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04 ExpEditiE SpitSbErgEn

  Wetenschap tussen de 
ijsberen
Tien dagen lang op expeditie 
naar de Noordpool met vijftig 
biologen, aardwetenschappers, 
klimatologen en archeologen. 
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  Plannen maken voor 
Spinoza-onderzoek
In september namen de vier  
Spinozalaureaten van 2015 hun 
Spinozabeeldje en de bijbeho-
rende premie in ontvangst. Wat 
zijn ze met het geld van plan? 

12 Vi-VoorlichtingSdag

  Kennismaken met  
de Vernieuwingsimpuls
Twee keer per jaar bezoeken  
onderzoekers NWO voor  
een dag vol informatie over de  
Veni, Vidi en Vici-beurzen.

04 ExpEditiE SpitSbErgEn

16    nationalE wEtEnSchapSagEnda 
Een zomer vol  
wetenschap

  De inzameling van vragen  
voor de Nationale Wetenschaps-
agenda leidt tot allerlei  
verrassende initiatieven. 

20 KunSt En natuurwEtEnSchap

  Een full body scan  
van Saul en David
Het nieuwe instituut NICAS 
legt een wetenschappelijke 
basis onder restauratie en  
conservering van kunst. 
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Bussemaker bezoekt Utrechtse 
Zwaartekrachtprojecten, Samen-
werking quantuminstituut QuTech 
met Intel, Nationale Open Access-
website vernieuwd, Permanente 
commissie grootschalige infra-
structuur van start

23 EVEnEmEntEn

Experimenten tijdens Physics with 
Industry, Expositie over verleden 
en heden van recycling, Symposium 
over cybersecurity-onderzoek, 
Finale schrijfwedstrijd financiële 
teksten

NWO-nieuws

En verder:14 talEnt

  Op zoek naar het  
‘traumaresistente brein’
Veni-laureaat Marloes Henckens 
onderzoekt een methode om 
mensen beter bestand te maken 
tegen traumatische ervaringen. 

  inhoud inhoud

Op nwo.nl
'sex and romance' onder nederlandse pubers in kaart - eerste longitudinaal 

onderzoek in nederland naar liefde en seks onder adolescenten. 

kijk voor dit en andere voorbeelden van nWo-onderzoek op www.nwo.nl/cases.

 

15 uitgESproKEn

  De loopbaan van de  
VI-laureaat
Drie wetenschappers aan het 
woord over een betere aanslui-
ting tussen Veni, Vidi en 
Vici-beurzen en de loopbaan 
van wetenschappers.

18  in bEEld

  Hollandse 
 hoogtepunten

Virtueel vliegen tot aan de  
voordeur door een landschap 
van 640 miljard datapunten.

24 uitgElicht

 Pump your Career
Nog te weinig vrouwen groeien 
door naar de top van de weten-
schap. Pump your Career 
besteedt daar op 19 november 
aandacht aan. 
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ExpEditiE SpitSbErgEn

aan het einde van de zomervakantie voer het 
onderzoeksschip ortelius vanuit het noorse Longyearbyende uit 

voor de netherlands scientific expedition edgeøya spitsbergen (sees). 
tien dagen lang onderzochten vijftig biologen, aardwetenschappers, 

klimatologen en archeologen de gevolgen van menselijk handelen in de 
poolgebieden. de expeditie was een initiatief van het arctisch centrum 

van de rijksuniversiteit groningen en het Willem barentsz 
poolinstituut, ondersteund door nWo en oceanwide expeditions. 

aan boord waren niet alleen wetenschappers, maar ook 
kunstenaars, een kamerlid, toeristen en pers. 

nienke beintema voer mee en deed verslag voor nWo.

Wetenschap 
tussen 

de ijsberen

Rosenbergdal, 21 augustus

Het is stralend weer. We varen in zodiacs – rubber 
motorboten – tussen grote ijsbrokken over een spie-
gelgladde zee. We zijn op weg naar een kiezelstrand op 
het eiland Edgeøya, aan de zuidoostkant van Spitsber-
gen. Met kisten vol spullen stappen we aan land, met 
de laarzen door het water. Onze gids, gewapend met 
geweer, heeft al verkend of er geen ijsberen in de buurt 
zijn. De kust is veilig!
Op dit ruige eiland deden vier Nederlanders in 1968-
1969 veertien maanden onderzoek. Drie van hen zijn 
nu ook mee met deze expeditie. Hun aanwezigheid en 
verhalen geven de expeditie een bijzonder historisch 
tintje. We keren nu terug om te kijken hoe de natuur 
er sindsdien is veranderd.
Met een klein groepje wetenschappers breng ik de hele 
dag door in het prachtige Rosenbergdal. Boven ons uit 
torenen steile zwarte kliffen. Een vegetatieteam gaat 
systematisch de plekken langs waar in de jaren zeven-
tig de begroeiing in kaart is gebracht. Mossen, 
grassen, paddenstoelen, bloeiende bloemen: het is hier 
bijzonder weelderig. ‘Heel anders dan bijna veertig 
jaar geleden’, zegt Mennobart van Eerden, ecoloog bij 
Rijkswaterstaat. ‘Toen was het hier een grijze steen-
massa.’ Klimaatverandering? Het is te vroeg om dat te 
zeggen. Maar blijkbaar kan Arctische plantengroei 
veel sneller veranderen dan altijd werd gedacht.
Ondertussen ligt Stef Bokhorst op zijn buik tussen de 
stenen. De ecoloog van de VU Amsterdam, die onder-
zoek doet binnen het Nederlands Polair Programma 
(NPP) van NWO, zuigt met een slangetje insecten en 
andere kleine beestjes op. Hij onderzoekt de interac-
ties tussen vegetatie en bodemdiertjes, en de invloed 
van klimaatverandering daarop. ‘Kijk’, zegt hij, ‘hier 
zitten er een heleboel.’ Hij wijst op minuscule, glim-
mende zwarte bolletjes: mijten. Hij vond ook al 
springstaarten, spinnetjes, vliegen en mugjes. Een 
verbazende diversiteit in dit barre klimaat. 

Kapp Lee, 22 augustus 

Vandaag ben ik op pad met drie archeologen van de 
Rijksuniversiteit Groningen. Ze onderzoeken de resten 
van een Russische jagershut uit 1760. Deze jagers, 
Pomoren, kwamen hier om op walrussen, poolvossen 
en ijsberen te jagen. Overal liggen de stille getuigen 
van hun werk: ribben, wervels, schedels.
De leider van dit NPP-project is Frigga Kruse. Met een 
geweer over de schouder staat zij op de uitkijk voor 
ijsberen. Haar taak wordt steeds lastiger: er komt een 

dikke mist opzetten. Een beer kan dan zomaar opdui-
ken, in dit onoverzichtelijke terrein. Ook houdt ze 
nauwlettend in de gaten of onze baai niet wordt afge-
sloten door pakijs. Dan zou ons schip ons niet meer 
kunnen oppikken.

‘We proberen te reconstrueren hoe jagers in het verle-
den het ecosysteem beïnvloedden’, vertelt Kruse. 
‘Traditioneel bestuderen archeologen vooral huizen en 
voorwerpen. Maar die zeggen niet hoe de mensen 
jaagden, waarop en op welke schaal. Wij kijken 
daarom naar de hele omgeving. Waar stonden de 
hutten, in welk landschap? Waar liggen de botten, 
welke en hoeveel?’ Ook nemen de onderzoekers hon-
derden monsters. Het fosfaatgehalte in de bodem 
verraadt of er organische resten hebben gelegen. 
Slachtafval, etensresten, uitwerpselen. Die kennis 
helpt om te reconstrueren hoe de jagers te werk gingen 
– dagboeken lieten ze niet na. >> 

beeLd ronald ViSSEr, annEttE SchEEpStra en niEnKE bEintEma
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In de scheepsbar, 23 augustus

Bodil Hoekzema (20 jaar) zit te stralen. Ze vaart – 
tegen betaling – mee als toerist samen met haar vader 
Olav. En ze geniet met volle teugen. Van het land-
schap, de ijsberen en de walvissen. Maar ook van de 
wetenschap aan boord. ‘We hebben bewust deze reis 
geboekt’, zegt ze, ‘en niet zomaar een toeristencruise. 
Ik wil altijd alles weten. Nu praat ik zo veel mogelijk 
met de onderzoekers, en ik ga naar alle lezingen. Ik 
vind het machtig interessant.’

In het lab, 24 augustus 

Het is een druilerige dag. Voor Douwe Maat van het 
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek 
(NIOZ) maakt dat niets uit. Prima weer om vanuit een 
zodiac zeewatermonsters te nemen vlak bij een 
indrukwekkend gletsjerfront. Nu is Maat aan het werk 
in het lab, in een overkapte ruimte op het achterdek. 
Hij doet NPP-onderzoek naar de effecten van silt- en 
kleideeltjes op het mariene voedselweb. ‘Het smelt-
water van gletsjers brengt dit fijne materiaal naar zee’, 
vertelt Maat. ‘We noemen het gletsjermelk: zo wit is 
het soms.’ 
Door klimaatverandering smelten gletsjers steeds 
sneller. Daardoor komt er ook steeds meer sediment 
in zee terecht. ‘Wij willen weten wat dat doet met de 
interacties tussen virussen, bacteriën en eencellige 
algen’, vertelt Maat. ‘Die zijn in zee veel belangrijker 
dan veel mensen denken.’ Plantaardig plankton vormt 
de basis voor het mariene voedselweb. De eerste stap 
is begrazing: de ene groep plankton eet de andere op. 
Maar doordat de in het water zwevende silt- en klei-

 << 

over morenen te lopen en er waren weinig spleten. En 
deze gletsjer ligt op het hoofdeiland, niet op Edgeøya, 
dus je kunt er relatief gemakkelijk heen, met een 
sneeuwscooter vanuit Longyearbyen.’
Minstens vijf jaar gaat het weerstation het weer 
vastleggen en meten hoe snel de gletsjer smelt. Het 
station zendt de informatie naar Nederland, en maakt 
zo deel uit van een wereldwijd netwerk van meet-
stations in de beide poolgebieden. De gegevens helpen 
om de relatie in kaart te brengen tussen klimaat-
verandering en het smelten van gletsjers.

In een zodiac, 26 augustus

Maarten Loonen van het Groningse Arctisch Centrum  
komt al dertig jaar op Spitsbergen voor onderzoek 
naar broedvogels, onder meer vanuit het NPP. Hij 
bedacht en organiseerde SEES – en nu is hij mee als 
onderzoeksleider. Met het eind in zicht maakt hij de 
eerste balans op. ‘Het kon niet mooier’, zegt hij. ‘Het 
is een enorme puzzel om al het onderzoek in die paar 
dagen te passen, met al die verschillende plekken waar 
mensen moeten zijn. En dan kunnen pakijs, slecht 
weer en ijsberen nog roet in het eten gooien. Dat is tot 
nu toe niet gebeurd. We hebben de belangrijkste 
dingen kunnen doen. Geweldig.’

Hornsund, 27 augustus

We staan aan land in een spectaculaire fjord op de 
terugweg naar Longyearbyen. We kijken uit op enorme 
gletsjers, spitse bergen en een baai vol ijsbergen. Een 
vogelrots met duizenden krijsende drieteenmeeuwen 

torent boven ons uit. De wetenschappers verzamelen 
nog snel de laatste bodemmonsters, planten en 
insecten. De toeristen drentelen rond en maken foto’s. 
‘Prachtig om de wetenschappers tijdens de hele 
expeditie zo bezig te zien en allerlei nieuwe samen-
werkingen te zien ontstaan’, zegt Dick van der Kroef, 
directeur van NWO-gebied Aard- en Levensweten-
schappen, waar het NPP onder valt. ‘Van het geld dat 
beschikbaar was voor het Internationaal Pooljaar 
(2007-2008, red.) was nog zo’n 155 duizend euro over. 
Dat hebben we kunnen inzetten voor deze expeditie’, 
vertelt Van der Kroef. ‘Een hoofddoel was om breed 
aandacht te vragen voor het Nederlandse pool-
onderzoek en voor de rol die dat kan spelen in 
internationale discussies over klimaat en geopolitiek. 
Je ziet nu dat SEES het nationale gespreksplatform 
is geworden dat we voor ogen hadden en dat weten-
schappers verbindt en inspireert.’ 
 

Longyearbyen, 28 augustus

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken 
bezoekt het afsluitende SEES-symposium. ‘Het Neder-
landse poolonderzoek levert belangrijke informatie op 
over klimaatverandering, maar het zorgt ook dat we 
internationaal mogen meepraten.’ Het budget voor 
poolonderzoek moet daarom f link omhoog, vindt hij. 
Hij kondigt aan dat het ministerie zijn bijdrage de 
komende jaren verhoogt van 250 duizend naar 600 
duizend euro per jaar. ‘Relatief weinig’, geeft hij toe, 
‘maar we willen nu vooral een signaal afgeven. Ik hoop 
dat de andere ministeries die betrokken zijn bij het 
poolonderzoek ons voorbeeld zullen volgen.’

deeltjes even groot zijn als eencellige algen en 
bacteriën, kunnen ze die begrazing fysiek verstoren. 
Een andere belangrijke interactie tussen deze micro-
organismen is infectie door virussen. Geïnfecteerde 
eencellige algen gaan dood en vallen uit elkaar. Daar-
door gaat een groot deel van het voedsel voor grazers 
verloren – op sommige plekken wel 50 procent. Maat: 
‘Wij vermoeden dat dat percentage gaat afnemen als 
er meer silt en klei in het water komt, doordat die 
deeltjes iets elektrisch geladen zijn. Ze trekken 
virussen aan. Op wereldschaal kunnen zulke proces-
sen grote invloed hebben op de cycli van energie 
en nutriënten.’

Op het achterdek, 25 augustus 

Wat Stefan Ligtenberg betreft is de expeditie nu al 
geslaagd. Samen met zijn collega’s van het Institute for 
Marine and Atmospheric Research Utrecht heeft hij 
deze week een weerstation geplaatst op een gletsjer. 
‘We hadden een aantal potentiële plekken uitgezocht’, 
vertelt Ligtenberg, die eerder dit jaar een Veni-beurs 
ontving. ‘Maar deze bleek ideaal: we hoefden niet lang 
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Plannen maken voor 
Spinoza-onderzoek
afgelopen juni kregen ze te horen dat ze de spinozapremie van 2,5 miljoen euro 
zouden ontvangen; in september namen de spinozalaureaten van 2015 hun onderscheiding 
ook daadwerkelijk in ontvangst. nu is het tijd voor hun plannen. hypothese sprak met 
organisch chemicus rené Janssen, religiewetenschapper birgit Meyer, statisticus 
aad van der vaart en humaan geneticus cisca Wijmenga.
tekst daVid rEdEKEr  beeld iVar pEl en SaScha SchalKwijK

SpinozaprEmiE 2015

Cisca Wijmenga 
hoogleraar Humane genetica aan de 
Rijksuniversiteit Groningen 

‘ Op zoek naar verborgen 
geheimen van ons DNA’

‘De weken rond de bekendmaking waren hectisch en 
leuk door alle fotografen en interviews. Ik vond het 
bijzonder dat mijn onderzoek naar de bron van coe-
liakie zoveel aandacht kreeg. Ook voor de patiënten 
was die aandacht voor ‘hun' darmziekte geweldig. 
Ik was blij dat het vanaf eind juni rustiger werd, 
want het gewone werk gaat ook door en bovendien 
moest ik nadenken over wat ik precies wilde doen 
met het geld.
Ik ga een deel van mijn onderzoeksgroep consolide-
ren. Ik verleng van een aantal goede postdocs hun 
aanstelling. Zo kunnen ze hun eigen onderzoekslijn 
opbouwen.
Daarnaast wil ik op zoek naar de ‘verborgen 
geheimen’ van ons DNA. Het wordt namelijk steeds 
duidelijker dat in ieders DNA een aantal genen lijkt 
te ontbreken. Kan ik zien dat een gen helemaal 
uitgeschakeld is bij sommige mensen terwijl het bij 
de meerderheid wel aan staat? En hoe kan dat dan? 
Is het een afwijking in het DNA? Of is het iets in de 
epigenetica, in wat het lichaam met het DNA doet? 
En ik ben bijzonder geïnteresseerd in gevallen 
waarbij het uitschakelen van een gen leidt tot méér 
gezondheid. Om dat te onderzoeken maak ik 
gebruik van een bestaand bevolkingsonderzoek 
onder 167.000 mensen.’

0 8  Hypothese   

René Janssen 

hoogleraar Moleculaire materialen en 
nanosystemen aan de Technische 
Universiteit Eindhoven 

‘ Nieuwe zonnecellen en rust 
voor jonge onderzoekers’

‘Ik blijf geïnteresseerd in onderzoek naar het halen 
van energie uit de zon. Met de Spinozapremie op 
zak ga ik niet opeens compleet andere dingen 
onderzoeken. Er zijn wel twee richtingen waar ik 
dieper op wil ingaan. De eerste is het opslaan van 
energie. We kunnen best goed energie opwekken 
met zonnecellen, maar de opslag van die energie is 
nog lastig. Ik wil kijken of we solar fuels kunnen 
maken. Brandstof uit de zon dus.
Ten tweede wil ik perovskiet zonnecellen gaan 
onderzoeken. Dat is een veelbelovende nieuwe soort 
zonnecel op basis van loodjodideverbindingen. 
Er zijn al rendementen gemeld van twintig procent. 
Daarmee komen ze in de richting van de silicium 
zonnecellen die nu op de daken liggen. Wat het voor 
mij interessant maakt, is dat perovskiet een 
goedkope zonnecel is. Dat goedkope, dat past in 
mijn straatje.
Verder geeft de Spinozapremie me een hoop 
vrijheid. Met het Spinozageld kan ik veelbelovende, 
jonge onderzoekers een half jaar of een jaar de tijd 
geven zodat we rustig een beurs voor ze kunnen 
regelen. Ook ben ik nog bezig om iets met onderwijs 
voor jongeren te doen. Meer kan ik daar nog niet 
over zeggen, want dat is nog niet rond.’  >>

  SpinozaprEmiE 2015
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in juli kende nWo 161 veni-beurzen van maximaal 250 duizend euro toe 
aan wetenschappers die niet langer dan drie jaar geleden zijn gepromo-
veerd. Met de beurs hebben de onderzoekers de kans om gedurende drie 
jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. op www.nwo.nl/vi staat een over-
zicht van alle laureaten en hun onderzoeksprojecten. de veni vormt samen 
met de vidi en vici de vernieuwingsimpuls.

NWO-nieuws   internationaal

Nationale Open 
Access-website 
vernieuwd
de nationale Open Access-website 

(www.openaccess.nl) is vernieuwd. de 

website biedt een overzicht van alle 

belangrijke ontwikkelingen op het gebied 

van open access in nederland. daarnaast 

geeft de site actuele algemene informatie 

over open access voor wetenschappers. 

er is informatie te vinden over het gebruik 

van instellingsbrede repositories, over 

financieringsregelingen voor open access-

publiceren en over regelingen rond 

auteursrecht. de website is een initiatief 

van nWO, Ukb, tU delft, sURF en de VsnU. 

Bussemaker bezoekt 
Utrechtse Zwaarte-
krachtprojecten 
Minister van OCW Jet bussemaker bezocht 

eind augustus de onderzoeksprojecten die 

aan de Universiteit Utrecht worden 

uitgevoerd met financiering vanuit het 

programma Zwaartekracht. Ook nWO-

voorzitter Jos engelen was daarbij aanwezig. 

Utrecht coördineert vier van de in totaal 

twaalf Zwaartekrachtprojecten. er wordt 

onder andere onderzoek gedaan naar de 

ontwikkeling van radicaal nieuwe katalyse-

processen voor energiebronnen, naar 

nieuwe behandelingen van kanker en naar 

de invloed van omgeving en erfelijkheid op 

de ontwikkeling van kinderen. Het Zwaarte-

krachtprogramma wordt gefinancierd door 

het ministerie van OCW met 50 miljoen euro 

per jaar. nWO is verantwoordelijk voor de 

beoordeling en selectie van  financierings-

aanvragen. Het geld is bestemd voor 

ambitieuze onderzoeksprogramma's die de 

potentie hebben internationale doorbraken 

tot stand te brengen. de onderzoeksconsor-

tia leveren daarnaast een substantiële 

bijdrage aan het opleiden van talentvolle 

onderzoekers. Ze krijgen financiering voor 

personeel en voorzieningen voor maximaal 

tien jaar. de eerste twee aanvraagrondes 

voor Zwaartekracht waren in 2012 en 2013. 

Volgend jaar komt er een derde ronde. Het 

programma loopt tot 2026. Meer informatie 

staat op www.nwo.nl/zwaartekracht.

 

Op nwo.nl

Permanente commis-
sie grootschalige in-
frastructuur van start 
begin september is in den Haag de nieuwe 

Permanente nationale Commissie voor 

Grootschalige Wetenschappelijke 

Infrastructuur voor de eerste keer bij 

elkaar gekomen. de commissie, onder lei-

ding van oud-Rector Magnificus van de tU 

eindhoven Hans van duijn, heeft tot taak 

nWO van strategisch advies te voorzien 

over toekomstige investeringen in groot-

schalige wetenschappelijke infrastructuur. 

de eerste opdracht aan de twaalf leden is 

het in kaart brengen van alle grootschali-

ge onderzoeksfaciliteiten in binnen- en 

buitenland die nu voor nederlandse 

onderzoekers toegankelijk zijn en vast-

stellen welke faciliteiten nog ontbreken. 

daarbij kijkt de commissie naar de behoef-

te aan faciliteiten voor zowel fundamen-

teel als toegepast onderzoek in alle 

wetenschapsdomeinen.  

de inventarisatie zal leidend zijn voor de 

update van de nationale roadmap voor 

grootschalige wetenschappelijke infra-

structuur. eenmaal in de twee jaar kent 

nWO 80 miljoen euro toe aan onderzoeks-

faciliteiten die op de roadmap staan. de 

laatste toekenning was in 2014. 

de nieuwe commissie komt voort uit de 

Wetenschapsvisie 2025 van OCW. 

kijk voor meer informatie op www.nwo.nl/

permanentecommissie. 
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Samenwerking 
quantuminstituut
QuTech met Intel   
Qutech, het quantuminstituut van tU 

delft en tnO waar onder andere 

nWO-instituut FOM partner van is, gaat 

de komende tien jaar intensief samen-

werken met het Amerikaanse elektronica-

bedrijf Intel. de bijdrage van Intel verte-

genwoordigt een waarde van ongeveer 50 

miljoen dollar, plus inbreng van expertise, 

mankracht en faciliteiten. de grote uitda-

ging voor het ontwikkelen van quantum-

technologie, zoals een quantumcomputer, 

zal het komende decennia 'opschaling' 

zijn: het kunnen maken van complexe 

structuren met zeer veel quantumbits. 

‘deze samenwerking stelt ons in staat 

onze wetenschappelijk kennis te combi-

neren met de beste engineering-kennis 

uit de computerindustrie’, aldus lieven 

Vandersypen, onderzoeksleider van de 

samenwerking bij Qutech.

Birgit Meyer 
hoogleraar Religiewetenschap aan de 
Universiteit Utrecht 

‘ Geld verdelen over acht 
jaar in plaats van vijf ’
‘Bijna tegelijk met de Spinozapremie van NWO 
kreeg ik de Prijs Akademiehoogleraren van de 
KNAW (1,5 miljoen euro, red.). Normaal moeten 
religiewetenschappers moeite moet doen om 
financiering te krijgen. Ik baad nu in weelde. Ik 
heb net bij NWO en bij de KNAW een verzoek inge-
diend of ik het geld over acht jaar mag verdelen in 
plaats van over vijf. Dan kan ik mijn onderzoek 
naar uitingsvormen van religie namelijk opbouwen 
in vier keer twee jaar. Ik wil twee jaar kijken naar 
objecten, beelden, gebouwen, twee jaar naar 
voedsel en de houding jegens eten, twee jaar naar 
het lichaam en twee jaar naar teksten. Een werkti-
tel voor mijn onderzoeksplan heb ik al: Dynamics 
of religion in the diversifying world.
Verder wil ik vier à vijf promovendi en vier à vijf 
postdocs aannemen. De afgelopen jaren onder-
zocht ik onder andere hoe Ghanezen afbeeldingen 
van Jezus met het heilig hart vereren. Ik ben nu 
aan het kijken of ik Afrikanen in Utrecht kan laten 
promoveren. Ik vind namelijk dat we in de 21e 
eeuw moeten nadenken over samenwerking op 
‘ooghoogte’. Dus geen ‘onderzoek naar’ maar 
‘onderzoek met.’ In mijn moedertaal Duits zeggen 
we van ‘forschen über’ naar ‘forschen mit’.
Verder ben ik nu aan het nadenken over kennis-
overdracht. Misschien kan ik een project doen met 
enkele kunstenaars van de Akademie voor Kunsten 
van de KNAW.’

Aad van der Vaart 
hoogleraar Stochastiek aan de 
Universiteit Leiden 

‘ Voor de verdere opbouw 
van de statistiek in 
Nederland’

‘Ik heb het de afgelopen maanden heel druk 
gehad. Met name met de organisatie van een 
groot congres in Amsterdam en met het lopende 
onderzoek. De hectiek rond de Spinozapremie 
kwam daar overheen. Het is niet zo dat de 
Spinozapremie mijn werk of leven op zijn kop 
heeft gezet, en ik verwacht ook niet dat dat gaat 
gebeuren. De besteding van de premie zal 
tenslotte in het verlengde liggen van wat ik al 
deed: onderzoek naar hoog-dimensionale 
modellen voor statistische analyse. Dit zijn 
modellen met heel veel variabelen, die op allerlei 
manieren aan elkaar gekoppeld kunnen zijn. Ze 
kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het 
voorspellen van beurskoersen of het inter-
preteren van epidemiologische gegevens.
Ik ga mijn best doen om het Spinozageld een zo 
permanent mogelijke bestemming te geven voor 
de verdere opbouw van de statistiek als weten-
schappelijke discipline in Nederland. Het liefst 
besteed ik het geld aan langdurige aanstellingen. 
“Langdurig” laat zich helaas niet plannen gedu-
rende een zomer, want het moet worden ingebed 
in het gewone gebeuren aan de universiteit, en 
met een prijs die officieel voor 5 jaar is.’ << 

Een onderzoeker van het project 
Cancer GenomiCs.nl geeft een 
demonstratie. 



E

1 2  Hypothese   

Ernstig en vastberaden, zo zitten de 
ongeveer honderd, veelal jonge, alfa- en 
gammawetenschappers in de grote zaal 
van het NWO-gebouw. ’s Ochtends zijn 
hun collega’s van de bèta, technische 
en levenswetenschappen hen al voor- 
gegaan. Met aandacht luisteren ze naar 
de do’s en don’ts in de selectieproce-
dure voor een Veni (voor beginnende 
wetenschappers), Vidi (voor weten-
schappers in het midden van hun 
carrière, of Vici (voor senior 
wetenschappers). Hun aandacht is 
verklaarbaar, want de Vernieuwings-
impuls is een belangrijke financiering 
voor wie door wil in de wetenschap. 
En de selectie is zwaar.

helder voorstel
‘Kristalhelder’, dat woord valt herhaal-
delijk in het panelgesprek met leden 
van de selectiecommissie en onder-
zoekers die in eerdere rondes succesvol 
waren. Kristalhelder moet je hypothese 
zijn geformuleerd, het theoretisch 
raamwerk en de mogelijke uitkomsten. 
Zodat zowel de geraadpleegde experts 
uit je eigen specifieke vakgebied als de 
breder samengestelde beoordelings- 
en adviescommissie snappen waarom 
juist jouw voorstel gehonoreerd moet 
worden. Kristalhelder moet ook zijn 
dat je voorstel avontuurlijk en 
vernieuwend is, maar toch uitvoerbaar. 
Dat je geworteld bent in een weten-
schappelijke gemeenschap, maar ook 
daarbuiten bewezen contacten hebt 
met mogelijke ‘stakeholders’. En kris-

twee keer per jaar organiseert nWo een voorlichtingsdag over de vernieuwingsimpuls, het 
programma waaronder de veni, vidi en vici-beurzen vallen. afgelopen juni bezochten tientallen 
wetenschappers nWo in den haag voor een voorproefje van wat hen te wachten staat als ze 
besluiten een aanvraag voor een van de beurzen in te dienen. tekst mariEttE huiSjES  beeLd KicK SmEEtS

talhelder moet het zijn dat jíj de 
aangewezen persoon bent om het 
onderzoek uit te voeren. ‘Je hoeft je cv 
niet vooruit te plannen, maar leg wel 
achteraf uit wat je gedaan hebt en 
waarom dat relevant was’, zegt een 
van de panelleden. 
Na het plenaire gedeelte kunnen de 
onderzoekers hun specifieke vragen 
voorleggen in korte één-op-één-
gesprekken met commissieleden en 
beleidsmedewerkers. NWO hoopt zo 
mogelijke misverstanden uit de wereld 
te helpen en de drempel te verlagen om 
ook verderop in de procedure contact 
met NWO te zoeken en eventuele 
twijfels te bespreken. 

Vertrouwen
De gesprekken hebben historica Marion 
Pluskota meer vertrouwen gegeven, 
zegt ze na af loop. Ze heeft nu bijvoor-
beeld een beter idee hoe ze haar cv het 
beste kan vormgeven. Pluskota is Frans, 
gepromoveerd in het Britse Leicester en 
werkzaam als postdoc in Leiden. Ze 
mikt op een Vidi om ook na af loop van 

haar contract onderzoek te kunnen 
blijven doen, naar misdaad en gender 
in de negentiende eeuw. ‘Ik ben dol op 
dit werk en kan me niet voorstellen dat 
ik ooit iets anders zou doen.’ Taal-
wetenschapper Willemijn Heeren heeft 
meer gevoel gekregen hoe ze een goede 
focus kan aanbrengen in haar voorstel. 
Heeren werkt als universitair docent 
aan de Universiteit Utrecht en hoopt op 
een Vidi voor onderzoek naar forensi-
sche fonetiek, oftewel de analyse van 
stemmen en spraakgebruik, onder 
andere in afgetapte telefoongesprekken. 
Ze heeft eerder al goede ervaringen 
opgedaan met de procedure, toen ze 
met succes een Veni aanvroeg. ‘Ik kreeg 
toen terechte kritiek’, vertelt ze. ‘Dat is 
even slikken, maar het hoort erbij. 

Vi-VoorlichtingSdag 

Daarna had ik een goed interview, dat 
de commissie blijkbaar overtuigde. Het 
honoreringsbesluit bevatte een realis-
tische evaluatie. Ik begon mijn 
onderzoek met vertrouwen, juist omdat 
ik wist dat er geen overspannen 
verwachtingen waren.’

honoreringspercentage
Een probleempunt binnen de 
Vernieuwingsimpuls is het lage hono-
reringspercentage: van alle aanvragen 
wordt gemiddeld zo’n 15 procent 
gehonoreerd. ‘Dat is erg laag’, vindt 
Kas Maessen, hoofd granting en 
procedures bij NWO. ‘Het kost onder-
zoekers veel tijd om een goed voorstel 
te schrijven, en dan vist 85 procent 
achter het net. Helaas is er onvol-

Kennismaken met de      
Vernieuwingsimpuls

‘ Ik kreeg terechte  
kritiek. Dat is 
even slikken, 
maar het hoort 
erbij’
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doende geld beschikbaar om alle goede 
voorstellen te honoreren, waardoor we 
soms ook heel goede aanvragen moeten 
afwijzen. Dat is pijnlijk.’ 

Financieel econoom Teodor Dyakov 
maakt zich hierover desondanks niet al 
te veel zorgen. ‘Vijftien procent is 
eigenlijk best goed. In elk geval beter 
dan de kans op een publicatie in een 
wetenschappelijk toptijdschrift, want 
die ligt rond de 5 procent.’ Dyakov komt 
uit Bulgarije en is via Duitsland, 
Frankrijk en Singapore als universitair 
docent bij de VU terechtgekomen. Hij 
hoopt op een Veni voor een onderzoek 
naar een nieuwe, meer transparante 
vorm van toezicht op institutioneel 
beleggen. 

Een lage succeskans is niet bemoedi-
gend, vindt econoom Giulia Piccillo. 
Maar áls het lukt, kun je wel meteen 
enkele jaren volop aan de slag met je 
eigen onderzoek. Dat maakt de tijds-
investering toch de moeite waard. De 
Italiaanse promoveerde in België, is nu 
universitair docent aan de Universiteit 
Utrecht en hoopt op een Veni voor 
modelvorming over verwachtingen in 
de economie, waarmee ze ook econo-
mische crises kan verklaren. ‘Ik probeer 
dit niet te zien als een kwestie van winnen 
of verliezen, maar als een leerproces.’

wetenschappelijke nomaden
Het grote aantal buitenlanders op de 
bijeenkomst, die als wetenschappelijke 
nomaden van land naar land trekken, is 
opvallend. Kas Maessen ziet hierin een 
teken van succes. ‘Onderzoek is een 
internationaal gebeuren. Als je als land 
op wetenschapsgebied goed wilt 
presteren, moet je aantrekkelijk zijn 
voor buitenlands talent. Blijkbaar zijn 
we dat.’

De jonge onderzoekers staan allemaal 
pal voor hun eigen onderzoeksidee. 
Maar tijdens de borrel heeft de ernst 
van het begin van de dag plaatsgemaakt 
voor wat meer relativeringszin. De 
toekomstige concurrenten drinken 
gemoedelijk een biertje met elkaar, en 
met de beoordelaars. De procedure is 
weliswaar zwaar en langdurig, merkt 
een van de onderzoekers op, maar dat is 
juist goed. ‘It shows they care.’  <<

  Vi-VoorlichtingSdag

Onderzoekers, commissieleden en 
NWO-medewerkers in gesprek tijdens 
de borrel na af loop. 
Op de rechterfoto financieel econoom 
Teodor Dyakov, op de onderste foto 
historica Marion Pluskota.

Een van de deelnemers stelt een vraag 
tijdens de plenaire sessie.
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na een traumatische gebeurtenis ontwikkelt 
zo’n 15 procent van de mensen een post-
traumatische stressstoornis. de oplossing voor 
dit probleem ligt bij de overige 85 procent, 
denkt veni-laureaat Marloes henckens.
tekst mErijn Van nuland  beeLd manon bruininga

Flashbacks, slaapstoornissen en hevige schrikreacties: het is 
de dagelijkse realiteit voor mensen met een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS). Het kan verwoestend uitwerken op 
het leven van soldaten die in oorlogssituaties hebben 
gewerkt. Maar ook slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeers-
ongeluk, verkrachting of mishandeling zijn vatbaar voor PTSS.

'Gek genoeg ontwikkelt ongeveer 85 procent van de mensen 
geen PTSS', zegt Marloes Henckens, postdoc cognitieve 
neurowetenschappen aan het Radboudumc. 'Terwijl ze toch 
aan hetzelfde trauma zijn blootgesteld als degenen die later 
wel PTSS ontwikkelen. Blijkbaar hebben die mensen een 
traumaresistent brein. Dat kan wel eens de sleutel zijn tot de 
bestrijding van PTSS.'

Henckens kreeg dit jaar een Veni-beurs toegekend. Hiermee 
gaat ze drie jaar de stoornis  onderzoeken met behulp van 
laboratoriummuizen. Alle muizen krijgen elektrische schok-
jes. Net als bij mensen met een traumatische ervaring zal een 
klein deel daarvan blijvende gevolgen ondervinden. Ze zullen 
bijvoorbeeld sneller schrikken van harde geluiden en slechter 
slapen. Met MRI-scans vergelijkt Henckens de hersentjes 
van de dieren met en zonder stressstoornis.

In een later stadium zal Henckens de hersenactiviteit van 
de traumaresistente muizen ‘kopiëren’ naar het brein van de 
muizen die wel PTSS ontwikkelden. Daarvoor worden de 
hersenen van de muizen zo behandeld dat ze gevoelig worden 
voor licht. Door vervolgens specifieke hersencellen te belich-
ten kunnen deze aan of juist uit worden gezet, net zolang 
totdat de hersenactiviteit gelijk is aan die van de trauma-
resistente muizen. Naar verwachting vertonen de getraumati-
seerde dieren daarna minder symptomen van PTSS.

Henckens hoopt met haar onderzoek bij te dragen aan een 
betere behandeling. Want als wetenschappers in de toekomst 
het brein traumaresistent kunnen maken, voorkomt dat een 
heleboel ellende. Nu worden de symptomen vaak bestreden 
met antidepressiva, medicijnen die angst verminderen. Daar 
heeft minder dan de helft van de patiënten baat bij. 
Henckens: ‘PTSS zit niet zomaar tussen de oren. Het wordt 
veroorzaakt door aantoonbare hersenafwijkingen. Als we die 
naar onze hand zetten, kunnen we de ziekte bestrijden.’

Op zoek naar het 
‘traumaresistente brein’ 

 marloES hEncKEnS   

uitgESproKEn

‘‘
‘

mirjam gEErlingS  
universitair hoofddocent  
Neuro-epidemiologie (UMC Utrecht) 
Vidi-laureaat en voorzitter Veni-
commissie ZonMw 

‘De Veni met een jaar verlengen is een 
prima idee, maar niet alleen voor 
bèta’s. Bij (bio)medische wetenschap-
pen vertrekken mensen na hun 
promotie ook vaak eerst naar het 
buitenland. Zo kunnen junior-onder-
zoekers bovendien meer ervaring 
opdoen, wat kan helpen een kansrijker 
voorstel te schrijven. Nu is de druk om 
snel in te dienen groot en zijn veel 
aanvragen bij voorbaat kansloos. Daar-
naast kunnen selectiecriteria aan het 
begin en een groter budget helpen. 
NWO zou meer geld moeten uittrekken 
voor vrij onderzoek of, beter nog, het 
ministerie van OCW.
Het idee om de Vidi aan een tenure 
track te verbinden is sympathiek, maar 
volledig afhankelijk van de universi-
teiten. Dus hoe haalbaar is dat?’

in de rubriek uitgesproken reageren drie experts op een 
ambitie of nieuw beleid van nWo. in deze aflevering: hoe 
denken wetenschappers over de verkenning van nWo naar 
mogelijkheden om de vernieuwingsimpuls meer toe te 
snijden op de loopbaanontwikkeling van onderzoekers?
tekst malou Van hintum  iLLustraties nicolEttE wEVEr

nWO gaat in de strategieperiode 2015-

2018, samen met OCW, universiteiten en 

onderzoekers, op zoek naar mogelijk-

heden om de opzet en procedures van de 

Vernieuwingsimpuls (Veni, Vidi en Vici) 

meer toe te snijden op de loopbaan-

ontwikkeling van onderzoekers, met 

aandacht voor de verschillen tussen 

disciplines. Zou bijvoorbeeld de aanvraag-

mogelijkheid van een Veni, nu tot drie 

jaar na de promotie, voor beta’s moeten 

worden verlengd? Zou de Vidi moeten 

worden gekoppeld aan een tenure track, 

waarbij universiteiten met onderzoekers 

afspraken maken over hun carrière-

ontwikkeling op langere termijn? Welke 

mogelijkheden zien onderzoekers nog 

meer? 

pEtEr zijlStra  
universitair hoofddocent Technische 
natuurkunde (TU Eindhoven)  
Veni en Vidi-laureaat

‘Het is jammer dat mensen die in 
Nederland een goede PhD en postdoc 
hebben gedaan, soms geen Veni krijgen 
bij gebrek aan buitenlandervaring. 
Andersom lopen briljante onderzoekers 
met buitenlandervaring soms een Veni 
mis door tijdgebrek voor de aanvraag. 
Dat kun je oplossen door wetenschap-
pers voor elk jaar buitenlandervaring 
zes maanden meer tijd te gunnen om 
een Veni aan te vragen.
‘De Vidi is nu op veel plaatsen al sterk 
gerelateerd aan een tenure track, maar 
dat contract is voor iedereen verschil-
lend – zelfs voor mensen binnen een 
faculteit met dezelfde ervaring. Het zou 
goed zijn als die contracten gelijk wor-
den getrokken, maar daarvoor is NWO 
afhankelijk van de universiteiten.’

baraK Kalir  
universitair hoofddocent 
Antropologie (UvA)
Laureaat ERC Starting Grant 

‘Dankzij mijn ERC Grant is mijn 
goede positie verbeterd, met uitzicht 
op een hoogleraarschap. Ik hoef vijf 
jaar lang geen onderwijs te geven en 
heb vijf mensen voor me werken. 
Oftewel: the winner takes it all. Bij 
de Vidi en Vici werkt het niet anders. 
Een grote beurs vergroot onterecht de 
verschillen tussen onderzoekers en 
beïnvloedt zo op een negatieve 
manier de dynamiek op een faculteit. 
Bedenk dat zoveel geld krijgen ook 
een kwestie van geluk en toeval is. 
Het is daarom beter als de beurzen 
veel kleiner zijn. Met twee ton kun je 
als sociale wetenschapper ook fantas-
tische projecten doen, en dan geef je 
veel meer wetenschappers een kans. 
Ik zeg: weg met die miljoenen.’

De loopbaan van 
de VI-laureaat 

1 5 oktober 2015
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criminologie. ‘Traditioneel moeten 
deelnemers aan dit type onderzoek 
een verhaaltje lezen en daarna vragen 
beantwoorden’, zegt Van Gelder. ‘Dat 
vergt veel inlevingsvermogen en het is 
maar de vraag of iedereen zo’n scenario 
op dezelfde manier interpreteert. In 
ons experiment laten we mensen een 
virtuele bungeejump doen en testen 
vervolgens in hoeverre ze dit realis-
tisch vinden.’

alcohol in het spel
In een tweede, gerelateerd experiment 
laat Van Gelder de helft van zijn proef-
personen een geschreven scenario 
lezen, de andere helft beleeft dezelfde 
situatie in virtual reality. Ook nu 

bijna 12 duizend vragen kwamen er eerder dit jaar binnen bij de nationale Wetenschapsagenda 
(nWa). afgelopen zomer werd hard gewerkt aan het doorontwikkelen en groeperen van de 
vragen. tegelijkertijd zorgde de inzameling van vragen ook buiten het kantoor van de nWa 
voor een zomer vol wetenschap. tekst marion dE boo  beeld bKb

Een zomer vol 
wetenschap

nationalE wEtEnSchapSagEnda

D
 << 

’Don’t worry’, grijnst mijn instructeur, 
‘being scared is part of the game! ’. 
Hij controleert een laatste keer alle 
riempjes en dan suis ik de afgrond in, 
om even later veilig terug te keren. 
Niet op het springplatform van deze 
bij bungeejumpers populaire Zwiterse 
stuwdam, maar in de snoeihete 
circustent van Lowlands Science. 
Op initiatief van onder meer de 
Nationale Wetenschapsagenda is het 
driedaagse muziekfestival in 

Biddinghuizen dit jaar uitgebreid met 
een lab vol experimenten. De festival-
ganger fungeert als proefpersoon. Een 
van de experimenten wordt uitgevoerd 
door pschologen Jean-Louis van Gelder 
van het Nederlands Studiecentrum 
Criminaliteit en Rechtshandhaving, 
onderdeel van NWO, en Tara Donker 
van de Vrije Universiteit. Zij grijpen, 
samen met videoproducent Scopic, 
Lowlands aan om te onderzoeken of 
virtual reality (VR) kan worden ingezet 
om mensen van hun hoogtevrees af te 
helpen. Ook willen ze weten of de tech-
niek een geschikt alternatief is voor de 
scenariomethode, een onderzoeks-
methodiek die veel wordt gebruikt in 
onder andere de psychologie en 

Op basis van vragen die eerder dit
jaar bij de NWA werden ingediend,
konden bezoekers van Lowlands deze
zomer deelnemen aan tal van weten-
schappelijke experimenten, waaronder 
dit speed dating experiment van de 
UvA. 

Een deelnemer aan het experiment 
met virtual reality van NSCR-
onderzoeker Jean-Louis van Gelder.

gebeurt dat via een koptelefoon en spe-
ciale bril waarmee je 360° om je heen 
kunt kijken. Dit scenario speelt zich af 
in een Ierse Pub in Amsterdam. Daarin 
loopt een man na een gezellig etentje 
met zijn vriendin naar de bar om te 
betalen, om bij terugkeer te ontdekken 
dat een andere gast – type kleerkast – 
al zowat bij haar op schoot zit. Vooraf 
krijgt iedere proefpersoon een blaas-
test, na af loop volgt een vragenlijst. 
Van Gelder: ‘We meten ondermeer de 
mate waarin mensen het idee hebben 
dat ze ‘in’ het scenario zitten. En we 
kijken naar negatieve emoties en de 
intentie van deelnemers om geweld te 
gaan gebruiken. De meesten reageren 
heel spontaan en enthousiast en praten 
soms zelfs terug tegen de VR-persona-
ges. Het is prachtig dat we Lowlands 
als testlocatie kunnen gebruiken, 
omdat je hier – veel gemakkelijker dan 
in het lab – de invloed van alcohol kunt 
meenemen in het experiment.’   

Lowlands Science is een van de tussen-
tijdse resultaten van het opstellen van
de Nationale Wetenschapsagenda 
(NWA). NWO huisvest het secretariaat 
van de NWA en maakt deel uit van de 
kenniscoalitie die verantwoordelijk is 
voor het opstellen van de agenda. Begin 
dit jaar werd het publiek opgeroepen 
om vragen voor de wetenschap in te 
dienen. Het resultaat was overdonde-
rend.  ‘Alsof je voortraast in de Python, 
terwijl het laatste stuk van de baan nog 
gebouwd moet worden’, vertelt NWA-
programmasecretaris Henk Molenaar. 
‘Er zijn maar liefst 11.700 vragen bin-
nengekomen, uit alle hoeken van het 
land. Lowlands Science vormt nu een 
goede manier om jongeren nog eens 
extra enthousiast te maken voor weten-
schap.’ 

Vragen, vragen, vragen
Gaat digitalisering ons erfgoed redden? 
Komt er straks een kwantumcomputer 
en hoe veilig zal die zijn? Hoe belang-
rijk zijn virussen in de oceaan? Hoe 

ontwikkelen we materialen voor opslag, 
omzetting en transport van energie? 
We willen het allemaal weten. Mole-
naar: ‘In de afgelopen maanden hebben 
wetenschappelijke jury’s de ingediende 
vragen gebundeld en per bundel voor-
zien van één overkoepelende vraag. 
Bijna alle inzendingen waren bruik-
baar. We kregen veel vragen over kleine 
onderwerpen, zoals bijsluiters of 

mobiele telefoons. Daarachter gaan 
vaak grote vraagstukken schuil, die 
heel geschikt zijn voor wetenschap-
pelijk onderzoek, en waarvoor in 
Nederland ook al expertise aanwezig is. 
Al met al is het razend interessant om 
ons te verdiepen in de vragen die 
Nederlanders graag willen stellen 
aan de wetenschap.’ 

De uiteindelijke agenda wordt eind dit 
jaar gepresenteerd. Intussen houden 

‘ De NWA  
ontving maar  
liefst  
vijfhonderd 
publieksvragen  
over weer,  
klimaat en  
seismologie’

diverse instellingen en instituten speci-
ale dagen waar onderzoekers in gespek 
gaan met het publiek. Ook hier vormen 
de ingediende NWA-vragen de belang-
rijkste bron van inspiratie. Zo ontving 
het KNMI in september zo’n 250 
gasten. ‘De NWA ontving maar liefst 
vijfhonderd publieksvragen over weer, 
klimaat en seismologie’, vertelt Bart 
van den Hurk, manager R&D bij het 
KNMI en bestuurslid van NWO-gebied 
Aard- en Levenswetenschappen. ‘Ener-
zijds nieuwsgierige, vakinhoudelijke 
vragen over hoe het systeem werkt, 
anderzijds ook opmerkelijk veel vragen 
waaruit grote betrokkenheid en 
bezorgdheid blijkt: Wat te doen als de 
poolkappen smelten, de zeespiegel 
stijgt, de aardbevingen in Groningen 
erger worden? Ook vragen veel mensen 
naar oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld 
om CO2 te recyclen of het klimaat in 
steden te verbeteren. Het was geweldig 
om daarover eens met zoveel betrokken 
burgers in debat te gaan. De vragen 
helpen ons niet zozeer om van onder-
zoekskoers te veranderen, maar vooral 
om ons werk beter te leren framen. Dit 
proces is ook zeker voor herhaling 
vatbaar. We willen immers geen 
onwrikbare onderzoeksagenda voor de 
komende tien jaar vastleggen, maar wél 
met de samenleving in discussie 
blijven, want de vragen die het publiek 
stelt veranderen voortdurend.’ 
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het zijn er maar liefst 640 miljard, ongeveer tien per vierkante meter. samen vormen de 
datapunten in de pointcloud viewer van het netherlands escience center, onderdeel van 
nWo, een reusachtige puntenwolk die nederland tot in het allerkleinste detail in kaart 
brengt. de database is nu toegankelijk voor iedereen.  
beeLd  nEthErlandS ESciEncE cEntEr

  in bEEld

 >> 
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Ieder stipje waaruit de afbeeldingen op deze pagina’s zijn 
opgebouwd, vertegenwoordigt een x-y-z-coördinaat, vanuit 
een vliegtuig opgemeten met speciale laserapparatuur. De 
punten tonen de positie, structuur en hoogte van ieder 
gebouw, iedere boom, lantaarnpaal en zelfs iedere stoeprand 
in Nederland. 

De metingen werden oorspronkelijk uitgevoerd voor het 
samenstellen van het Algemeen Hoogtebestand Nederland 
(AHN2), dat veel wordt geraadpleegd door onder andere 
architecten, stedenbouwkundigen en wetenschappers. Aan-
vankelijk was dat raadplegen een tijdrovende en kostbare 
klus: wie bijvoorbeeld binnen de TU Delft een bepaalde 
locatie in Nederland in AHN2 wilde opzoeken, moest daar-
voor bij de universiteitsbibliotheek een dag van te voren een 
aanvraag indienen. De computer was vervolgens de hele 
nacht aan het rekenen om de gewenste informatie in beeld te 
brengen. Daarnaast kostte het bewaren van de data veel 
opslagruimte. 

De oplossing voor deze problemen werd bedacht door onderzoekers 
van de TU Delft en de research engineers van het Netherlands 
eScience Center. Samen ontwikkelden ze methodes om de toeganke-
lijkheid van de data te vergroten. De software werd bijvoorbeeld zo 
geschreven dat bij een zoektocht naar een bepaalde locatie eerst de 
meest karakteristieke punten worden weergegeven. De minder belang-
rijke, gedetailleerde punten worden pas later in beeld gebracht. Ook 
kregen punten in dezelfde omgeving waarden toegekend die dicht bij 
elkaar liggen. Beide methodes zorgen voor een enorme verkorting van 
de tijd die nodig is om de puntenwolken te downloaden. 

Het werk heeft inmiddels geresulteerd in de lancering van de online 
AHN2 Pointcloud Viewer. Hierdoor is het nu voor iedereen mogelijk 
om met zijn eigen computer, mits voorzien van een snelle internet-
verbinding, boven Nederland te vliegen en in te zoomen tot aan de 
voordeur van het eigen huis. Zelf uitproberen? Ga naar 
http://ahn2.pointclouds.nl. 

in bEEld

Westerbork Radio Telescoop van ASTRON

Amsterdam Arena

Erasmusbrug Rotterdam Domtoren Utrecht
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kunstvoorwerpen zijn niet langer objecten die enkel door 
kunsthistorici worden beschreven en geclassificeerd. in 
het nieuwe onderzoekscentrum nicas gaan onderzoekers 
vanuit verschillende disciplines samenwerken om ook de 
restauratie en conservering van kunst eindelijk een weten-
schappelijke basis te geven. het kunstwerk als patiënt met 
een eigen diagnose, behandelplan en prognose.   
tekst  malou Van hintum  beeld  rijKSmuSEum

d
 >>

‘Dat je hierbij betrokken mag zijn, is zo 
geweldig!’, zegt Louis Vertegaal, direc-
teur van het NWO-gebied Chemische 
en Exacte Wetenschappen over het 
NICAS. In het Netherlands Institute for 
Conservation, Art and Science, dat 
minister van OCW Jet Bussemaker eind 
september in het Rijksmuseum opende, 
gaan wetenschappers vanuit verschil-
lende disciplines samenwerken om de 
restauratie en conservering van kunst-
objecten een wetenschappelijke basis te 
geven. NWO steekt de komende vijf 
jaar vijf miljoen euro in het interdisci-
plinaire onderzoekscentrum, dat een 
structureel vervolg is op eerdere losse 
programma’s van NWO op dit gebied 
(zie kader op de pagina 18). 

Kunsthistorici moeten er nog een 
beetje aan wennen, maar zij moeten 
hun plek op het museale podium vanaf 
nu – behalve met restauratoren en con-
servatoren – ook delen met 
natuurwetenschappers. Een kunstwerk 
is niet langer alleen een classificeer-
baar object, maar ook en vooral een 
patiënt die een diagnose krijgt, zo 
zeggen Vertegaal, Robert van Langh 

(hoofd Conservering en Restauratie van 
het Rijksmuseum) en restaurator-
onderzoeker Petria Noble 
(Rijksmuseum) eensgezind.

nog geen wetenschappelijke basis
In het Ateliergebouw van het Rijks-
museum gaan wetenschappers met de 
modernste technieken straks full body 
scans maken van hun ‘patiënten’. 
Waarom? ‘Omdat binnen het restau-
ratievak allerlei methoden zijn 
ontwikkeld op basis van good practices 
die nog niet wetenschappelijk zijn 
onderzocht,’ zegt Van Langh. En dat 
moet wel gebeuren, want hoe kun je 
nou goed maatregelen treffen voor het 
behandelen en bewaren van een object, 
als je niet eens weet hoe het is gemaakt?

 
‘In een ziekenhuis begin je ook niet 
zomaar met een operatie’ zegt Noble. 
‘Je wilt eerst weten wat er is gebeurd, 
wat iemand precies mankeert en hoe 
hij eraan toe is.’ Als we kunst zo goed 
mogelijk willen behouden, zullen we op 
dezelfde manier te werk moeten gaan, 
legt ze uit. En er is nog een analogie 
met de zieke mens: een kunstvoorwerp 
krijgt, net zoals een patiënt, een 
prognose. Want net als een mens inter-

‘ Binnen het restauratievak zijn  
methoden ontwikkeld op basis van 
good practices die nog niet  
wetenschappelijk zijn onderzocht’

acteert ook een kunstwerk levenslang 
met zijn omgeving, die processen van 
verandering en veroudering beïnvloedt. 
Noble praat enthousiast over de macro-
röntgen-f luorescentie (XRF)-scanner, 
een apparaat dat haar enorm heeft 
geholpen bij haar analyse van Saul en 
David, het beroemde 17e eeuwse schil-
derij van Rembrandt. De XRF-scan van 
het schilderij laat een tweedimensio-
naal zwart-wit-contrastbeeld zien van 
de afzonderlijke elementen in de verf, 
waardoor het voor het eerst mogelijk is 
het oorspronkelijke gordijn tussen de 
twee hoofdfiguren te zien zonder eerst 
vernis en overschildering te moeten 
verwijderen. Een mooie onderzoeksme-
thode, die dus ook al vóór de oprichting 
van het NICAS werd toegepast. Maar, 
zegt Noble, vraag niet hoe. Ze moest tot 
nu toe voor al haar onderzoek op ad-
hoc-basis natuurwetenschappers 
zoeken. Dat kostte veel tijd. Bovendien 
was er geen structureel budget. ‘Door 
het NICAS wordt al die expertise op 
één plek gebundeld, kunnen onderzoe-
kers elkaar sneller vinden en elkaars 
taal spreken, en zijn technieken en 
apparaten gemakkelijker beschikbaar. 
We kunnen bovendien sneller resulta-

Een full body scan  
      van Saul en David

ten boeken omdat ter plekke analisten 
rondlopen die werk willen doen dat 
natuurwetenschappers vaak te simpel 
vinden –  bijvoorbeeld de analyse van 
een sample vernis op een schilderij.’

losse onderzoeksprogramma’s 
worden verbonden
NWO financiert sinds 1998 onderzoek 
op het gebied van restauratie en 
conservering van kunst. ‘Daarmee 
heeft NWO de basis gelegd voor de 
structurele samenwerking die er nu 
komt tussen natuurwetenschappers en 
kunsthistorici,’ zegt Vertegaal. ‘Neder-
land zit met dit type interdisciplinair 
onderzoek in de wereldtop, we zijn 
wereldwijd agendasettend op dit gebied.’ 
Daar komt bij dat wetenschappers 
tegenwoordig goede sier kunnen maken 
met wetenschappelijk onderzoek naar 
restauratie. ‘Vroeger was daaraan voor 
wetenschappers geen eer te behalen, 
maar tegenwoordig accepteren ook 
toonaangevende tijdschriften over 

Bestudering van de 17e eeuwse 
Chinese Lakkamer van de Oranjes 
in Leeuwarden.

Analyse van een bronzen sculptuur met 
behulp van een XRF-scanner.

Textielrestaurator aan het werk in het 
Ateliergebouw.
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bijvoorbeeld materiaalkunde, artikelen over 
cultureel erfgoed,’ weet Van Langh uit ervaring. 
‘Op deze manier krijgt restauratie een academische 
grondslag, en dat is heel, heel hard nodig,’ vindt hij: 
‘De komende vijfentwintig jaar moeten we niet 
restaureren, maar onderzoek doen.’ 

Op de eerste call for proposals van het NICAS zijn 
22 voorstellen binnengekomen, waarvoor 1,5 
miljoen euro beschikbaar is. Noble is zelf onder 
meer betrokken bij een voorstel om nieuwe schoon-
maakmethoden te ontwikkelen om vuil en vernis op 
schilderijen te verwijderen. ‘De technieken daarvoor 
zijn al honderd jaar hetzelfde!’ Het kost haar weinig 
moeite om andere belangrijke onderzoeksvragen 
te noemen. ‘Wat moeten we doen als de pigment-
deeltjes van de verf op een schilderij los zitten? 
Welk consolidant moeten we gebruiken om dat te 
conserveren en wat is op de lange termijn het effect 
van dat materiaal? Hoe kunnen we het beste een 
later aangebrachte olielaag weer verwijderen? Het 
oplosmiddel moet soms zo sterk zijn, dat je daarmee 
de onderliggende verf laag aantast. Of je probeert 
het met een scalpel, onder een microscoop. Dat kan 
wel twee jaar duren, en ook dan is het risico vaak te 
groot dat de originele verf laag wordt beschadigd.’  <<

‘ Met het NICAS willen we inter- 
nationaal een voorbeeld stellen’

Van Langhs ambitie is dat op basis van het NICAS-
onderzoek een wetenschappelijke methodologie wordt 
ontwikkeld die een duurzaam beheer van kunst-
objecten mogelijk maakt. ‘Met het NICAS willen we 
internationaal een voorbeeld stellen. Het is niet voor 
niets dat een instituut als het Metropolitan Museum 
onze aanpak ziet en oppikt.’ Hij hoopt dat er in de 
toekomst methoden worden ontwikkeld waardoor, 
bijvoorbeeld, tentoongesteld zilver niet meer zwart 
wordt, en textiel uit de 17e eeuw optimaal bewaard 
blijft. ‘En we gaan diagnostische apparatuur ontwik-
kelen waarmee we complete schilderijen in beeld 
kunnen brengen. We willen confocale analyses gaan 
maken, dus analyses op verschillende hoogten en 
diepten. Dat is nu nog niet mogelijk.
 
nieuwe vragen
De natuurwetenschappelijke benadering kan ook 
leiden tot nieuwe kunsthistorische ontdekkingen en 
vragen. Zo werd het doek De nachtelijke samen-
zwering van Claudius Civilis (Govert Flinck en 
Jürgen Ovens, 1660) door kunsthistorici aanvanke-
lijk als onbelangrijk gekwalificeerd, omdat het grof 
en schetsmatig is uitgevoerd. Uit de materiaal-
technische analyse blijkt echter dat het een heel 
bijzonder doek is: het is een van de weinige bewaard 
gebleven monumentale waterverfschilderijen die 
destijds alleen als tijdelijke decoratie werden 
gemaakt. Het doek is door de eeuwen heen 
‘gerestaureerd’ alsof het een olieverfschilderij is, 
met alle desastreuze gevolgen van dien. Doodzonde 
natuurlijk, maar wel een voorbeeld dat nut en 
noodzaak van het NICAS laat zien.

in het nicas werken nWo, het rijksmuseum, de rijksdienst voor 

het cultureel erfgoed, de uva en de tu delft samen. ook het 

nederlands forensisch instituut, het top institute for comprehensive 

analytical science and technology, het van gogh Museum, het 

Mauritshuis en het Metropolitan Museum of art in new York zijn 

erbij betrokken. 

er zijn eerder losse nWo-programma’s geweest op het gebied van 

kunsthistorisch en natuurwetenschappelijk onderzoek: MoLart 

(1995-2000), de Mayerne (2000-2006) en science4arts (2012-

2017). het nicas zal als interdisciplinair onderzoekscentrum dit 

type onderzoek een structurele basis geven. 

ook bedrijven hebben belangstelling. Zo steunt akzo nobel onder-

zoek van het rijksmuseum naar ultramarijnziekte en de preventieve 

conservering van titaandioxide in kunstwerken. printerfabrikanten 

canon en océ hebben belangstelling voor de 3d-technologie die in 

het onderzoek wordt toegepast.

Wie doen er mee?

Restauratie van De verkondiging aan de 
herders van Joachim Wtewael.

Op 2 november 2015 wordt voor de twee-

de keer, tijdens de overheidscampagne 

Alert-Online, in den Haag het nationale 

Cyber security Research Agenda (nCsRA) 

symposium gehouden. Het symposium 

biedt mogelijkheden tot kennisdeling en 

community building op het gebied van 

cybersecurity-onderzoek en- innovatie. de 

dag is bedoeld voor iedereen die betrok-

ken is bij of geïnteresserd is in cybersecurity-

onderzoek, (hoger) onderwijs en innova-

tie, zoals wetenschappers, studenten, 

ondernemers en non-profitorganisaties.

Het evenement biedt een podium voor 

lopend en afgerond onderzoek op het 

gebied van cyber security. Ook wordt er 

aandacht besteed aan de programmering 

voor het onderzoek rond dit thema in de 

komende jaren. Het nCsRA-symposium 

wordt georganiseerd door nWO, het 

nationaal Regieorgaan Praktijkgericht 

Onderzoek sIA (onderdeel van nWO), de 

Rijksdienst voor Ondernemend nederland, 

het nationaal Cyber security Centrum en 

het ICt Innovatie Platform Veilig 

Verbonden (IIPVV). kijk voor meer infor-

matie op www.iipvv.nl. 
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EVEnEmEntEn

Op 26 november wordt in het bezoekers-

centrum van de nederlandse bank in 

Amsterdam de finale gehouden van de 

nationale schrijfwedstrijd 2015: 

begrijpelijke financiële informatie. 

deelnemers moeten een tekst insturen 

over een financieel product, zoals een 

hypotheek, pensioen of verzekering. de 

teksten worden beoordeeld door een 

vakjury van communicatiewetenschappers 

en financiële experts. de wedstrijd wordt 

georganiseerd door de Rijksuniversiteit 

Groningen en opleidingsbedrijf schouten 

& nelissen samen met nWO, ZonMw, 

Hogeschool Arnhem en nijmegen en het 

tijdschrift tekstblad. de wedstrijd sluit aan 

bij de doelstellingen van het nWO/

ZonMw-programma begrijpelijke taal, dat 

onderzoek stimuleert naar de factoren die 

de begrijpelijkheid van teksten bevorde-

ren. de uitkomsten worden omgezet in 

adviezen over taal en communicatie.

Symposium over cyber-
security onderzoek  

Expositie over verleden 
en heden van recycling
  

Finale schrijfwedstrijd 
financiële teksten

nWO-onderdelen FOM en stW organise-

ren van 23 tot en met 27 november 2015 

samen met het lorentz Center de zesde 

editie van de workshop Physics with 

Industry. Het doel is (jonge) fysici actief 

mee te laten helpen om problemen uit 

de industrie op te lossen, hen kennis te 

laten maken met het bedrijfsleven en 

bedrijven in contact te brengen met 

talent. deelnemers zijn natuurkundigen 

van onderzoeksinstellingen uit nederland 

en europa en onderzoekers van de deel-

nemende bedrijven. de meeste deelne-

mers zijn promovendus of postdoc. Ook 

is een aantal senior onderzoekers betrok-

ken. Meer informatie: www.fom.nl/pwi. 

Experimenten tijdens 
Physics with Industry   

In het leidse Museum boerhaave is nog 

tot eind januari 2016 de tentoonstelling 

Rijk van Rotzooi te zien. de expositie is 

gebaseerd op het nWO-onderzoeksproject 

'Chemistry in everyday life', dat wordt 

uitgevoerd door onderzoekers van de 

Universiteit twente. de tentoonstelling 

draait om recycling, het hergebruik van 

afvalmateriaal. dat lijkt een modern 

verschijnsel, maar de expositie laat zien 

dat het heden naadloos is verweven met 

de achttiende eeuw:  de omgang met 

afval was juist een belangrijk thema 

binnen de ontwikkeling van scheikunde, 

industrie en grondstoffenbeleid. 

www.museumboerhaave.nl
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Deelnemers aan een eerdere editie 
van Physics with Industry.

De Nederlandse Bank.
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Pump your Career

donderdag 19 november 2015
de Rijtuigenloods, Amersfoort

nWO en het landelijk netwerk 
Vrouwelijke Hoogleraren (lnVH) organiseren 

Pump your Career, het driejaarlijkse 
evenement over talent- en carrière-

ontwikkeling voor vrouwen in de wetenschap

#pyc15
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erik kWakkeL haLLeh ghorashi

naoMi eLLeMers

wat
Inspirerende workshops voor beginnende en gevorderde 

wetenschappers - lezingen van en interviews met 
rolmodellen en experts op het gebied van gender en 
diversiteit  - Presentatie van de Monitor Vrouwelijke 

Hoogleraren 2015 - Ontmoeting en netwerken.
dagvoorzitter eva Jinek 

Voor wie
Voor vrouwen werkzaam in de wetenschap, van 

promovendi tot hoogleraren en lectoren. Maar ook voor 
beleidsmakers en beleidsmedewerkers die werken aan 

genderdiversiteit op universiteiten en hogescholen.

waarom
nog te weinig vrouwelijke onderzoekers 

stromen door naar de top van de nederlandse 
wetenschap. Met diverse maatregelen werken nWO 

en lnVH er allebei aan om dit te verbeteren. 
Pump your Career is er daar een van.

deelnemen
deelname kost 75 euro. Aanmelden kan via 

www.nwo.nl/pumpyourcareer
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