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nWo Strategie 2015-2018

Ze behoren tot de absolute top van hun vakgebied: 
de spinozalaureaten van 2015. humaan geneticus 
cisca Wijmenga, organisch chemicus rené Janssen, 
religiewetenschapper Birgit Meyer en statisticus 
aad van der vaart ontvangen ieder 2,5 miljoen euro 
als eerbewijs en vooral ook als stimulans voor ver-
der onderzoek. afgelopen juni werden hun namen 
bekendgemaakt, komende september nemen ze de 
premie in ontvangst en lichten ze hun plannen voor 
de toekomst toe. hypothese sprak met hen over hun 
onderzoek en belangrijkste drijfveren.

   De nieuwe 
    Spinozalaureaten

 >> tekst JooSt van kaSteren  Beeld ivar pel

  SpinozapremieS SpinozapremieS

 << 

iemand een auto-immuunziekte zoals 
coeliakie krijgt. Op dit moment zijn we 
zover dat we kunnen uitsluiten dat 
iemand de ziekte krijgt, omdat er een 
gen is dat alleen bij coeliakiepatiënten 
voorkomt. Maar wie het gen wel heeft, 
hoeft weer niet altijd coeliakie te 
krijgen.’

Geldt dat voor meer erfelijke 
afwijkingen?
‘Laat ik het omdraaien. We hebben met 
een aantal partijen het genoom van 
Nederland in kaart gebracht. Daaruit 
blijkt dat iedereen 100 tot 200 ‘fouten’ 
in zijn DNA heeft, die tot ernstige 
ziekten kunnen leiden. Bij de meeste 
mensen manifesteert de ziekte zich 
niet. Naast omgevingsfactoren denken 
we dat het ook zit in de manier 
waarop genen worden aangestuurd, 
maar dat is een razend ingewikkeld 
verhaal, omdat daar tal van gene-
tische factoren een rol in spelen 
die voor een groot deel nog 
onbekend zijn.’

Ligt daar ook uw passie, 
ingewikkelde puzzels oplossen?
‘Voor een deel word ik zeker 
gedreven door nieuwsgierigheid. 
Wat het extra interessant 
maakt, is dat er zoveel meer 
kan dan vroeger. Technie-
ken ontwikkelen zich 
razendsnel en worden 
steeds goedkoper. 
Daarnaast hoop ik dat 
patiënten er iets aan 
hebben, ook dat is een 
belangrijke drijfveer.’

Cisca Wijmenga

Op zoek naar de bron 
van coeliakie
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Wat maakt coeliakie interessant voor 
een erfelijkheidsonderzoeker? 
‘Coeliakie is een chronische darm-
aandoening, waarbij het lichaam 
heftig reageert op gluten: eiwitten die 
in sommige granen voorkomen. Het is 
een complexe erfelijke ziekte van het 
immuunsysteem waarin een hele serie 
genen een rol speelt; een ingewikkeld 
proces dat we nog lang niet ontrafeld 
hebben. Wel hebben we ontdekt dat 
bepaalde moleculen in de celkern, 
RNA-moleculen, een belangrijke rol 
spelen bij het aan- en uitzetten van 
genen die betrokken zijn bij coeliakie. 
Een paar jaar geleden ontdekten we 
dat dergelijke RNA-moleculen ook een 
rol spelen bij andere auto-immuun-
ziekten, zoals diabetes en reuma. Ze 
hebben blijkbaar een gemeenschap-
pelijke genetische basis.’

Wil dat zeggen dat auto-immuun-
ziekten een en dezelfde erfelijke 
oorzaak hebben, ook al zijn de 
symptomen heel verschillend?
‘Het ligt helaas een stuk ingewikkel-
der. Er is weliswaar een genetische 
overlap, maar dat wil niet zeggen dat 
alle auto-immuunziekten te herleiden 
zijn tot dezelfde genetische oorzaak. 
Bovendien zijn het niet alleen erfelijke 
factoren die bepalen of je zo’n ziekte 
krijgt. Ook invloeden uit de omgeving 
spelen een rol.’
  
Is het mogelijk om voor de geboorte 
vast te stellen of iemand coeliakie 
of een andere auto-immuunziekte 
krijgt?
‘In principe zou het moeten kunnen. 
We hebben een immunochip ontwik-
keld, een ‘lab on a chip’, waarmee je 
het DNA van mensen kunt testen, 
om vast te stellen wat de kans is dat 

cisca Wijmenga, hoogleraar humane genetica aan de rijksuniversiteit 
groningen, is een vooraanstaand onderzoeker op het gebied van de com-
plexe genetica. Wijmenga doet onderzoek naar genetische risicofactoren 
voor auto-immuunziekten, in het bijzonder de darmziekte coeliakie.
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Wat maakt religie interessant voor u?
‘Als antropoloog ben ik geïnteresseerd 
in gebieden waar verschillende 
werelden en met name religies samen-
komen. In de jaren negentig heb ik in 
Ghana onderzoek gedaan naar de 
Pinksterkerken, die daar toen erg in 
opkomst waren. Wat ik wilde weten 
was: wat beweegt mensen zich te 
bekeren en hoe verhoudt dat zich tot de 
modernisering en de opkomst van het 
kapitalisme? We ontdekten dat de Pink-
sterkerken een ethiek aanbieden die 
juist aansluit bij een behoefte tot indi-
vidualisering. Het geloof in de Heilige 
Geest biedt mensen de mogelijkheid 
zich los te maken van klemmende tradi-
tionele familie- en dorpsverbanden.’

Is dat wat u bedoelt met de stelling 
dat religie meer is dan een sociale 
constructie? 
‘Religie is een manier om betekenis te 
geven aan de wereld om ons heen – in 
die zin is het een sociale constructie. 
Mensen ervaren hun religie echter als 
‘waar’ en mijn primaire belangstelling 
gaat uit naar de vraag hoe geloof ‘waar’ 
wordt gemaakt en beleefd. Mensen 
mobiliseren een veelheid aan media – 
objecten, beelden, rituelen, verhalen 
– om het transcendente, het goddelijke 
gewaar te worden. Dat is een sociaal-
cultureel fenomeen dat je als sociale 
wetenschapper kunt bestuderen, zoals 
ik dat in Ghana heb gedaan. Tegelijker-
tijd wordt geloof ook ‘reëel’ door 
tastbare sporen die religie achterlaat in 
de materiële omgeving, zoals schilde-
rijen, beelden en kerken, en tegen-
woordig ook op YouTube, Twitter en 
Facebook.’

Verklaart het belang van 
‘beelden’ ook de behoefte om 
die beelden te vernietigen, 
de beeldenstorm die we nu 
weer in het Midden-
Oosten zien?
‘Sterker nog, veel conf lic-
ten tussen religies 
ontstaan juist over die 
materiële vormen en maar 
zelden over de doctrines, 
de leer. Het gaat over 
beelden, zoals nu weer in 
het Midden-Oosten, of over 
karikaturen van de profeet 
Mohammed, maar ook over 
kleding, besnijdenis, voedsel en 
ritueel slachten. Als je religieuze 
conf licten wilt analyseren is 
het dus verstandig om een 
materiële insteek te kiezen.’

Birgit Meyer

De ware beleving van religie
lang hebben wetenschappers religie louter als een sociale constructie gezien die 
door modernisering en secularisering uit het openbare leven zou verdwijnen. door 
het verbinden van antropologie, religiewetenschap, filosofie en mediastudies heeft 
Birgit Meyer, hoogleraar religiewetenschap aan de universiteit utrecht laten 
zien dat religie voor veel mensen werkelijk is.

Wat maakt de organische zonnecel 
interessant als onderwerp van 
onderzoek?
‘Met zonnecellen wil je zo veel moge-
lijk elektriciteit halen uit elke foton 
zonlicht. Dat vraagt om fundamenteel 
inzicht in de interacties tussen de 
chemische samenstelling van de 
verschillende laagjes van de zonnecel 
en de fysische processen die daarin en 
daartussen plaatsvinden. Hoe wordt 
het foton opgenomen en vervolgens 
met zo min mogelijk verlies omgezet in 
een spanningsverschil. Dat spannings-
verschil is nodig om een stroom te 
laten lopen. Tegelijkertijd is het een 
geweldige technische uitdaging om die 
inzichten te vertalen in materialen en 
componenten die je, ongeacht vorm en 
samenstelling, op elk oppervlak kunt 
aanbrengen om zonlicht te oogsten.’

Het rendement van organische 
zonnecellen is vergelijkbaar met dat 
van reguliere silicium zonnecellen tien 
jaar geleden. Is dat dan wel de moeite 
waard? 
‘De beste organische zonnecellen 
zitten nu op 12 procent rendement, 
tegenover 20 procent bij commerciële 
siliciumcellen. Het grote verschil 
tussen silicium en polymere zonne-
cellen is dat elektronen en gaten zich 
in polymeren veel moeilijker laten 
scheiden. Dat probleem proberen we 
op te lossen door de elektronen snel 
weg te vangen in een ander laagje van 
de cel. Ook proberen we om een groter 
deel van het spectrum van zonlicht te 

benutten door meerdere zonnecellen op 
elkaar te stapelen die elk een deel van 
het zonlicht absorberen.’ 

Waar ligt de uitdaging voor u: 
in het fundamentele onderzoek 
of juist in de toepassing?
‘In allebei: het maken van iets 
– een werkende zonnecel – 
en tegelijkertijd begrijpen hoe 
die werkt. Soms loopt 
de technische ontwikkeling 
voor op het theoretisch inzicht. 
Dat zie je vaker in de techno-
logie. James Watt ontwikkelde 
zijn stoommachine zonder 
kennis van de thermodyna-
mica. Maar op een gegeven 
moment haalt de theorie de 
toepassing in en dat geeft dan 
een soort aha-erlebnis. Dat is 
mooi om mee te maken, zeker 
als het onverwacht gebeurt. 
Op de tweede plaats is er toch 
ook het verlangen om de wereld 
een beetje beter te maken. Ik 
zou het fantastisch vinden als 
we op een efficiënte en milieu-
vriendelijke manier zonlicht 
kunnen omzetten in energie. 
Een laatste drijfveer is dat je 
op een universiteit samenwerkt 
met jonge mensen. Jij draagt bij 
aan hun vorming, zij verrassen 
jou met hun ideeën en inzichten. 
Dat blijft heel inspirerend.’

René Janssen

Organische zonnecellen 
voor een duurzame  
toekomst
een van de grootste uitdagingen van onze tijd is de transitie naar duur-
zame energie. in antwoord daarop combineert rené Janssen, hoogleraar 
Moleculaire materialen en nanosystemen aan de technische universiteit 
eindhoven, op een unieke manier fundamenteel en toegepast onderzoek. 
Zijn speerpunt is de ontwikkeling van flinterdunne en flexibele organische 
(polymere) zonnecellen. 
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in mei kende nWO vidi-beurzen toe aan 87 wetenschappers. Met de beurs 
van maximaal 800 duizend euro kunnen zij een eigen onderzoekslijn ont-
wikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Op nwo.nl/vi staat een over-
zicht van alle laureaten en hun onderzoeksprojecten. de vidi vormt samen 
met de veni en vici de vernieuwingsimpuls. in juli worden de nieuwe veni-
laureaten bekendgemaakt. de vici’s werden in februari toegekend. 

NWO-nieuws   internationaal

Eerste Museum-
beurzen uitgereikt
In april heeft NWO voor de eerste keer 

Museumbeurzen toegekend aan medewer-

kers van Nederlandse musea, waaronder 

Museum Boerhaave, Science Center Nemo 

en het Museum Catharijneconvent. Met een 

bedrag van maximaal 62.500 euro gaan de 

zes laureaten, samen met een hoogleraar, 

maximaal vier jaar onderzoek verrichten. 

Projecten die zijn gehonoreerd zijn onder 

andere een technisch onderzoek naar 

17e- en 18e-eeuwse optische instrumenten, 

een onderzoek naar de beste manier om 

persoonlijke verhalen over voorwerpen in 

de collectie te verzamelen en te delen, en 

een studie naar de netwerkactiviteiten van 

Nederlandse kunstenaars in Parijs tussen 

1800 en 1900. 

Met de Museumbeurzen willen NWO en het 

ministerie van OCW, dat het programma 

financiert, talentontwikkeling en weten-

schappelijk onderzoek in de museumwereld 

bevorderen. Het ministerie heeft hiervoor 

dit en volgend jaar 800 duizend euro 

beschikbaar. In november 2015 kunnen 

opnieuw aanvragen voor de beurs bij NWO 

worden ingediend. Meer informatie is te 

vinden op www.nwo.nl/museumbeurzen. 

Op nwo.nl
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Aspasia versnelt 
carrières 112 vrouwe-
lijke toponderzoekers 
Het NWO-financieringsprogramma Aspasia 

heeft de afgelopen jaren een positieve bij-

drage geleverd aan het versnellen van de 

carrières van vrouwelijke topwetenschap-

pers. Dat is de conclusie van een evaluatie 

over de periode 2010-2012, die onlangs 

werd gepresenteerd. De Aspasiapremies 

zijn bedoeld om meer vrouwelijke Vidi- en 

Vici-laureaten te laten doorstromen naar 

de functie van universitair hoofddocent of 

hoogleraar. In de onderzochte periode 

werden 166 vrouwelijke onderzoekers voor 

de premie voorgedragen; 112 van hen kre-

gen versneld een vaste aanstelling in een 

hogere functie dan ze hadden. Achttien 

vrouwen werden benoemd tot hoogleraar. 

Uit de evaluatie kwam naar voren dat 

Aspasia door onderzoekers en werkgevers 

wordt gezien als een welkome en effectie-

ve stimulans voor het verkleinen van de 

scheve man-vrouwverhouding in de top 

van de wetenschap. Tegelijkertijd blijkt de 

invloed van Aspasia op het structurele 

diversiteitsbeleid van de betrokken onder-

zoeksinstellingen nog beperkt. NWO gaat 

samen met de instellingen bekijken hoe dit 

kan worden verbeterd. Meer informatie op 

www.nwo.nl/aspasia.
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Nieuw programma 
voor beter begrip 
alledaagse producten   
Stichting FOM, NWO-gebied Aard- en 

Levenswetenschappen (ALW) en Unilever 

zijn begin juni gestart met een nieuw 

onderzoeksprogramma dat meer inzicht 

moet geven in het gedrag van zoge-

noemde hybride zachte materialen. Meer 

specifiek wil het programma de stabiliteit 

en het gedrag van alledaagse consumen-

tenproducten, zoals mayonaise en verzor-

gingsproducten, beter leren begrijpen en 

voorspellen. Dat moet gebeuren door de 

materialen zelf te bestuderen, maar ook 

door te kijken naar structuren die door de 

natuur gemaakt zijn, en hier inspiratie uit 

te halen. Het doel is de lessen van de 

natuur te vertalen naar het ontwerp van 

betere, gezondere en duurzamere 

materialen en producten.

De samenwerking vormt een nieuw FOM 

Industrial Partnership Programme, dat 

wetenschappelijke kennis aan industriële 

ambities koppelt. In dit geval gebeurt dat 

door hoogwaardig natuurkundeonder-

zoek uit te voeren in samenwerking 

met de industriële wetenschappers van 

Unilever. FOM en ALW investeren de 

komende vijf jaar jaarlijks samen 400 

duizend euro in het programma, 

Unilever legt eenzelfde bedrag bij. Het 

nieuwe programma maakt deel uit van de 

NWO-bijdrage aan de Topsector Agri & 

Food. Vinod Subramaniam, directeur van 

FOM-instituut AMOLF, zal het onderzoeks-

programma leiden.

Hoogleraren bij een bijeenkomst aan de 
Radboud Universiteit.

Persoonlijke verhalen verzamelen 
bij de collectie.

van eerder wetenschappelijk onder-
zoek, zou je realistischer voorspellin-
gen krijgen. Het probleem is echter dat 
de voorgaande kennis niet altijd helder 
is gedefinieerd, waardoor resulta-
ten vertekend zijn. Met mijn 
onderzoek heb ik in wiskundige 
termen geformuleerd waaraan 
die informatie moet voldoen 
om dat te vermijden.’

Wat is uw belangrijkste 
drijfveer: de wiskunde 
zelf of de toepassing 
ervan bij het analyseren 
van uiteenlopende 
datasets?
‘Als wiskundige en 
statisticus wil ik 
door theorievor-
ming kernbegrippen 
helder krijgen en 
onderzoeken of 
statistische methoden 
werken. Daarnaast is het 
buitengewoon interessant 
om aan toepassingen te werken, 
zoals het ontwikkelen van een 
kansmodel voor het omzetten 
van tienduizenden meetgegevens 
in een driedimensionaal beeld 
waarop de locatie en omvang 
van een tumor met een hoge 
mate van waarschijnlijkheid 
wordt weergegeven. Dan moet 
je wel weten hoe zo’n scanner 
in elkaar zit en wat die gege-
vens betekenen. Het overleg 
daarover met medici en technici 
is een van de aardigste aspecten 
van het vak. Zeker als blijkt dat je 
kansmodel de kwaliteit van de 
diagnose verbetert.’

Aad van der Vaart

Kansrekenen met  
Big Data

Waar hebben we het over bij hoog-
dimensionale kansmodellen?
‘Als statisticus houd je je bezig met 
kansmodellen van de werkelijkheid. 
Dat kunnen heel eenvoudige modellen 
zijn, zoals de lichaamslengte van de 
mannelijke Nederlander. Die is nor-
maal verdeeld rond een bepaalde 
waarde met een afwijking daarvan die 
zeldzamer wordt naarmate hij groter 
wordt. Een eendimensionaal model. Bij 
hoogdimensionale modellen heb je het 
over heel veel variabelen, die ook nog 
eens op allerlei manieren aan elkaar 
gekoppeld kunnen zijn. Stel dat je wilt 
weten wat de kans is dat een tumor 
terugkeert. Dan heb je te maken met 
30.000 genen in één cel die wel of niet 
actief kunnen zijn, afhankelijk van de 
activiteit van andere genen, eiwitten en 
andere factoren. Zulke hoogdimensio-
nale modellen worden ook gebruikt bij 
het voorspellen van beurskoersen, het 
interpreteren van epidemiologische 
gegevens en het analyseren van gege-
vens van sociale media.’

Voor zulke complexe modellen worden 
vaak Bayesiaanse methoden gebruikt. 
Wat is daar het voordeel van ten 
opzichte van klassieke statistiek?
‘In de statistiek probeer je een werke-
lijke waarde, bijvoorbeeld het effect 
van een gen, zo goed mogelijk te schat-
ten uit de beschikbare gegevens. De 
klassieke statistiek behandelt iedere 
mogelijke waarde op gelijke wijze. In 
de Bayesiaanse statistiek daarentegen 
wordt vooraf in een kansverdeling uit-
gedrukt dat sommige waarden plausi-
beler zijn dan anderen. Omdat je 
rekening houdt met de wereld naast de 
statistiek, bijvoorbeeld de resultaten 

Of het nu gaat om epidemiologische gegevens, beurskoersen, social media 
of genomics; datasets worden almaar omvangrijker. aad van der vaart, 
hoogleraar Mathematische statistiek aan de universiteit leiden ontwikkelt 
hoogdimensionale kansmodellen en andere statistische methoden voor het 
correct analyseren en het doen van voorspellingen op basis van die data.

 << 
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excellent wetenschappelijk onderzoek 
selecteren en financieren. dat deed nWO in 

2014 in een dynamische omgeving waarin er 
veel aandacht was voor en discussie over de 

positie van de wetenschap en de rol van nWO 
hierin. naar aanleiding van het verschijnen van 

het Jaarverslag 2014 blikt nWO-voorzitter 
Jos engelen terug op het vorige jaar. 

TekST Simone langeWeg  BeeLD SJanSendeSign  

WWat waren voor u de hoogtepunten van 2014?
‘Vorig jaar kende talrijke wetenschappelijke hoogte-
punten. Die komen voor rekening van de 
onderzoekers en onderzoeksinstituten in Neder-
land. Voor NWO zelf was de twintigste uitreiking 
van de Spinozapremies een hoogtepunt. Dat we voor 
deze premie al twee decennia lang jaarlijks drie of 
vier laureaten kunnen selecteren uit de talrijke 
toonaangevende toponderzoekers die Nederland 
rijk is, bevestigt onze positie als excellent weten-
schapsland. De aanwezigheid van koning 
Willem-Alexander bij de twintigste uitreiking 
ervaar ik als een erkenning daarvan.’

‘Belangrijk was ook de voortgang op het gebied van 
open science: het vrij toegankelijk maken van publi-
caties en onderzoeksdata. NWO vraagt, en krijgt, 
hiervoor al enkele jaren aandacht. Nationaal, maar 
ook internationaal, binnen Science Europe en de 
Global Research Council. Daarbij voegt NWO zelf 
ook de daad bij het woord: we vragen onze onder-
zoekers om, waar mogelijk, te publiceren in open- 
accesstijdschriften. Het komende jaar gaan we 
daar, via onze subsidievoorwaarden, nog steviger 
op aandringen. Daarnaast startten we in 2014 de 

voorbereiding voor een pilot op het gebied van data-
management. Wetenschappers moeten daarbij in 
hun aanvraag aangeven hoe ze hun onderzoeksdata 
gaan opslaan en geschikt gaan maken voor herge-
bruik.’

‘Tot slot selecteerde NWO vorig jaar opnieuw zo’n 
1200 onderzoeksprojecten voor financiering, zowel 
vrij als thematisch onderzoek met waarde voor de 
wetenschap en voor de maatschappij. Hoewel deze 
waarde breed wordt erkend, lopen we helaas aan 
tegen beperkte middelen. Daarom blijven we ons 
inzetten voor meer ruimte in het wetenschaps-
budget, zodra de economische omstandigheden dat 
toelaten.’

Afgelopen april presenteerde NWO haar nieuwe 
strategie voor de komende jaren. In 2014 is gewerkt 
aan het opstellen daarvan. Hoe kijkt u terug op dat 
proces?
‘De strategie kwam tot stand na een uitgebreide 
gespreksronde met onze achterban over de positie van 
de wetenschap binnen de maatschappij en de rol van 
NWO daarbij. Deze gesprekken maakten duidelijk dat 
onze rol – het bij elkaar brengen van partijen om de 
positie van de wetenschap in Nederland te versterken 
– breed wordt onderschreven. Er klonk veel waarde-
ring voor het werk van NWO, en de impuls die we met 
onze financiering aan de kwaliteit van de wetenschap 
kunnen geven. Met de nieuwe strategie bouwen we de 
komende vier jaar voort op wat we in de afgelopen 
jaren met elkaar hebben neergezet.’ 

Belangrijke momenten in 2014 waren ook het ver-
schijnen van het IBO Wetenschappelijk Onderzoek en 
natuurlijk de Wetenschapsvisie van het kabinet. Hoe 
hebben deze twee documenten het jaar voor NWO 
beïnvloed? 
‘Ze zorgden voor de nodige dynamiek in en rond ons 
werkveld. Beide bevestigen het belang van weten-
schap voor de toekomst van Nederland, en van de rol 
van NWO daarbij. Tegelijkertijd is de constatering 
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in 2014 startte nWO met de voorbereidingen voor het wijzigen van 

de structuur van de eigen organisatie. afgelopen april werden 

daarvoor de eerste plannen gepresenteerd. een van de belangrijk-

ste veranderingen is dat nWO efficiënter wordt ingericht: 

de huidige wetenschapsgebieden en stichtingen worden geclus-

terd tot vier domeinen: Bètawetenschappen, technische en 

toegepaste wetenschappen, sociale en geesteswetenschappen en 

Zorgonderzoek en Medische wetenschappen. elk domein zal wor-

den bestuurd door actieve en vooraanstaande wetenschappers. 

een tweede grote wijziging is dat in de nieuwe structuur de 

besluitvorming is geconcentreerd in een raad van bestuur. die zal 

bestaan uit een fulltime voorzitter, een portefeuillehouder 

financiën en operationele zaken en de voorzitters van de besturen 

van de vier domeinen. de raad van bestuur wordt geadviseerd 

door een nieuw in te stellen raad van advies, bestaande uit 

wetenschappers en stakeholders uit de maatschappij, die hiermee 

mee invloed krijgen op de strategie en het beleid van nWO. 

de wijzigingen sluiten aan bij de ambities van de nieuwe nWO-

strategie 2015-2018 en bij de Wetenschapsvisie 2025 van het 

kabinet. de maatregelen moeten ertoe bijdragen dat nWO 

slagvaardiger wordt en flexibeler kan inspelen op ontwikkelingen 

in wetenschap, beleid en maatschappij. de nieuwe organisatie-

structuur moet nWO daarnaast in staat stellen samenwerking 

binnen de wetenschap en met de maatschappij verder te 

versterken.

de overgang naar de nieuwe organisatie wordt voorbereid en 

uitgevoerd onder leiding van Wim van saarloos, tot voor kort 

directeur van fOM. hij doet dat in samenwerking met een daar-

voor ingestelde stuurgroep. nWO realiseert zich dat onderzoekers 

zich tijdig moeten kunnen voorbereiden op veranderingen in 

procedures. Zodra er meer duidelijkheid is, zal hierover gecommu-

niceerd worden. in 2015 blijven financieringsinstrumenten en 

procedures in elk geval ongewijzigd.

Naar een nieuwe NWO-organisatie
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dat NWO de verbinding tussen weten-
schap en maatschappij nog verder moet 
versterken. Zo vragen de maatschappe-
lijke uitdagingen waar we met z’n allen 
voor staan, zoals klimaatverandering 
en energievoorziening, dat onderzoe-
kers over de randen van hun discipline 
heen kijken. NWO kan daarin natuur-
lijk niet achterblijven. Daarom zijn we 
ons het afgelopen jaar bijvoorbeeld 
blijven richten op het opzetten van 
interdisciplinaire onderzoeksprogram-
ma’s. En een andere belangrijke 
verbinding, die tussen bedrijfsleven, 
overheid en wetenschap, kwam in het 
topsectorenbeleid in 2014 goed op 
gang. In de nieuwe strategie willen we 
deze verbindingen nog verder verster-
ken.’

‘De Wetenschapsvisie en de aankondi-
ging van een aanpassing van de 
organisatiestructuur van NWO zorgden 
voor veel debat en discussie. Er werd 
door onderzoekers ook veel op ons 
gemopperd, en daar kan ik me ook wel 
iets bij voorstellen: ze dienen ieder jaar 
immers veel meer mooie onderzoeks-
aanvragen in dan wij kunnen 
honoreren. Alle discussies maakten 
echter ook duidelijk dat onderzoekers 

NWO tegelijkertijd beschouwen als van 
hen, en dat ben ik met ze eens.’ 

Wat betekent de nieuwe strategie voor 
de NWO-organisatie?
'In de eerste plaats krijgen we, conform 
de Wetenschapsvisie en het IBO, 
nieuwe taken. Daarin kunnen we onze 
kennis en kunde goed inbrengen. Denk 
aan de permanente commissie voor 
grootschalige onderzoeksinfrastruc-
tuur en het secretariaat van de 
Nationale Wetenschapsagenda, waar-
voor we in 2014 al de eerste stappen 
hebben gezet. In de tweede plaats moet 
NWO als organisatie slagvaardiger en 
wendbaarder worden. Daarom worden 
de huidige onderzoeksgebieden geclus-
terd tot vier domeinen. Nieuw ook is 
dat de voorzitters van de domeinbestu-
ren deel gaan uitmaken van de raad 
van bestuur. Zo kunnen we snel inspe-
len op wat er in de samenleving en de 
wetenschap gebeurt. We hebben inmid-
dels de eerste stappen gezet in de 
uitwerking en implementatie.’ (zie ook 
het kader op de vorige pagina, red.)

Het NWO-Jaarverslag 2014 staat 

vanaf juli op www.nwo.nl/jaarverslag2014.

‘ NWO moet als 
organisatie  
slagvaardiger  
en wendbaarder 
worden’
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in de late middeleeuwen riepen parodieën 
en spotteksten mensen van alle rangen 
en standen op om te gaan feesten. katell 
lavéant van de universiteit utrecht wil met 
haar vidi-beurs laten zien hoe deze ‘vrolijke 
cultuur’ zorgde voor meer sociale stabiliteit 
en cohesie. 
tekst Bennie molS  Beeld kiCk SmeetS

In de middeleeuwen kon een koning zijn soldaten met een 
mandement bevelen zich te verzamelen om ten strijde te 
trekken. Leuker is de herschreven literaire versie uit de 16e 
eeuw: daarin is het de koning van de drank die zijn soldaten 
beveelt om naar te kroeg te gaan en feest te vieren. Deze 
parodie maakt deel uit van wat Vidi-laureaat Katell Lavéant 
‘vrolijke cultuur’ noemt. 

Lavéant kwam ruim tien jaar geleden vanuit Frankrijk naar 
Nederland voor een promotieonderzoek op het terrein van 
Franse taal en cultuur. Daarna specialiseerde ze zich in de 
vrolijke cultuur van de zuidelijke Lage Landen tussen de 13e 
en 17e eeuw. ‘Wat me daarin trekt, is de grote diversiteit in de 
vorm van de teksten: van spotmandementen en notariële 
akten tot liedjes, gedichten en toneelstukken.’ 

Tot voor kort zagen wetenschappers de parodiërende teksten 
vooral als uitlaatklep. De basis van Lavéants onderzoek is 
dat dat een te beperkte visie is: ‘Je stelt dan het bestaan van 
spanningen en sociale conflicten centraal. Ik wil laten zien 
dat parodieën een veel bredere rol speelden. Mijn belang-
rijkste hypothese is dat de vrolijke cultuur allerlei sociale 
groeperingen aan elkaar verbond en daardoor zorgde voor 
groepsidentiteit. Spot en parodie gaven mensen het
gevoel ergens bij te horen. Dat leidde weer tot meer sociale 
stabiliteit en cohesie.’ Om dat aan te tonen duikt Lavéant de 
komende jaren samen met een postdoc en een promovendus 
in een groot aantal historische manuscripten, objecten, 
gebruiken en literaire teksten.

Leren die teksten ons ook nog iets over onze huidige tijd? 
Lavéant: ‘Op internet vond ik laatst een parodie met een ver-
gelijkbare tekststructuur als die in middeleeuwse spotman-
dementen. Het was een Engelstalig affiche dat de spot dreef 
met mensen die verslaafd zijn aan hun mobiele telefoon. Het 
gaf de opdracht om te allen tijden op je telefoon te kijken en 
om vooral geen gesprek aan te knopen met een echt mens. 
In de tekst werd, net als in de oude mandementen, een bevel 
gegeven, met gebruik van dezelfde soort woorden uit de 
juridische en religieuze sfeer.’

De verbindende kracht 
van de ‘vrolijke cultuur’

 katell lavÉant   

talent

Rubicon
tot 1 jaar na promotie

€ 63.000 per toekenning per jaar
totaal budget 3,2 miljoen euro

Veni
tot 3 jaar na promotie

€ 250.000 per toekenning voor 3 jaar
totaal budget 37,8 miljoen euro

Vidi
tot 8 jaar na promotie

€ 800.000 per toekenning voor 5 jaar
totaal budget 70,4 miljoen euro

Vici 
tot 15 jaar na promotie

€ 1.500.000 per toekenning voor 5 jaar
totaal budget 37,8 miljoen euro

Vernieuwingsimpuls

26 24 87 65 58 30

Talentsubsidies 2014

26 10
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volkSkrant volgt vidi

Zeer getalenteerd en sterk gemotiveerd. 
Dat zijn de jonge Nederlandse weten-
schappers die bij NWO een 
onderzoeksvoorstel indienen voor een 
Vidi-beurs. Hun eerste sporen in de 
wetenschap hebben ze al verdiend, 
maar nu willen ze dóór. Een eigen 
groep beginnen, een onderzoekslijn 
opzetten, op weg naar een hoogleraar-
schap. Maar daarvoor is veel tijd én 
veel geld nodig. Op dat punt in de 
carrière kan een Vidi-beurs van NWO 
een wezenlijk verschil maken voor een 
klein aantal toponderzoekers. Het 
afgelopen jaar dienden 509 onderzoe-
kers een aanvraag voor zo’n beurs in. 
Daarvan konden er binnen het beschik-
bare budget 87 worden gehonoreerd. 

Het verstrijken van iedere indienings-
deadline is bij NWO het startsein voor 
een uitgebreide beoordelingsproce-
dure. Hoe gaat die procedure in zijn 
werk? Wat zijn de stappen en de crite-
ria, hoe groot is de druk, wat doet het 
met de kandidaten? Martijn van 
Calmthout, wetenschapsjournalist bij 
de Volkskrant, wilde daar het fijne 
van weten. ‘Het is een zwarte doos, dat 
proces’, zegt hij. ‘Daarin wilde ik heel 
graag eens een kijkje nemen. Vooral 
omdat die selectieprocedure niet 
onomstreden is – sommigen denken 
dat er sprake is van willekeur, dat refe-
renten soms maar wat doen, dat hun 
criteria niet transparant zijn. Zeer 
talentvolle onderzoekers zouden buiten 
de boot vallen. Daarover wilde ik een 
verhaal maken.’ 
Van Calmthout legde zijn idee voor aan 
de afdeling Voorlichting & Communica-
tie van NWO.  Afdelingshoofd Tineke 
Jong: ‘Wij horen die kritische geluiden 
over de selectie van onderzoeksvoor-
stellen door NWO natuurlijk ook. Het 
voorstel was een kans om mensen 

inzicht in het proces te geven en te 
laten zien hoe NWO te werk gaat. We 
hebben met de Volkskrant wel een 
aantal afspraken op papier gezet, onder 
meer om de privacy van de betrokkenen 
te garanderen en te zorgen dat het project 
de procedure niet zou beïnvloeden.’

De keuze voor de procedure die de 
Volkskrant zou volgen, viel op die van 
Aard- en Levenswetenschappen (ALW). 
Bernard Westerop, die de beoorde-
lings- en selectieprocedure voor de 
Vidi-beurzen binnen ALW coördineert: 
‘Zoiets was nooit eerder gedaan. Er 
moet immers een zekere mate van ver-
trouwelijkheid zijn. Maar al gauw was 
de conclusie: het is goed als we hieraan 
meedoen. Wij hebben niets te verber-
gen. We volgen een procedure die heel 

nauw omschreven is, en waarvan wij 
denken dat die robuust is en goed in 
elkaar zit. We wilden graag het beeld 
bijstellen dat soms lijkt te bestaan: van 
commissies die in achterafkamertjes 
briefjes uit een hoed trekken.’
Een jaar lang volgde Van Calmthout 
tien Vidi-kandidaten tijdens het aan-
vraag- en beoordelingsproces. 
‘Uiteraard met hun toestemming’, zegt 
Westerop. ‘Het gaat om mensen tijdens 
heel kwetsbare momenten.’

Een van die mensen is Kirsten ten 
Tusscher, theoretisch bioloog aan de 
Universiteit Utrecht. Zij maakt compu-

termodellen om te onderzoeken hoe 
planten zijwortels maken: waar en met 
welk tijdsinterval. Dat is belangrijke 
informatie voor landbouwkundigen die 
gewassen optimaal willen laten 
profiteren van schaarse grond, water 
en voedingsstoffen. ‘Ik vond het wel 
spannend dat er een journalist meeliep, 
maar heb niet getwijfeld of ik wilde 
meedoen’, vertelt Ten Tusscher. ‘Ik vind 
het een goed idee dat ook dit deel van 
de wetenschap transparant wordt 
gemaakt. En dat mensen weten hoe 
ongeloof lijk hard wetenschappers 
werken om hun onderzoek gefinancierd 
te krijgen.’

Voor Ten Tusscher pakte het proces 
goed uit: zij kreeg afgelopen mei een 
Vidi-beurs toegekend. ‘Anders had ik 
het minder leuk gevonden om met mijn 
naam in de krant te staan’, zegt ze 

lachend. ‘Maar dat is gelukkig nu niet 
aan de orde.’ Ze heeft het project van 
Van Calmthout als positief ervaren: 
‘Je gaat zelf ook kritischer nadenken 
over hoe dit in zijn werk gaat en hoe je 
daarmee als wetenschapper omgaat. 
En over hoe je wetenschap en weten-
schappers aan het publiek presenteert.’
Van Calmthout praatte veel met de tien 
jonge onderzoekers, in alle stadia van 
de beoordelingsprocedure ‘Ik ging bij 
ze op bezoek’, vertelt hij, ‘en zag hoe ze 
worstelden, hoe ze hun presentaties 
oefenden, ik zat bij hun interviews. Ik 
wilde begrijpen wie ze zijn, wat hen 
drijft, waar ze naartoe willen, wat ze 

‘ Sommige mensen denken dat er sprake 
is van willekeur, dat referenten soms 
maar wat doen, dat hun criteria niet 
transparant zijn’

normaal gesproken 
vindt de beoordeling en 
selectie van onderzoeks-
voorstellen niet 
in de openbaarheid 
plaats. Bij wijze van 
uitzondering liep de 
Volkskrant-wetenschaps-
journalist Martijn van 
calmthout van begin 
tot eind mee met de vidi-
beoordelingsprocedure 
van nWO-gebied aard- 
en levenswetenschappen. 
het leverde een bijzonder 
verhaal in de Volkskrant 
op over referenten, 
commissievergaderingen 
en gedreven wetenschap-
pers. een reconstructie. 
TekST  nienke Beintema  

BeeLD  rHonald BlommeStiJn

Volkskrant volgt Vidi-procedure
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ervoor over hebben.’ En dat was véél, merkte hij. 
‘Die psychologie van dat proces, daar heb ik met 
verbazing naar gekeken.’

Hij praatte ook meermalen met Westerop en met 
commissieleden. Hij woonde vergaderingen bij, was 
aanwezig tijdens beoordelingsinterviews. ‘Bij NWO 
draait een enorme machinerie’, vertelt hij. ‘Onge-
loof lijk hoeveel werk erachter zit.’ Westerop: ‘Bij 
ALW kregen we dit keer 68 aanvragen binnen. 
Iedere aanvraag moet door minstens drie referen-
ten worden beoordeeld. Om op voldoende 
referenten uit te komen, schrijven we zo’n duizend 
deskundige wetenschappers aan.’ Die worden 
gevonden met behulp van speciale software die een 
enorme database aan publicaties doorzoekt. Uitein-
delijk gaven 270 referenten hun oordeel. Vervolgens 
gaat de beoordelingscommissie aan het werk met 
alle aanvragen, de oordelen van de referenten en de 
weerwoorden daarop van de onderzoekers. Van 
Calmthout: ‘En dan wordt er geplust en gemind, in 
een enorme Excelfile. Een ongeloof lijk proces. 
Zonder meer knap. En ik heb niet de indruk dat dat 
slordig gebeurt.’

Ten slotte werden 26 kandidaten door de beoorde-
lingscommissie uitgenodigd voor een interview 
over hun onderzoeksvoorstel. Van hen kregen er elf 
de felbegeerde beurs – onder wie vier van de tien 
die Van Calmthout had gevolgd. ‘Het heeft me wel 
aangegrepen’, zegt hij, ‘om te zien dat er zoveel 
mensen sneuvelen die echt verschrikkelijk goed 
zijn. En die een jaar lang keihard aan die aanvraag 
hebben gewerkt. Doodzonde.’

Als hij zelf iets aan het proces zou kunnen verande-
ren, dan zou dat het zijn: dat meer mensen aan de 
goede kant van de streep eindigen. ‘Want juist voor 
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Zestien internationale onderzoeksprojecten 

hebben afgelopen april financiering ont-

vangen vanuit het europese programma 

Cultural Heritage and Global Change. Dit 

programma heeft als doel samenwerking te 

stimuleren tussen organisaties op het ter-

rein van cultureel erfgoed in vijftien landen 

in europa. Bij acht van de zestien gehono-

reerde projecten zijn Nederlandse onder-

zoekers betrokken. Zij gaan onder andere 

onderzoek doen naar vragen rond het 

copyright van cultureel erfgoed uit de 

vorige eeuw, naar de vraag of kanalen 

erfgoedwaarde hebben en wat de beste 

manier is om moderne olieverfschilderijen 

goed schoon te maken. De zestien toe-

gekende onderzoeksvoorstellen ontvangen 

bij elkaar 8 miljoen euro. NWO-gebied 

Geesteswetenschappen en de Rijksdienst 

voor het Cultureel erfgoed van het 

ministerie van OCW dragen ruim 1 miljoen 

euro bij aan de projecten met Nederlandse 

onderzoekers. De europese Commissie 

voegt daar nog eens circa 450 duizend euro 

aan toe. 

Impuls voor Europese 
astronomie

NWO-nieuws   internationaal

internationaal

Met de lancering van het onderzoeks-

programma ASTeRICS heeft het onder-

zoek met europese telescopen een impuls 

van 15 miljoen euro gekregen. ASTeRICS 

staat onder leiding van NWO-instituut 

ASTRON, het Nederlands instituut voor 

radioastronomie, en wordt uitgevoerd 

samen met 22 europese partnerinstituten. 

ASTeRICS is een reactie op de steeds 

grotere hoeveelheid data als gevolg van 

de ontwikkeling van nieuwe technieken. 

Het geld moet de europese observatoria 

onder andere helpen algemene 

oplossingen te vinden voor hun Big Data-

uitdagingen en hun datatoegang. 

Zo moet de investering ervoor zorgen dat 

alle leden van het programma directe en 

interactieve toegang krijgen tot alle 

beschikbare afbeeldingen en data binnen 

de europese astronomie. Van het totale 

bedrag is 4,3 miljoen euro bestemd voor 

de instituten in Nederland die participe-

ren in ASTeRICS: de NWO-onderdelen 

ASTRON en Nikhef, samen met de Vrije 

Universiteit Amsterdam, de Universiteit 

van Amsterdam, SURFnet en samen-

werkingsverband JIVe.

Vijftien jaar Vlaams-
Nederlandse samen-
werking bij DUBBLE 
De Vlaams-Nederlandse DUBBLe (Dutch-

Belgian Beamline), een verzameling 

instrumenten die deel uitmaakt van de 

deeltjesversneller eSRF in Grenoble, 

bestaat dit jaar vijftien jaar. Dat werd 

gevierd op een bijeenkomst begin juni in 

Utrecht. Daar werd ook stilgestaan bij het 

passeren van de mijlpaal van duizend 

publicaties en proefschriften waarbij 

gebruik is gemaakt van de mogelijkheden 

van DUBBLe. 

DUBBLe is een programma van NWO en 

het Fonds voor Wetenschappelijk Onder-

zoek Vlaanderen. Het biedt Nederlandse 

en Vlaamse onderzoekers in de chemie, 

natuurkunde en biologie gelegenheid 

experimenten uit te voeren bij de deel-

tjesversneller eSRF. Binnen DUBBLe zijn 

onder andere faciliteiten beschikbaar 

waarmee wetenschappers veranderings-

processen nauwkeurig in de tijd kunnen 

volgen – variërend van milliseconden tot 

uren. Voorbeelden hiervan zijn (bio)-

kristallisatie, de verwerking van plastic 

en de opname van crème door de 

menselijke huid. 

NWO heeft in het vijftienjarig bestaan van 

DUBBLe ruim 15 miljoen euro geïnves-

teerd in de exploitatie van de beamline.
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Europees onderzoek 
naar cultureel erfgoed 
van start 

nWO, de Braziliaanse são paulo research foundation en de Britse 
economic and social research council hebben 5,4 miljoen euro 
toegekend aan zeven internationale onderzoeksprojecten naar de 
ontwikkeling van duurzame steden. Bij de projecten zijn wetenschappers 
betrokken van onder andere universiteit twente, universiteit utrecht en 
de universiteit van amsterdam. Meer informatie op www.nwo.nl/sud. 

Op nwo.nl
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die middencategorie, die heel goed is maar het net 
niet haalt, is dit ontzettend wrang. Dat is ook waar 
de kritiek op NWO grotendeels vandaan komt, 
vermoed ik. Ik zou zeggen: geef achttien mensen 
5 ton, in plaats van elf mensen 8 ton. Dat is nog 
steeds een substantieel bedrag waarmee je goed 
onderzoek kunt doen.’ Westerop ziet de tragiek van 
het middensegment ook, maar hij legt uit waarom 
de verdeling is zoals hij is: ‘Acht ton heb je echt 
nodig om een eigen groep te kunnen opzetten en 
vervolgens vijf jaar onderzoek te kunnen doen. De 

enige oplossing is het vergroten van het budget 
voor wetenschap. Dat is dan ook iets waar het 
NWO-bestuur regelmatig bij de politiek voor pleit.’

Op 23 mei verscheen het artikel van Van Calmthout 
in de Volkskrant. Hij kijkt tevreden terug op zijn 
project. ‘Je krijgt niet vaak de gelegenheid voor dit 
soort slow journalism’, zegt hij, ‘terwijl het wel heel 
belangrijk is. Kijken hoe zo’n bedrijfstak functio-
neert – want dat is het. Er gaat veel geld in om, er 
staan carrières op het spel, er wordt iets wezenlijks 
geproduceerd: kennis, menselijk kapitaal. Dan is 
het heel goed als er eens iemand meekijkt.’ 

Lees het artikel van Martijn van Calmthout Dus u wilt 

verder in de wetenschap op www.nwo.nl/vkvolgtvidi.

DUBBLE maakt deel uit van de 
European Synchrotron Radiation 
Facility, de deeltjesversneller in 
Grenoble.

Impressie van de E-ELT, de European 
Extremely Large Telescope. 

Non-invasief onderzoek aan een 
vroege Mondriaan in het Gemeente-
museum Den Haag, een partner in een 
van de gehonoreerde projecten. 

‘ En dan wordt er geplust en 
gemind, in een enorme Excelfile. 
Een ongelooflijk proces.  
Zonder meer knap’

  volkSkrant volgt vidi
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experiment lijkt in de richting van het 
laatste te wijzen. Bij het afscheid zegt 
een van de dames: “Nu moet ik weer de 
hele dag mijn mond houden.” Als een 
vriendelijk babbelende robot inderdaad 
is waar ouderen behoefte aan hebben, 
wijst dat ons de weg bij het verder 
programmeren van geautomatiseerde 
zorgsystemen.’ 

  eUrekapriJS 2015

Met de eurekaprijs belonen nWO en 
knaW iedere twee jaar twee initiatieven 
die op een opvallende en succesvolle 
manier wetenschap toegankelijk maken 
voor een breed publiek. afgelopen maand 
werd de prijs, een geldbedrag van 15.000 
euro, toegekend aan de vu-onderzoeks-
groep van Johan hoorn en regisseur sander 
Burger voor hun documentaire over de 
zorgrobot alice en aan het ondernemers-
duo Marten Blankesteijn en alexander 
klöpping voor de door hen opgerichte 
universiteit van nederland.
TekST mariette HUiSJeS  

BeeLD keydoCS, UniverSiteit van nederland

Robotje op
 bezoek en

  college in een 
nachtclub

1 9 juli 2015

eUrekapriJS 2015

Z D
>>

zorgrobot alice
De documentaire Ik ben Alice was een 
van de publiekslievelingen van het 
Internationaal Film Festival Rotter-
dam, vormt de kern van een succesvolle 
tentoonstelling in Museum Boijmans en 
toert langs festivals over de hele 
wereld. De documentaire doet verslag 
van een wetenschappelijk experiment. 
We zien hoe het robotje Alice – formaat 
Baby Born, met een beweeglijk poppen- 
gezicht, lang bruin haar en camera’s in 
haar ogen – enkele dagen op bezoek 
gaat bij drie krasse oude dames. Zij zijn 
door hun leeftijd niet meer zo mobiel 
en zien nog maar weinig mensen. Alice 
bekijkt fotoalbums met hen, ‘zingt’ 
liedjes met ze – ze heeft een soort juke-
box in haar buik – en juicht bij een 
spannende voetbalwedstrijd. We zien 
hoe de dames steeds natuurlijker met 
het robotje omgaan en het oprecht 
jammer vinden als ze uiteindelijk door 
haar begeleider voorgoed wordt afge-
voerd. ‘Het onderzoek naar zorgrobots 
staat op een kruispunt’, licht VU-
informaticus Johan Hoorn (50) het 
experiment toe. ‘Geautomatiseerde 
systemen worden sociaal-emotioneel 
steeds slimmer en zullen straks een 
bijna volwaardige gesprekspartner zijn, 
die sommige zorgtaken van mensen 
kunnen overnemen. Maar aan wat voor 
soort robot hebben ouderen behoefte? 
Willen zij medische begeleiding, een 
invoelende pseudo-vriend, of gewoon 
iemand om tegenaan te kletsen? Ons 

de Universiteit van nederland
Meer dan tien miljoen keer werd sinds 
oktober 2013 een online videoclip 
bekeken waarin wetenschappers een 
kwartier lang college geven over alle 
mogelijke onderwerpen. Waarom zijn 
kabeljauwen zo dol op windmolens? 
Bestaan bijna-doodervaringen? En wat 
doet DNA nou eigenlijk precies? Het 
zijn drie van de inmiddels meer dan 
driehonderd colleges van de Universi-
teit van Nederland. De universiteit 
bestaat alleen online en levert geen 
diploma op, maar is wel voor iedereen 
en je kunt er dag en nacht gratis heel 
veel leren. 

Marten Blankesteijn (28) is de onbezol-
digde rector magnificus van deze 
virtuele collegezaal. Samen met zijn 
vriend en zakenpartner Alexander 
Klöpping richtte hij de universiteit op. 
De inspiratie kwam van zijn school-
gaande jongere broertje. Door zijn 
verhalen realiseerde Blankesteijn zich 
dat je enthousiasme voor een vak gro-
tendeels wordt bepaald door hoe goed 
de leraar les geeft. ‘Ik dacht: als we 
internet nu eens konden gebruiken om 
iedereen toegang te geven tot colleges 
van de allerbeste hoogleraren, dan zou 
Nederland een stuk slimmer worden.’ 
Inmiddels is de Universiteit van Neder-
land een begrip, vooral bij een jeugdige 

‘Ik ben Alice  
maakt 

discussie los. 
Dat is goed, 

ook voor 
ons onderzoek’

doelgroep. Harde gegevens ontbreken, 
maar het kan haast niet anders dan dat 
de online universiteit Nederland weten-
schap populairder heeft gemaakt. De 
site heeft zich daarnaast ontwikkeld tot 
een lanceerplatform voor didactisch 
talent buiten de collegezalen. Zo was 
neuropsycholoog Erik Scherder relatief 
onbekend, totdat Blankesteijn en Klöp-
ping hem via een oud-klasgenoot op het 
spoor kwamen en als een van de eersten 
strikten voor hun Universiteit. Inmid-
dels is Scherder een ster, met een 
bestseller (Laat je hersenen niet zitten), 
een serie op de televisie (Het Brein) en 
een theatercollege  in het Amsterdamse 
DeLaMar Theater. 

In de documentaire Ik ben Alice wordt verslag gedaan van een experiment 
waarbij het zorgrobotje Alice enkele dagen doorbrengt bij drie ouderen. 

Beeld uit de documentaire Ik ben Alice.

Dat het robotexperiment via een docu-
mentaire wereldwijd een snaar zou 
raken was geen vooropgezet plan, maar 
ook weer niet volkomen toevallig. 
Johan Hoorn doet er alles aan om over 
zijn onderzoek met de samenleving in 
gesprek te gaan. De documentaire 
bleek daar een uitstekend middel voor. 
‘Big bang implementation werkt niet’, 
aldus de informaticus. Zeker niet bij 
zo’n gevoelig thema als het vervangen 
van een mens door een machine, waar 
een enorm taboe op rust. Ik ben Alice 
maakt discussie los. Dat is goed, ook 
voor ons onderzoek. We hebben nu een 
beter beeld van de wensen en de 
gevoeligheden. Niet alleen van die van 
ouderen, maar ook die van hun 
omgeving en van een breed publiek.’ Het college van Marc van Mil van de 

Universiteit Utrecht over de werking 
en functie van DNA. Alle colleges van 
de Universiteit van Nederland worden 
opgenomen in een nachtclub.
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‘De hoogleraren bij de Universiteit van 
Nederland lijken misschien voor de 
vuist weg te praten, maar worden door 
ons intensief begeleid’, vertelt Blan-
kesteijn. ‘Ze hebben meestal stof voor 
wel dertien uur college, dus een eerste 
stap die we samen zetten is de meest 
aansprekende onderwerpen selecteren. 
Daarna helpen we hen om abstract 
wetenschappelijk onderzoek aantrek-
kelijk te maken voor een breed 
publiek. Bij een college van vijftien 
minuten hoort een draaiboek met een 
stuk of dertien bullet points.’ Vijf col-
leges van een kwartier worden in één 
avond opgenomen met publiek, in een 
nachtclub. Die setting is aanlokkelijker 
dan een academisch zaaltje met TL-
licht, volgens Blankesteijn. Maar het 

budget is beperkt: voor drie tot vier ton 
per jaar produceert de Universiteit van 
Nederland 150 videoclips. Drie ‘gewone’ 
universiteiten betalen mee: de Universi-
teit van Amsterdam, Universiteit 
Utrecht en de Radboud Universiteit. Zij 
beschouwen de online universiteit als 
hun visitekaartje. Ook hightechbedrij-
ven als ASML en Ziggo zijn sponsor. 
Zij hopen jongeren te enthousiasmeren 
voor technische vakken, of handelen 
vanuit maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Sinds kort heeft de universiteit 
een directeur in dienst, die extra 
fondsen moet aantrekken. Het geld zal 
gaan naar mooiere decors en actievere 
scouting; winst maken doet de Univer-
steit van Nederland niet. ‘We spelen 
quitte, dat is genoeg’, zegt Blankesteijn. 

Op de website van de Universiteit van Nederland staan 
inmiddels ruim driehonderd colleges van hoogleraren. 
Met de klok mee: Beatrice de Graaf (UU): ‘Waarom negeren 
we terroristen niet gewoon?’, Han Lindeboom (WUR): 
‘Hoe kan er zo’n rijk onderwaterleven verstopt zitten in 
onze grauwe Noordzee?’, Kitty Nijmeijer (UT): ‘Hoe is het 
gelukt om fabrieksrook te veranderen in drinkwater?’ 

de documentaire Ik ben Alice is op 6 juli om 20.25 uur te zien op npO 2.
 

de universiteit van nederland is toegankelijk via 
www.universiteitvannederland.nl.

  eUrekapriJS 2015 UitgeSproken

‘‘

‘
Sandra van tHiel 
hoogleraar Publiek management
(Radboud Universiteit)

‘De nieuwe organisatie maakt NWO 
transparanter voor de buitenwacht, 
en NWO zelf slagvaardiger. Maar 
of de wetenschappers op de werk-
vloer er veel van zullen merken, 
vraag ik me af. Ik zit zelf in het 
huidige MaGW-cluster. Dat vormt 
straks samen met Geestesweten-
schappen het domein Sociale- en 
Geesteswetenschappen. De hoeveel-
heid disciplines was binnen MaGW 
al een probleem, en die spreiding 
wordt straks nog breder. Daar komt 
bij dat de onderlinge concurrentie 
door de samenvoeging groter wordt. 
En het klinkt wel mooi dat multi-
disciplinair onderzoek op deze 
manier meer kansen krijgt, maar er 
zijn nauwelijks wetenschappers 
die zulk onderzoek kunnen beoor-
delen. Daar verandert een nieuwe 
organisatiestructuur niets aan.’

in de rubriek uitgesproken reageren drie experts op een 
ambitie of nieuw beleid van nWO. in deze aflevering: 
hoe denken wetenschappers die ook deel uitmaken van 
beoordelingscommissies van nWO over de plannen voor 
vernieuwing van de nWO-organisatie? 
tekst maloU van HintUm  illustraties niColette Wever

NWO krijgt een nieuwe organisatie- en 

bestuursstructuur (zie ook pagina 11). 

In plaats van de huidige negen weten-

schapsgebieden en stichtingen komen 

er vier domeinen: Sociale- en Geestes-

wetenschappen, Bètawetenschappen, 

Zorgonderzoek en Medische weten-

schappen, en Technische en Toegepaste 

wetenschappen. De vier wetenschappers 

die voorzitter worden van de domein-

besturen, worden ook lid van de raad van 

bestuur. Daarnaast komt er een raad van 

advies die bestaat uit wetenschappers 

en maatschappelijke vertegenwoordigers. 

De nieuwe structuur moet NWO slagvaar-

diger en flexibeler maken en zorgen voor 

een sterke verbinding tussen onder-

zoekers, bedrijfsleven en maatschappij. 
FloriS rUtJeS  
hoogleraar Synthetische organische 
chemie (Radboud Universiteit)

‘Het is positief dat de toekomstige 
voorzitters van de vier domeinbesturen 
deel gaan uitmaken van de raad van 
bestuur. Deze verticale integratie 
maakt dat besluiten op NWO-niveau 
ook gedragen worden door de domein-
besturen. Wat de samenvoeging tot vier 
domeinen betreft: enerzijds is dat heel 
logisch, omdat de grenzen tussen 

disciplines vervagen. Anderzijds wordt 
Chemie daardoor minder zichtbaar, 
moeten we concurreren met disciplines 
waar onderzoekers andere behoeften 
hebben, waar ze publiceren in tijd-
schriften met heel andere impact-
factoren, enzovoorts. Gaan we straks 
allemaal in open competitie met 
elkaar? Hoe wordt het geld verdeeld? 
Je zou moeten borgen dat er geen grote 
verschuivingen tussen de disciplines 
gaan plaatsvinden, maar gebeurt 
dat ook?’

gilleS van Wezel 
hoogleraar Moleculaire 
biotechnologie (Universiteit Leiden) 

‘De nieuwe governance van NWO is 
transparanter, en wetenschappers 
zitten er meer aan de knoppen. Maar 
de verdeling in vier domeinen mag 
er niet toe leiden dat de verschillende 
disciplines op één grote hoop worden 
gegooid. Het is belangrijk dat er 
herkenbare substructuren blijven; 
de kant van de wetenschapsbrede Vici 
moet het niet op. De identiteit van 
STW in het domein Technische en 
Toegepaste Wetenschap moet worden 
behouden, met een onverminderd 
sterke rol voor Life Sciences. Ook 
moeten we niet toe naar een soort 
wetenschappelijk servicecentrum, 
maar moet NWO klantgericht blijven. 
Verder ben ik benieuwd hoe de 
topsectoren gesitueerd worden. 
Dat is nu nog onduidelijk.’

Naar een nieuwe 
NWO-organisatie 

2 1 juli 2015
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in Beeld  in Beeld

Zoeken naar de ultieme druppelvorm, dat is waar het hier om draait. Op de foto’s 
wordt een vallende waterdruppel vol getroffen door een laserstraal. het schot 
laat een dun laagje aan de buitenkant van de druppel direct verdampen, een 
ander deel explodeert in miljoenen stukjes uiteen. de rest van de druppel schiet 
naar rechts. Binnenin veroorzaakt de laser een blauwwitte gloed: heet plasma. 
BeeLD alexander l. klein, UniverSiteit tWente

Schieten op water 

De beelden komen uit het lab van 
Spinozalaureaat Detlef Lohse van de 
Universiteit Twente. Daar bestudeert 
de onderzoeksgroep van Hanneke 
Gelderblom de dynamiek van vloei-
stofdruppels onder invloed van 
laserlicht. De hamvraag: hoe kun je
de vorm van een druppel beïnvloeden 
door te variëren in intensiteit en focus 
van de laserstraal? Die vraag is onder 
andere relevant voor de productie van 
moderne computerchips. Om nog 
kleinere chips te kunnen maken is 
namelijk Extreem Ultraviolet (EUV) 
licht nodig, licht dat ontstaat door met 
laser te schieten op een druppel vloei-
baar tin. 

‘Het is daarom van belang om te weten 
hoe je de druppel zo kunt vervormen 
dat beschieting met laser de grootste 
hoeveelheid EUV-licht oplevert’, legt 
promovendus Alexander Klein uit. 
‘Is de druppel bijvoorbeeld plat in 
plaats van rond, dan kun je met de 
laserstraal de druppel overal even vol 
raken. De lichtopbrengst is daardoor 
groter. In ons experiment gebruiken 
we alleen geen tin maar water. Beide 
vloeistoffen vervormen op dezelfde 
wijze als je ze met een laser beschiet. 
Het voordeel van water is dat de 
druppel vijftig keer groter kan zijn 
en zich toch hetzelfde gedraagt. Dit 
maakt de vervorming makkelijker te 
bestuderen.’

Het project is een van de Industrial 
Partnership Programmes van FOM en 
wordt mede gefinancierd door chip-
machinefabrikant ASML. De zoektocht 
naar de ultieme druppelvorm voor een 
maximale lichtopbrengst is niet de 
enige reden dat ASML betrokken is, 
legt Klein uit: ‘In hun chipmachines 
zitten peperdure spiegels om het EUV-
licht op te vangen. Die moeten schoon 
blijven. Hoe efficiënter je de druppel 
raakt, des te minder ervan overblijft. 
Dat betekent dat er dus ook minder 
vervuilend restmateriaal op de 
spiegels terechtkomt.’



  onderzoeker op Cern
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twee jaar duurde de onderhoudsbeurt 
van de deeltjesversneller large hadron 
collider (lhc), onderdeel van cern 
in Zwitserland. hypothese volgde de 
herstart door de ogen van nikhef-
onderzoeker lydia Brenner. de natuur-
kundige woont een jaar in genève 
voor haar promotieonderzoek naar de 
eigenschappen van het higgsdeeltje.
TekST anoUCk vroUWe  Beeld maximilien BriCe, Cern

onderzoeker op Cern

Zondag 29 maart 

Na een onderhoudsperiode van twee jaar komt 
de herstart van de LHC in zicht. Alle detectoren 
worden nog eens goed gecontroleerd. Lydia 
Brenner heeft vandaag dienst in de controle-
kamer van de ATLAS-detector, een van de vier 
grote detectoren van de LHC. Het is een 
gigantisch apparaat: 25 meter hoog en bijna 
50 meter lang. 

‘Het is corvee, de controlekamer bemannen. Je 
moet af en toe een dienst draaien. Er zijn drie 
ploegen, ik heb nu vier dagen ochtenddienst. 
Sommige landen sturen alleen promovendi, maar 
bij de Nederlanders draaien ook de postdocs en de 
hoogleraren mee in het rooster. 
De ATLAS-detector is opgebouwd uit schillen. 
In iedere schil zitten weer andere detectoren om de 
verschillende deeltjes te meten, die bij de botsingen 
in de versneller ontstaan. We testen nu nieuwe 
software voor de zogenoemde muondetectoren in de 
buitenste schil. Ik bewaak drie monitoren. Er zit nu 
een technicus beneden bij de detector. Hij past daar 
aansluitingen aan, en dan kijk ik hierboven of de 
software daar goed op reageert. Het is geen moeilijk 
werk, maar je moet wel acht uur lang je hoofd erbij 
houden. Na mijn dienst ben ik heel moe.’

2 5 juli 2015
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 ‘Voor ik het  
        vergeet:    
   we hebben  
   botsingen!’

Dinsdag 31 maart 

De voorbereidingen voor de herstart liggen stil 
nadat een achtergebleven stukje metaal een week 
geleden voor kortsluiting zorgde in een van de 
magneten in de 27 kilometer lange buis van de 
LHC. In 2008 veroorzaakte kortsluiting een 
explosie in de versneller, waarna de LHC op halve 
kracht moest draaien. Dit keer is het probleem 
overzichtelijker en een oplossing lijkt in zicht.

‘Dit fixen we wel even, dat is de stemming hier. Ik 
ben opgelucht dat het niets ernstigs is, zoals toen in 
2008. De LHC is een gigantisch complex apparaat, 
met een ongeëvenaarde precisie gebouwd. Het is 
niet raar dat er dan ergens soms iets mis gaat. En 
als het mis gaat, dan liefst zoiets. De oorzaak is 
duidelijk, de enige vraag is of het snel of langzaam 
wordt opgelost. Het plan is nu om het metaal met 
een stroomstoot weg te branden. Als dat lukt, blijft 
de vertraging beperkt tot een week of twee. Zo niet, 
dan moet de boel open worden geschroefd en zijn 
we zo weer een paar maanden verder.’

lydia Brenner (24) doet promotieonderzoek bij 

nikhef, het nationaal instituut voor subatomaire 

fysica in amsterdam, naar de eigenschappen van 

het higgsdeeltje. Ze gebruikt hiervoor de meet-

gegevens van de lhc, de grote deeltjesversneller van 

het europese deeltjeslaboratorium cern. nikhef 

neemt deel aan drie van de vier grote experimenten 

met de deeltjesversneller. in de versneller worden 

deeltjes – meestal protonen – met hoge snelheid 

tegen elkaar gebotst. Onder de brokstukken bevin-

den zich naast veel bekende ook meer exotische 

deeltjes, zoals het kortlevende higgsdeeltje. drie 

jaar geleden maakte cern bekend dat de lhc voor 

het eerst bewijs voor higgsdeeltjes had gemeten. 

kort na dat nieuws ging de versneller in groot 

onderhoud. nu wordt de lhc weer opgestart voor 

run 2. de versneller is krachtiger dan ooit: de bot-

singsenergie van de protonen werd verhoogd van 8 

naar 13 tev (tera-elektronvolt). de natuurkundigen 

willen nu onder meer de eigenschappen van het 

higgsdeeltje vaststellen. Brenner woont heel 2015 

in genève, om op cern te kunnen werken. het 

bevalt haar uitstekend: ‘We hebben hier alle 

nationaliteiten door elkaar, dus niemand kijkt op 

van culturele verschillen. ik heb nog nooit zo’n 

open cultuur meegemaakt.’

Lydia Brenner

Werkoverleg met collega’s.

Technici aan het werk bij 
de ATLAS-detector, 
onderdeel van de LHC.
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Dinsdag 7 april

Het wegbranden is gelukt, de LHC is aangezet. 
Sinds afgelopen zondag, eerste paasdag, lopen er 
weer protonen door de versneller, één bundel 
linksom en ééntje rechtsom.
 
‘Zondag was ik thuis, maar nu zit ik in de controle-
kamer. We zijn allemaal heel erg blij, dit is een 
belangrijke stap. Dat de LHC op eerste paasdag 
weer aanging, was toeval. CERN is één grote inter-
nationale samenwerking, al die landen hebben 
andere feestdagen. Er wordt hier met geen enkele 
feestdag echt rekening gehouden. Bovendien was 
iedereen veel te enthousiast om het uit te stellen. 
De volgende mijlpaal worden de eerste botsingen.’

Vrijdag 24 april 

De LHC loopt als een zonnetje, de deeltjes draaien 
soepel hun rondjes door de versneller. Er zijn nog 
geen botsingen; de technici zijn nog bezig met het 
ijken en inregelen van de apparatuur van de
reusachtige versneller.

‘Ik heb straks Higgs Coffee Morning, zoals iedere 
vrijdag. Dat is een Skypebijeenkomst met mijn 
collega’s van Nikhef. We drinken koffie en praten 
over Higgs. Iedereen werkt aan een ander aspect 
van Higgs, maar doordat we hetzelfde deeltje bestu-
deren, kunnen we goed met elkaar meedenken. 

 << 
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Het is geweldig om op CERN te zijn nu Higgs is 
ontdekt. Dat Higgs bestaat, is pas het begin. Wij 
willen alle eigenschappen leren kennen: is het een 
fundamenteel deeltje, of bestaat het uit kleinere 
bouwstenen? Is er één Higgsdeeltje, of zijn er mis-
schien twee, of zelfs nog meer? Heeft Higgs te 
maken met donkere materie – de massa in het 
heelal die we niet goed kunnen thuisbrengen? Dat 
kunnen we nu uitzoeken.
Ik wil zelf graag de CP van Higgs meten. Dat staat 
voor charge parity, een kwantummechanische 
eigenschap van het deeltje. Als we die eigenschap 
eind dit jaar hebben kunnen meten, ben ik een 
gelukkig mens. Om dat voor elkaar te krijgen moet 
wel eerst de analysesoftware voor de meetgegevens 
af zijn. Na de Higgskoffie heb ik daar overleg over 
met mijn begeleider Wouter Verkerke. Wat willen 
we meten en hoe gaan we dat precies doen? Het 
voorwerk is het meeste werk. Als we eind dit jaar 
eenmaal op vol vermogen gaan meten, moet alle 
analysesoftware klaarliggen. De resultaten stromen 
dan vanzelf binnen. Daarna begint de interpretatie 
van de resultaten: begrijpen we wat we zien? Komt 
het overeen met de verwachtingen, of wijkt het af?’

Donderdag 14 mei, Hemelvaartdag 

Brenner is op kantoor. Ze maakt zich op voor een 
korte vakantie. 

‘Vanavond ga ik met vrienden kaasfonduen in een 
bergrestaurant, maar tot die tijd wil ik nog even 
werken aan mijn paper over morphing. Dat is de 
wiskundige methode die ik gebruik voor de analyse 
van de CP-metingen. Ik wil een eerste versie afheb-
ben voor mijn vakantie, zodat mijn begeleider er 
naar kan kijken in de tijd dat ik weg ben. Mijn 
vakantie begint straks met een groepsuitje in 
Nederland met alle mensen uit het ATLAS-team. 
We zitten drie dagen in een conferentiecentrum bij 
elkaar. Iedereen geeft er een presentatie over zijn 
laatste werk. Waarom dat een uitje heet, en geen 
conferentie? We gaan ook nog een ochtend met z’n 
allen fietsen. 

Maar even wat anders, voor ik het vergeet: we 
hebben botsingen! Het is mooi weer én we hebben 
botsingen, echt iedereen is blij. We krijgen dagelijks 
nieuwe plaatjes te zien. Nu de LHC het echt doet, is 
de sfeer hier anders. Verwachtingsvol. Nu gaat het 
echt beginnen. Moet je je voorstellen: eind dit jaar 
zullen we al net zoveel data verzameld hebben als 
in de hele eerste run van vijf jaar bij elkaar. 
Geweldig.’
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evenementen

Op 4 november 2015 organiseert het 

Nationaal Regieorgaan Onderwijs-

onderzoek (NRO), onderdeel van NWO, 

het eerste NRO-congres Samen op 

expeditie!. Centraal staan kennisdeling, 

inspiratie en ontmoeting tussen onder-

wijsonderzoekers en onderwijsprofessio-

nals. Het programma bestaat uit diverse 

presentaties en workshops en uit sessies 

gericht op ontmoeting en verdieping. Ook 

wordt tijdens het congres de eerste NRO-

VOR-Praktijkprijs toegekend en uitgereikt 

voor onderzoek dat het beste is vertaald 

naar een product of activiteit voor de 

onderwijspraktijk of het onderwijsbeleid. 

Het NRO organiseert deze dag in samen-

werking met PO-Raad, VO-Raad, de 

Onderwijscoöperatie en de Vereniging 

voor Onderwijs Research (VOR). kijk voor 

meer informatie en het aanmeldformulier 

op www.nro.nl. 

Presentaties van ruim 
1500 onderzoekers 
op chemieconferentie
CHAINS 2015

Eerste NRO-congres 
voor het onderwijs 
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In het Mauritshuis in Den Haag is 

momenteel het gerestaureerde schilderij 

van Rembrandt Saul en David te zien. 

Met financiering uit het onderzoeks-

programma Science4Arts hebben onder-

zoekers van de TU Delft het kunstwerk 

zorgvuldig onderzocht. De tentoonstel-

ling laat zien hoe zij, met behulp van de 

nieuwste apparatuur en onderzoeks-

methodes, ontdekkingen hebben gedaan 

over het ontstaan, de geschiedenis en de 

toeschrijving van het schilderij. Door 

onderscheid te maken in lagen en 

pigmenten konden de wetenschappers 

onder andere aantonen dat Rembrandts 

schilderijen oorspronkelijk veel kleur-

rijker zijn geweest. 

Rembrandt? De zaak Saul en David is een 

tentoonstelling over wetenschappelijk 

onderzoek en restauratietechnieken. 

Bezoekers worden op interactieve wijze 

meegenomen langs de verschillende 

vraagstukken waar de restauratoren en 

experts op zijn gestuit bij het werken aan 

Saul en David. Het gerestaureerde doek 

wordt samen met andere topstukken na 

jaren afwezigheid opnieuw gepresen-

teerd. De tentoonstelling in het Maurits-

huis is nog te zien tot 13 september 

2015.

Tentoonstelling onthult 
nieuwe ontdekkingen 
over ‘Saul en David’ 

NWO Chemische Wetenschappen organi-

seert van 30 november tot en met 

2 december de Nederlandse chemie-

conferentie CHAINS 2015. Het evenement 

richt zich op onderzoekers uit alle subdis-

ciplines binnen de chemische en molecu-

laire wetenschappen en op onderzoekers 

uit het bedrijfsleven. Ruim 1500 jonge 

onderzoekers presenteren hun meest 

recente onderzoeksresultaten met 

lezingen en posterpresentaties. Daarnaast 

biedt CHAINS 2015 keynote-lezingen, 

focussessies, industry-meets-science-sessies, 

een carrière- en innovatiemarkt en gele-

genheid tot netwerken. Voor meer infor-

matie over het programma en aanmelden, 

kijk op www.chains2015.nl.

Onderzoekers bekijken de resultaten van de eerste 
botsingen vanuit de ATLAS-controlekamer.

‘ Het is geweldig om op CERN te 
zijn nu Higgs is ontdekt. Dat 
Higgs bestaat, is pas het begin’

Afgelopen juni vonden er drie conferenties 

plaats in het kader van de Nationale 

Wetenschapsagenda (NWA): 

Science4Science, Science4Competitiveness 

en Science4Society. Voorafgaand aan de 

conferenties werden de 11.700 bij de NWA 

ingediende vragen door jury’s geclusterd 

en samengevoegd tot 248 overkoepelende 

vragen. Tijdens de conferentie Science4-

Science, die mede door NWO was georga-

niseerd, bespraken de 300 aanwezige 

wetenschappers, vragenstellers en 

geïnteresseerden uit politiek en samen-

leving de vragen vanuit wetenschappelijk 

perspectief: wat is het belang van deze 

vraag voor de wetenschap en inspireert de 

vraag tot vernieuwende benaderingen? 

’s Ochtends vond de discussie plaats langs 

disciplinaire lijnen, tijdens het middag-

programma werd er binnen thematische 

sessies gezocht naar verbindingen tussen 

disciplines. Ook werden suggesties gedaan 

voor herformulering, aanscherping of 

verbreding van de vragen. De uitkomst van 

de conferenties vormt de opmaat naar de 

Nationale Wetenschapsagenda, die op 29 

november wordt gepresenteerd.

Drie conferenties 
over de NWA

V.l.n.r. Sander Dekker, Jos Engelen, 
Beatrice de Graaf en Peter-Paul Verbeek.

  onderzoeker op Cern
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vrijdag 2 oktober 2015
aanvang 20.30 uur

café brasserie Dudok, Den Haag
kaarten € 12,50 

binnenkort verkrijgbaar via 
www.nwo.nl/spinozanight

@spinozanight  

facebook.com/spinozanight
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Spinoz@Night is de jaarlijkse talkshow van 
NWO aan de vooravond van het Weekend van 

de Wetenschap. Presentatoren eva Jinek en 
Winfried Baijens gaan in Dudok in Den Haag 

in gesprek met de top van de 
Nederlandse wetenschap, waaronder 

Spinozalaureaten 2015.  


