instituten bijt zich dan een week lang vast in vijf of zes geselecteerde 

industriële problemen. Op maandag presenteert elk bedrijf zijn probleem. Iedere wis-

kundige kiest vervolgens zelf aan welk probleem hij/zij gaat werken. Gedurende de 

week werken de wiskundigen in teamverband aan een oplossing en op vrijdagmiddag 

presenteert elk team de eerste resultaten. Vaak zitten daar al interessante inzichten voor 

het bedrijf bij. 

SWI is al meermalen het begin geweest van een langdurige samenwerking tussen univer-

sitaire wiskundigen en een bedrijf. Soms gaat een afstudeerder of promovendus verder 

werken aan het industriële probleem. SWI 2010 vond plaats bij het Centrum Wiskunde 

en Informatica (CWI) in Amsterdam. Dit jaar presenteerden vijf bedrijven hun probleem: 

ESA, KEMA, Phytocare, Marin en Stork. Meer informatie: http://swi2010.cwi.nl

Binnen een week gaven zeventig 
wiskundigen uit binnen- en buiten-
land tips voor de oplossing van vijf 
industriële problemen

Slim versimpelen!
zeventig wiskundigen komen een week samen om industriële problemen het 

hoofd te bieden. Dat is in het kort het doel van sWI, studiegroep Wiskunde 

met de Industrie, dit jaar bij het CWI in amsterdam. Maandag presenteren 

mensen uit de industrie hun problemen, vrijdag presenteren de wiskundigen 

hun oplossingen. een verslag.

SWI en de kracht van wiskundigen:

S <

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

Foto linkerpagina (p. 18)

bij het bord: 

Rob van der Mei van CWI, 

medeorganisator van SWI.
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ennis vergaren over de raakvlakken tussen 
milieu en natuur aan de ene kant en mense-
lijk gedrag aan de andere kant, zodat we 

maatschappelijke problemen kunnen oplossen of 
de kwaliteit van de samenleving kunnen verbete-
ren. Dat was in een notendop de motivatie om 
zeven jaar geleden het NWO-programma GaMON 
(Gamma-onderzoek Milieu, Omgeving, Natuur) in 
te stellen. Inmiddels nadert het programma zijn 
einde, op 7 april is de slotconferentie (zie kader). 
Natuurlijk zijn alle problemen nog niet opgelost, 
maar zeker is dat GaMON enkele verrassende 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd en dat het 
beleidsmakers concrete oplossingsstrategieën 
heeft aangereikt. 
Er zijn binnen GaMON in totaal acht deelprogram-
ma’s uitgevoerd, waarin vragen aan de orde 
kwamen als: hoe kunnen we deskundigheid van 
particulieren beter tot haar recht laten komen bij 
ruimtelijke planprocessen? Hoe kunnen we boeren 
stimuleren om zich in te zetten voor landschaps-
kwaliteit? Hoe kunnen we de dialoog over duur- 
zame energie verbeteren met argumentatie- 
analyse? Twee deelprogramma’s belichten we in 
deze Hypothese.

duurZa am consumeren  Gert Spaargaren, 
hoogleraar Beleid voor duurzame leefstijlen en 
consumptiepatronen in Wageningen, deed met zijn 
groep onderzoek naar ‘groen’ gedrag in de 
omgang met alledaagse consumptiegoederen. Zij 
wilden een nieuwe aanpak voor onderzoek en 
beleid testen: een die inzoomt op concreet, routi-
nematig gedrag van een groep. Bijvoorbeeld 
mensen die in een bedrijfskantine eten, die bood-
schappen doen in de supermarkt, die een auto 
aanschaffen, of die overwegen hun huis te isole-
ren. ‘Er is vaak gedacht dat als mensen zich nu 
maar bewust zijn van de milieueffecten van hun 
gedrag, ze vanzelf wel “vergroenen” en wegen 
vinden om duurzaam te consumeren’, zegt 
Spaargaren. ‘Maar die aanpak faalt. Persoonlijke 
karakteristieken verklaren wel wat mensen van 
plan zijn, maar niet wat ze feitelijk doen. Bij dat 
laatste spelen veel meer factoren een rol dan 
iemands geweten. Bijvoorbeeld welke duurzame 
producten er worden aangeboden, hoe duur ze 
zijn, waar je ze kunt krijgen en hoe ze worden 
aangeboden. Wij denken dat het effectief is om alle 
partijen in een bepaalde consumptiekolom bij 
elkaar te brengen en al die factoren tegelijkertijd 
aan te pakken.’ 

 

toyota pr ius De 
Wageningse onderzoe-
kers vingen dus 
mensen op in de super-
markt, deelden vragen-
lijsten uit in 
bedrijfskantines en 
drongen door in de 

showroom van Toyotadealers. Dit laatste project 
illustreert fraai hoe een hele consumptiekolom  
kan vergroenen. Het automerk Toyota is milieu-
vriendelijker dan de meeste, maar observatie van 
verkopers wees uit dat zij dit nauwelijks als ver-
koopargument inzetten. De dealers dachten 
gewoon dat het hun klanten niet zou interesseren. 
Sommige autokopers zijn echter wel degelijk over 
de streep te trekken door de groene eigenschappen 
van Toyota’s, vonden de onderzoekers. Zeker nu er 
subsidie zit op milieuvriendelijke auto’s. Voor de 
verkopers veranderde door dit inzicht veel. Bij een 
training bespraken ze hoe verschillende koopmo-
tieven te onderscheiden zijn en hoe je als verkoper 
milieu-informatie daarop kunt afstemmen. 
Iedereen was over die aanpak enthousiast. Tegen-
woordig worden de groene energielabels van Toyota’s 
niet langer weggestopt, maar duidelijk zichtbaar 
gemaakt in de showrooms. En de verkoop van de 
Toyota Prius is een eclatant succes.

zeker, voor een duurzame samenle-

ving hebben we rendabele zonnecel-

len nodig, stevige windmolens, bruik-

bare elektrische auto’s en zuinige 

gloeilampen. Maar die technologie is 

maar het halve verhaal. Minstens zo 

belangrijk is óf mensen die zonnecel-

len gaan plaatsen, die windmolens 

tolereren, in die auto’s gaan rijden en 

die gloeilampen in de fittingen gaan 

draaien. Dankzij het NWO-programma 

GaMON is dat nu iets waarschijnlijker 

geworden.

Consumptie 
kan veel 
groener

K De overheid mag en moet 
initiatieven nemen

Programma: GaMON, Gamma-onderzoek Milieu, Omgeving, Natuur. GaMON is gericht 

op het beschrijven, verklaren en beheersen van maatschappelijke problemen op het 

gebied van landschap, leefomgeving, natuur en milieu, met een focus op mense-

lijk gedrag. Het programma wordt uitgevoerd door NWO-gebied Maatschappij- en 

Gedragswetenschappen. Ontstaan: op advies van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en 

Natuuronderzoek en uitgewerkt met de ministeries van OC&W, LNV, VROM, EZ en 

V&W. samenwerking: tussen sociologen, psychologen, bestuurskundigen, geogra-

fen en milieuwetenschappers. Projecten: er zijn acht deelprogramma’s gehonoreerd; 

daaruit zijn tot op heden zes proefschriften en vele publicaties voortgekomen, er wor-

den nog zes proefschriften verwacht. Looptijd: 2003-2009. budget: 3,8 miljoen euro, 

afkomstig van OC&W, VROM en LNV, en NWO. Congres: Op 7 april is de gezamenlijke 

slotconferentie van GaMON en het sociaalwetenschappelijke klimaatprogramma VAM 

(Vulnerability, Adaptation and Mitigation). Meer informatie: www.nwo.nl/gamon

g a m o n

Resultaten 
NWO-programma 
GaMON 

tekst Mariette Huisjes  foto’s shutterstock
illustratie Carolyn ridsdale / artbox
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Gert Spaargaren.
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Spaargarens sociale praktijkenbenadering van 
onderzoek en beleid is veelbelovend, zeker in een 
tijd dat ‘groen’ de wind in de rug heeft. 
Spaargaren: ‘Er is veel veranderd sinds we met dit 
programma begonnen. De film van Al Gore heeft 
grote impact gehad, de fiscus stimuleert milieu-
vriendelijke aankopen, er liggen biologische pro-
ducten in alle supermarkten… Nu is het zaak om 
het marktaandeel van groene producten over de 
gehele linie op te schalen van 2 à 4 procent naar 25 
à 40 procent. Ons onderzoek heeft aangetoond dat 
het werkt om ketenpartijen rond de tafel te brengen 
om een bepaalde gedragspraktijk schoner te 
maken. Maar je kunt dat niet aan het bedrijfsleven 
overlaten. De overheid mag en moet daarin initia-
tieven nemen. Zij zou ook serieus moeten overwe-
gen een ecotax in te stellen, waardoor de kosten 
van milieubelasting in de prijs worden verwerkt. 
Dat zou duurzame producten een veel eerlijker con-
currentiepositie geven. Ik vind het beleid nu veel te 
terughoudend.’ 

Vitamine g Een tweede in het oog springend 
onderzoeksprogramma binnen GaMON is ‘Vitamine 
G’. Dat bestudeerde niet het effect van mens op 
groen, maar het effect van groen op mens. Het 
Utrechtse instituut voor onderzoek van de gezond-

heidszorg NIVEL en het Wageningse onderzoeksin-
stituut Alterra gingen samen op zoek naar de 
relatie tussen een boom- en plantrijke omgeving en 
gezondheid. ‘Het is zo’n verband waarvan je op je 
klompen aanvoelt dat het er moet zijn’, zegt onder-
zoeksleider Peter Groenewegen van het NIVEL. 
‘Maar wetenschappelijk bewezen was het nog 
nooit.’ 
De wetenschappers koppelden gegevens over 
grondgebruik – plattegronden waarop bossen, 
parken, akkers en ander groen staan aangegeven – 
aan postcodegebieden. Ze relateerden de hoeveel-
heid groen in een straal van één kilometer en in 
een straal van drie kilometer rond een postcodege-
bied aan het welbevinden van bewoners. Wat 
blijkt? Mensen die in een groene omgeving leven 
voelen zich niet alleen gezonder, ze zijn het ook. Ze 
gaan minder vaak naar de huisarts, zijn minder 
vaak depressief en hebben minder last van een hele 
reeks klachten zoals hoge bloeddruk, hartafwijkin-
gen, migraine en duizeligheid. Een doorbraak: voor 
het eerst staat vast dat groen inderdaad werkt als 
een vitamine.
De belangrijkste verklaring lijkt het stressdem-
pende effect van een omgeving met bomen, 
bloemen en planten te zijn. Dat was al wel eerder 
aangetoond in experimenteel omgevingspsycholo-
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ook graag verder gaan met zijn onderzoek. Maar 
dat kan alleen als er een nieuwe subsidiebron 
wordt aangeboord. ‘Anders sterft deze veelbelo-
vende onderzoekstak een stille dood.’ 
Heeft GaMON wetenschappers en beleidsmakers nu 
dichter bij elkaar gebracht? Programmavoorzitter 
Charles Vlek, emeritus hoogleraar 
Omgevingspsychologie en besliskunde in 
Groningen, zegt hierover: ‘Die zo gewenste interac-
tie heeft ons jarenlang achtervolgd. Het pro-
gramma moest praktische aanbevelingen 
opleveren. Dankzij vele werkbijeenkomsten kregen 
beide partijen meer oog voor de noodzaak om 
maatschappelijke kwesties mulitidisciplinair te 
benaderen. Maar de traditionele organisatie van de 
wetenschap is niet goed afgestemd op beleidsrele-
vantie en multidisciplinariteit. En Haagse beleids-
directeuren blijken nogal eens van functie te 
wisselen. Het zou goed zijn om voor dit soort werk 
interactiestructuren te scheppen die de duur van 

een bepaald onderzoek overstijgen. Daarin zouden 
wetenschappers en beleidsmakers de onderzoeks-
programmering en -begeleiding gezamenlijk ter 
hand kunnen nemen, zodat iedereen geleidelijk 
vertrouwd kan raken met verschillende gezichts-
punten en expertises. We doen de samenleving 
tekort als vraagstukken over leefklimaat alleen 
natuurwetenschappelijk of technologisch worden 
bezien. Voor een effectieve aanpak zijn de gedrags- 
en maatschappijwetenschappen onmisbaar.’ 

Mensen die iets naars hebben meegemaakt, 
herstellen sneller als ze tuinieren

<

Peter Groenewegen.

gisch onderzoek. Groenewegen: ‘Zelfs kijken naar 
een plaatje van een bos zorgt er al voor dat we ons 
sneller herstellen van een vermoeiende taak. En 
wie gestresst is en rondloopt in een groene omge-
ving, wordt subtiel afgeleid van zijn tobberige 
gedachtepatronen en keert uiteindelijk terug naar 
een prettig niveau van functioneren. Mensen die 
iets naars hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een 
sterfgeval, herstellen sneller als ze bijvoorbeeld 
tuinieren.’ 

soc iaLe cohes ie  Een lommerrijk milieu functi-
oneert dus als een soort buffer. Het vermindert de 
schadelijke impact van stressvolle gebeurtenissen 
op de gezondheid, waardoor die per saldo toe-
neemt. Een tweede verklaring – zo blijkt uit een 
deelproject van Vitamine G over grotestadswijken – 
is dat de sociale cohesie in groenere wijken groter 
is, wat bijdraagt aan de gezondheid van bewoners. 
De voor de hand liggende verklaring dat mensen 
die in een groene omgeving wonen meer bewegen, 
blijkt – voor volwassenen althans – niet op te gaan.’
De bevindingen van Vitamine G zijn van belang 
voor planologische beslissingen. Die worden nu 
gedomineerd door overwegingen van economisch 
belang. Deze laten zich immers gemakkelijk in geld 
uitdrukken. Groene gebieden in steden of volks-
tuinparken delven in dat licht bezien al snel het 
onderspit; groen moet plaatsmaken voor rood. 
Dankzij het Vitamine G-onderzoek kan nu ook het 
belang van groene ruimte voor gezondheid en wel-
bevinden hard worden gemaakt, waardoor het wint 
aan zeggingskracht.

ind ikken Ook op een andere manier is Vitamine 
G beleidsrelevant. De huidige trend is om steden ‘in 
te dikken’, dus woningen zo veel mogelijk bij elkaar 
te concentreren en de ruimte om de stad onge-
moeid te laten. Maar is dit eigenlijk wel zo wense-
lijk? De resultaten van GaMON lijken erop te wijzen 
dat groene ruimte binnen de stad misschien wel 
belangrijker is dan eromheen.
Toch is het voor een concrete toepassing van de 
nieuwe inzichten over het verband tussen groen 
en gezondheid nog aan de vroege kant, stelt Peter 
Groenewegen. ‘We hebben nu alleen nog maar 
grofmazig onderzoek gedaan. Willen we er echt 
iets mee kunnen, dan zou nog veel specifieker 
gekeken moeten worden naar welk soort groen 
goed is voor welk doel. Parken, bossen, speelvel-
den, tuinen… Welke zijn het meest geschikt 
rondom een zorginstelling, in een woonwijk, bij 
een school, bij een kantoor? Groenewegen zou dan 



 v e n i  v i d i  v i c i
tekst Margot Custers  foto Fjodor buis

negatieve gevoelens ervaart, en sociale inhibitie: 
in hoeverre laat je je emoties blijken? De combina-
tie van veel negatieve gevoelens met het opkroppen 
van emoties is de ideale mix voor chronische 
stress. Uit ons onderzoek blijkt dat mensen met die 
twee kenmerken, dat heet een “distressed” of Type 
D persoonlijkheid, veel slechter herstellen na bij-
voorbeeld een hartaanval. Ze lopen zelfs twee tot 
drie keer zoveel kans om opnieuw een hartaanval 
te krijgen.’

‘Hoe kan iets “tussen je oren” zo’n grote invloed 
hebben op je lichaam? Het ligt voor een groot 
gedeelte aan gedrag. Type D patiënten hebben 
sneller last van angstige emoties – niet vreemd na 
iets ingrijpends als een hartaanval –, maar gaan 
minder snel met klachten naar een specialist of 
verpleegkundige.’ Maar gedrag kun je toch veran-
deren? ‘Niet helemaal. Het gedrag komt deels voort 
uit je persoonlijkheid, die kun je niet zomaar ver-
anderen. Je kunt mensen wel helpen om anders te 
handelen. We gaan nu bijvoorbeeld onderzoeken of 
we Type D patiënten via internet kunnen begelei-
den tijdens hun herstel.’
Vici-winnaar Johan Denollet  heeft een lange weg 
afgelegd sinds hij voor het eerst vermoedde hoe je 
gemoedstoestand invloed kan hebben op hart- en 
vaatziekten. Vanuit zijn kantoor bij de Universiteit 
van Tilburg leidt hij nu het net opgestarte Center 
of Research on Psychology in Somatic diseases, 
begeleidt hij aio’s en postdocs en werkt hij ook nog 
aan zijn eigen onderzoek. ‘Het blijft een continue 
strijd om alles gedaan te krijgen, dan is het echte 
onderzoek de kers op de taart.’
‘Met mijn Vici kunnen we alle kanten van het pro-
bleem belichten: gedrag is maar één facet, er zijn 
ook biologische factoren die het nadelige effect van 
Type D persoonlijkheid kunnen verklaren. En Type 
D persoonlijkheid zou ook invloed kunnen hebben 
op andere ziektebeelden zoals diabetes en kanker. 
Daarnaast werken we ook samen met onderzoe-
kers uit andere landen. Toen ik net naar Nederland 
kwam, dacht ik dat de invloed van de persoonlijk-
heid op hart- en vaatziekten bij Nederlanders mis-
schien anders zou zijn dan bij Belgen. De cultuur 
is wel echt anders, maar op dat gebied is er geen 
verschil. Zelfs de expressieve Italianen ontkomen 
er niet aan.’
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Hoe kan het dat sommige mensen na een hartaanval revalideren alsof het 

niets is, terwijl anderen jaren blijven kwakkelen? Medisch psycholoog johan 

Denollet is op zoek naar het antwoord.

Zelfs expressieve Italianen 
ontkomen er niet aan

De ideale mix voor 
hartproblemen

Hart- en vaatziekten kunnen je gemoedstoestand 
beïnvloeden. Het levert stress op, niemand wordt er 
vrolijk van. Maar kan je gemoedstoestand ook je 
gezondheid beïnvloeden? ‘Als psycholoog bege-
leidde ik regelmatig hartpatiënten bij revalidatie. 
Psychologische stress leek goed herstel vaak in de 
weg te zitten.’
‘Het is niet makkelijk om te onderzoeken hoe iets 
als stress je gezondheid beïnvloedt. Mensen laten 
niet alles aan de buitenwereld zien. Wij kijken 
daarom naar twee stabiele persoonlijkheidsken-
merken: negatieve affectiviteit, de mate waarin je 

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.


