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Spinozawinnaar erik verlinde timmert flink aan de weg 

met zijn nieuwe theorie over hoe zwaartekracht werkt. 

Gaandeweg lost hij steeds meer problemen op, blijkt uit 

een gesprek met hem in NWT Magazine. Zo geeft zijn  

theorie een verklaring voor de mysterieuze donkere ener-

gie en donkere materie, grotendeels onbekende fenomenen 

die samen maar liefst 96 procent van de totale energie-

inhoud van het heelal vertegenwoordigen: ‘Donkere 

energie en donkere materie zijn geen vraagteken, maar 

komen op logische wijze voort uit mijn theorie. [...] Onze 

huidige natuurwetten zijn teveel gebaseerd op het oude 

idee van materie.’

Oud-voorzitter van WOTRO en oud-parlementariër rudy 

rabbinge nam onlangs afscheid als hoogleraar aan de 

Wageningen Universiteit. In een interview in De Ingenieur 

spreekt hij de hoop uit dat andere natuurwetenschappers 

zijn voorbeeld zullen volgen en ook een politieke carrière 

zullen ambiëren: ‘Ik vind het een heel slechte zaak dat er 

maar weinig natuurwetenschappers in de politiek zitten. 

Dat is vooral wrang als er besluiten genomen moeten wor-

den over zaken als nanotechnologie en kernenergie. Die 

discussies in het parlement gaan zonder al te veel kennis 

op dat gebied.’ 

Ondernemende hoogleraar pur sang Clemens van 

Blitterswijk heeft de afgelopen jaren een omslag gezien 

in het denken over het commercieel benutten van weten-

schappelijke kennis. In het Financieele Dagblad zegt hij: 

‘In de jaren tachtig en negentig lag een wetenschappelijk 

onderzoeker liever dood in de goot dan dat hij bij een 

bedrijf ging werken. Dat is de afgelopen paar jaar omge-

slagen. De meeste studenten bij ons kijken of ze vindingen 

kunnen patenteren en oriënteren zich op het starten van 

een bedrijf. En een hoogleraar met een eigen bedrijf, dat 

is nu heel chic.’

De Nederlandse psycholoog Willem Albert Wagenaar 

bepleitte ooit in de rechtszaal de onschuld van een van 

doodslag verdachte man die in een klimzaal per ongeluk 

de zekering van zijn maat losmaakte omdat hij naast 

hem iemand veilig op de grond zag komen. Harald 

Merckelbach beschrijft in NRC Handelsblad Wagenaars 

twijfels aan zijn eigen autoriteit: ‘Wagenaar was pes-

simistisch over het gewicht dat hij als wetenschapper in 

de schaal van Vrouwe Justitia kon leggen. Te pessimistisch 

blijkt nu.’ Want in een vergelijkbare zaak spraken de rech-

ters de verdachte onlangs vrij van doodslag, op basis van 

Wagenaars eerdere analyse.

Levendige wetenschap

Wat hebben ambulances, kunst- 

werken, de smartphone in Afrika, 

celdeling en energieonderzoek 

met elkaar gemeen, behalve dat 

ze allemaal aan bod komen in dit 

nummer van Hypothese? Het zijn 

onderzoeksobjecten van excel-

lente wetenschappers. De nieuwsgierigheid die elke 

wetenschapper eigen is, wordt continu geprikkeld door 

de wereld om ons heen, zowel op kleine als op grotere 

schaal. Onderzoek leidt tot vernieuwende inzichten en 

ontdekkingen, waarop andere wetenschappers weer 

kunnen voortbouwen. Of waarmee oplossingen voor 

problemen worden aangereikt.

Deze Hypothese bevat een afspiegeling van het werk van 

de NWO-achterban, in de breedste zin van het woord. 

Neem bijvoorbeeld het interdisciplinaire Science4Arts-

programma: werken van grote kunstenaars leven voort 

dankzij ingenieuze restauratietechnieken. Antropologe 

Mirjam de Bruijn vertelt in een open interview hoe de 

smartphone in Afrika het bestaan van de bewoners 

drastisch heeft veranderd. Het artikel over de aanpak 

om de ambulancecapaciteit beter te plannen laat zien 

hoe wetenschap letterlijk van levensbelang kan zijn. 

Het dagboek van psychologe Elke Geraerts toont hoe 

ze op het World Economic Forum bruggen slaat tussen 

diverse werelden. Het fundamentele onderzoek dat bin-

nen het FOM-instituut DIFFER verricht wordt, zal hope-

lijk een grote bijdrage leveren aan de aanpak van de 

energieproblematiek in de wereld. Biofysicus Marileen 

Dogterom dringt door tot de kern met haar voorne-

men een levende cel in een lab na te bouwen. Voor de 

grootschalige onderzoeksinfrastructuur in Nederland 

heeft een belangrijke ijking plaatsgevonden in het 

kader van de Nationale Roadmap. Het artikel over ken-

nisbenutting informeert hoe NWO kennis uit onderzoek 

probeert af te leveren bij potentiële gebruikers.

De artikelen in deze Hypothese weerspiegelen kort-

om de volledige NWO-strategie: de keten van talent-

ontwikkeling, vrij onderzoek, themaontwikkeling en 

samenwerking, kennisbenutting, internationalisering, 

onderzoeksfaciliteiten en instituten. Het is niet moeilijk 

om ook een verband te leggen met het topsectorenbe-

leid, voor bijvoorbeeld Energie (DIFFER) en Creatieve 

Industrie (Science4Arts). In welke hoedanigheid dan 

ook, voor ons is en blijft belangrijk dat het onderzoek 

dat NWO financiert van een hoogstaande kwaliteit is.

 

Renée van Kessel

Directeur Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 

NIHC en WOTRO 
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Hypothese, NWO-blad voor de weten-

schap, verschijnt vier 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 

afdeling Voorlichting & Communicatie 

van NWO. De weergegeven opinies 

komen voor rekening van de auteurs 

en geïnterviewden en worden niet 

per se gedeeld door NWO.

De Nederlandse Organisatie voor 

Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

is met een budget van ruim 

500 miljoen euro per jaar een van 

de grootste wetenschapsfinanciers in 

Nederland. NWO stimuleert kwaliteit 

en vernieuwing in de wetenschap. 
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Hoe snel rukt het mobieltje op in Afrika?
‘In 2003 had nog slechts één op de vijftig Afri-
kaanse burgers een mobieltje, in 2010 zweefde het 
aandeel Afrikanen met mobieltjes rond de veertig 
procent. Je kunt wel nagaan dat dit impact heeft.  
Juist onder bevolkingsgroepen die niet in één 
gemeenschap op één plek leven maar rondtrekken, 
omdat dit hoort bij hun nomadische levenswijze of 
omdat ze op de vlucht zijn voor honger of geweld.’ 

Kunt u daarvan een voorbeeld geven?
‘Neem Madya, een vrouw met wie ik bevriend 
raakte in Kameroen. Zij behoort tot een herders-
volk, de Fulani. Ze trouwde met een Nigeriaan en 
stichtte een gezin in Nigeria, maar sloeg na twintig 
jaar op de vlucht voor etnisch geweld. Madya 
keerde terug naar Kameroen. Ze vestigde zich in 
de stad Bamenda, niet op het platteland waar haar 
familie kuddes hoedt. Met een uit Nigeria mee-
gebrachte naaimachine kan ze daar zelfstandig in 
haar levensonderhoud voorzien. Sinds Madya een 
mobiel heeft, is er voor haar veel veranderd: ze kan 
contact houden met haar familie, ze kan de neef 
die haar kuddes hoedt per telefoon instructies 
geven, ze kan haar stoffen telefonisch bestellen in 
plaats van twee dagen te moeten reizen en haar 
klanten hoeven niet meer langs te komen om een 
bestelling te plaatsen. Voor een vrouw als Madya 
heeft de mobiel dus meer welvaart gebracht én de 
mogelijkheid om de banden met haar familie te 
onderhouden.’

Waar gaat u zich in uw nieuwe onderzoek op richten?
‘Inmiddels overspoelt een golf in China gefabri-
ceerde smartphones het continent. In combinatie 
met de betaalbare abonnementen voor draadloos 
internet die worden aangeboden, kunnen mensen 
niet alleen met elkaar communiceren, maar voor 
het eerst komen internet en sociale netwerken 

irjam de Bruijn is nog nauwelijks bekomen 
van de commotie. Natuurlijk is ze trots op 
haar Vici-beurs, maar zo’n prijs maakt wel 

veel los. Van de ene dag op de andere ben je een ‘top-
onderzoeker’ en sta je volop in de schijnwerpers. De 
fles champagne op haar bureau met gelukwensen 
van het college van bestuur getuigt van haar nieuwe 
status. Daarboven een grote foto van een straatver-
koper zittend langs een stoffige weg ergens in 
Afrika: voor hem staan tientallen kleurige dames-
pumps uitgestald, het ene paar nog eleganter dan het 
andere. Met de Vici-gelden wil ze een antropoloog, 
een historicus, een communicatiewetenschapper en 
een psycholoog werven, voor een vergelijkend en 
diepgravend onderzoek.

‘ In mijn hart ben ik zelf  

een nomade’deel 21 uit de serie 
‘Close-up’ waarin 
we de mens achter 
de wetenschap 
belichten.

tekst  Mariette Huisjes  

foto’s  Harry Meijer
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Niet alleen bij ons, ook in het hart van afrika rukt 

de smartphone op. Maar daar zijn de consequenties 

veel ingrijpender, omdat er voorheen nauwelijks 

digitale communicatie mogelijk was. antropologe 

Mirjam de Bruijn gaat onderzoeken hoe nomaden 

omgaan met Facebook en twitter. koersen we aan 

op een ‘Centraal-afrikaanse lente’?

M
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Antropologe Mirjam de Bruijn ontvangt Vici-beurs

M i r J a M  d e  B r u i J n

>

Mirjam de Bruijn (1962) groeide op in Utrecht. In 1988 studeerde ze af als cultureel 

antropoloog, met de specialisatie Nomadische culturen en Ontwikkelingsantropologie. 

Met een promotiebeurs van NWO vertrok De Bruijn in 1990 naar Mali, samen met collega 

en echtgenoot Han van Dijk. Hun duo-proefschrift Arid Ways, Cultural Understanding 

of Insecurity in Fulbe Society werd bekroond met een cum-laudedoctoraat. Sinds haar 

promotie is De Bruijn als onderzoeker verbonden aan het Afrika-Studiecentrum bij de 

Universiteit Leiden, waar zij in 2007 benoemd werd tot  hoogleraar in de Contemporaine 

geschiedenis en Antropologie van West- en Centraal-Afrika.



h y p o t h e s e   7h y p o t h e s e   7h y p o t h e s e   6   

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

binnen bereik van veel Afrikanen. Dat is een revo-
lutie, zeker op het platteland waar de vaste inter-
netverbindingen nooit veel voorstelden. Ik wil 
onderzoeken hoe Afrikanen die geen vaste woon-
plaats hebben met die revolutie omgaan. En anders 
dan in mijn eerdere onderzoek wil ik nu ook kijken 
naar de politieke implicaties.’

Bij de ‘Arabische lente’ van 2011 waren mobieltjes 
cruciaal voor het op de been krijgen van mensen-
massa’s. Maar dragen ze ook op een meer funda-
menteel niveau bij aan een politieke omwenteling? 
‘Zonder meer komt in heel Afrika de buitenwereld 
meer binnen dankzij ICT. Wat jongeren bij de BBC 
of op Facebook aan nieuws tegenkomen, vertellen 
ze diezelfde dag nog door in de plaatselijke bar. 
Zo sijpelt kennis door in de hele samenleving en 
wordt het minder vanzelfsprekend om onderdruk-
king voor lief te nemen. Maar misschien is er ook 
een subtieler, meer gevoelsmatig verband. Je moet 
je voorstellen dat het leven voor veel Afrikanen 
wordt beheerst door onzekerheid: nergens kun je 
van op aan, niets is stabiel. Als mensen te midden 
van die turbulentie een betere basis hebben door-
dat ze zich letterlijk en figuurlijk meer met ande-
ren verbonden voelen, zouden ze dan niet mondiger 
worden, meer samen gaan doen en minder bereid 
zijn om een onderdrukkend regime te aanvaarden? 
Die hypothese wil ik graag onderzoeken.’

Dit klinkt allemaal positief, maar zijn er ook 
gevaren?
‘Jazeker. Sociale netwerken bieden mensen de 
mogelijkheid om zich meer dan voorheen langs 
etnische lijnen te organiseren. De internetcommu-
nity van Fulani is al drie jaar in de lucht. En sinds 
vorig jaar hebben ook de jongeren van de Hadejari-
stam uit Centraal-Tsjaad zich virtueel verenigd 
met Hadejari die in diaspora leven in Kameroen, 
Noord-Nigeria en Parijs. Dat kan leuk en onschul-
dig zijn, maar het zou ook kunnen leiden tot een 
revival van etnische tegenstellingen. De Afri-
kaanse samenleving is hard. Daardoor zijn de 
mensen ook verhard: regionale conflicten hebben 

al snel een wreed karakter. Als sociale netwerken 
die nu nog gewoon gezellig zijn politiek geïnfecteerd 
raken, weet je niet wat er gaat gebeuren.’

U heeft bepaald niet de meest vriendelijke en toe-
gankelijke Afrikaanse landen uitgezocht: Tsjaad, 
de Centraal-Afrikaanse Republiek, Kameroen en 
Oostelijk Nigeria. 
‘Tja, je kunt wel weer naar Kaapstad afreizen, of 
naar Kenia of Oeganda, maar die gebieden worden 
al door genoeg westerse onderzoekers onder de voet 
gelopen. Centraal-Afrika is juist een gesloten land. 
Niemand weet wat zich daar afspeelt sinds keizer 
Bokassa is vertrokken. Maar het is wel een schuil-
plaats voor criminele bendes en Al Qaida-achtige 
groepen. Ik vind het belangrijk dat we er meer van 
afweten. En wetenschappelijk is het juist interes-
sant om te zien wat communicatietechnologie doet 
in gebieden waar conflicten, onderdrukking en 
trekkende of vluchtende mensenmassa’s aan de 
orde van de dag zijn.’

Wanneer gaat de eerste expeditie van start?
(Lacht hartelijk) ‘Het project begint in september, 
maar je moet je niet voorstellen dat er dan vanuit 
Leiden een karavaan vertrekt of zo. We zullen 
proberen lokale onderzoekers aan te trekken en op 
te leiden, ook al omdat de aanwezigheid van wester-
lingen in sommige gebieden niet verantwoord is.’ 

Heeft u ooit vervelende dingen meegemaakt?
‘O ja. Toen ik met mijn man in Mali was, kwamen 
we midden in een hongersnood terecht. En in 
Tsjaad heb ik traumatische ervaringen meege-
maakt, van overvallen tot een halve verkrachting.’

En dus?
‘En dus niets. Het blijft toch trekken.’

U was al tijdens uw studie bezig met nomaden, en 
nu nog steeds. Waar komt die fascinatie vandaan?
‘Misschien ben ik zelf wel een beetje een nomade. 
Ik wilde als kind al wég. Op mijn veertiende zat ik 
in Londen, op mijn achttiende in Spanje, en toen ik 
tweeëntwintig was, trok ik in Kameroen een jaar 
mee met een nomadenstam. Nu kreeg ik de fascina-
tie voor vreemde culturen wel met de paplepel inge-
goten. Mijn vader was geograaf. Hij had een winkel 
in etnografica, met als specialisatie nomadenvol-
ken…  Maar hij handelde alleen maar; hij reisde 
niet. Ik droomde weg boven al die prachtige platen-
boeken en nam me al jong voor om dat anders te 
gaan aanpakken.’

’Ik hoop dat het lukt om in het hart van Afrika een  
netwerk van kleine onderzoeksinstituten aan te leggen‘

Maar om het zo lang vol te houden moet er toch ook 
in existentiële zin iets zijn in het nomadenbestaan 
dat u intrigeert.
‘Het is geloof ik de vrijheid die me aantrekt. De 
ruimte opzoeken, altijd onderweg zijn, in aanra-
king komen met veel andere plaatsen, andere 
mensen en andere denkbeelden. Dat schept veel 
meer opties om mens te zijn dan een bestaan op 
één plek.’ 

Afrika gold lang als het verloren continent. Dat is 
aan het veranderen. Hoe kijkt u daar tegenaan?
‘Ik heb zelf bijgedragen aan die kanteling door de 
Afrikaan niet alleen te zien als slachtoffer, maar 
juist als actor. Ja, er is veel ellende en voortdu-
rende onzekerheid op het Afrikaanse continent, 
maar hoe gaan de mensen daar nu mee om? Geef 
ze hun menselijke waardigheid terug en kijk naar 
de keuzes die ze maken. Juist dankzij die turbulen-
tie is er ook heel veel creativiteit, levendigheid en 
wijsheid.’ 

Ook in uw nieuwe onderzoek ligt de focus op de 
Afrikaan als actor, niet als slachtoffer.
‘Er zit een historische component in. We gaan de 
effecten van de huidige communicatierevolutie 
rond mobiel internet vergelijken met eerdere com-
municatierevoluties, bijvoorbeeld de introductie 
van het schrift, de telegraaf en de radio. En steeds 
is de vraag: hoe gingen de Afrikanen om met 
technologie die van buiten kwam? Dat schept een 
ander wetenschappelijk perspectief dan wanneer 
je Afrikaanse landen definieert als koloniën, of de 
Afrikanen als slachtoffers van de slavenhandel.’

Welke toekomstdroom hebt u voor over vijf jaar?
‘Ik hoop dat het lukt om in het hart van Afrika
een netwerk van kleine onderzoeksinstituten aan 
te leggen: een soort vrijplaatsen waar Afrikaanse 
onderzoekers hun gang kunnen gaan, waarna 
Europese en Amerikaanse wetenschappers weer 
kunnen inhaken op hun werk. Noem het inter-
actiehubs voor het Afrika-onderzoek. Dat klinkt 
misschien ambitieus, maar met anderhalf miljoen 
kom je een heel eind in Afrika: voor vijfduizend 
euro heb je bijvoorbeeld al een huis. Daarnaast 
zou ik dolgraag een bestseller willen schrijven. 
Of misschien komt er wel een succesvolle docu-
mentaire, want ik betrek ook een filmmaker bij 
mijn onderzoek. Het onderwerp is boeiend genoeg 
voor een groot publiek en het lijkt mij fantastisch 
om heel veel mensen te bereiken. Dan breng je de 
wereld pas echt dichter bij elkaar.’  <
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reactor ITER, die op dit moment in Frankrijk 
wordt gebouwd. Twee nieuw op te richten onder-
zoekslijnen zullen zich met onderzoek naar zonne-
brandstoffen bezighouden. 
‘Waar het maken van een zonnebrandstof in wezen 
op neerkomt’, legt Van de Sanden uit, ‘is dat je uit 
water en kooldioxide een mengsel van koolmo-
noxide en waterstof maakt. Als je dat energie-
efficiënt en in de goede verhouding kunt, krijg je 
synthetisch gas (syngas), een grondstof om benzine 
en kerosine te maken.’ Dat kun je onder andere 
doen door het kooldioxide te verwarmen. ‘Dan 
komt onze plasmakennis van pas. Het grote voor-
deel van verwarmen met een plasma is dat je daar-
mee heel specifiek warmte kunt toevoegen 
waardoor je geen energie verspilt.’ Ook op een 
andere manier komt de kennis en ervaring van het 
instituut van pas. Onderzoek naar fusie is vooral 

onderzoek naar het opschalen van processen. Om 
een fusiereactor te maken die meer energie ople-
vert dan je erin moet steken, moet je een giganti-
sche reactor bouwen, vele malen groter dan de 
onderzoeksreactor die nu in Rijnhuizen staat. 
Ook voor het realiseren van een voorziening om 
zonnebrandstoffen te maken, moet je beginnen met 
een labmodel wat je uiteindelijk moet kunnen 

et FOM-Instituut Rijnhuizen richtte zich van 
oudsher met haar onderzoek op kernfusie, 
het nabootsen van het proces in de zon om 

daarmee duurzame energie op te wekken. Richard 
van de Sanden, directeur van DIFFER, legt uit 
welke veranderingen van het voormalige Instituut 
voor Plasmafysica Rijnhuizen het nieuwe instituut 
DIFFER maakten: ‘Duurzame elektriciteit kost over 
tien, vijftien jaar waarschijnlijk net zoveel als con-
ventioneel opgewekte energie. In ieder geval leve-
ren zonnepanelen en windmolens dan meer dan 
we nodig hebben. Dan krijgen we een energie-
opslagprobleem en dat is de reden om, naast de 
voortzetting van het fusie-onderzoek, aan zonne-
brandstoffen, solar fuels, te gaan werken.’ 
Zonnebrandstoffen zijn chemische verbindingen 
waarin duurzame energie, bijvoorbeeld uit wind-
molens, kan worden opgeslagen om daarna mak-
kelijk te worden getransporteerd. 
De energieproblematiek en aandacht voor het kli-
maat zijn belangrijke thema’s in het onderzoek van 
FOM en NWO. In hun onderzoeksinstituten wordt 
de kennis op een bepaald terrein gebundeld, waar-
door het onderzoek een zetje kan krijgen. NWO/
FOM-instituten worden bij voorkeur ondergebracht 
op een universitaire campus. Dat gegeven gecom-
bineerd met het feit dat de huidige gebouwen van 
DIFFER/Rijnhuizen aan verbouwing toe waren, 
vormde de aanleiding voor de koerswijziging en 
relocatie van het instituut. DIFFER verhuist in 
2015 uit het kasteel in de bossen van Rijnhuizen 
naar een nieuw gebouw op de campus van de 
Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). De voor-
bereidingen daartoe zijn in volle gang. 

Zonnebrandstoffen In het nieuwe instituut 
zetten de twee groepen die zich al met energie uit 
fusie bezig hielden hun onderzoek voort. Om fusie 
te realiseren, is een bijzonder heet plasma nodig 
(ongeveer tien miljoen graden Celsius). Als dit in 
contact komt met de wand koelt het plasma teveel 
af, en beschadigt het tegelijk de wand. Eén afde-
ling bestudeert de beheersing van brandend 
plasma, en de andere houdt zich bezig met de 
interactie van het plasma met de wanden van het 
reactorvat. Want zelfs als het plasma de wand niet 
raakt, worden er bijvoorbeeld elektrische lading en 
deeltjes uitgewisseld. In de laatste groep wordt 
eind maart een unieke infrastructuur, Magnum 
PSI (Plasma Surface Interaction) gestart, waarin 
voor het eerst in de wereld de intense plasmacon-
dities kunnen worden opgewekt zoals die ook 
zullen gaan optreden bij de grootschalige fusie-

diFFer is sinds 1 januari 2012 het nieuwe onderzoeksinstituut van FOM/NWO 

dat zich richt op fusie-onderzoek en het ‘groen’ opwekken, bufferen en transporteren van 

energie. Het instituut komt voort uit een koerswijziging van het FOM-instituut voor plasmafysica 

rijnhuizen, en wordt op 16 april feestelijk geopend.
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H

tekst Marianne vincken  foto’s Harry Meijer,  Jet en diFFer

Fundament onder 
energieonderzoek 

>

FOM Rijnhuizen wordt DIFFER

DIFFER: Dutch Institute for Fundamental Energy Research, wil leidend zijn in toepassings-

gericht, fundamenteel onderzoek op het gebied van fusie en zonnebrandstoffen en in 

nauwe samenhang met universiteiten en industrie een coördinerende rol spelen op het 

gebied van fundamenteel energieonderzoek. Het fusie-onderzoek is een voortzetting 

van het huidige fusie-onderzoek aan het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen.

Voor het onderzoek aan zonnebrandstoffen zullen de komende tijd vooraanstaande 

wetenschappers worden aangetrokken. Twee van de huidige onderzoeksgroepen van 

Rijnhuizen worden elders ondergebracht. Met ingang van 2015 zal DIFFER een nieuw 

gebouw betrekken op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven dat aan 160 

werknemers en 40 gasten onderdak zal bieden. DIFFER neemt deel aan twee topsecto-

ren: Energie en ’High Tech Systemen en Materialen‘. 

d i f f e r

‘ Dat is bij uitstek de rol van DIFFeR: oplossingen  
zoeken die veel impact hebben en veel bedrijvigheid 
genereren’
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satellietgroep bij een universiteit. Naast de groepen 
die in het nieuwe gebouw aan het werk gaan, 
maken ook vijf focusgroepen aan andere universi-
teiten deel uit van DIFFER. Daarvan zijn er al twee 
benoemd: de groep van Albert Polman, die werkt 
aan nanofotonica (AMOLF), en de groep van Kees 
Hummelen, die werkt aan kunststofmaterialen die 
elektriciteit kunnen geleiden (Rijksuniversiteit 
Groningen). In het netwerk dat zo ontstaat is 
DIFFER de spil, hét loket voor bedrijven die iets 
willen op het gebied van energieonderzoek in 
Nederland.
De verschuiving van de aandacht naar energie 
heeft tot gevolg dat twee van de bestaande onder-
zoeksgroepen van FOM Rijnhuizen elders onderdak 
moeten vinden. De groep rondom de vrije-elektro-
nenlaser FELIX gaat naar de Radboud Universiteit 

in Nijmegen. De combinatie van FELIX met zijn 
Nijmeegse broertje FLARE levert daar een unieke 
faciliteit voor onderzoek met vrije-elektronen-
lasers. Voor de andere groep, die zich bezighoudt 
met materialen voor optiek met hele korte golfleng-
tes, zijn de mogelijkheden elders ondergebracht te 
worden minstens zo goed, verwacht Van de Sanden.

Desgevraagd kijkt de directeur vooruit. ‘Door onze 
onderzoeksactiviteiten te koppelen aan groepen die 
nu al energieonderzoek doen aan de universiteiten, 
moeten we over twee, drie jaar volop draaien. De 
eerste onderzoeksresultaten verwacht ik kort 
daarna. Echt grootschalige productie van waterstof 
of andere zonnebrandstoffen zie ik pas over tien tot 
vijftien jaar. We hopen met ons fundamenteel 
onderzoek een bijdrage te leveren aan het streven 
om halverwege deze eeuw wereldwijd dertig tera-
watt CO2-neutraal opgewekt vermogen ter beschik-
king te hebben.’

meteen achter de windmolen zetten? Hoe combi-
neer je polymeren zonnecellen, waarover veel 
kennis voor handen is in Eindhoven, direct met de 
productie van zonnebrandstof? Allemaal mogelijke 
onderzoeksvragen die vanuit verschillende discipli-
nes bekeken moeten worden. DIFFER wil daarin 
samenwerken met universiteiten, maar ook met 
instituten als Energie Centrum Nederland in Petten 
en TNO, die de brug kunnen helpen slaan van fun-
damenteel onderzoek naar praktische toepassing.
Een van de zes groepen wil Van de Sanden invullen 
met energieopslag die niet direct met zonnebrand-
stof samenhangt. Een onconventionele manier van 
energieopslag die synergie heeft met DIFFER past 
zeker ook in zijn toekomstbeeld. Eén kwalificatie 
zal voor al het onderzoek moeten gelden: het is toe-
passingsgericht, bedoeld om de maatschappij voor-
uit te helpen. Er zullen ook bedrijven bij betrokken 
worden, oliemaatschappijen als Shell en BP, net-
werkbedrijven zoals Alliander, die steeds groener 
moeten worden, DSM en Dow als materiaalleveran-
ciers, maar ook bedrijven die door hen geprodu-
ceerde kooldioxide kunnen aanbieden om te 
recyclen. DIFFER doet dan ook mee in twee van de 
topsectoren: ‘Energie’ en ‘High Tech Systemen en 
Materialen’. ‘Het is goed dat in die topsectoren alle 
partijen vanaf de start vertegenwoordigd zijn zodat 
de kans dat een nieuw concept ook op de markt 
terecht komt groot is,’ zegt Van Breen.

Coördinerende rol De nieuwe onderzoeks-
groepen hoeven niet te wachten tot het gebouw 
klaar is. Ze kunnen voor die tijd al aan de slag als 

minder aannemelijk. In gesloten netten misschien 
wel, in gekoppelde netten brengt het onnodige ver-
liezen met zich mee. Het is niet alleen voor de verre 
toekomst dat Van Breen geïnteresseerd is in de 
plannen van DIFFER, ook op een wat kortere ter-
mijn ziet hij samenwerking ontstaan. ‘We zouden in 
het nieuwe gebouw het in experimenten geprodu-
ceerde gas kunnen bijmengen in ons bestaande 
aardgasnet. Puur om er ervaring mee op te doen en 
ervan te leren hoe we zonnebrandstof bij de mensen 
thuis kunnen brengen. Dat doen we ook met andere 
energieneutrale bronnen, zoals rioolgas.’ 

systeemoploss ingen Voor het energieop-
slagonderzoek gaat Van de Sanden zes nieuwe 
onderzoeksgroepen instellen, geleid door vooraan-
staande wetenschappers op hun gebied. Die 
mensen moeten allemaal nog aangetrokken 
worden. Dat FOM Rijnhuizen excellent genoemd is 
in de evaluatie van afgelopen jaar zal daar in 
helpen, verwacht hij. De TU/e zal een van die groe-
pen betalen. 
De locatie op de campus van de TU/e, die energie 
als een van de onderzoeksspeerpunten heeft, biedt 
voordelen. Van de Sanden: ‘Energie-onderzoek is 
bij uitstek multidisciplinair onderzoek. In 
Eindhoven zijn niet alleen de technische weten-
schappen, maar ook de fysica en de chemie goed 
vertegenwoordigd. Je kunt niet maar één deel van 
de oplossing onderzoeken, het zijn altijd systeem-
oplossingen waar je naar op zoek bent.’ 
Windenergie omzetten in zonnebrandstof, hoe doe 
je dat? Via een tussenstap, of kun je een reactor 

opschalen tot commercieel interessante proporties. 
Met de goede werkplaats en infrastructuur is het 
instituut daarvoor uitstekend toegerust. 

besta ande infr astruCtuur Uit syngas 
kunnen niet alleen vloeibare brandstoffen gemaakt 
worden. Harry van Breen, strateeg bij netwerkbe-
drijf Alliander en vanuit het bedrijfsleven betrok-
ken bij DIFFER, ziet een directere toepassing. ‘In 
Nederland is het onmogelijk om voldoende gas te 
maken uit biologische bronnen. Daar hebben we er 
eenvoudigweg niet genoeg van. Uit het syngas kun 
je synthetisch ‘aardgas’ maken en dat kun je CO2-
neutraal aanbieden via de bestaande pijpleidingen. 
De Europese ambitie dat in 2050 tachtig procent 
van de woningen CO2-neutraal moet zijn, is door 
Nederland vertaald in de eis dat nieuwbouw-

woningen vanaf 2020 energieneutraal moeten zijn. 
Kosten van dit alles: 20.000 tot 30.000 euro per 
woning. Extrapolerend betekent dit voor Nederland 
een investering van ongeveer 150 miljard euro en 
voor Europa van tweeduizend miljard euro. Als de 
zonnebrandstoftechnologie werkt en je bestaande 
leidingen en dergelijke gewoon kunt blijven gebrui-
ken, hoef je die investering niet te doen. Nu weet ik 
ook wel dat dit langetermijnonderzoek is en dat 
slechts een klein deel van dit soort projecten daad-
werkelijk toepassingen oplevert, maar als het 
werkt is het een echte game changer. Dat is natuur-
lijk ook bij uitstek de rol van DIFFER, oplossingen 
zoeken die veel impact hebben en veel bedrijvig-
heid genereren.’ 
Hij ziet in gedachten al een grootschalige zonne-
brandstoffabriek naast een fusiereactor staan, die 
samen schone en transporteerbare brandstoffen 
leveren. Zonnebrandstoffen als buffer voor een 
onbalans in de elektriciteitsproductie vindt hij wat 

Als de zonnebrandstoftechnologie werkt en je 
bestaande leidingen kunt blijven gebruiken, is het 

een echte game changer’

DIFFeR is de spil, hét loket voor bedrijven 
die iets willen op het gebied van energieonderzoek 
in Nederland

<

Zijaanzicht van de 15 meter lange opstelling Magnum-PSI. 

Uiterst links de plasmabron. Foto: Bram Lamers

De Joint European Torus (JET) in Engeland is ‘s werelds 

grootste kernfusie-experiment. JET is houder van het 

wereldrecord opwekking fusie-energie: 16 megawatt 

opgewekt in 1 seconde.
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13  & 14  april 

Discussie toekomst geesteswetenschappen

www.nwo.nl > kalender

17  april 

Spinoza te Paard

Detlef Lohse

www.nwo.nl/spinozatepaard

25  april 

Complexity and Risk

Risico vanuit het perspectief van complexiteit

www.nwo.nl/complexity

15  mei

Spinoza te Paard

Jan Hoeijmakers

www.nwo.nl/spinozatepaard

4 juni

Bessensap

Wetenschap ontmoet pers

www.nwo.nl/bessensap

4 juni

Bekendmaking Spinozawinnaars 2012

www.nwo.nl/spinozawinnaars

19  juni

Spinoza te Paard

Naomi Ellemers 

www.nwo.nl/spinozatepaard

 n w o - n i e u w s  n w o - n i e u w s

Evenementen-
kalender

SRON Netherlands Institute for Space Research 

gaat binnen enkele jaren verhuizen. Het 

ruimteonderzoeksinstituut heeft momenteel 

twee vestigingen: een in Utrecht en een in 

Groningen. Het huidige gebouw van SRON 

Utrecht bereikt over circa vijf tot zeven jaar 

het einde van zijn levensduur. Nieuwbouw 

blijkt voordeliger dan renoveren. Vanwege 

het (gewenste) wetenschappelijke profiel van 

SRON en de sterke internationale oriëntatie 

van het ruimteonderzoeksinstituut, wil men 

de nieuwbouw van SRON Utrecht realiseren 

op de campus van een brede universiteit 

in de Randstad.  Onlangs heeft SRON haar 

voorkeur uitgesproken voor het Science Park 

Amsterdam in de Watergraafsmeer. Er is in 

Amsterdam een goede verbinding mogelijk 

met het aardatmosfeeronderzoek van de Vrije 

Universiteit, het astrofysicaonderzoek van de 

Universiteit van Amsterdam en met het onder-

zoek van de andere NWO-instituten op het 

Science Park. 

SRON en NWO onderzoeken de komende 

maanden met de betrokken partijen in 

Amsterdam de haalbaarheid van nieuwbouw 

voor SRON Utrecht in de Watergraafsmeer. 

Een definitief besluit valt in de loop van 2012. 

De verwachting is dat realisatie van de nieuw-

bouw ten minste vijf jaar gaat duren. Deze 

voorkeur heeft op dit moment geen gevolgen 

voor de vestiging van SRON in Groningen. De 

locatie van SRON Groningen komt wel aan 

de orde in de strategische heroriëntatie van 

SRON, die naar verwachting in mei wordt 

afgerond. 

SRON verhuist

Onlangs heeft NWO haar plannen gepresenteerd 

voor een substantiële bijdrage aan het topsector-

beleid van het kabinet. Samen met honderden 

wetenschappers hebben vertegenwoordigers 

van NWO hun deskundigheid ingebracht bij 

alle topteams. Naast de plannen per topsector 

bevatten de NWO-plannen ook voorstellen voor 

sectordoorsnijdende thema’s zoals sociale inno-

vatie en ICT. Dat fundamenteel wetenschappelijk 

onderzoek, inclusief ongebonden nieuwsgierig-

heidsgedreven onderzoek, een belangrijke pijler 

is voor duurzame economische groei wordt door 

alle topteams onderschreven. 

NWO-plannen topsectorbeleid

Dinsdag 17 en woensdag 18 januari kwamen in 

Veldhoven meer dan 1800 natuurkundigen bij 

elkaar voor het grootste natuurkundecongres 

van Nederland: Physics@FOM Veldhoven. Bij 

uitstek de plek om nieuwe ontwikkelingen in de 

fysica te volgen en nieuwe contacten op te doen. 

De internationaal gerenommeerde professoren 

Alain Aspect, Charles Kane en Juan Maldacena 

verzorgden dit jaar het plenaire programma. 

Daarnaast was er keuze uit 200 lezingen en 

421 posterpresentaties uit alle hoeken van de 

fysica. Traditiegetrouw reikte FOM op dinsdag-

avond haar vier wetenschappelijke prijzen uit. 

Klaas-Jan Tielrooij kreeg de FOM Natuurkunde 

Physics@FOM Veldhoven groter dan ooit

Het totale pakket aan voorgestelde investerings-

plannen voor 2012-2013 omvat ruim 225 miljoen 

euro NWO-middelen. Het grootste deel wordt 

geïnvesteerd in publiek-private samenwerking. 

Deze investeringen doen een groot beroep 

op de financiële mogelijkheden van NWO. 

Voorzitter Jos Engelen vindt dat NWO hiermee 

voor dit moment een maximale inspanning 

heeft verricht. Om schade aan het Nederlandse 

kennis- en innovatiesysteem te voorkomen, zijn 

op termijn extra investeringen dan ook uiterst 

noodzakelijk.

Meer informatie: www.nwo.nl/topsectoren

Proefschrift Prijs en Maria Antonietta Loi de 

Minerva-Prijs. De FOM Valorisatiehoofdstukprijs 

en de FOM Valorisatieprijs voor toepassingsge-

richt onderzoek gingen naar respectievelijk Silke 

Diedenhofen en Pieter Kruit.

Nederlandse wetenschappers hebben een lange 

en internationaal gerespecteerde geschiedenis 

in het onderzoek naar mondiale vraagstukken. 

Een groot deel van het academische onderzoek 

op dit terrein is gefinancierd door WOTRO 

Science for Global Development. Op de website 

researchforglobaldevelopment.nl laat WOTRO 

zien waarom wetenschappelijk onderzoek zo 

belangrijk is in de aanpak van de huidige mon-

diale uitdagingen.

Meer informatie: 

www.researchforglobaldevelopment.nl

Mondiale vraagstukken in etalage

Creatieve wetenschappers die  hun onderzoek 

op een vernieuwende en spannende manier aan 

een groot publiek willen presenteren, maken dit 

jaar opnieuw kans op 100.000 euro. Tot en met 

maandag 2 april kunnen teams zich inschrijven 

als deelnemer aan de Academische Jaarprijs 

Van 2008 tot 2009 stond het poolonderzoek in 

de schijnwerpers tijdens het International Polar 

Year. Het bijbehorende Nederlandse onder-

zoeksprogramma is in december 2011 afge-

sloten. Ter gelegenheid hiervan verscheen het 

boek IJsbrekers, een terugblik op het IPY. Hoe 

ontstond deze bijzondere, extra investering 

voor het poolonderzoek ter waarde van zeven 

miljoen euro, hoe verliep het programma en 

wat hebben we ervan geleerd?

IJsbrekers is meer dan een afsluitend document 

van het IPY, niet alleen door de bijzondere 

vormgeving en toegankelijk geschreven tekst. 

Start strijd Academische Jaarprijs 2012

Verleden en toekomst poolonderzoek

2012. De opdracht is om een origineel en pak-

kend communicatieplan te maken. 

Met de hoofdprijs van 100.000 euro kan het 

winnende team van wetenschappers, promo-

vendi en studenten haar plannen realiseren. 

Verder dingen drie finalistenteams mee naar 

de Labyrint Publieksprijs, georganiseerd door 

het gelijknamige televisieprogramma van VPRO/

NTR. De winnaar daarvan krijgt een redactionele 

reportage in een van de Labyrint-uitzendingen. 

De Academische Jaarprijs wil wetenschappelijk 

onderzoekers, promovendi en studenten moti-

veren om de resultaten van hun onderzoek 

actief onder de aandacht te brengen van een 

breed publiek. De competitie staat open voor 

teams van de Nederlandse universiteiten, UMC’s, 

bij NWO of KNAW aangesloten onderzoeksin-

stituten, TNO, GTI’s en andere niet-commerciële 

onderzoeksinstituten. De Stichting Academische 

Jaarprijs is in 2005 opgericht op initiatief van 

NRC Handelsblad, NWO en de KNAW.

Meer informatie: www.academischejaarprijs.nl

Het is ook een vooruitblik op het toekom-

stige Nederlandse onderzoek. Hierin speelt het 

Nederlands Polair Programma, gecoördineerd 

door NWO, een belangrijke rol. 

Binnen dit programma is onlangs een grote stap 

gezet voor de toekomst van het Nederlandse 

poolonderzoek. Nederland zal vanaf dit jaar 

voor het eerst eigen laboratoria hebben op 

Antarctica. Drie van de in totaal vier labo-

ratoria zijn onlangs op Antarctica aangeko-

men. De vier laboratoria zijn in zeecontainers 

gebouwd en staan in een gezamenlijk ‘docking 

station’. Het laboratorium op Rothera gaat het 

Gerritszlaboratorium heten, de vier afzonder-

lijke modules krijgen de namen Geloof, Hoop, 

Liefde en Blijde Boodschap.

Meer informatie: 

www.pooljaar.nl 

www.nwo.nl/npp

HERA 2

Onder leiding van NWO-Geestesweten-

schappen is de tweede editie van het HERA 

(Humanities in the European Research Area)  

Joint Research Programme tot stand gebracht. 

Het programma is opgezet door 19 Research 

Councils uit 18 landen en wordt financieel 

ondersteund door de Europese Commissie. 

Het eerste Joint Research Programme heeft 

uiteindelijk geleid tot 19 grote samenwer-

kingsprojecten die ieder ongeveer een mil-

joen euro subsidie hebben ontvangen. 

Meer informatie: www.heranet.info
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e tand des tijds is vaak niet mild voor 
kunstwerken. Verf gaat bladderen, papier 
verpulvert, hout trekt krom en foto’s verge-

len. Sommige werken raken zodanig in verval dat 
de hand van de kunstenaar er niet meer in te her-
kennen valt. Wat is daartegen te doen? Hoe kun je 
kunstwerken het beste bewaren en restaureren? 
Wil je die vragen beantwoorden, dan moet je eerst 
de basis begrijpen. Uit welke lagen en materialen 
is een kunstwerk opgebouwd, en hoe veranderen 
die in de tijd? Wat is de betekenis van het kunst-
werk, en hoe kijken we ernaar? Dit zijn vragen die 
een ‘pure’ kunsthistoricus niet direct kan beant-
woorden. Hij zal ervoor te rade moeten gaan bij 
collega’s die verstand hebben van chemie en mate-
rialen, van de modernste onderzoekstechnieken 
en van ethiek en filosofie. Die vakgebieden zijn in 
de praktijk niet altijd op elkaar aangesloten. En 
financiering voor zulk grensoverschrijdend onder-
zoek is lastig te vinden.
NWO springt daar nu op in met de lancering van 
een nieuw onderzoeksprogramma: Science4Arts. 
In dit programma gaan wetenschappers, restaura-

w e t e n s c h a p  e n  k u n s tw e t e n s c h a p  e n  k u n s t

Onlangs werden de eerste zes projecten gehonoreerd binnen het nieuwe 

NWO-programma science4arts, dat kunst, techniek en wetenschap bij elkaar 

brengt. Hoe kun je zeldzame kunstwerken het beste restaureren en bewaren? 

Welke geheimen gaan er schuil onder het oppervlak?

toren en conservatoren samen de kunst- en materi-
aalvragen te lijf. De komende vijf jaar is 3,6 
miljoen euro beschikbaar voor zes heel verschil-
lende projecten, met onderwerpen variërend van 
oude meesters tot moderne fotokunst.

KunsthistoriCus, ChemiCus en deteCtive 

Een van de onderzoekers in Science4Arts is kunst-
historicus Joris Dik, hoogleraar Materiaalkunde 
aan de Technische Universiteit Delft. Hij is alles 
ineen: kunsthistoricus, chemicus, maar ook een 
beetje detective. Met de modernste chemische 
technieken bestudeert hij tot in detail de oude verf-
lagen van beroemde schilderijen. Welke lagen gaan 
er schuil onder de alom bekende beelden? Wat ver-
tellen die over hoe de schilder te werk ging en hoe 
het schilderij in de loop der tijd is gerestaureerd? 
Soms doet hij daarbij een verrassende ontdekking, 
zoals in 2008 bij zijn onderzoek naar het schilderij 
Grasgrond van Vincent van Gogh. Achter het wui-
vende gras met kleurige bloemen bleek een heel 
ander schilderij schuil te gaan, dat door de schil-
der zelf was overgeschilderd: het gezicht van een 

D

vrouw. Dankzij een gloednieuwe röntgentechniek 
konden Dik en zijn collega’s zelfs de kleuren van 
het portret reconstrueren.
‘Het gaat zeker niet alleen om het ontdekken van 
‘verdwenen’ schilderijen’, vertelt Dik, ‘hoewel dat 
natuurlijk heel spannend is. Maar we willen vooral 
meer te weten komen over de opbouw van schilde-
rijen, over de gebruikte materialen en over hoe die 
in de loop van de tijd veranderden.’ Die informatie, 
legt hij uit, is van groot belang als je een schilderij 
zo authentiek mogelijk wilt restaureren. ‘Neem het 
schilderij Saul en David, een late Rembrandt’, ver-
telt Dik. ‘Dat is nu heel donker. Was het altijd zo 
donker, en illustreert het daarmee de trieste late 
jaren van Rembrandt? Of waren de kleuren oor-
spronkelijk helderder? In elk geval is het schilderij 
door restauratoren zwaar overschilderd. Wij willen 
graag weten hoe het er oorspronkelijk uitzag. Wat 
wilde Rembrandt ermee zeggen?’

veelhe id a an mater ialen Kitty Zijlmans, 
hoogleraar Kunstgeschiedenis van de nieuwste tijd 
aan de Universiteit Leiden, beantwoordt vergelijk-
bare vragen in haar tak van kunst: fotografie. En 

dan niet zomaar foto’s, maar beeldende kunstwer-
ken die zijn gebaseerd op foto’s, maar vervolgens 
op allerlei manieren en met allerlei materialen zijn 
verfraaid. ‘Verzin maar een materiaal, en het is 
ooit gebruikt in fotokunstwerken’, vertelt ze. 
‘Plastic, wol, hout, karton, papier. Maar ook plak-
band, stickers, verf, viltstift en lijm. Het probleem 
is dat al die materialen op een verschillende 
manier verouderen, en soms ook nog eens op 
elkaar inwerken. Musea hebben geen idee hoe ze 
die kunstwerken moeten bewaren.’ Het resultaat, 
aldus Zijlmans, is dat veel fotokunstwerken na een 
paar decennia in een deplorabele staat verkeren. 
‘Ze vallen uit elkaar, er vallen gaten in, ze zijn aan-
getast door zuren. En ze zien er dus vaak totaal 
anders uit dan dat de kunstenaar ze had bedoeld. 
Is dat erg? Daar kun je over twisten.’

Doordringen 
  tot in het 

     kunstwerk

Joris Dik bestudeerde het 

door Rembrandt gemaakte 

schilderij saul en David. Er 

bestaat veel onzekerheid 

over de authenticiteit van 

het doek, en over de mate 

waarin het is overschilderd.

In het rood gemarkeerde 

gedeelte is op het huidige 

schilderij vaag een gordijn 

te zien.

Een röntgenfluorescentie-

opname laat het gordijn zien 

zoals het oorspronkelijk was 

geschilderd. 

Uit de samenstelling van de 

verf (derde foto) bleek dat 

er driehonderd jaar later een 

laag verf over het gordijn 

heen is gezet.

Met conventionele röntgen-

opnames was dit verschil 

tussen de achtergrond en de 

laag erboven niet te zien.

Afbeelding boven:

Russian Diplomacy uit 1974 

van Ger van Elk, 

collectie Stedelijk Museum. 

Kleurenfoto op perspex, met 

overschildering in acrylverf.

>

Eerste honoreringen Science4Arts

In dit programma gaan weten-
schappers, restauratoren en 
conservatoren samen de kunst- 
en materiaalvragen te lijf 

<

tekst Nienke Beintema illustraties  Joris dik, Mauritshuis en stedelijk Museum
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w e t e n s c h a p  e n  l o g i s t i e k

iskunde redt levens, kopte het Parool. 
‘Dat vond ik wel mooi’, zegt Rob van der 
Mei van het CWI en de Vrije Universiteit 

Amsterdam. ‘Dit is echt wiskunde in dienst van de 
maatschappij!’ Het CWI analyseerde een uitge-
breide dataset van oproepen en afhandeltijden voor 
de ambulancedienst van de GGD Amsterdam: Hoe 
laat en waar vandaan kwam elk telefoontje binnen 
bij de meldkamer? Was het een spoedgeval? Waar 
moest de ambulance vandaan komen, hoe laat ging 
hij rijden, hoe laat kwam hij aan? Hoe laat vertrok 
hij naar het ziekenhuis en wanneer arriveerde hij?  
Aan de hand van al deze data ontwikkelden de 
CWI-onderzoekers nieuwe methoden om het aantal 
meldingen nauwkeurig te voorspellen. 

in een spoedgeval arriveert 95 procent van de ambulances binnen vijftien 

minuten. dat is mooi, maar het kan beter en goedkoper. Het NWO-instituut 

Centrum Wiskunde & informatica (CWi) werkt de komende vier jaar samen met 

de technische universiteit delft aan software om ambulancecapaciteit slimmer 

te plannen. 

W

Ambulances komen 
straks nog sneller

i j Zel?  rooster a anpassen Van der Mei: ‘Is 
de ene dag drukker dan de andere? Zie je golfbe-
wegingen door de dag of door het jaar heen? 
Koninginnedag en oudjaar kennen topdrukte, net 
als de vaste uitgaansavonden. Het is ook interes-
sant om statistische relaties te ontdekken tussen 
bijvoorbeeld weersomstandigheden en aantallen 
meldingen. Als er ijzel wordt voorspeld, kun je je 
dienstrooster daarop afstemmen. Dit gaat vooral 
om het aantal ingeroosterde ambulancekoppels, 
maar je moet ook de verschillende types ambu-
lancevoertuigen slim inzetten en  voertuigonder-
houd en bijscholing van het medisch personeel 
liefst op rustige middagen inplannen.’

Om de vertaalslag te kunnen maken van aantal 
verwachte telefoontjes naar aantal noodzakelijke 
ambulances is een modellering nodig die rekening 
houdt met allerlei onzekerheden. Verder moeten de 
vaste standplaatsen van de ambulances slim over 
de regio worden verspreid, optimaal inspelend op 
de variërende aantallen telefoontjes uit de diverse 
wijken, en de aanrij- en de behandeltijden, die ook 
allemaal over de dag veranderen. De te ontwikke-
len stochastische modellen moeten een optimale 
strategie opleveren om beschikbare capaciteit slim 
te plannen. Vertrekt een aantal ambulances naar 
een groot ongeluk in de regio, dan moeten de ach-
terblijvers zich slim herpositioneren om een goede 
dekkingsgraad te houden.  ‘Ook telecombedrijven 
die zendmasten moeten plaatsen of grote websites 
die veel eindgebruikers bedienen kennen zulke 
capaciteitsvraagstukken. Bij de ambulancezorg 
geeft die geografische dimensie – waarbij alles let-
terlijk en figuurlijk beweegt – echter veel extra 
complicaties. Dat maakt het project wiskundig juist 
zo interessant!’ 

tekst Marion de Boo  
foto shutterstock

Gilbert & George, Naked, 

uit de serie Shitty, Naked, 

Human, World, 1994. 

Collectie Stedelijk Museum. 

Bestaat uit ontwikkelzilver-

gelatine met kleurstoffen.

<

Dik en zijn Delftse collega’s zullen een deel van het 
projectgeld besteden aan het ontwikkelen van 
geavanceerde draagbare röntgenapparatuur, om 
schilderijen op locatie mee te kunnen onderzoeken. 
‘Daar is veel vraag naar’, zegt hij. ‘Het verplaatsen 
van kostbare schilderijen is duur en risicovol. Je 
kunt beter het apparaat naar het schilderij toe 
brengen.’
Ook Zijlmans en haar projectleden hopen op een 
concrete uitkomst: een beslismodel dat restaurato-
ren kunnen gebruiken om te bepalen hoe je een 
kunstwerk het beste kunt restaureren en bewaren. 
‘En daarnaast willen we een intakemodel maken: 
een standaardprocedure waarin een museum bij 
aankoop van een fotowerk gedetailleerde informa-
tie vraagt aan de kunstenaar, over de gebruikte 
methoden en materialen.’ 

De projecten in Science4Arts hebben niet alleen 
een technische component, maar zeker ook een 
kunsthistorische en een ethische. Waarom heeft 
een kunstenaar bepaalde materialen gebruikt, 

waarom heeft hij nu juist die bepaalde doeken 
overgeschilderd? En ook: in hoeverre moet je een 
kunstwerk restaureren? Welke interpretaties mag 
een restaurateur zich veroorloven? En wat wil je 
aan het publiek laten zien: een zo mooi mogelijke 
afbeelding – en kun je er dus maar het beste een 
goede digitale reproductie van maken – of een zo 
authentiek mogelijk werk, inclusief verkleuringen?
Science4Arts is voor Dik en Zijlmans een gouden 
greep. ‘Op geen enkele andere manier hadden wij 
zulk grootschalig onderzoek kunnen opzetten’, zegt 
Zijlmans, ‘op het grensvlak van geestes- en natuur-
wetenschappen. En dan ook nog in nauwe samen-
werking met de museumwereld. Dit is echt uniek.’ 
Zijlmans werkt in haar project nauw samen met 
het Stedelijk Museum Amsterdam, en Dik met het 
Mauritshuis. Dik: ‘Science4Arts is een broodnodig 
en terecht initiatief. En het geeft Nederland een 
uitstekende uitgangspositie om dit onderzoek op 
Europees niveau voort te zetten en daarin een 
voortrekkersrol te blijven spelen. Nederland heeft 
een heel rijke kunstgeschiedenis en een enorme 
erfgoedcollectie, en daarmee ook een grote verant-
woordelijkheid om daar goed voor te zorgen.’ 

‘ op geen enkele andere manier 
hadden wij zulk grootschalig 
onderzoek kunnen opzetten op 
het grensvlak van geestes- en 
natuurwetenschappen’

Wat: Science4Arts brengt wetenschappers, musea, restauratoren en conservatoren van over 

de hele wereld bij elkaar om onderzoek te doen naar conservatie en restauratie van kunst-

werken. Budget: In totaal is er 3,6 miljoen euro beschikbaar voor het onderzoek. 

Wie: Science4Arts is een samenwerking van de NWO-gebieden Geesteswetenschappen 

en Chemische en Exacte Wetenschappen. Maakt deel uit van de inbreng van NWO voor 

de topsector Creatieve Industrie. Aan de voorbereiding werkten meerdere musea mee, 

waaronder het Rijksmuseum en het Mauritshuis, evenals hoogleraren, onder wie Anne 

van Grevenstein en Renée van de Vall. Daarnaast werkt NWO binnen Science4Arts samen 

met de Amerikaanse National Science Foundation (NSF) en het Franse IPANEMA, de 

synchrotronfaciliteit voor oude objecten. Meer informatie: www.nwo.nl/science4arts

s c i e n c e 4 a r t s

‘ Dit is echt wiskunde in dienst van 
de maatschappij’

<
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Deze eerste Roadmap was aan een herziening toe. 
Daarom heeft NWO in opdracht van het ministerie 
een ronde uitgeschreven voor nieuwe of verbeterde 
projecten. Het kon gaan om de realisatie of 
upgrade van onderzoeksfaciliteiten in Nederland 
met een internationale uitstraling, of om de deel-
name van Nederland in de bouw of aanpassing van 
internationale onderzoeksfaciliteiten. 
Uiteindelijk hebben op voorspraak van een nieuwe 
commissie onder leiding van Emmo Meijer 28 pro-
jecten een plaats gekregen in de nieuwe Roadmap. 
Vijf daarvan kregen bovendien meteen substantiële 
financiering. ‘Ik ben ervan overtuigd dat de geko-
zen projecten een belangrijke bijdrage zullen leve-
ren aan het oplossen van de grote uitdagingen voor 
de toekomst, zoals gezondheidsvragen en de zoek-
tocht naar nieuwe materialen. Deze projecten 
passen uitstekend in de topsectoren van 
Nederland,’ beargumenteerde staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Halbe Zijlstra 
de uiteindelijke keuze. 

ruimtetelesCoop Een van de projecten die 
meteen financiering krijgt, is de ruimtecamera 
SAFARI van SRON Netherlands Institute for Space 
Research. SAFARI is de Nederlands-Europese 
infraroodspectrometer en supercamera op de 
Japanse ruimtetelescoop SPICA, die in 2020 gelan-
ceerd zal worden. Met het geld is de Nederlandse 
bijdrage aan de Japanse ruimtemissie zeker 
gesteld. 
‘Na de lancering van de Herschel-ruimtetelescoop 
in 2009 is SPICA/SAFARI de grootste stap voor-
waarts die je in het infrarood/submillimetergebied 
met een enkelvoudige telescoop nog kunt maken,’ 
zegt Rens Waters, directeur van SRON. ‘Het 
Nederlandse ruimteonderzoek mag in deze grens-
verleggende infraroodmissie niet ontbreken als we 
onze vooraanstaande internationale positie willen 
behouden.’
SAFARI gaat aan boord van SPICA op zoek naar de 
eerste sterrenstelsels van het heelal. De camera zal 
chemische vingerafdrukken diep in het centrum 

een muizenkliniek voor kankeronderzoek, een faciliteit voor onderzoek naar 

eiwitten, een magnetenlab, een ruimtecamera en een magnetische beeldvor-

mingstechniek. deze vijf projecten krijgen samen tachtig miljoen euro binnen 

de Nationale roadmap grootschalige infrastructuur. 

Forse investering in 
onderzoeksapparatuur

van deze gigantische sterschijven nemen om daar-
mee hun ontstaansgeschiedenis te reconstrueren. 
Het instrument speurt ook naar ijs en waterdamp 
in protoplanetaire schijven. De fysische en chemi-
sche omstandigheden in deze schijven bepalen uit-
eindelijk de vorming van planeten. SAFARI 
ontvangt 18 miljoen euro.

e iwitten in beeld Een tweede project dat met 
13,5 miljoen euro een vliegende start kan maken, 
is Proteins@Work van de Universiteit Utrecht. De 
Proteins@Work-faciliteit zal hoogstaande technie-
ken, apparatuur en expertise voor het onderzoeken 
van eiwitten in cellen en weefsel toegankelijk 
maken voor biologische en biomedische onderzoe-
kers in Nederland. De faciliteit is van groot belang 
voor de Nederlandse life sciences en vooral voor 
preventie en diagnose van ziektes. ‘Wij werken met 
iedereen samen die wil weten hoe eiwitten werken, 
bijvoorbeeld hoe eiwitten ziektes kunnen veroorza-
ken maar ook stamcellen kunnen omzetten in 
gezonde organen,’ zegt Albert Heck, initiatiefne-
mer van Proteins@Work. Het programma is een 
samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, UMC 
Utrecht, Hubrecht Instituut, Erasmus MC en het 
Nederlands Kanker Instituut en bouwt voort op het 
Netherlands Proteomics Centre van NGI.

Kwalite it De kwaliteit van de ingediende voor-
stellen was zeer hoog. Alleen de allerbeste projec-
ten met de grootste potentie voor de wetenschap 
– en dus ook voor onze samenleving – konden 
worden geselecteerd. Naast de vijf geselecteerde 
projecten krijgen drie organisaties op voordracht 
van de commissie Meijer een aanmoedigings-
bedrag om zich verder te ontwikkelen tot er, naar 
verwachting in 2014, een nieuwe ronde is voor de 
Roadmap-projecten.

Jos Engelen, voorzitter van NWO, benadrukt het 
belang van deze investeringen voor het Neder-
landse onderzoekslandschap: ‘Het ontwikkelen van 
moderne onderzoeksinfrastructuur en geavan-
ceerde apparatuur stelt ons in staat de grenzen 
van ons “kunnen” te verleggen. De exploitatie 
ervan biedt mogelijkheden de grenzen van wat we 
“kennen” te verleggen en tot nieuwe inzichten te 
komen.’

tekst sonja knols
illustratie Carolyn ridsdale/artbox

‘ De gekozen projecten zullen een belangrijke bijdrage 
leveren aan het oplossen van de grote uitdagingen 
voor de toekomst’

w e t e n s c h a p  e n  f a c i l i t e i t e n w e t e n s c h a p  e n  f a c i l i t e i t e n

ind 2008 werd de eerste Nationale Roadmap 
voor Grootschalige Onderzoeksfaciliteiten aan 
de minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap aangeboden door de Commissie Van 
Velzen, die door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap speciaal hiervoor was inge-
steld. De Roadmap bestond uit 25 grootschalige 
onderzoeksfaciliteiten waarvan ‘de bouw en exploita-
tie van belang zijn voor de vitaliteit en het innovatief 
vermogen van het Nederlandse wetenschapssysteem’. 
Als reactie daarop is structureel twintig miljoen euro 
per jaar op de begroting van NWO geoormerkt voor 
dit soort faciliteiten. Inmiddels is dit bedrag opge-
hoogd naar ongeveer veertig miljoen euro per jaar.

E

NWO vindt het van belang om te investeren in internationaal vooraanstaande 

onderzoeksinfrastructuur. Het bevorderen van de toegang tot hoogwaardige onder-

zoeksfaciliteiten is daarom één van de speerpunten in de strategie ‘Groeien met 

kennis’. Er bestaan verschillende financieringsvormen zoals de Nationale Roadmap 

Grootschalige Infrastructuur, NWO-groot en NWO-middelgroot – waarbinnen onlangs 

28 faciliteiten een kleine tien miljoen euro toegekend hebben gekregen – en het 

Zwaartekrachtprogramma, dat grote consortia ondersteunt.

Binnen de Nationale Roadmap Grootschalige Infrastructuur hebben de volgende vijf 

projecten financiering ontvangen:

- Mouse Clinic for Cancer and Aging research (MCCA) - Nederlands Kanker Instituut

-  Proteins@Work; een grootschalige proteomics-onderzoeksfaciliteit voor de life  

sciences - Universiteit Utrecht

- Een ultrahoog veld NMR-faciliteit voor Nederland (uNMR-NL) - Universiteit Utrecht

-  SAFARI: de geschiedenis van het heelal herschreven - SRON Netherlands Institute for 

Space Research

- Magnetenlaboratorium van wereldformaat - Stichting FOM en Radboud Universiteit

Meer informatie: www.nwo.nl > subsidiewijzer > investeringen

o n d e r z o e k s fa c i l i t e i t e n  s t i M u l e r e n

<
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tekst  david redeker

foto’s  ephicas en 

alexander geurds

Maar hoe krijgt Geurds zijn kennis bij de bevol-
king, want zij lezen toch geen wetenschappelijke 
tijdschriften en gaan toch niet naar wetenschappe-
lijke congressen? Ook daarop had hij een antwoord. 
Tijdens vooronderzoek ter plaatse, gesponsord door 
de National Geographic Society, legde hij contacten 
met de lokale universiteit, met het archeologisch 
museum in de regio en met een Nederlands-
Nicaraguaanse stichting. Over het vooronderzoek 
verscheen een artikel op de goed gelezen internet-
site van National Geographic en de Latijns-
Amerikaanse editie van het magazine publiceerde 
een artikel over deze tot dan toe onbeschreven 
unieke voorwerpen. De beoordelingscommissie 
was niet alleen onder de indruk van Geurds’ 
wetenschappelijke talent, maar ook van zijn ideeën 
en inspanningen om zijn kennis breder te versprei-
den, gaf hem een felbegeerde Veni-beurs en zette 
de kennisbenuttingsparagraaf van Geurds’ voorstel 
op de NWO-site als voorbeeld voor andere geestes-
wetenschappers.

h y p o t h e s e   2 1

‘ Kennisbenutting is geen graadmeter voor de 
wetenschappelijke kwaliteit of het wetenschappelijk 
belang’

n w o - s t r at e g i e n w o - s t r at e g i e

Kou u it de luCht De kennis en vaardigheden 
die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek 
dienen in eerste instantie de wetenschappelijke 
vooruitgang. Maar NWO wil dat deze kennis ook 
buiten de wetenschap gebruikt kan worden. 
Bijvoorbeeld op economisch, cultureel, beleids-
matig of maatschappelijk vlak.
Cynthia Naus, beleidsmedewerker van NWO, wil 
meteen wat kou uit de lucht halen: ‘De benutting 
hoeft niet per se door onderzoekers zelf afgedwon-
gen of gerealiseerd te worden en, voor alle duide-
lijkheid, het is geen graadmeter voor de 
wetenschappelijke kwaliteit of het wetenschappe-
lijk belang van onderzoek. Als een wetenschapper 
met een goede verklaring komt waarom kennisbe-
nutting bij het onderzoek niet van toepassing is, 
kan hij of zij nog steeds een Veni-, Vidi- of Vici-
beurs krijgen.’

tandwielen NWO stimuleert kennisbenutting 
op drie manieren, die in elkaar grijpen als tand-
wielen. Op die manier zet onderzoek innovatie in 
beweging. De eerste manier is door onderzoekers 
te motiveren om breder te kijken dan hun weten-

schapsveld. Dat begint bijvoorbeeld al bij de 
subsidieaanvraag met het invullen van de kennis-
benuttingsparagraaf. Als het onderzoek
gehonoreerd wordt voor financiering, kunnen de 
wetenschappers trainingen volgen die hen helpen 
met het breder verspreiden van kennis. Zo zijn er 
communicatietrainingen, maar ook workshops 
waar men business cases kan uitwerken. Ook zijn 
er prijzen voor onderzoekers die ideeën hebben om 
hun kennis over te dragen aan de buitenwereld, 
zoals de FOM Valorisatieprijs.
Daarnaast bevordert NWO interactie tussen weten-
schap en bedrijfsleven of maatschappij. NWO-
instituten organiseren bijvoorbeeld industriedagen 
en delen hun specialistische apparatuur en facili-
teiten met anderen. Commissies van toekomstige, 
potentiële gebruikers houden binnen sommige 

Kennis moet rollen

at kun je nog meer met archeologisch 
onderzoek naar pilaarvormige beelden 
van vulkanisch gesteente in Nicaragua? 

Die vraag moest de Leidse archeoloog Alexander 
Geurds in zijn aanvraag voor een Veni-beurs 
beantwoorden. Geurds legde uit dat zijn onderzoek 
ertoe bijdraagt dat de lokale bevolking zich bewust 
wordt van de historische en culturele waarde van 
deze prekoloniale standbeelden, en dat het 
beschermen van dit archeologische erfgoed tegen 
roof en beschadiging mogelijkheden kan bieden 
voor toerisme binnen de regio.

>

Nieuwe reumamedicijnen, veiliger internet, behoud 

van cultureel erfgoed, zuinige vrachtwagens. NWO 

financiert wetenschappelijk onderzoek, en stimu-

leert dat kennis die daaruit voortvloeit ook buiten 

de wetenschap gebruikt wordt. kennisbenutting is 

dan ook een speerpunt in haar strategie ‘groeien 

met kennis’.

Vrachtwagen met zijvleugels
Een heel directe vorm van kennisbenutting is als 

een onderzoeker zelf ondernemer wordt. Een voor-

beeld hiervan is Gandert van Raemdonck. Tijdens 

zijn afstudeeronderzoek in 2005 aan de Technische 

Universiteit Delft bedacht hij een manier om vracht-

wagens zuiniger te laten omspringen met brandstof. 

Zijn SideWing is een paneel dat de wielen uit het 

zicht én uit de wind houdt. Testen met schaalmodel-

len in de windtunnel wezen op een forse brandstof-

besparing. Van Raemdonck klopte met zijn idee aan 

bij Technologiestichting STW voor een Valorisation 

Grant: ‘Die subsidie gaf ons de mogelijkheid om de 

SideWing op de openbare weg te testen. We konden 

aantonen dat vrachtwagens vijf tot negen procent 

zuiniger rijden met een SideWing. Daardoor verdie-

nen vervoerders de investering in twee jaar terug.’

Begin 2011 ging zijn bedrijf Ephicas actief de markt 

op met de SideWing. Inmiddels hebben grote vervoer-

ders als GE TIP, Peter Appel Transport, The Greenery, 

TNT, Jan de Rijk Logistics en DHL vrachtwagens met 

aerodynamische zijpanelen rondrijden op de snel-

wegen.

Van Raemdonck: ‘STW was voor ons echt cruciaal. Zij 

hebben de ontwikkeling van de SideWing ontzettend 

W
versneld. Bovendien konden we ook bij hen terecht voor 

juridisch advies over bijvoorbeeld intellectueel eigendom. 

Ik raad onderzoekers met ondernemersaspiraties altijd 

aan om bij STW aan te kloppen.’

Van Raemdonck hoopt dit jaar te promoveren op de 

aerodynamica van vrachtwagens. ‘In mijn onderzoek 

heb ik de SideWing verder ontwikkeld en verschillende 

aerodynamische hulpmiddelen ontworpen en vergeleken 

voor de achterkant vrachtwagens. Dat leverde een nieuw 

product op dat we nu aan het testen zijn: de ecotail. Dat 

zijn panelen aan de achterkant van een oplegger die zor-

gen dat de lucht niet plots achter de vrachtwagen naar 

beneden duikt, wat extra wrijving veroorzaakt.’

<
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programma’s de onderzoeksprojecten al tijdens 
het onderzoek in de gaten en geven nuttige tips en 
tussentijdse aanbevelingen. Grote onderzoeks-
programma’s organiseren workshops en symposia 
voor professionals, bijvoorbeeld voor medisch 
specialisten als het gaat om zorgonderzoek.
De derde manier waarop de organisatie aanzet tot 
kennisbenutting is door gericht het gebruik van 
kennis te stimuleren. Zo richt NWO onderzoeks-
programma’s in voor publiek-publieke of publiek-
private samenwerking. Daarnaast financiert de 
organisatie ondernemende onderzoekers die hun 
ideeën willen uitwerken tot een product en bieden 
de NWO-instituten plaats aan start-ups.

Zij verwierf in korte tijd wereldfaam met haar 

onderzoek naar het verwerken van kindermisbruik. 

Het leverde elke geraerts, universitair hoofddocent 

psychologie in rotterdam, de titel ’global shaper‘ 

op waarmee ze lid werd van een internationale 

groep van talentvolle mensen onder de dertig jaar 

van het World economic Forum (WeF). Hieronder 

beschrijft ze de eerste dag op de jaarlijkse bijeen-

komst van het WeF in davos. 

5.30 uur Ik word wakker in mijn hotelkamer in het 
pittoreske Zwitserse dorp Tiefencastel. De hotels in 
Davos kunnen niet alle deelnemers aan het WEF 
herbergen; hotels van dorpjes als Tiefencastel bele-
ven nu gouden tijden. Na een vlugge douche ga ik 
naar de ontbijtzaal. De andere Global Shapers die 
hier ingekwartierd zijn schuiven met kleine oogjes 
aan. Om zeven uur stappen we in de bus en zetten 
we koers naar het veertig kilometer verder gelegen 
Davos.  

9.00 uur Klaus Schwab, de stichter van het WEF, 
klimt op het spreekgestoelte en geeft ons een over-
zicht van wat er ons de komende dagen te wachten 
staat. ‘Plan niet te veel en koester de onverwachte 
ontmoetingen’, zegt hij. Na zijn speech delen we 
onze ambities en dromen met elkaar.  

13.00 uur Tijd voor de 
lunch. De Noorse kroon-
prinses Mette-Marit 
zit toevallig naast me. 
Ze praat honderduit 
over de stichting tegen 

aids die ze samen met haar man Haakon runt. Ze 
luistert enthousiast wanneer ik haar vertel over 
mijn onderzoek naar kindermisbruik en over mijn 
ambitie om een nieuwe therapie tegen depressie te 
ontwikkelen. 

15.00 uur Tussen de inspirerende plenaire discus-
sies met de Shapers door, word ik discreet benaderd 
door iemand van het Belgische koninklijk paleis. 
Prinses Mathilde – zelf ook psychologe – wil me 
tijdens het WEF graag ontmoeten. Wij zijn de enige 
Belgische vrouwen in Davos.  

17.00 uur  Ik stap door de sneeuwstorm naar 
het Holland House waar een satellietverbinding 
gemaakt zal worden met Terzake op Canvas. De 
cameraman vraagt of ik op het balkon wil gaan 
staan, met mijn rug naar het centrum van Davos. 
Het tv-interview verloopt heel vlot en wekt vele 
reacties op van het thuisfront. Al gauw hangen 
de redacties van Pauw en Witteman en De Wereld 
Draait Door aan de lijn. Bizar welk effect deze 
Davos-conferentie heeft. Ik zie het als een goede 
manier om ons onderzoek naar depressie op de 
kaart te plaatsen en op te merken dat depressie een 
steeds groter probleem wordt in onze samenleving.  

19.15 uur Ik moet talloze checkpoints passeren voor-
aleer ik de kabelbaan kan nemen. In het restaurant 
op de top van de Schatzalp zitten de Shapers al op 
me te wachten. Ik voer een boeiend gesprek over 
filantropie met Howard Buffett, de kleinzoon van 
Warren.  

00.00 uur Terug op mijn hotelkamer bekijk ik nog 
even mijn agenda voor de komende dagen. Het 
Belgische diner wordt vast de moeite, net als de 
bijeenkomst met de Nederlandse minister-president 
Mark Rutte. Bowlen met de Nederlandse delegatie 
wordt vast hilarisch. Ik kijk er ook naar uit om men-
sen als Angela Merkel, David Cameron en Bill Gates 
te zien spreken, en mijn psychologie-idolen zoals 
John Kabat Zinn en Philip Zimbardo. Iets na mid-
dernacht kruip ik in bed; voor dag en dauw staat 
alweer een interview gepland met Q-Music. 

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

Prinsessen en wereldleiders 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 blik 
in het leven van een 
onderzoeker.

k e n n i s B e n u t t i n g  B i J  n w o

Wetenschappelijk onderzoek voedt de kenniseconomie. Op allerlei manieren en in 

samenwerking met andere partijen in de kennisketen, bevordert NWO het maatschap-

pelijk rendement van onderzoek. In het bijzonder zet NWO in op bevordering van de 

toegang tot onderzoeksresultaten en bewustwording van het potentiële gebruik van 

al het door haar gefinancierde onderzoek. De werkwijzen van onder meer ZonMw, 

STW, WOTRO, FOM en de regieorganen zijn geslaagde voorbeelden die laten zien dat 

aandacht voor kennisbenutting hand in hand kan gaan met hoogwaardig onderzoek. 

korte film over NWO en maatschappelijke relevantie: http://youtu.be/uOcsLUQADsU

tips voor onderzoekers: www.nwo.nl/vi > documentatie > handreiking kennisbenutting

valorisation grant: www.stw.nl/Programmas/ValorisationGrant 

terre inwagen Nog even terug naar archeoloog 
Alexander Geurds. Wat vindt hij ervan dat NWO 
het benutten van kennis meeneemt bij de beoorde-
ling? Geurds: ‘Voor mij is het vanzelfsprekend. 
Als ik opeens in een afgelegen gemeenschap opduik 
met mijn terreinwagen, dan word ik vrijwel direct 
benaderd door lokale inwoners met de vraag wat ik 
kom doen en waarom. En of je nu archeoloog bent 
of nanotechnoloog, iedere wetenschapper moet 
kunnen uitleggen wat het nut is van zijn onderzoek 
in een breed maatschappelijk verband.’
De focus op kennisbenutting is voor NWO niet 
nieuw, het staat zelfs in haar wettelijke missie. Bij 
de wetenschapsorganisatie leeft sinds jaar en dag 
het besef dat wetenschappelijke resultaten van nut 
kunnen zijn voor maatschappij en economie. Om 
kennisbenutting te bevorderen werkt de organisa-
tie al gedurende meer strategieperiodes met the-
matische programma’s waarbinnen onderzoekers 
en potentiële gebruikers nauw samenwerken. De 
thema’s tonen aan dat het gebruik van kennis hand 
in hand kan gaan met hoogwaardig onderzoek, iets 
wat ook bij de invulling van de agenda’s voor de 
topsectoren speelt.
Cynthia Naus benadrukt dat NWO de onderzoekers, 
bedrijven en andere partijen graag helpt om kennis 
te benutten: ‘We kennen de wetenschap goed, we 
hebben veel ervaring, we kunnen maatwerk leve-
ren. Maak gebruik van NWO. De deur staat open.’

Door voorlichting krijgt de 

lokale bevolking meer besef 

van het belang en de toeristi-

sche aantrekkingskracht van 

de prekoloniale standbeelden.

<
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Celdeling betrapt 
in kunstmatige cel

Hoe vinden eiwitten hun plaats in de levende cel? 
Motoreiwitten aan de rand van de cel spelen bij 
celdeling en celbeweging een sleutelrol. Vici-
laureate Marileen Dogterom slaagde er als eerste 
in om hun rol te ontrafelen door het bouwen van 
levensechte kunstmatige cellen. Het leidde tot een 
publicatie in Cell, mét een interview op de website 
van dit prestigieuze tijdschrift. 
‘Op school had ik niet eens biologie in mijn vakken-
pakket,’ zegt Dogterom lachend, ‘maar nu is mijn 
droom om ooit een levende cel na te bouwen in 
het lab.’

vici-laureate en biofysica Marileen dogterom van het FOM-instituut aMOlF  

ontrafelt organisatieprocessen op nanoschaal in de levende cel, in zelfge-

bouwde kunstmatige cellen. toponderzoek op het raakvlak van natuurkunde 

en biologie.

Inzicht in de mechanische structu-
ren van de cel is daarvoor een 
eerste vereiste. Het celskelet 
bestaat grotendeels uit holle eiwit-
buisjes of microtubuli. Deze spelen 
een sleutelrol bij de celdeling en 
verzorgen het eiwittransport. Ze 
groeien vanuit het spoellichaampje 
– dat zich dicht bij de celkern 
bevindt – naar buiten in de richting 
van het celmembraan. 
Dogterom en collega’s gebruikten 
lithografie- en etstechnieken uit de 

computerchipsindustrie om kunstmatige cellen uit 
te kerven in een sandwich van glas, goud en glas, 
met kamertjes van zo’n 15 bij 15 micrometer (dui-
zendste millimeter). Ze plakten de motoreiwitten 
aan de gouden muurtjes, als kunstmatige celran-
den. Met behulp van fluorescentiemicroscopie en 
een optisch pincet keken ze toe hoe de individuele 
microtubuli vanuit het spoellichaam naar de muur-
tjes toegroeiden, als spaken in een wiel. Hun uit-
einden bleven doorgroeien totdat ze na een minuut 
of tien contact maakten met de motoreiwitten. 
Daarna hield de groei abrupt op. ‘Dat was voor ons 
een grote verrassing! Je zag hoe die microtubuli 
ineens begonnen te krimpen. Daarbij genereren ze 
trekkrachten die voor verplaatsing van het spoelli-
chaam in het kamertje zorgen.’
De onderzoekers keken vervolgens wat er gebeurt 
in een driedimensionaal kamertje ter grootte van 
een levende cel. Als er geen motoreiwitten aan de 
wanden zaten, konden spoellichamen het midden 
van het kamertje maar zelden vinden. Maar met 
voldoende motoreiwitten aan de wanden kwamen 
ze vrijwel zonder uitzondering keurig in het 
midden terecht. ‘We snappen nu ook beter hoe de 
chromosomen bij de celdeling uit elkaar worden 
getrokken. Zo zijn we ineens veel meer van de com-
plexe organisatie van de celdeling gaan begrijpen.’

‘ Mijn droom is om ooit 
een levende cel in  
het lab na te bouwen’

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.


